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Το Airbnb και οι επιφυλάξεις
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To φαινόμενο του Airbnb, 
της βραχυχρόνιας μίσθω-
σης ακινήτων δηλαδή, 
είναι σε ραγδαία εξάπλω-

ση, με αρκετές (δικαιολογημένες 
οι περισσότερες) ενστάσεις και 
κριτικές. 
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του 
Αθηναϊκού Πρακτορείου, ο  
πρόεδρος του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Ακινήτων Κώστας Γεωρ-
γάκος αναφέρει ότι από τα 2.000 
τα διαθέσιμα ακίνητα έχουν πάει 
στις 129.000 συνολικά, μέσα σε 
λίγα χρόνια. 
Προσθέτει πάντως ότι «τα ακίνη-
τα βραχείας μίσθωσης σε πλατ-
φόρμες τύπου Airbnb φτάνουν 
στην κορύφωση τους, και σιγά 
σιγά το σκηνικό θα αλλάξει».

Οι λόγοι της ακμής, είναι η χαμη-
λή τιμή της μίσθωσης, αλλά και 
το πρόσθετο εισόδημα που απο-
κομίζουν οι ιδιοκτήτες. 
Για παράδειγμα, αν σήμερα ανα-
ζητήσετε μια τέτοιου τύπου δι-
αμονή στα Γιάννενα, για δύο 
ενήλικες, για την επόμενη εβδο-
μάδα, η αναζήτηση στο Airbnb.gr 
θα επιστρέψει 18 προτάσεις, από 
την Ανατολή μέχρι το Πέραμα, με 
κόστη από 25 έως 50 ευρώ. 
Η έρευνα του Κέντρου Προ-
γραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ), δείχνει ότι σε 
επίπεδο επταετίας η Ήπειρος εί-
ναι προτελευταία στην προτίμη-
ση βραχυχρόνιας μίσθωσης στις 
Περιφέρειες της χώρας, αλλά σε 
συνεχή άνοδο.
Αυτή η άνοδος αποτυπώνεται σε 
μια άλλη πλατφόρμα, το Airdna.

co, που έχει πιο λεπτομερή στοι-
χεία, η μέση τιμή τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο στην περιοχή των 
Ιωαννίνων ήταν 48 ευρώ (έναντι 
34 τον περασμένο Ιούνιο), η πλη-
ρότητα στο 51% μ.ο. και τα μέσα 
έσοδα, 643 ευρώ τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Η αύξηση, είναι ορα-
τή.
Η κριτική όμως είναι υπαρκτή 
και αρκετά σοβαρή. Η επίπτωση 
στις τιμές των ενοικίων, αλλά 
και η επιρροή στο ύφος ακόμα 
και παραδοσιακών γειτονιών και 
περιοχών, είναι μερικά από τα 
σημεία της κριτικής. Επίσης, η 
τουριστική αγορά διαμαρτύρεται 
συχνά για τους όρους ανταγωνι-
σμού που διαμορφώνει το συγκε-
κριμένο σύστημα, που μόνο τον 
τελευταίο 1,5 χρόνο έχει αρχίσει 
να υπάγεται σε κάποιο έλεγχο. 

Η έρευνα του Κέντρου 
Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ), δείχνει ότι σε επί-
πεδο επταετίας η Ήπειρος 
είναι προτελευταία στην 
προτίμηση βραχυχρόνιας 
μίσθωσης στις Περιφέ-
ρειες της χώρας, αλλά σε 
συνεχή άνοδο.
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To επίμονο υπερταμείο 
και τα ακίνητα των Ιωαννίνων
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η Ελληνική Εταιρεία 
Συμμετοχών και Πε-
ριουσίας ή αλλιώς 
«Υπερταμείο», ο φορέ-

ας που έχει αναλάβει την υπο-
θήκευση ή εκποίηση της δημό-
σιας περιουσίας, όπως ορίζουν 
οι μνημονιακές συμφωνίες που 
έχουν υπογράψει οι κυβερνήσεις 
της τελευταίας εννιαετίας με 
τους δανειστές της χώρας, επιμέ-
νει για τα μνημεία που θέλει να 
περάσουν στη δικαιοδοσία του.  
Σημειώνεται ότι ο «Υπερταμείο» 
είναι δημιούργημα του πιο πρό-
σφατου μνημονίου, αυτού του 
Αυγούστου του 2015, το οποίο 
εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία 
στη Βουλή. 
Παρότι το υπουργείο Πολιτισμού 
διαβεβαιώνει ότι «δεν τίθεται 
ζήτημα» και ότι τα μνημεία κα-
λύπτονται από την απόφαση, η 
κριτική που ασκείται είναι ότι 
ακριβώς με βάση την ίδια από-
φαση τα μνημεία δεν εξαιρού-
νται. 
Απλά, διαχωρίζεται η μεταβίβα-
ση από τη διαχείριση. Εν ολίγοις, 
μπορεί ένα μνημείο να μη μετα-
βιβαστεί στο υπερταμείο, αλλά 
αυτό να το διαχειρίζεται. 
Στη σχετική σύσκεψη που έγινε 
τον Σεπτέμβριο στο δημαρχείο, 
η παράγραφος 4 ήταν επιχείρημα 
υπέρ της άποψης ότι «δεν συ-
ντρέχει λόγος ανησυχίας», αλλά 
η αμέσως επόμενη, ήταν η από-
δειξη ότι όντως, υπάρχει θέμα.
Τώρα, η παρέμβαση του υπερ-
ταμείου στο ΣτΕ, έχει δύο ερμη-
νείες: αφενός επιμένει να πάρει 
τα ακίνητα,  αφετέρου ότι… πα-
ρεμβαίνει υπέρ του Δημοσίου, 
όπως επισημαίνουν τα κυβερνη-
τικά non papers. Συγκεκριμένα, 
«κύκλοι του Υπουργείου Οικο-
νομικών» αναφέρουν η ΕΕΣΥΠ 
παρεμβαίνει «προκειμένου να 
επιβεβαιώσει και η ίδια ότι κα-
μία μεταβίβαση ακινήτου δεν 
έχει συντελεστεί».
Το Υπουργείο έχει δηλώσει από 
τις 20 Σεπτεμβρίου ότι «δεν πα-

ραχωρούνται» τα ακίνητα, αλλά 
μόλις πριν από λίγες μέρες, ο 
Σύνδεσμος Ελλήνων Αρχαιο-
λόγων υπενθύμισε ότι τα δύο 
υπουργεία, Πολιτισμού και Οικο-

νομικών «έχουν εκδώσει οκτώ 
δελτία Τύπου για να διαβεβαιώ-
σουν ότι όλα βαίνουν προς επί-
λυση, αλλά δεν μπορούν να εκ-
δώσουν μια υπουργική απόφαση 

εδώ και τέσσερις μήνες».
Το θέμα είναι ότι η εκδίκαση της 
υπόθεσης είναι στις 22 Ιανουαρί-
ου και σύμφωνα με τον ΣΕΑ, το 
υπουργείο Οικονομικών δεν έχει 

καταθέσει τις θέσεις του στο ΣτΕ.
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε 
τα πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ακίνητα των Ιωαννίνων που εί-
ναι «επίμαχα».

201191702004 Οθωμανική βιβλιοθήκη 

201191702003

Γεωτεμάχιο εντός του 
Κάστρου Ιωαννίνων με 
ανασκαφικά καταχωμένα 
κατάλοιπα

201191702002

Γεωτεμάχιο εντός του 
Κάστρου Ιωαννίνων με 
ανασκαφικά καταχωμένα 
κατάλοιπα

201191709008
Διαμορφωμένος πεζόδρομος 
περιμετρικά των τειχών της 
Ακρόπολης του Ιτς Καλέ

201191724002

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων 
και Γραφεία ΕΦΑ Ιωαννίνων 
(εντός της εσωτερικής 
Ακρόπολης Ιτς Καλέ) 

201191724005

Φετιχιέ Τζαμί - Παράρτημα 
του Βυζαντινού Μουσείου 
Ιωαννίνων (εντός εσωτερικής 
Ακρόπολης Ιτς Καλέ) 

201192021003 Τζαμί Καλούτσιανης

201191916006
Τζαμί Βελή Πασά και 
Μενδρεσές (Ιεροδιδασκαλείο) 
εντός ακινήτου

201191813005 Ακίνητο επί της οδού 
Ιεράρχου Γερβασίου 6 

201191005031 Αρχοντικό Μίσιου

201191004025 Ακίνητο στην οδό 
Ανεξαρτησίας 15

Παρότι το υπουργείο Πολιτισμού διαβεβαιώνει ότι «δεν τίθεται 
ζήτημα» και ότι τα μνημεία καλύπτονται από την απόφαση, 
η κριτική που ασκείται είναι ότι ακριβώς με βάση την ίδια απόφαση 
τα μνημεία δεν εξαιρούνται. 

https://typos-i.gr/article/oi-dyo-krisimes-paragrafoi-gia-ta-akinhta
https://typos-i.gr/article/oi-dyo-krisimes-paragrafoi-gia-ta-akinhta
https://typos-i.gr/article/ypoyrgeio-politismoy-den-paraxwroyntai-mnhmeia
https://typos-i.gr/article/ypoyrgeio-politismoy-den-paraxwroyntai-mnhmeia
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Οι Puta Volcano εμφανίζονται για πρώτη φορά στα Γιάννενα σήμερα 20 Ιανου-
αρίου, στις 20:30, στον Πολυχώρο Αγορά. Μαζί τους οι Γιαννιώτες Mojave Sky 
και οι Minorfase από τον Βόλο (Προπώληση: 6 ευρώ στο Beatnik, Ανεξαρτησί-
ας 121, Οπτικά Μάνθος, Αβέρωφ 16, Music Shop Giorgio Στοά Ορφέα και Rock 

Bass, Αετοράχης 16, ταμείο: 8 ευρώ).
Οι Puta Volcano έχουν ήδη επτά χρόνια παρουσίας, ένα EP και δύο LP κυκλοφορίες, συνδυά-
ζουν τα ετερόκλητα στοιχεία με το φόρο τιμής στις desert rock και Seattle επιρροές τους.

«Ο Γλάρος» 
του Τσέχωφ 
στο Καμπέρειο 
Θέατρο

ΤΟ ΚΑΜΠΈΡΈΙΟ Θέατρο φιλοξενεί στη 
σκηνή του ένα από τα πιο σημαντικά έργα του 
Άντον Τσέχωφ. «Ο Γλάρος» ανεβαίνει από την 
Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων σε 
συμπαραγωγή με το Θεσσαλικό Θέατρο. Παρα-
στάσεις θα δίνονται μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, 
κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 
21:00 και κάθε Κυριακή στις 19:00. 
Τη σκηνοθεσία του θεατρικού έργου έχει κάνει 
ο Γιάννης Παρασκευόπουλος. «Ο Γλάρος» του 
Τσέχωφ περιγράφει τα πάθη, τις προσδοκίες 
και τις απογοητεύσεις μιας ομάδας ανθρώπων. 
Ο ίδιος ο Τσέχωφ έχει χαρακτηρίσει το έργο 
«κωμωδία σε 4 πράξεις».
Τους ρόλους της παράστασης κρατούν η Γιώτα 
Φέστα, ο Θανάσης Μιχαηλίδης, ο Γιώργος 
Βεργούλης, ο Γκαλ Α. Ρομπίσα, η Χρυσή Μπα-
χτσεβάνη, ο Στέλιος Νίνης, η Ζωή Ιωαννίδη, ο 
Αρτέμης Χαραλαμπίδης, η Ιωάννα Δεμερτζίδου, 
ο Γιάννης Κοντός και ο Λάμπρος Γραμματικός.
■Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, 7 ευρώ το μειωμέ-
νο, και δωρεάν οι άνεργοι.

Σαββέρια Μαργιολά 
στο Πνευματικό Κέντρο

«Η Τρελοβγενιώ» στα παλιά σφαγεία

Οι Puta Volcano 
στον Πολυχώρο Αγορά
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Y20

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y20-2

1

Το έργο «Η Τρελοβγενιώ» της Ινές Κανιατί επι-
στρέφει κι αυτή τη θεατρική σεζόν στη σκη-
νή. Η παράσταση ανεβαίνει 20 και 21 Ιανου-
αρίου, στις 21:00, στον πολιτιστικό πολυχώρο 

«Δημήτρης Χατζής» στα παλιά σφαγεία. Τη θεατρική 
προσαρμογή της «Τρελοβγενιώς» έχουν 
κάνει η Μαρία Τσιμά και ο Γιάννης Ανα-

στασάκης, ενώ τη σκηνοθεσία ο Βασί-
λης Κονταξής.
Το έργο πραγματεύεται την τραγική 

ιστορία μιας γυναίκας που ζει στο 
περιθώριο μιας μικρής επαρχια-

κής κοινωνίας και προσπαθεί να 
μεγαλώσει την εξώγαμη κόρη 

της μέσα από δύσκολες συνθήκες 
την δεκαετία του ’60. Στην παράσταση συμ-

μετέχουν: Κατερίνα Τσολίγκα, Αλέξανδρος Ντάκης, 
Γιώργος Καραγιάννης και Θανάσης Σιαμαλέκας. 
■Γενική είσοδος: 8 ευρώ. Τηλ. κρατήσεων: 6989696453.

Τη Σαββέρια Μαργιολά και την πενταμελή μπάντα 
της θα φιλοξενήσει το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, στις 
20:30, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας», με ελεύθερη 

είσοδο (με σειρά προσέλευσης).
Λαϊκά, έντεχνα και παραδοσιακά ακούσματα με ηλεκτρι-
κό ήχο μέσα από ιδιαίτερες ενορχηστρωτικές απόψεις 
αποτελούν τη μουσική πρόταση της Μαργιολά και των 

συνεργατών της.

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y21

ΙΑ
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Y24-2

7
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Στον δρόμο της ξενιτιάς... 
με τον Λ. Ελευθερίου

Η παράσταση εξ Αθηνών «Στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος» 
του Θανάση Σκρουμπέλου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουξέ, έρχεται 
στα Γιάννενα, και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» 
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, την Πέμπτη 

24 Ιανουαρίου, στις 21:00. 
Παίζουν ο Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος έχει πάρει πολύ 
καλές κριτικές για τον ρόλο του αυτόν, και ο Γιώργος Σουξές. 
Το έργο, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, αφηγείται την 
ιστορία ενός μετανάστη και αποτελεί αναφορά στην ελληνική 
κοινωνία και στην ξενιτιά, στις σχέσεις των λαών, στην ίδια την 
ζωή! Η δράση τοποθετείται στη Γερμανία τη δεκαετία του ’60, 
αλλά δεν ξεκινά από εκεί...
■Γενική είσοδος: 12 ευρώ, άνεργοι, φοιτητές, ομαδικά: 10 ευρώ. 
Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr. Η διάρκεια της παράστασης 
είναι 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα. 

Ussak στα 
Γιάννενα

 
ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 20.00, στα 
παλιά σφαγεία, θα προβληθεί η ταινία Ussak του 
Κυριάκου Κατζουράκη, η οποία συμμετείχε στο 
58ο φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
και στο φεστιβάλ του Μόντρεαλ στον Καναδά, 
την ίδια χρονιά. 
Παίζουν οι Κάτια Γέρου, Γιάννης Τσορτέκης, 
Θεοδώρα Τζήμου, Νίκος Νίκας
Μια πρώην περφόρμερ του δρόμου που δου-
λεύει στην γκαρνταρόμπα ενός σκυλάδικου 
απολύεται και προσπαθεί να επιβιώσει σε μια 
οικονομικά κατεστραμμένη και κοινωνικά διαλυ-
μένη Ελλάδα του άμεσου μέλλοντος.
Η Κάτια Γέρου θα είναι παρούσα και θα συζητή-
σει μετά την προβολή, με το κοινό

«Work In Progress» 
είναι ο τίτλος της νέας 
σόλο stand up comedy 
παράστασης που θα 
παρουσιάσει η Ήρα 
Kατσούδα στο Θέατρο 
«Έκφραση» (Αραβαντι-
νού 14) την Πέμπτη 24 
Ιανουαρίου, στις 21:15.
Το «Work In Progress» 
είναι μια ιδιαίτερη 
παράσταση, μιας και 
σε αυτή τα κείμενα και 
τα αστεία που μέχρι 
τώρα ήταν πάνω σε 
χαρτί, σηκώνονται στη 
σκηνή μπροστά στο 
κοινό και διαμορφώνο-
νται, εξελίσσονται και 
ωριμάζουν..
Η Ήρα Κατσούδα ασχο-
λείται επαγγελματικά 
με το stand up comedy. 

Το 2014-15 σε συνεργασία 
με τον Ανδρέα Πασπάτη, 
παρουσίασαν το πρώτο 
stand up comedy battle 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο 
της παράστασης «Ο 
καθένας τα δικά του», 
ενώ το 2016 διοργάνω-
σαν και παρουσίασαν το 
πρώτο ζωντανό stand up 
comedy talk show «The 
Comedians» (Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης). 
Επίσης, το 2018 ήταν 
οι παρουσιαστές της 
τελετής έναρξης του 
20ου Φεστιβάλ Ντοκιμα-
ντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει 
συμμετάσχει στο Stand 
up for U 2016 για το 
πρόγραμμα «Νονός της 
Unicef», ενώ έχει παρου-
σιάσει την δουλειά της σε 
διοργανώσεις TedX. Πέρ-
σι παρουσίασε τη σόλο 
της παράσταση με τίτλο 
«Χωρίς γλουτένη».
■Τα εισιτήρια κοστίζουν 
10 ευρώ (κανονικό) και 
8 ευρώ (προπώληση, 
μαθητικό, φοιτητικό, 
ανέργων). Τηλέφωνο 
κρατήσεων: 26515 54505 
και 6907500710.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙO
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«Work in progress» 
με την Ήρα Κατσούδα

http://www.viva.gr
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Μια παράσταση... 
μετά μουσικής

Μία παράσταση με τον τίτλο «Δεν υπάρχει κράτος Madame» 
θα παρουσιάσουν ο τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής και ο 
ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς στις 25 και 26 Ιανουαρίου, στις 
21:30, στο Θέατρο «Έκφραση» (Αραβαντινού 14) στα Γιάννενα.

«Ο Αμπατζής μπαίνει λίγο στα χωράφια του Γεννατά, παιζοτραγουδά και 
χορεύει μαζί του. Ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά, με jazz διάθεση και 
rock άποψη! Ο Γεράσιμος Γεννατάς από την άλλη, ‘διηγείται’ μελωδικά τα 
τραγούδια, πλέκοντας με δεξιοτεχνία και υποκριτική μαεστρία, τη μουσι-
κή με το θέατρο, το stand up comedy με την επιθεώρηση…» αναφέρεται 
σε σχετικό σημείωμα.
Μαζί τους η Backing band «Ανωτάτη Ζαμπετική», ο Γιάννης Δοναδί-
κης-πιάνο και ο Λάκης Αργυριάδης-μπουζούκι, κιθάρα.
■Τα εισιτήρια κοστίζουν 12 ευρώ το κανονικό και 10 ευρώ το μειωμένο. 
Στην προπώληση 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στο ταμείο του Θεάτρου 
και στο Sherlock coffee maker ( Αραβαντινού 14). Τηλ. κρατήσεων : 26515 
54505 & 6907500710.

Γραμμένος-
Φραγκιαδάκης 
στο Stage
Ο ΣΠΥΡΟΣ Γραμμένος από τα Γιάννενα και ο Πάνος 
Φραγκιαδάκης από τους Χατζηφραγκέτα, καταφτάνουν 
στο Stage στις 26 Ιανουαρίου στις 21.30, μαζεύουν τα κομ-
μάτια τους και τραγουδάνε ο ένας στο πλευρό του άλλου.
Παίζουν καινούργια και παλιά κομμάτια και προσπαθούν 
να βγάλουν σέλφι, μπλέκονται σε κάτι καλώδια και πέφτουν 
επάνω στα ντραμς. Μαζί τους οι Κώστας Μιχαλός-κιθάρες, 
Αντώνης Χατζηκωνσταντής-πλήκτρα, Άλεξ Μυλωνάς-μπά-
σο, Χάρης Παρασκευάς-τύμπανα
■Προπωληση-μειωμένο: 10€, ταμείο: 12, πληροφορίες/κρατή-
σεις: 2651035370

«Όλο σπίτι κρεβάτι 
κι εκκλησία» για δύο μέρες

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y26

ΙΑ
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ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y25-2
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Άλλη μια θεατρική παρά-
σταση φέρνει αυτή την 
εβδομάδα το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαν-

νιτών. Στις 26 και 27 Ιανουαρίου, στις 
21:00, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής», στα παλιά σφαγεία, έρχεται το Θέατρο 
Τέχνης Κάρολου Κουν, το οποίο θα παρουσι-
άσει το εμβληματικό έργο των Ντάριο Φο και 
Φράνκα Ράμε «Όλο σπίτι κρεβάτι κι εκκλησία», 
σε σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη και μουσική 
Σταμάτη Κραουνάκη. 
Το έργο πραγματεύεται την κατάσταση της 
γυναίκας στον σύγχρονο «πολιτισμένο» κό-
σμο. H κατάσταση της γυναίκας είναι παντού 

και πάντα ίδια. Γυναίκες, αδελ-
φές, μητέρες, φίλες, με ανάγκη 

για αγάπη και σεβασμό. Μια κραυγή 
απόγνωσης και σημαία επανάστασης. Σεξου-

αλική δουλεία και εξέγερση στην κοινωνική 
και οικογενειακή καταπίεση. Το ισχυροαδύνα-
μο φύλο ανά τους αιώνες. Ένα ηφαίστειο έτοι-
μο να εκραγεί. 
Το έργο πρωτοανέβηκε το 1977, με τη Φράνκα 
Ράμε να παίζει όλους τους ρόλους. Έκτοτε παί-
ζεται συνεχώς σε όλο τον «πολιτισμένο» κόσμο. 
Παίζουν: Μια γυναίκα μόνη (Τζένη Κόλλια), Η 
μαμά-φρικιό (Γιάννα Μαλακατέ), Έχουμε όλες 
την ίδια ιστορία (Ράνια Παπαδάκου)
■Τιμή εισιτηρίων: 12€, 10€ το μειωμένο.

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y26-2
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Χατ Τρικ, μια πανκ 
βραδιά στον Πολυχώρο

Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στον Πολυχώρο Αγορά παίζουν οι Χατ 
Τρικ, μια από τις καλύτερες ελληνικές πανκ μπάντες. «Μπάσο 
κιθάρα ντραμς και δυο φωνές, πανκ ροκ στα καλύτερά 
του από μια ροκ εν ρολ συμμορία που εδώ και 13 

χρόνια τραβάει τον δικό της αυτοκαταστροφικό 
δρόμο σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμα 
της» όπως περιγράφονται. Μαζί τους οι Titz, 
μια νεοσύστατη πανκ ροκ μπάντα από τον 
Πειραιά.
■Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ (early bird- μόνο στο 
manthos optical, Αβέρωφ 16), 8 ευρώ (υπόλοιπη 
προπώληση, ταμείο).

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΑΣ άλλαξε εικόνα, προβλημάτισε 
τον Ολυμπιακό σε κάποια σημεία 
του ματς, αλλά και πάλι, έδειξε ότι 
τα φετινά του προβλήματα είναι 

πιο βαθιά. Η ήττα με 2-1 ήρθε μάλλον φυσι-
ολογικά, αν και ο ΠΑΣ με λίγο περισσότερη 
τύχη θα έπαιρνε το βαθμό της ισοπαλίας. Η 
τύχη έπαιξε άλλωστε σημαντικό ρόλο στο 
ματς, καθώς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 
στο 8ο λεπτό με αυτογκόλ του Σκόνδρα, 
μετά από τρομερή προσπάθεια του Φορ-
τούνη ο οποίος άδειασε δύο αμυντικούς 
και ο παίκτης του ΠΑΣ έβαλε το κεφάλι του 
στη σέντρα, για να καταλήξει η μπάλα στα 
δίχτυα.
Στη συνέχεια ο ΠΑΣ αντέδρασε και στο 14’ 
ήταν η σειρά του: ο Νικολιάς σούταρε, ο 
Βούκοβιτς έβαλε το πόδι του και κρέμασε 
τον τερματοφύλακά του, σημειώνοντας το 
τρίτο αυτογκόλ του στο πρωτάθλημα. Ο 
ΠΑΣ δεν σταμάτησε εκεί και στο 18’ είχε 
την ευκαιρία να μπει μπροστά στο σκορ, 
αλλά ο ορεξάτος Παμλίδης δεν βρήκε τη 
μπάλα για να πλασάρει…
Κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός ξαναπήρε τον 
έλεγχο του ματς και στο 37’, ο Χριστοδου-
λόπουλος με ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1. 
Ο ίδιος παίκτης θα μπορούσε να είχε βάλει 

γκολ στο 43’ όταν απέκρουσε ο Βελλίδης, 
με το σκηνικό να επαναλαμβάνεται στο 46’, 
αυτή τη φορά με τον Βελλίδη να αποκρούει 
ακόμα πιο εντυπωσιακά.
Στο 48’… τέλειωσε η τύχη του ΠΑΣ, όταν ο 
Βούκοβιτς παραλίγο να βάλει… δεύτερο αυ-
τογκόλ στο ματς, όταν η μπάλα βρήκε πάνω 
του από διώξιμο του Σισέ. 
Οι υπόλοιπες ευκαιρίες του παιχνιδιού ήταν 
για τον Ολυμπιακό, με Χριστοδουλόπουλο 
και Φορτούνη (από θέση οφσάιντ ο δεύτε-
ρος). Το σκορ δεν άλλαξε και ο ΠΑΣ, παρα-
μένει με τα προβλήματά του, αλλά τουλάχι-
στον, καλύτερη εικόνα από το ματς με την 
ΑΕΚ

ΙΑ
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ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
Y26

Μια βραδιά 
μόνο... για κιθάρες

Μια διοργάνωση, που εξελίσσεται σε θεσμό, παρουσιάζεται για 
τέταρτη χρονιά στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, 
στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». Μουσικά σύνολα από τη Λά-
ρισα, το Αγρίνιο, την Πρέβεζα και τον Βόλο, μαζί με το Κιθα-

ριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου, εμφανίζονται το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, στις 
18:30, στη σκηνή.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα πολυμελή σύνολα κιθάρας 
αποτελούν μια μουσική προσέγγιση που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ση-
μαντικό έδαφος.
Στην 4η πανελλήνια συνάντηση συνόλων και ορχηστρών κιθάρας Ιωαν-
νίνων, συμμετέχουν:
-Ορχήστρα κιθάρας «Solarpege» του Σύγρονου Ωδείου Λάρισας (υπεύθυ-
νος ορχήστρας: Νίκος Κουτσιούλης
-Μουσικό Σύνολο Kιθαριστών «FLO-GUITAR» Μουσικού Σχολείου Αγρι-
νίου (διδάσκοντες καθηγητές: Ευγενία Γρέντζελου, Πάνος Μαμασούλας)
-Κιθαριστικό Σύνολο Ωδείου «Πολυρυθμία» Πρέβεζας (προετοιμασία συ-
νόλου: Νίκος Ρώσσος
-Ορχήστρα Κιθαριστών Βόλου «Sempre Viva» (μουσική διεύθυνση: Ευαγ-
γελία Γούσια)
-Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννίνων «Η Πασσαρών» (επιμέλει-
α-διεύθυνση συνόλου: Γιώργος Νάκης).
■Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Την εκδήλωση διοργανώνουν το Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννί-
νων «Η Πασσαρών», το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και ο 
Δήμος Ζίτσας.

ΙΑ
ΝΟ

ΥΑΡΙOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙO
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ΉΤΤΑ 2-1 ΑΠΌ ΤΌΝ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌ ΣΤΌΥΣ «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»

Τουλάχιστον 
προσπάθησε

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-0

19:30 Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

15:00 Ο.Φ.Η.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ NS1

17:15 Α.Ε.Λ.-ΑΡΗΣ NS2

19:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. ΕΡΤ

19:30 A.E.K.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

19:00 ΛΑΜΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 47 χρόνια, οι Blue Oyster Cult 
κυκλοφορούσαν το πρώτο τους άλ-
μπουμ, με τον ομώνυμο τίτλο, που έμελ-
λε να είναι δύο πράγματα: Ένα εξαιρετικό 

πρώτο δείγμα αυτού που αργότερα θα ονομαζόταν 
«heavy metal» (όταν θα το συναντούσε στο δρόμο 
του ο Lemmy…) και μια εμπορική αποτυχία.
Η μυστηριώδης μπάντα από το Λονγκ Άιλαντ 
υπήρχε ήδη από πενταετίας και παρότι οι μάνα-
τζερ της έχτιζαν «σκληρό προφίλ» γιατί στην Αγ-
γλία ήδη σάρωναν οι Black Sabbath (το Cities on 
flames with rock’n’roll φανερώνει αυτό το… άγ-
χος) ήταν εξαιρετικά μελωδική και το έδειχνε από 

τον πρώτο κιόλας δίσκο: το They came the last days 
of May είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι, για παρά-
δειγμα.
Παρότι ο δίσκος πήρε καλές κριτικές, δεν μπόρεσε 
ποτέ να γίνει εμπορική επιτυχία, όπως για παρά-
δειγμα έγινε το Agents of Fortune με το Don’t fear 
the ripper, τέσσερα χρόνια αργότερα.
Ωστόσο, η αρχή του είδους είχε γίνει και οι BOC θα 
ήταν αυτοί που θα συμφιλίωναν το FM rock με τους 
παράξενους στίχους και τα πιο σκληρά κιθαριστικά 
κομμάτια.
Επίσης, θα έδιναν την έμπνευση στον Τζον Κάρπε-
ντερ δεκαπέντε χρόνια πιο αργά, για το αναβράζον 
καλτίλα Prince of Darkness, όπου μεταξύ άλλων, 
παίζει και ο Άλις Κούπερ…

Μια εξαιρετική αποτυχία

https://www.youtube.com/watch?v=jyLMgIR69G4
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στην οδό Κάνιγγος, ένα 
παλιό χάνι, από τα λίγα 
του προπερασμένου αι-
ώνα που έχουν απομεί-

νει στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Σήμερα εγκαταλελειμμένο από 
τους πολλούς ιδιοκτήτες του, 
μέσα στην καρδιά του ιστορι-
κού κέντρου, παραμένει ένας 
μάρτυρας του κοινωνικού γί-
γνεσθαι του παρελθόντος. Για 
όσο αντέξει…
Το χάνι του Θανόπουλου (ή του 
Κιτσιολάμπρου όπως λεγόταν 
παλιότερα) είναι ένα ιστορικό 
κτίσμα, δείγμα του παραδοσι-

ακού ηπειρώτικου πανδοχείου, 
με την εσωτερική του αυλή, 
τα δωμάτια και το μαγειριό κι 
άλλα καταστήματα που φιλο-
ξενούσε κάποτε στο ισόγειο. 
Εκεί έβρισκαν «καταφύγιο» 
κυρίως οι Πωγωνήσιοι. Όσοι 
έρχονταν από το Πωγώνι, δια-
νυκτέρευαν κυρίως σε αυτό το 
χάνι.
Τη δεκαετία του ’70, το χάνι 
έπαψε να λειτουργεί. Είχε προ-
λάβει όμως να αφήσει το απο-
τύπωμά του ακόμα και στην 
κινηματογραφική οθόνη.
Στο χάνι του Θανόπουλου 
έχουν γίνει γυρίσματα για δύο 
από τις πιο σημαντικές ταινίες 

του ελληνικού κινηματογρά-
φου (κι όχι μόνο) σε σκηνοθε-
σία Θεόδωρου Αγγελόπουλου, 
ο οποίος έφυγε από τη ζωή 
πριν από επτά χρόνια –στις 24 
Ιανουαρίου του 2012. Πλάνα 
από την «Αναπαράσταση» και 
τον «Θίασο», την ταινία-ταξίδι 
στην Ελλάδα, έχουν γυριστεί σε 
αυτόν τον χώρο. Η επιλογή του 
τόπου δεν εκπλήσσει, δεδομέ-
νου ότι ο Αγγελόπουλος έψαχνε 
αυτούς τους αφανείς τόπους 
της καθημερινότητας, τους 
χώρους που βιώνονται από μια 
κοινωνία. Αρκετούς τέτοιους 
γιαννιώτικους χώρους (από χά-
νια-πανδοχεία μέχρι καφενεία) 

τα έχει καταγράψει σε πλάνα 
του σε διάφορες ταινίες του.
Η «Αναπαράσταση» (1970) εί-
ναι η πιο «ηπειρώτικη» ταινία 
του Αγγελόπουλου, με τα τοπία 
και τους τόπους του Ζαγορίου 
(κυρίως) και των Ιωαννίνων να 
κυριαρχούν. Λίγα χρόνια μετά 
την «Αναπαράσταση», ο Αγγε-
λόπουλος επέστρεψε στα γνώ-
ριμα μέρη του για τον «Θίασο» 
(1975). Επέστρεψε και στο χάνι 
του Θανόπουλου. «Το χάνι της 
‘Αναπαράστασης’ σε έγχρωμο. 
Εκεί γυρίσαμε τέσσερις-πέντε 
μεγάλες σεκάνς» όπως είχε πει 
ο ίδιος σε μια συνέντευξή του 
στην ΕΡΤ.

Το χάνι… του Θόδωρου 
Αγγελόπουλου

Το χάνι του Θα-
νόπουλου (ή του 
Κιτσιολάμπρου 
όπως λεγόταν πα-
λιότερα) είναι ένα 
ιστορικό κτίσμα, 
δείγμα του παραδο-
σιακού ηπειρώτι-
κου πανδοχείου, με 
την εσωτερική του 
αυλή, τα δωμάτια 
και το μαγειριό κι 
άλλα καταστήματα 
που φιλοξενούσε 
κάποτε στο ισόγειο.
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Όταν μπήκε φουρνέλο 
στο Μιτσικέλι
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τη δεκαετία του ’30, τα 
Γιάννενα βιώνουν μια 
μεγάλη αλλαγή. Απο-
κτούν την εθνική οδό 

Ιωαννίνων-Τρικάλων. Πιο συ-
γκεκριμένα, γίνεται η διάνοιξη 
του δρόμου στο Μιτσικέλι.
Επί οθωμανοκρατίας, δύο ήταν 
οι βασικοί χερσαίοι δρόμοι που 
ένωναν την Ήπειρο με τα υπό-
λοιπα Βαλκάνια. Ο ένας δρόμος 
οδηγούσε στην Κορυτσά, διασχί-
ζοντας τα υψώματα του Λεσκο-
βικιού, κι ο άλλος συνέδεε την 
πόλη με τα Τρίκαλα και τα Γρε-
βενά, μέσω του ιστορικού περά-
σματος του Ζυγού στο Μέτσοβο. 
Οι χερσαίοι δρόμοι εκείνη την 
εποχή ήταν κυρίως μονοπάτια, 
τα οποία τον χειμώνα γίνονταν 
σχεδόν είχαν μεγάλες δυσκολίες 
στη διάσχισή τους.

Κατά την ύστερη οθωμανική 
περίοδο, η γενική διοίκηση του 
βιλαετίου Ιωαννίνων προσπαθεί 
να βελτιώσει τις οδικές υποδο-
μές. Η οδός Ιωαννίνων-Τρι-
κάλων ναι μεν βρίσκεται στην 
ατζέντα αλλά όχι σε προτεραι-
ότητα. «Η από Ιωαννίνων εις 
Τρίκαλα άγουσα οδός είναι δυ-
σκολοδιάβατος και κινδυνώδης, 
μάλιστα εν ώρα χειμώνος, αλλά 
περί της οδού ταύτης ουδεμία ει-
σέτι φροντίς ελήφθη» αναφέρει 
η δίγλωσση εφημερίδα «Γιάν-
για» τον Δεκέμβριο του 1874. 
Εκείνη τη δεκαετία, του 1870, 
γίνονται πάντως κάποιες σημα-
ντικές παρεμβάσεις σε συγκε-
κριμένα «οδικά» κομμάτια, όπως 
στην Μπαλντούμα, όπου κατα-
σκευάζεται γέφυρα. Το έργο αυτό 
δεν ήταν εύκολο. Η «Γιάνγια» 
αποτυπώνει τις δυσκολίες του 
έργου, με τα ορμητικά νερού του 

ποταμού να μην επιτρέπει στον 
εργολάβο να φέρει εις πέρας την 
αποστολή του και να προχωρά σε 
αναβολή των εργασιών για την 
άνοιξη.
Με την απελευθέρωση των Ιω-
αννίνων, η εθνική οδός Ιωαννί-
νων-Τρικάλων επανέρχεται στο 
προσκήνιο. Τα Γιάννενα έπρεπε 
να περιμένουν όμως κι άλλο. 
Μέχρι τη δεκαετία του ’30…
Ο λόγιος και ιστοριοδίφης Δη-
μήτρης Σαλαμάγκας καταγράφει 
με τον γλαφυρό του τρόπο στα 
«Άπαντα» την… κοσμοϊστορική 
αλλαγή, με τη διάνοιξη του δρό-
μου στο Μιτσικέλι. Ένα έργο που 
θα επηρεάσει σημαντικά την 
πόλη και τους κατοίκους της. Ο 
Σαλαμάγκας μιλάει για το φουρ-
νέλο που άρχισε να τινάζει στον 
αέρα τα βράχια του Μιτσικελίου 
εν έτει 1929. «Οι μόνοι συντοπί-
τες που αντίκρυζαν με ανησυχία 

τη βαθιά αυτή στις σάρκες του 
βουνού τομή ήταν οι Νησιώτες 
αλλά και μερικοί ακόμα Γιαν-
νιώτες, που έβγαζαν το ψωμί 
τους μεταφέροντας τα όσα προϊ-
όντα κουβαλούσαν στα Γιάννενα 
τα καΐκια, από τα κοντινά χωριά» 
αναφέρει. Ένα κομμάτι της τοπι-
κής κοινωνίας που θα έβλεπε τη 
ζωή του να αλλάζει δραματικά. 
Μέχρι τότε, τα προϊόντα μετα-
φέρονταν στην πόλη από Ντα-
μπάτοβα και Πόρο με τα καΐκια. 
«Καταλάβαιναν καλά οι νησιώ-
τες ότι το φουρνέλο θα έτρωγε 
το ψωμί τους, και το λάστιχο του 
αυτοκινήτου, το καΐκι. Μα πώς 
να τα εμποδίσουν; Πώς να στα-
ματήσεις την πρόοδο;» γράφει ο 
Σαλαμάγκας. Κι όντως, η πρόο-
δος δεν σταμάτησε…
* Φωτογραφία εν έτει 1910 από 
το λεύκωμα του Αν. Παπασταύ-
ρου "Ιωαννίνων ενθύμιον"
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στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Ο λόγιος και ιστο-
ριοδίφης Δημή-
τρης Σαλαμάγκας 
καταγράφει με τον 
γλαφυρό του τρόπο 
στα «Άπαντα» την… 
κοσμοϊστορική αλ-
λαγή, με τη διάνοι-
ξη του δρόμου στο 
Μιτσικέλι. Ένα έργο 
που θα επηρεάσει 
σημαντικά την πόλη 
και τους κατοίκους 
της

https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/what-you-can-do-today

	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5
	_GoBack

