
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ #040

https://typos-i.gr


Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 20192|Γιάννενα

Μπαντίδοι και Καραμπέρηδες: 
Οι γλεντζέδες των Ιωαννίνων
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μπαντίδοι και Καραμπέρηδες: 
Δύο διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες που «έδρασαν» κυρί-
ως τον 19ο αιώνα, επί οθω-

μανικής κυριαρχίας ακόμη. Όλοι τους, 
ανεξαρτήτως σε ποια κοινωνική ομάδα 
ανήκαν, ήταν οι γλεντζέδες των Ιωαννί-
νων.
Οι Καραμπέρηδες ανήκαν στην τάξη του 
αστού και του αφεντικού, ενώ ο Μπαντί-
δος ήταν προλετάριος, εργάτης. «Παρά 
πολύ μπαντίδεψα, βγήκ’ απ’ το νισάφι/η 
μάννα μου με καρτερεί κι εγώ εγώ είμαι 
στο σοκάκι» αναφέρεται σε ένα γιαννιώτι-
κο στιχοπλάκι το οποίο καταγράφει ο λό-
γιος Δημ. Σαλαμάγκας σε μελέτη του στην 
«Ηπειρωτική Εστία» το 1959. Μπαντίδος 

σημαίνει πειρατής, κουρσάρος, αλλά και 
ληστής. Ωστόσο, όπως σημειώνει και ο Σα-
λαμάγκας, στα Γιάννενα ο μπαντίδος είχε 
άλλη σημασία. Σύμφωνα με τις περιγρα-
φές, οι μπαντίδος ήταν άγριοι αλλά τίμιοι, 
είχαν αρχές. Έκαναν δουλειές του ποδα-
ριού και όποια χρήματα είχαν, τα σκορπού-
σαν σε γλέντια, στα κρασοπουλιά και στο 
μπαρμπούτι ή στα χαρτιά. Μόνο που είχαν 
μια τάση… στο να τραβάνε μαχαίρι εύκο-
λα και βέβαια δεν συμπαθούσαν τους άρ-
χοντες. Η έδρα τους ήταν οι χριστιανικές 
συνοικίες της Σιαράβα, της Λούτσας, της 
Καλούτσιανης και της Καραβατιάς.
Η ιδιότυπη αυτή κοινωνική τάξη φαίνε-
ται ότι άρχισε να σβήνει το 1885, όταν οι 
δύο τρεις εκατοντάδες μπαντίδοι πήραν 
εθελοντικά μέρος στην ελληνική επι-
στράτευση του 1885 (εξαιτίας της προ-

σάρτησης της Ανατολικής Ρωμυλίας στη 
Βουλγαρία και της επακόλουθης ετοιμό-
τητας στην τότε ελληνοτουρκική μεθόριο 
της Θεσσαλίας). Και στη συνέχεια, σκόρ-
πισαν στην Άρτα, στο Αγρίνιο κι αλλού 
όπου δούλεψαν κυρίως ως τσαρουχάδες.
Οι Καραμπέρηδες, από την πλευρά τους, 
ήταν επίσης αδιόρθωτοι γλεντζέδες. Αλλά 
πιο κύριοι. Με τα μαχαίρια και με τους κα-
βγάδες δεν είχαν καμία σχέση. Προτιμούσαν 
τα τραγούδια, τα πειράματα και τις γυναίκες 
των καφέ αμάν. Σύχναζαν κι αυτοί σε χάνια, 
σε κρασοπουλιά κ.ά. Ήταν επίσης άνθρωποι 
που δεν είχαν οικογενειακές υποχρεώσεις 
και που επίσης ξόδευαν τα χρήματά τους (τα 
οποία προφανώς την επόμενη μέρα μπο-
ρούσαν να αποκτήσουν ξανά).
Και οι Μπαντίδοι και οι Καραμπέρηδες 
αγαπούσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τις 

Απόκριες. Οι Μπαντίδοι, όπως αναφέρει 
ο Σαλαμάγκας, σχημάτιζαν μπουλούκια 
και έφερναν γύρω την αγορά χορεύοντας. 
Τη βραδιά των Αποκριών πήγαιναν στα 
Μνήματα (στην περιοχή που βρίσκεται 
σήμερα το Λύκειο Ζωσιμαίας). Κατά την 
επιστροφή στις συνοικίες τους, άναβαν 
μεγάλες τζαμάλες γύρω από τις οποίες 
χόρευαν και τραγουδούσαν.
Ο ποιητής και πεζογράφος Κώστας Κρυ-
στάλλης, σε ένα κείμενό του, αναφέρεται 
στον χορό των Καραμπέρηδων στην πλα-
τεία των Μνημάτων (σημειωτέον ότι η 
περιοχή αυτή είχε τότε πολλά αρχοντικά). 
Όπως περιγράφει, κατά τον χορό τους 
υπάρχει πάντα στο έδαφος «πλόσκα ή 
μπότι (πήλινον αγγείον), πλήρες οίνου, 
το όποιον εις το τέλος εκάστου άσματος 
περιέρχεται εις τα χείλη των χορευτών»…
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο προεκλογικός αγώνας 
των υποψηφίων ενόψει 
των αυτοδιοικητικών 
εκλογών του Μαΐου 

συμβαίνει μεν σε τρισδιάστατο 
επίπεδο, παράλληλα όμως «τρέ-
χει» και στα ψηφιακά μέσα, με 
ηγεμονεύον (στα Γιάννενα), το 
facebook.
Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι δήμαρ-
χοι και περιφερειάρχες έχουν φτιά-
ξει εκεί τις πολιτικές τους σελίδες, 
χωρίς να υπολογίζονται οι επίση-
μες σελίδες των υποψηφίων συμ-
βούλων. Αρκετοί από αυτούς μά-
λιστα, μπήκαν με αυτό τον τρόπο 
για πρώτη φορά στον κόσμο των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
ενόψει εκλογών δηλαδή.  
Ένα βασικό χαρακτηριστικό εί-
ναι η «προσωποπαγής» αναφορά 
που επικρατεί, μέθοδος που ακο-
λουθούν αρκετά οι επικοινωνιο-
λόγοι, λόγω και της απλής ανα-
λογικής, Η θεωρία ότι η επιλογή 
προσώπων και όχι παρατάξεων 
σε αυτές τις εκλογές, αφενός θα 
διαμορφώσει το εκλογικό απο-
τέλεσμα, αφετέρου θα επιδράσει 
στις μετέπειτα συνεργασίες, βά-
ζει το πολιτικό επίδικο στις πίσω 
θέσεις της προβολής.
Η Ενότητα Πολιτών-Νέα Γιάννε-
να για παράδειγμα, συντάσσεται 
ολόκληρη στην πολιτική σελί-
δα του δημάρχου, Θωμά Μπέ-
γκα. Το όνομα της παράταξης 
έρχεται σε δεύτερο πλάνο και 
περιορίζεται στη σχετική ιστοσε-
λίδα, η οποία λειτουργεί εδώ και 
λίγο καιρό και εστιάζει κυρίως 
στο πρόγραμμα της παράταξης. 
Σελίδα της «Ενότητας Πολιτών» 
υπάρχει στο facebook αλλά είναι 
ανενεργή, από την προηγούμενη 

δημαρχιακή θητεία. 
Το ίδιο κάνει και ο Αλέκος Κα-
χριμάνης στη δική του σελίδα, η 
οποία φέρει το όνομά του. 
Το μοντέλο δεν το ακολουθούν 
όλοι πάντως, καθώς η τακτική 
αυτή συγκεντρώνει αρκετές (και 
βάσιμες) ενστάσεις. Η Τατιάνα 
Καλογιάννη και ο Μωυσής Ελι-
σάφ στον Δήμο «μοιράζουν» κά-
πως την προβολή, με βαρύτητα 
στο πρόσωπό τους, αλλά προ-
βάλλοντας και τον τίτλο της πα-
ράταξης. Την ίδια «δοσολογία» 
αλλά με διαφορετική βαρύτητα 
(όνομα παράταξης-φωτογραφία 
υποψηφίου) έχουν ο Νίκος Γκό-
ντας, υποψήφιος στον Δήμο και 
ο Δημήτρης Δημητρίου, υποψή-
φιος στην Περιφέρεια.
Οι «Πολίτες για την ανατροπή» 
και το «Κοινό των Ηπειρωτών», 
παρατάξεις στις οποίες συμμετέ-
χει σε διάφορους βαθμούς ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, προβάλλουν κυρίως την 
παράταξη και το όνομά της.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις δύο 
«Αριστερές Παρεμβάσεις» που 
έχουν κοινό ιστολόγιο και ξεχω-
ριστή σελίδα στο facebook. 
Η παράταξη «Γιάννενα τώρα» 
δεν έχει σελίδα, αλλά δημόσια 
ομάδα που την ενημερώνει συ-
χνά. Ωστόσο, είναι μια παρωχη-
μένη πλέον τακτική προβολής 
και κυρίως, χρησιμοποιείται για 
ενημέρωση των μελών της.  

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΎΜΕΝΕΣ  
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Το facebook δίνει τη δυνατότη-
τα διαφημιστικής προβολής των 
αναρτήσεων, που ανάλογα με το 
πόσο «μαεστρικά» είναι φτιαγ-
μένες και πόσο ακολουθούν 
ρητούς και άρρητους κανόνες 
του facebook, έχουν μεγαλύτερη 
προβολή και απήχηση. 
Εκτεταμένη και σωστή γενικά 
χρήση κάνει το επιτελείο του κ. 
Ελισάφ που μέχρι την περασμένη 
Παρασκευή «έτρεχε» πέντε ταυτό-
χρονες χορηγούμενες αναρτήσεις. 
Από κοντά και ο κ. Δημητρίου 
με τρεις και αμέσως μετά ο κ. Ρι-
ζόπουλος με δύο. Χορηγούμενες 
έχουν και οι σελίδες του κ. Μπέγκα 
και της κας Καλογιάννη, ωστόσο 
δεν είναι το ίδιο «προσεγμένες», 
υπό την έννοια ότι το facebook 
απαιτεί συγκεκριμένη κάλυψη 
των φωτογραφιών με κείμενο και 
συγκεκριμένες διαστάσεις, ώστε 
να εμφανίζονται σωστά και σε όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό.

ΠΟΣΑ LIKES ΕΧΕΤΕ;

Στην άτυπη «κόντρα» του κοι-
νού των σελίδων, που σε καμία 
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει 
εκλογική προτίμηση και έχει 
πάντα σχέση με την παλαιότητα 
της σελίδας, τη δραστηριότητά 
της και τα ποσά που επενδύει σε 
διαφήμιση κάθε υποψήφιος-α, 
πρώτος είναι στα δημοτικά ο 
Θωμάς Μπέγκας και στην περι-
φέρεια ο Αλέκος Καχριμάνης. 
Με τα δεδομένα της Παρασκευ-
ής 1ης Μαρτίου, ακολουθούσαν 
οι σελίδες της Τατιάνας Καλο-
γιάννη και του Μωυσή Ελισάφ, 
οι «Πολίτες για την ανατροπή», 
μετά η Ανεξάρτητη Δημοτική 
Πρωτοπορία και τέλος, η Αρι-
στερή Παρέμβαση.
Στα της Περιφέρειας, μετά τον κ. 
Καχριμάνη ακολουθεί ο Σπύρος 
Ριζόπουλος, τρίτη η Αριστερή 
Παρέμβαση και πιο πίσω ο Δη-
μήτρης Δημητρίου και ο Γιώργος 
Ζάψας. 
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Υποψήφιε, ξέρω 
τι έκανες στο facebook

Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι 
και περιφερειάρχες έχουν φτιάξει στο 
facebook τις πολιτικές τους σελίδες, χωρίς 
να υπολογίζονται οι επίσημες σελίδες των 
υποψηφίων συμβούλων. 
Αρκετοί από αυτούς μάλιστα, μπήκαν 
με αυτό τον τρόπο για πρώτη 
φορά στον κόσμο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, 
ενόψει εκλογών δηλαδή  

https://www.facebook.com/%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-275930989781770/
https://www.facebook.com/%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-275930989781770/
https://www.facebook.com/alekoskachrimanis/
https://www.facebook.com/alekoskachrimanis/
https://www.facebook.com/ioannina2023.gr/
https://www.facebook.com/ioannina2023.gr/
https://www.facebook.com/giannenaneaepoxi/
https://www.facebook.com/giannenaneaepoxi/
https://www.facebook.com/anexartiti.dimotiki.protoporia/
https://www.facebook.com/anexartiti.dimotiki.protoporia/
https://www.facebook.com/epirusolon/
https://www.facebook.com/giannena.anatropi/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/koinotonipiroton/
https://www.facebook.com/groups/giannenatora/
https://www.facebook.com/aristeriparemvash/
https://www.facebook.com/aristeriparemvash/
https://www.facebook.com/SpyrosRizopoulos.Rizopoulos/
https://www.facebook.com/SpyrosRizopoulos.Rizopoulos/
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Μια Κυριακή 
με τον Νίκο Χουλιαρά

Έννα αφιέρωμα στον γιαννιώτη συγγραφέα, ζω-
γράφο και μουσικό Νίκο Χουλιαρά (1940-2015) 
με τίτλο «Μια Κυριακή με τον Νίκο Χουλιαρά» 
διοργανώνει το Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο 

Ιωαννίνων στο πλαίσιο της δράσης «Λογοτεχνικές Γέφυρες».
Την πρώτη Κυριακή της άνοιξης, στις 3 Μαρτίου, τις 12 το 
μεσημέρι, στο Νησί της λίμνης των Ιωαννίνων, θα γίνει συ-
ζήτηση για το πολυσχιδές έργο του με συμμετοχή ανθρώπων 
των τεχνών, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας, στις 21:30, στο 
μπαρ «Σκάλα» θα διαβαστούν κείμενα συγγραφέων που γρά-
φηκαν για τον Νίκο Χουλιαρά, αποκλειστικά για την ομάδα 
αφήγησης του ΔΗΠΕΘΕ.

Μemento 
στην «Εξαύδα»

Το καλλιτεχνικό σωματείο Εξαύδα συνεχίζει τις κι-
νηματογραφικές προβολές την Κυριακή 3 και τη 
Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 20:15, με το «Memento» 
του   Κρίστοφερ Νόλα, στο θεατράκι του στην οδό 

Κουντουριώτη 31 (οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ)
Η υπόθεση έχει ως εξής: O Λέοναρντ Σέλμπι, εμπειρογνώ-
μονας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, αναζητεί με επιμονή τον 
βιαστή και δολοφόνο της γυναίκας του. H δυσκολία έγκειται 
στο ότι ο Λέοναρντ πάσχει από μια σπάνια και ανίατηαπώ-
λεια μνήμης που τον κάνει να μην μπορεί να θυμηθεί ό,τι 
του συνέβη πριν από 15 λεπτά. Παίζουν οι Γκάι Πιρς, Κάρι Αν 
Μος, Tζο Παντολιάνο.

«Τέσσερις εικόνες 
αγάπης» από τη 
Θεατρική Συμπαιγνία

Δύο τελευταίες παραστάσεις του έργου του 
Lukas Bärfuss «Τέσσερις Εικόνες Αγάπης» 
θα δοθούν στο Καμπέρειο Θέατρο, στις 3 και 4 
Μαρτίου, στις 21:00. Το έργο ανεβάζει η αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρία «Θεατρική Συμπαιγνία», σε 
συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Η πόλη μας στη σκηνή».
Υπόθεση του έργου: Η Έβελυν και ο Ντάνιελ έχουν με-
ταξύ τους εξωσυζυγική σχέση. Όταν αποφασίζουν να 
ομολογήσουν τη σχέση στους συζύγους τους, όλα ανα-
τρέπονται...
Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει κάνει η Γιολάντα 
Καπέρδα. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιολάντα 
Καπέρδα, Στέλλα Κατσαρού, Κώστας Σερίφης, Βασί-
λης Σιάφης, Αριστοτέλης Σπυρόπουλος.
■Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ κανονικό, 7 ευρώ μειωμένο, 
3 ευρώ ανέργων.

«Frida Κι Άλλο» 
στην «Έκφραση»

Οι Fly Theatre φέρνουν ξανά στο Θέα-
τρο «Έκφραση» την παράσταση «Frida 
Κι Άλλο», μια παράσταση που βασίζε-
ται στη ζωή και το έργο της μεξικανής 

ζωγράφου Frida Kahlo. Η «Frida Kι Άλλο» ανε-
βαίνει για δύο ακόμη παραστάσεις, σήμερα και 
αύριο 4 Μαρτίου, στις 21:15, στην «Έκφραση» 
(Αραβαντινού 14).
Η πολυμεσική   αυτή παράσταση, σε κείμενο 
Κατερίνας Δαμβόγλου, αξιοποιεί τις αρχές των 
Fly Theatre – προσήλωση στον χώρο, τον ρυ-
θμό, το σώμα και το θεατρικό παιχνίδι – για να 
ζωντανέψει τη ζωή της Frida Kahlo. Η διάρ-
κεια της παράστασης είναι 85 λεπτά.
■Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 12€ κανονικό  
10€ φοιτητών, ανέργων, Α.με.Α. Προπώληση 
εισιτηρίων: στο ταμείο του Θεάτρου, Sherlock 
Coffee Maker, viva.gr. Πληροφορίες: 2651 
554505
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Η «Φαλακρή Τραγουδίστρια», το πιο γνωστό θεα-
τρικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, ανεβαίνει από 
τις 6 έως τις 10 Μαρτίου, στο Καμπέρειο Θέα-
τρο, από τη Β’ Σκηνή του Θεάτρου Οδού Κε-

φαλληνίας σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Την παράσταση σκηνοθετεί η Μαρία Ξανθοπουλίδου 
και παίζουν: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φαίη Ξυλά, Ευγενία 
Αποστόλου, Σωκράτης Πατσίκας, Κωνσταντίνος Γιαννα-
κόπουλος, Σοφιάννα Θεοφάνους.
Το έργο γράφτηκε το 1948 μετά το τέλος του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου και ανέβηκε στη σκηνή για πρώτη φορά 
στις 11 Μαΐου 1950 στο Théâtre des Noctambules στο 

Παρίσι. Διαδραματίζεται σε ένα τυπικό σαλόνι ενός τυπι-
κού αγγλικού ζευγαριού, του κυρίου και της κυρίας Σμιθ, 
όταν ένα απόγευμα εισβάλλουν ξαφνικά στο σαλόνι τους, 
το φιλικό ζευγάρι Μάρτινς το οποίο μαζί με την υπηρέ-
τρια του σπιτιού και έναν πυροσβέστη φροντίζουν για τη 
διατάραξη της αγγλικής φλεγματικής ηρεμίας τους.
Οι υπόλοιπες συντελεστές της παράστασης, η οποία 
επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, είναι: 
Μετάφραση: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Κ. Αλέξης Αλάτσης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Αριάδνη Βοζάνη. Πρωτότυπη 
μουσική: Λόλεκ. Κίνηση: Κατερίνα Φωτιάδη. Φωτισμοί: 

Βαλεντίνα Ταμιωλάκη, Επικοινωνία: Ανζελίκα Καψα-
μπέλη - Έλενα Γρίβα. Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφί-
δας. Παραγωγή: Kart Productions.
Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9 το βράδυ, εκτός από την 
παράσταση της Κυριακής 10ηςΜαρτίου, η οποία ξεκινά 
στις 7 το απόγευμα.
■Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 7 ευρώ (μαθητές, 
φοιτητές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι, άνω των 65 ετών), 
άνεργοι δωρεάν. Προπώληση εισιτηρίων: Στα γραφεία του 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5-Αρχοντικό Πυρσινέλ-
λα, καθημερινά 09.00-14.30).
Πληροφορίες-κρατήσεις: 26510-25670 (ώρες γραφείου).
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Δύο μουσικοί 
ερμηνεύουν 
έργα του 
μεσοπολέμου

Μια βραδιά με έργα ευρωπαίων 
συνθετών του Μεσοπολέμου στην 
Αμερική παρουσιάζει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-

τών τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 20:30, στην 
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». Συμμετέχουν ο 
Ελευθέριος Καραγιάννης, κλαρινέτο, και ο 
Δημήτρης Δημόπουλος, πιάνο. Οι δύο μουσι-
κοί θα ερμηνεύσουν έργα των P. Hindemith, E. 
Krenek, H. Eisler, I. Stravinsky, E. Schulhoff.
Ο Δημήτρης Δημόπουλος γεννήθηκε στην 
Αθήνα. Έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνι-
σή του σε ηλικία δεκατριών ετών. Το 1983 
πήρε το πτυχίο πιάνου και πτυχίο Αρμονίας 
με διακρίσεις από το Δημοτικό Ωδείο Λάρι-
σας. Ακολούθησαν κι άλλα πτυχία όπως και 
σπουδές στο εξωτερικό. Διακρίνεται ιδιαίτε-
ρα, τόσο στα ρεσιτάλ και τις συναυλίες μου-
σικής δωματίου όσο και στα κοντσέρτα με 

ορχήστρα, για το ευρύ φάσμα του ρεπερτο-
ρίου του, το οποίο καλύπτει περισσότερους 
από τρεις αιώνες πιανιστικής τέχνης. Έχει 
ηχογραφήσει για την ελληνική, γερμανική 
και ισπανική ραδιοφωνία και τηλεόραση. 
Έχει εμφανιστεί με πολλές ορχήστρες στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 1999 δι-
ευθύνει την Ορχήστρα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Ο Ελευθέριος Καραγιάννης κατάγεται από 
τη Θεσσαλονίκη. Είναι αριστούχος απόφοι-
τος του τμήματος Μουσικών Σπουδών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Είναι 
διπλωματούχος κλαρινέτου και κλασικού 

σαξοφώνου. Από το 2006 συμμετέχει ως ερ-
μηνευτής - σολίστ ξύλινων πνευστών (κλα-
ρινέτο, σαξόφωνο, φλογέρα Μπαρόκ) και ως 
ενορχηστρωτής σε εκδηλώσεις στη Θεσσα-
λονίκη και σε διάφορα φεστιβάλ. Στο ρεπερ-
τόριο του περιλαμβάνονται κλασικά έργα 
για κλαρινέτο (σολιστικά και έργα Μουσικής 
Δωματίου από τον 17ο έως τον 21οαιώνα). 
Από το 2005 είναι ενεργό μέλος της Ελλη-
νικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση 
(Ε.Ε.Μ.Ε.) και της Διεθνούς Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (ISME).
■H είσοδος στη μουσική αυτή βραδιά είναι 
ελεύθερη για το κοινό. 

«ΟΤΑΝ Ο 
TOM WAITS 
ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ 
ΤΗ BJORK»
ΤΡΙΤΗ 5 Μαρτίου στο 
Πορτραίτο, (22.00 3 ευρώ), 
«Όταν ο Tom Waits συ-
ναντάει τη Bjork και ο Neil 
Young τον Jeff Buckley» με 
τους Κωνσταντίνα Γοργόλη 
φωνή, Κώστα Κωσταδήμα 
κιθάρα-εφέ και τους Μαρία 
Σακκά φλάουτο-Κώστα 
Βούλγαρη φωνή. 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΕ 
ΦΤΕΡΑ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ για μεγάλους 
στη Σκάλα, 5 και 6 Μαρτίου, 
στις 21.30: Αφήγηση: Γιάννα 
Κούλα, μουσική: Δημήτρης 
Καραγεώργος. Ιστορίες για 
την απουσία και την αγάπη. 

4/3
5-6/3

6-10/3
Η «Φαλακρή 
Τραγουδίστρια» 
στο Καμπέρειο
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
(8 Μαρτίου), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Ωδείο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαν-

νιτών, παρουσιάζει την Τετάρτη 6 Μαρτίου, στις 19:30, το 
γυναικείο φωνητικό σύνολο Cantus, στο Μουσείο Αργυρο-
τεχνίας.
Η μουσική εκδήλωση θα περιέχει έργα ελλήνων και ξένων 
δημιουργών αλλά και έργα κλασικού ρεπερτορίου για σόλο 
βιολί ερμηνευμένα από την Ειρήνη Καραμάνη και τη Μαρί-
να Βλάχου. Τη διεύθυνση της χορωδίας θα κάνει η Κωνστα-
ντίνα Μήλια. Στο πιάνο η Πένυ Λιαροστάθη. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη (πρόσβαση από την κεντρική αλλά και τη νότια 
πύλη του Ιτς Καλέ).
■Για περισσότερες πληροφορίες στο Μουσείο Αργυροτεχνίας 
στο τηλ.: 2651064065 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

Cantus στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας

Ο «ΕΡΑΣΤΗΣ» 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΎΗ του «Ερα-
στή» του Χάρολντ Πίντερ ανε-
βάζει το Θέατρο «Έκφραση» 
σε σκηνοθεσία Κατερίνας Βα-
σιλείου, με τη Μίνα Παππά και 
τον Πέτρο Χριστακόπουλο. 
Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 
στις 21:30. Κατάλληλο άνω 
των 18 ετών. Εισιτήρια: 10 και 
8 ευρώ (το μειωμένο), Κρα-
τήσεις θέσεων στα τηλέφωνα: 
2651554505 και 6907500710. 
Προπώληση εισιτηρίων στο 
ταμείο του Θεάτρου, viva.gr 
και Sherlock coffee maker.

ΟΙ FOLK N’ 
ROLL ΚΑΝΟΥΝ 
ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ 
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΔΎΟ ΧΡΟΝΙΑ μετά την 
τελευταία τους συναυλία στη 
πόλη των Ιωαννίνων και λίγο 
πριν την έναρξη της καλο-
καιρινής τους περιοδείας, 
επιστρέφουν στον χώρο που 
κάνανε την παρθενική τους 
εμφάνιση: Folk’n’Roll στο Πορ-
τραίτο για την πιο ηλεκτρισμέ-
νη βαλκανική πανήγυρη της 
χρονιάς. Ώρα προσέλευσης 
21:30, τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ.

8-
9/

3
9/

3
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Dirty Granny Tales,
μέρος δεύτερο
Οι Dirty Granny Tails παρουσιάζουν το Rejection vol 2 στο Stage, στις 8 
Μαρτίου. Ώρα προσέλευσης: 21:30, έναρξη 22:30, προπώληση, μειωμένο, 
φοιτητικό: 10€, ταμείο: 12€
(Η τιμή του μειωμένου ισχύει και στο ταμείο)
■Σημεία Προπώλησης σε Γερμανό (απέναντι από Ρολόι), Giorgio (στοά Ορ-
φέα) και Vision of Sound (Ν. Ζέρβα 78)

Την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζει με μια συ-
ναυλία το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. 
Την Πέμπτη 8 Μαρτίου, στις 21:00, στη σκηνή της αί-
θουσας «Β. Πυρσινέλλας», η Ερωφίλη και η Αφεντούλα 

Ραζέλη θα συναντήσουν μουσικά την ορχήστρα Smyrna. Η γυ-
ναικεία συμμαχία θα ερμηνεύσει τραγούδια από τη Μικρά Ασία, 
την Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Θράκη, την Μακε-

δονία, την Ήπειρο, το Αιγαίο αλλά και Σμυρνιών συνθετών. 
Οι πέντε κοπέλες της ορχήστρας Smyrna είναι: Σταυρούλα 
Βλασοπούλου (τσέλο, τραγούδι), Άντρια Ζήκου (κιθάρα, τρα-
γούδι), Κάλια Καμπούρη (κανονάκι, τραγούδι), Δανάη Λουκί-
δη (βιολί, τραγούδι) και Πένυ Παπακωνσταντίνου (πολίτικο 
λαούτο, κρουστά, τραγούδι).
■Eίσοδος ελεύθερη.

Baildsa 
στο Πορτραίτο 
Οι BAiLDSA στα πλαίσια της παρου-
σίασης του καινούργιου τους άλμπουμ 
«WarZone» επιστρέφουν στα Γιάννενα για 
ένα εκρηκτικό live - party στο Θυμωμένο 
Πορτραίτο την Παρασκευή 8 Μαρτίου (εί-
σοδος 5 ευρώ). 

Ερωφίλη και 
Αφεντούλα 

Ραζέλη 
μαζί 

με Smyrna



Μουσική|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Γιατί η νύχτα…

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 41 χρόνια, η Πάτι 
Σμιθ κυκλοφορούσε το 
τρίτο μόλις δίσκο της. Είχε 
προηγηθεί το συγκλονι-

στικό Horses και το αμφιλεγόμενο 
Radio Ethiopia και τώρα, η Πατρί-
σια είχε κληθεί να αποδείξει πως 
δεν ήταν απλά μια εστέτ αναλαμπή 
γνωστών μέχρι τότε πραγμάτων.
Και μαντέψτε, το απόδειξε.
Το Easter δεν ήταν απλά ένα καλό 
άλμπουμ, αλλά ήταν μια εξωστρε-
φής, ποιητική και ταυτόχρονα αι-
σθησιακά άγρια ροκ εν ρολ δήλωση. 
Η Σμιθ συνεργάστηκε με ανθρώ-
πους που αντιλαμβάνονταν τη λα-
ϊκότητα της μουσικής δημιουργίας 
και μπορούσαν να συνυπάρξουν με 
τους στίχους της (Σπρίνγκστιν) και 
επίσης, είχαν τον τρόπο να μετατρέ-
πουν μια ιδέα σε μουσική επιτυχία 
(Σπρίνγκστιν).
Το Easter ήταν η πρώτη μεγάλη 
εμπορική επιτυχία της ροκ εν ρολ 
ποιήτριας. Εκτός από το τετριμμένο 
μεν, αλλά με πολλές κρυφές ακόμα 
χάρες Because the night που έγρα-
ψε με τον Σπρίνγκστιν, το δίσκο δι-
απερνούσε η ζωντάνια της μπάντας 
και του Λένι Κέι: High on Rebellion, 
Priviliege και φυσικά, Rock ‘n’ Roll 
Nigger, ένας από τους πιο επιθετι-
κούς μουσικούς ύμνους: Outside 
of society, they’re waitin’ for me/
Outside of society, that’s where I 
want to be. 

https://www.youtube.com/watch?v=b1o68h4Usqs


[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο Περικλής Μελίρρυτος 
θεωρείται ο δικός μας 
αρχιτέκτονας, ο γιαν-
νιώτης αρχιτέκτονας. Ο 

άνθρωπος που έβαλε την αρχιτε-
κτονική του σφραγίδα σε πολλά 
δημόσια και ιδιωτικά έργα από 
τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι 
τις αρχές της δεκαετίας του ’30. 
Ποιος ήταν ο Περικλής Μελίρ-
ρυτος; Και είναι όντως όλα τα 
έργα που αποδίδονται σε αυτόν, 
δικά του;
Ο επίκουρος καθηγητής της Σχο-
λής Καλών Τεχνών του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος 
Σμύρης προσέγγισε το φαινόμε-
νο του Μελίρρυτου και έδωσε 
κάποιες απαντήσεις, κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου για την 
Ήπειρο που διοργανώνει αυτές 
τις ημέρες η Εταιρεία Ηπειρω-
τικών Μελετών, με το κοινό να 
είναι κυρίως το… παραδοσιακό 
κοινό της ΕΗΜ.
Σε βιογραφικό επίπεδο, ο Μελίρ-
ρυτος γεννήθηκε στα   Γιάννενα 
το 1870. Αποφοίτησε από τη Ζω-
σιμαία Σχολή και σπούδασε στο 
Σχολείον των Βιομηχανικών Τε-
χνών (πρόδρομος του   Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου) το 
οποίο λειτούργησε με τρεις σχο-
λές: πολιτικών μηχανικών, μη-
χανουργών και εργοδηγών γεω-
μετρών. Ο Μελίρρυτος φαίνεται 
ότι ήταν ένας από τους πολιτι-
κούς μηχανικούς που αποφοίτη-
σαν. Ο ίδιος, όπως ανέφερε ο κ. 
Σμύρης, άλλοτε υπογράφει ως 
«ο μηχανικός» και άλλοτε ως «ο 
αρχιτέκτων». Στους επαγγελμα-
τικούς οδηγούς των Ιωαννίνων 
της δεκαετίας του ’20 δηλώνεται 
ως «αρχιτέκτων». Μέχρι το 1931, 
ο «μηχανικός» ή «αρχιτέκτων» 
θα ασκήσει το επάγγελμά του 
τόσο ως δημομηχανικός και νο-
μομηχανικός όσο και ως ιδιώτης 
μηχανικός.
Με βεβαιότητα αποδίδονται 
στον Μελίρρυτο, το οθωμανικό 
παρθεναγωγείο (1900-1902), το 
οποίο σήμερα στεγάζει το Ταχυ-
δρομείο, το Ρολόι, το καμπανα-
ριό της Μητρόπολης, τμήμα του 
πρώην δημοτικού νοσοκομείου 
στον Κουραμπά, η οικία Καπ-
πά-Παρλαπά, η οικία Μουλαϊμί-
δη και άλλα ιδιωτικά κτίρια. Το 
Ρολόι αποτελεί για τα σύγχρονα 
Γιάννενα ένα από τα πιο εμβλη-
ματικά του κτίρια.  
Από τα πρώτα δημόσια έργα που 

έγιναν στα Γιάννενα, ήταν η Ζω-
σιμαία Σχολή. Για τον κ. Σμύρη, 
το κτίριο αυτό αποτελεί «ίσως το 
ωριμότερο έργο του Μελίρρυ-

του». Αλλά… Το οικοδόμημα της 
Σχολής, όπως προκύπτει από 
τα όσα είπε, είναι εμπνευσμένο 
από το πρόγραμμα ανέγερσης 

σχολικών κτιρίων, γνωστό ως 
πρόγραμμα Καλλία. Από το 1898 
έως το 1911 χτίστηκαν στην Ελ-
λάδα («ένθεν κι ένθεν» όπως 
είπε), περίπου 400 σχολεία με 
νεοκλασικό ιδίωμα. Ο Δημήτρης 
Καλλίας ήταν διευθυντής της 
τεχνικής υπηρεσίας του Νομού 
Αττικής. «Το οικοδόμημα της 
Ζωσιμαίας Σχολής εκφράζει τον 
βαθμό κατανόησης των νεοκλα-
σικών μορφών και κυρίως τα 
απορρέοντα από τα χαρακτη-
ριστικά των σχολικών κτιρίων 
‘τύπου Καλλία’, που επηρέασαν 
ολόκληρη την Ελλάδα ελεύθερη 
ή όχι» τόνισε.
Για την Καπλάνειο Σχολή, η 
οποία αποδίδεται κι αυτή στον 
Μελίρρυτο, ο κ. Σμύρης κατέ-
θεσε στοιχεία, που έρχονται να 
ανατρέψουν τη γενική άποψη. 
Στην ομιλία του είπε ότι, με υπο-

γραφή του Μελίρρυτου, ως δη-
μομηχανικού, γίνεται απαλλο-
τρίωση του οικοπέδου της οδού 
Αραβαντινού για την ανέγερση 
της Καπλανείου και Ελισαβε-
τείου Σχολής. Και πρόσθεσε ότι 
για την ανέγερση του σχολείου 
αυτού θα πρέπει να θεωρηθεί 
βέβαιη η συμμετοχή του τότε 
υπουργείου Παιδείας. Σε αυτό 
το σημείο, κατέθεσε κάποια εν-
διαφέροντα στοιχεία: Στα αρχεία 
των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους (ΓΑΚ) απόκεινται τα αρχι-
τεκτονικά σχέδια του συγκροτή-
ματος χωρίς υπογραφή, με την 
ένδειξη «Μελέτη μικτού διδα-
κτηρίου στοιχειώδους εκπαιδεύ-
σεως εν Ιωαννίνοις» και χρονο-
λογία υποβολής το 1922. Είναι 
δε αρχειοθετημένα στον φάκελο 
«Διδακτήρια 1921-22» του αρ-
χιτέκτονα Παναγιώτη Σούρσου, 
μαζί με άλλα διδακτήρια που πα-
ρουσιάζουν τα ίδια μορφολογικά 
χαρακτηριστικά.
Για την  Παπαζόγλειο Σχολή, ο κ. 
Σμύρης αντέκρουσε κάποιες ανα-
φορές που αποδίδουν στον Μελίρ-
ρυτο κι αυτό το κτίριο, λέγοντας 
ότι το κτίριο ήταν κατασκευασμέ-
νο ήδη από το 1884, όπως δηλώ-
νεται στη διαθήκη της Αγγελικής 
Χατζημιχάλη-Παπάζογλου (το 
1884 ο Μελίρρυτος ήταν 14 ετών). 
Η υπόθεση του κ. Σμύρη είναι ότι ο 
Μελίρρυτος συμμετείχε σε κάποια 
μεταγενέστερη επισκευή, ενδεχο-
μένως το 1914.
Ο Μελίρρυτος, πάντως, με την 
ιδιότητα του επιβλέποντα μη-
χανικού, συμμετείχε σε αρκετά 
δημόσια έργα: από το κτίριο της 
πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγι-
κής Ακαδημίας με αρχιτέκτονα 
τον Αριστοτέλη Ζάχο μέχρι την 
Αναγνωστοπούλειο Γεωργική 
Σχολή Κόνιτσας με αρχιτέκτο-
να τον Βασίλη Κουρεμένο. Ο κ. 
Σμύρης σημείωσε ότι η συμμε-
τοχή στο κτίριο της Ζωσιμαίας 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας «έφε-
ραν τον Μελίρρυτο σε επαφή με 
τις απόψεις του μοντερνισμού 
στην αρχιτεκτονική».
Στην πόλη των Ιωαννίνων, εικά-
ζεται ότι πολλά ιδιωτικά κτίρια 
φέρουν την υπογραφή του Με-
λίρρυτου. Εικασίες μέχρι στιγ-
μής… Κι αυτό είτε επειδή δεν 
υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια 
είτε επειδή, αν υπάρχουν, αυτά 
βρίσκονται σε κάποια μπαούλα.

Το συνέδριο της ΕΗΜ συνεχίζε-
ται. Όλο το πρόγραμμα εδώ.  
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Με (ή χωρίς) υπογραφή 
Περικλή Μελίρρυτου

Με βεβαιότητα αποδίδονται στον Με-
λίρρυτο, το οθωμανικό παρθεναγωγείο 
(1900-1902), το οποίο σήμερα στεγάζει το 
Ταχυδρομείο, το Ρολόι, το καμπαναριό της 
Μητρόπολης, τμήμα του πρώην δημοτικού 
νοσοκομείου στον Κουραμπά, 
η οικία Καππά-Παρλαπά, 
η οικία Μουλαϊμίδη 
και άλλα ιδιωτικά κτίρια

https://typos-i.gr/article/synedrio-ths-ehm-olo-programma
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Η Διώχνω από το Ζαγόρι
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα γυναικεία βαφτιστικά ονόμα-
τα στο Ζαγόρι, θα μπορούσαν 
να είναι ένα κεφάλαιο μιας 
ιστορικής και λαογραφικής 

έρευνας. Μια στιγμή όμως. Είναι ήδη.
Ένα σαββατιάτικο μεσημέρι στην ΕΗΜ 
λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να πε-
τύχει μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση 
σχετικά με τη γυναικεία ονοματολογία 
στο Ζαγόρι και τους συσχετισμούς της.
Ο Στέφανος Τσιόδουλος λοιπόν, συμ-
μετείχε στο συνέδριο της Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών με την ανα-
κοίνωση «Γυναικεία βαπτιστικά ονό-
ματα στο Ζαγόρι το 2ο μισό του 19ου 
αι.», βασισμένη σε επίσημες καταγρα-
φές της εποχής.
Ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν τα πολύ 
συνηθισμένα, υπάρχουν όμως και τα 
λιγότερο γνωστά. «Σε ποσοστό 21,68% 
συναντάμε μεταφορικά ονόματα», που 
σε μια υποομάδα, τα ονόματα με τις 

«μαγικές» ιδιότητες, συναντάμε τη 
«Σταμάτω» και τη «Διώχνω».
Επίσης, σε άλλη κατηγορία, είναι η 
«Τυχηρή» και η «Σούλτω». Έτσι και 
αλλιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
κ. Τσιόδουλου, ένα πολύ μεγάλο πο-
σοστό βαφτιστικών ονομάτων κατά 
τη συγκεκριμένη περίοδο με την 
οποία ασχολείται η έρευνα, λήγουν σε 
άτονο -ω,.
Στο δε Κεντρικό Ζαγόρι, ένα σημαντικό 
ποσοστό γυναικών παίρνει αρχαιοελ-
ληνικά ονόματα, ενώ, κατά τον ειση-
γητή, στην ονοματοδοσία αποτυπώνο-
νται παράγοντες και διαφοροποιήσεις 
πολιτιστικές, αλλά και οικονομικές, 
καθώς παρουσίασε και μια διαβάθμι-
ση των προικώων που δίνονταν σε γυ-
ναίκες, στα χωριά του Ζαγορίου.  
Το συνέδριο συνεχίζεται το Σάββατο 
και την Κυριακή, 2 και 3 Μαρτίου. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλο το 
πρόγραμμα 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

17:15 ΑΡΗΣ-A.E.K. 2-0

19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 0-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

15:00 Ο.Φ.Η.-Α.Ε.Λ. NS1

16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΡΤ

17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ NS1

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. ΕΡΤ

19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ

Το δε μέλλον δυσοίωνο...
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πιο κοντά στον υποβι-
βασμό από κάθε άλλη 
φορά αυτή τη δεκαε-
τία βρίσκεται ο ΠΑΣ, 

καθώς δεν μπορεί να πάρει απο-
τελέσματα ακόμα και στα πολύ 
κρίσιμα ματς, όπως αυτό με την 
Ξάνθη.
Το τελικό 0-0 εκτυλίχθηκε σε ένα 
παιχνίδι όπου ο ΠΑΣ είχε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων στο 
πρώτο μέρος, αλλά οι ευκαιρίες 
του ήταν χλιαρές. Η Ξάνθη από 
την άλλη είχε δύο πιο καθαρές 
ευκαιρίες, στο τέλος του πρώτου 
ημιχρόνου και στο 57’, όταν τον 
Μπαριέντος νίκησε ο Μιχαήλ.
Ο έτερος Μιχαήλ, ο αρχηγός, 
αποβλήθηκε στο 80’ και ο ΠΑΣ 
έπαιξε τα τελευταία λεπτά με 10 
παίκτες, χωρίς να αλλάξει κάτι 
στο ματς.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΣ 
είναι τέταρτος από το τέλος, στη 
θέση του μπαράζ (αν οι όροι συ-
νεχίσουν ως έχουν σήμερα). Ο 
ΟΦΗ παίζει με τη Λάρισα την 
Κυριακή και ο Λεβαδειακός υπο-
δέχεται τη Λαμία.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετρά-
κης): Μιχαήλ, Σκόνδρας (69’ 
Τζημόπουλος), Κάργας, Αλ. Μι-
χαήλ, Κάστρο, Γιάκος (63’ Πά-
ντελιτς), Νικολιάς, Μπουκου-
βάλας, Σεργκελασβίλι, Λεό (72’ 
Ξύδας), Μάνος.
Ξάνθη (Μίλαν Ράσταβατς): Ζί-
βκοβιτς, Κασάδο, Μπαριέντος 
(87’ Αμορίμ), Αλμέιδα, Ντου-
ρίτσκοβιτς (90’ Σιλά), Λισγά-
ρας, Καμαρά, Καντά, Γέντρισεκ, 
Μπαξεβανίδης, Σαρπόνγκ (73’ 
Ντίρεσταμ).

ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ Ο ΠΑΣ

https://typos-i.gr/article/synedrio-ths-ehm-olo-programma
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