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Το σύστημα που ανακοίνωσε σήμερα 
το υπουργείο Παιδείας, θα εφαρμο-
στεί για πρώτη φορά για την Γ’ Λυ-
κείου του 2019-20, τους μαθητές, 

δηλαδή, που θα τελειώσουν φέτος τη Β’ Λυ-
κείου.
Συμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, τα βή-
ματα ενός μαθητή που θέλει να μπει σε κά-
ποιο ΑΕΙ την επόμενη χρονιά, θα είναι τα 
εξής:

1 Τον Οκτώβριο 2019, θα κάνει την Α’ δήλω-
ση με τις προτιμήσεις των τμημάτων στα 
οποία επιθυμεί να εισαχθεί (έως 10 προ-
τιμήσεις). Με βάση τις προτιμήσεις του 
συνόλου των μαθητών, πανελλαδικά, θα 
προκύψουν τα τμήματα ελεύθερης πρό-
σβασης (ΤΕΠ) της συγκεκριμένης χρονιάς. 
Έτσι, μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, ο 
μαθητής θα γνωρίζει, από τις προτιμήσεις 
του, ποια τμήματα είναι ΤΕΠ.

2  Εάν στην Α’ δήλωση υπάρχει τουλάχι-
στον ένα ΤΕΠ, τότε ο μαθητής μπορεί 
τον Φεβρουάριο 2020 να κατοχυρώσει τη 
θέση του σε ένα από αυτά και να μη δώ-
σει Πανελλαδικές Εξετάσεις. Θα δώσει, 
ωστόσο, απολυτήριες, ενδοσχολικά, μαζί 
με ομάδα σχολείων της περιοχής του.

3  Εάν ο μαθητής θελήσει να δώσει Πανελ-
λαδικές (δεν υπάρχουν ΤΕΠ στη δήλωσή 
του ή τα ΤΕΠ της δήλωσης δεν τα προτιμά 
σε σχέση με τα υπόλοιπα της δήλωσης), 
θα δώσει κανονικά εξετάσεις τον Ιούνιο 
2020. Σημειώνεται οτι εάν ο μαθητής είχε 
αρχικά κατοχυρώσει θέση σε ΤΕΠ, αλλά 
αργότερα θελήσει να δώσει Πανελλαδι-
κές, μπορεί να το κάνει (μεσα στα χρονι-
κά πλαίσια της δήλωσης συμμετοχής στις 
Πανελλαδικές), αλλά αυτόματα απελευ-
θερώνει τη θέση που είχε κατοχυρώσει.

4  Τον Ιούλιο 2020 θα ανακοινωθούν οι 
βαθμοί και θα συμπληρώσει μηχανογρα-
φικό, βάζοντας όσες επιλογές τμημάτων 
επιθυμεί, ασχέτως του περιεχομένου της 
Α’ δήλωσης.

5  Θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, 
με βάση τις οποιες θα εισαχθεί σε τμήμα 
που είχε δηλώσει στο μηχανογραφικό, 
όπως ακριβώς ισχύει στο υπάρχον σύ-
στημα εισαγωγής.

Διευκρινίζεται, ότι εάν κάποιο τμήμα ΤΕΠ 
έχει, για παράδειγμα, 100 θέσεις εισακτέων 
και κατοχυρώσουν τον Φεβρουάριο τη θέση 
τους με ελεύθερη πρόσβαση 80 μαθητές, οι 
υπόλοιπες θέσεις θα είναι διαθέσιμες για 
τους υποψήφιους των Πανελλαδικών, στο 

μηχανογραφικό.
Αξιζει επίσης να σημειωθεί, ότι στα τμήματα 
που απαιτούν την εξέταση κάποιου ειδικού 
μαθήματος (ξένες φιλολογίες, τμήματα με 
σχέδιο, ΤΕΦΑΑ κτλ.), η εξέταση του ειδικού 
μαθήματος θα γίνεται μόνο σε πανελλαδικές 
εξετάσεις, ανεξαρτήτως αν ο υποψήφιος έχει 
επιλέξει την εισαγωγή του μέσω ΤΕΠ ή πα-
νελλαδικών εξετάσεων.
Άρα, αν κάποια από τα εν λόγω τμήματα 
προκύψει ότι ανήκουν στα ΤΕΠ μετά την Α’ 
δήλωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι τα έχουν 
δηλώσει και θέλουν να εισαχθούν σε αυτά 
χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχουν 
την υποχρέωση να εξετάζονται πανελλαδι-
κά μόνο στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και 
να επιτυγχάνουν την ελάχιστη απαιτούμενη 
επίδοση, ώστε να εξασφαλίσουν την είσοδό 
τους στα εν λόγω τμήματα με το απολυτήριό 
τους.
Επίσης, σημαντικό σημείο του συστήματος 
είναι ότι οι μαθητές που θα επιλέξουν να ει-
σαχθούν σε ΤΕΠ χωρίς πανελλαδικές, δεν θα 
έχουν δυνατότητα μετεγγραφής.
Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών θα συμμε-
τάσχουν κανονικά στις πανελλαδικές εξετά-
σεις, όπως και σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τη Β’ στη Γ’ Λυκείου: 
Τι θα βρουν οι μαθητές

Σημαντικό σημείο 
του συστήματος 
είναι ότι οι μαθητές 
που θα επιλέξουν 
να εισαχθούν σε 
ΤΕΠ χωρίς πανελ-
λαδικές, δεν θα 
έχουν δυνατότητα 
μετεγγραφής.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο νέος τρόπος εισαγωγής στα πανε-
πιστήμια είναι στο γενικό πνεύ-
μα της κυβέρνησης: Ούτε ακρι-
βώς «ελεύθερη πρόσβαση» όπως 

ευαγγελιζόταν παλιότερα, ούτε όμως και 
ολοσχερώς με εξετάσεις. Κάπως δηλαδή 
σαν «διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους» 
αλλά με κρατική επιδότηση των μισθών 
των ιερωμένων, ένα πράγμα…
Πρακτικά, οι νέοι πρωτοετείς του ακαδη-
μαϊκού έτους 2010-2021, αυτοί δηλαδή 
που θα τελειώσουν τη Β’ λυκείου φέτος 
και θα δώσουν εξετάσεις (ή και όχι, δια-
βάστε πιο κάτω…) τον Ιούνιο του 2020, 
θα μπούνε με διαφορετικό τρόπο στα πα-
νεπιστήμια της χώρας, με διαφορετικό 
χρονοδιάγραμμα και άλλες διαδικασίες 
δηλώσεων.
Καταρχάς, τον προσεχή Οκτώβριο θα κά-
νουν μια πρώτη δήλωση με δέκα (ίσως και 

παραπάνω, δεν είναι ακόμα οριστικό) επι-
λογές, η οποία δεν θα είναι δεσμευτική. Με 
βάση αυτές τις δηλώσεις όλων των μαθη-
τών και μαθητριών της χώρας, θα προκύψει 
ο αριθμός των τμημάτων που καλύπτουν 
από τις δηλώσεις τις διαθέσιμες θέσεις και 
των τμημάτων που δεν τις καλύπτουν. 
Όσοι επιθυμούν να μπούνε στα πρώτα, 
θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Όσοι 
επιθυμούν να μπούνε στα δεύτερα, θα 
μπούνε χωρίς εξετάσεις, με το απολυτή-
ριο λυκείου. Θα εξεταστούν μόνο σε ει-
δικό μάθημα, αν το προβλέπει το τμήμα 
επιλογής. 
Αφού λοιπόν γίνει η επεξεργασία των 
πρώτων δηλώσεων του Οκτωβρίου του 
‘19, οι μαθητές-τριες θα ενημερωθούν 
ποια από τα τμήματά τους είναι «ελεύθε-
ρα» και ποια απαιτούν εξετάσεις.
Τον Φεβρουάριο του 2020, θα κληθούν να 
κατοχυρώσουν την επιλογή τους με νέα, 
οριστική δήλωση. Ή θα επιλέξουν κάποιο 

από τα ελεύθερα τμήματα ή θα δώσουν 
κανονικά εξετάσεις το καλοκαίρι του 
2020. Αυτή η δήλωση είναι οριστική και 
δεν επιτρέπονται πλέον «μεταπηδήσεις» 
από τον ένα στον άλλο τομέα.
Σημειωτέον ότι όσοι μπούνε σε ελεύθερα 
τμήματα, δεν θα μπορούν να μεταγρα-
φούν σε άλλα, στον τόπο κατοικίας τους 
κ.λπ. 
Με τα σημερινά δεδομένα, η «ελεύθερη 
εισαγωγή» αφορά τμήματα που παλιό-
τερες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας δρομολογούσαν προς κατάργη-
ση. Όχι ότι τώρα εξασφαλίζεται η βιωσι-
μότητά τους, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι τα 
«μη θελκτικά» τμήματα, σε κάποια φάση 
θα κλείσουν. 
Στους πίνακες μπορείτε να δείτε τις αντι-
στοιχίες θέσεων-δηλώσεων προτίμησης 
για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το 
ΤΕΙ Ηπείρου στις τελευταίες πανελλαδι-
κές εξετάσεις. 

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ-ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Σχολές δύο ταχυτήτων από το 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Θέσεις Δήλωσαν

Φιλολογικό 244 7372

ΒΕΤ 127 5067

Ιστορικό-Αρχαιολογικό 307 8370

ΦΠΨ 315 7856

Μαθηματικό 265

Φυσικό 228 4459

Χημικό 214 8014

Μηχανικών Η/Υ 225 3049

Μηχανικών Επ. Υλικών 141 2825

Νηπιαγωγών 265 20007

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

223 21146

Ιατρική 130 5110

Οικονομικό 244 7228

Πλαστικών Τεχνών 117 (εκτός 
εξετάσεων)

Αρχιτεκτονική 53 829

Σύνολο 3.098

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ Θέσεις Δήλωσαν
ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 120 7.482

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 230 6.134

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 130 6.208

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 248 7.777

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 200 6.638

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 120 18.509

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 203 7.699

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 170 6.840

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

90 2.653

Οι αναλογίες σχολής-προτιμήσεων είναι ενδεικτικές για πολλά πράγματα: Ότι για παράδειγμα το σύστημα δεν 
ευνοεί καθόλου την πραγματική επιλογή, αλλά στηρίζεται στη λογική «να περάσουμε κάπου και βλέπουμε» και ότι 
η σχέση εισακτέων-θέσεων είναι πολύ μικρότερη από το παλιότερα διαφημισμένο «περνάει ο ένας στους δύο». 
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ενιαίο και η «ακαδημαϊκή γεωγραφία» των 
τμημάτων έχει αλλάξει. Εάν το σχέδιο εφαρμοστεί, μένει να φανεί πώς θα επηρεαστεί το νέο ίδρυμα…

Με τα σημερινά δεδομέ-
να, η «ελεύθερη εισαγω-
γή» αφορά τμήματα που 
παλιότερες πολιτικές 
ηγεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας δρομολογού-
σαν προς κατάργηση.
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ΣΙΝΕΜΑ

«ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ» 
ΣΤΗΝ «ΕΞΑΥΔΑ»
TΗΝ ΤΑΙΝΙΑ του Ντάμιεν Σαζέλ 
«Χωρίς Μέτρο»  (Whiplash, 2014) 
προβάλλει το καλλιτεχνικό σω-
ματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» στις 
17 και 18 Μαρτίου, στις 20:15, στο 
θεατράκι του (Κουντουριώτη 31, 
οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ).
Η υπόθεση: Ο 19χρονος Άντριου 
Νίμαν θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος 
ντράμερ της τζαζ στον κόσμο. Γι› 
αυτό το λόγο αποφασίζει να φοι-
τήσει στο Ωδείο Μουσικής Σέιφερ, 
το καλύτερο σχολείο μουσικής των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Σέιφερ, 
το να είσαι ο καλύτερος σημαίνει 
ότι σε έχει δεχτεί ο Τέρενς Φλέτσερ, 
ο καθηγητής μουσικής και ότι σου 
έχει ζητήσει να συμμετάσχεις στην 
μπάντα του. Παίζουν: Μάιλς Τέλερ, 
Μελίσα Μπενουά, Τζ. Κ. Σίμονς, 
Πολ Ράιζερ, Οστιν Στόουελ, Τζέισον 
Μπλερ, Έιπριλ Γκρέις.
Η ταινία ήταν υποψήφια για όσκαρ 
καλύτερης ταινίας, διασκευασμένου 
σεναρίου και β’ ανδρικού ρόλου.

18-24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το βραβευμένο 
ελληνικό σινεμά

«ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ» ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ
TΟ CINÉ FRANÇAIS του 
Ελληνογαλλικού Συλλόγου Ιωαννί-
νων παρουσιάζει την Κυριακή 17 
Μαρτίου στις 20.00 στα «Ναυτάκια» 
στην οδό Γαριβάλδη 1 με ελεύθερη 
είσοδο την ταινία  «Γιατρός στο 
χωριό» (Médecin de campagne).

17ΜΑΡΤΙΟΥ

17-18 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου παρουσιάζουν το Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματο-
γράφου από 18 έως 24 Μαρτίου στα Γιάννενα. Το αφιέρωμα αυτό, που 
αφορά τις βραβευμένες ταινίες των τελευταίων 10 ετών, γίνεται στο 

πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 
«10 Χρόνια - 10 πόλεις». 
Το Πανόραμα περιλαμβάνει 14 ταινίες μεγάλου μήκους και 7 μικρού μήκους, 
βραβευμένες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα περισσότερα φεστιβάλ του 
εξωτερικού (και ο Λάνθιμος δεν θα μπορούσε να λείψει). Καθημερινά, θα προ-
βάλλονται δύο ταινίες και μία ταινία μικρού μήκους στον πολιτιστικό πολυχώ-
ρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με είσοδο ανά ημέρα προβολής 4 
ευρώ.
Θα γίνουν δε και παράλληλες δράσεις. Το Πανόραμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 
18 Μαρτίου, στις 18:30, με την εκδήλωση έναρξης στην οποία θα παραβρεθεί ο 
διευθυντής της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Γιώργος Μακρής, ενώ 
την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με το κοινό. 

■Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την ταινία μικρού μήκους «Copa Loca» του 
γιαννιώτη σκηνοθέτη Χρήστου Μασσαλά

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3

7 μμ: 
«Άλλος δρόμος δεν υπήρχε» 
Σταύρος Ψυλλάκης 87’ 

«Casus Belli» Γιώργος Ζώης 11’

9 μμ: «Κυνόδοντας» Γιώργος Λάνθιμος 97’

ΤΡΙΤΗ 19/3

7 μμ: 
«Τα Παιδία δεν Παίζει» Αγγελική Ανδρι-
κοπούλου / Αργύρης Τσεπελίκας 80’

«Βόλτα» Στέλλα Κυριακοπούλου 10’

9 μμ: «Άδικος Κόσμος» Φίλιππος Τσίτος 118’

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3

7 μμ: 
«Λάμπουν στο Σκοτάδι» 
Πάνος Ευαγγελίδης 71’

«Copa Loca» Χρήστος Μασσαλάς 14’

9 μμ: «Xenia» Πάνος Κούτρας 134’

ΠΕΜΠΤΗ 21/3

7 μμ: 
«Dolphin man» Λευτέρης Χαρίτος 80’

«Limbo» Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη 30’

9 μμ: 
«Suntan» 
Αργύρης Παπαδημητρόπουλος 104’

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3

7 μμ: 

«Ημερολόγια Αμνησίας» 
Στέλλα Θεοδωράκη 104’

«Ο Μπαμπάς μου, ο Λένιν κι ο Φρέντυ» 
Ρηνιώ Δραγασάκη 20’

9 μμ: «Ο γιος της Σοφίας» Ελίνα Ψύκου 111’

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/3

7 μμ: 

«Πρώτη Ύλη» 
Χρήστος Καρακέπελης 78’

«Κι εγώ για μένα» 
Τζώρτζης Γρηγοράκης 20’

9 μμ: 
«Μαχαιροβγάλτης» 
Γιάννης Οικονομίδης 108’

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/3

7 μμ: 

«Το Αγόρι Τρώει το Φαγητό 
του Πουλιού» Έκτορας Λυγίζος 80’

«Washingtonia» 
Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη 24’

9 μμ: 
«Η Τελευταία Παραλία» 
Θάνος Αναστόπουλος 118’
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18-19 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Το Σκάκι» από 
την ομάδα ByeBye

Την παράσταση «Το Σκάκι» παρουσιάζει η ομάδα 
ByeBye στις 18 και 19 Μαρτίου, στις 21:30, στο 
Θέατρο «Έκφραση». 
Η παράσταση είναι βασισμένη στον Δον Κιχώτη 

του Μιγκέλ ντε Θερβάντες και στη Δίκη του Φραντς Κά-
φκα.
«Μια σκακιέρα και δύο παίχτες. Δύο παίχτες και μια 
σκακιέρα. Κι ένας μουσικός. Και όχι μόνο μουσικός… 
Δύο παιδιά που μεγαλώνουν και χρόνο με το χρόνο συ-
νεχίζουν να παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Πώς καταφέρνουν 
άραγε να συνδέσουν την ιστορία του Γιόζεφ Κ., ενός ανώ-
τερου υπαλλήλου τραπέζης που ένα ωραίο πρωί, χωρίς 
να έχει κάνει τίποτα κακό συνελήφθη, με αυτή του ονει-
ροπόλου γέρου από τη Μάντσα που νόμιζε πως οι ανε-
μόμυλοι, ακούστε τώρα, ήταν γίγαντες;» αναφέρεται στο 
σημείωμα της παράστασης.
Η ομάδα ByeBye κέρδισε πέρσι το πρώτο βραβείο στο 2ο 
Duet Yourself Festival στην Αθήνα.
Ερμηνεύουν: Γιάννης Βασιλώττος, Βερόνικα Μπακόλα, 
Δημήτρης Μπούρας
Σύλληψη ιδέας/διασκευή και δημιουργία κειμένου: 
Ομάδα ByeBye ( Γιάννης Βασιλώττος, Βερόνικα Μπακό-
λα, Δημήτρης Μπούρας)
Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλώτος, Γιώργος Ημέρης
Μουσική: Γιάννης Βασιλώττος
■Το εισιτήριο κοστίζει 9 ευρώ και 7 ευρώ το μειωμένο 
(ΑμεΑ, φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων). Τηλέφωνο κρατή-
σεων: 26515 54505 & 6907500710.

ΘΕΑΤΡΟ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τελευταία 
παράσταση 
για τον «Αρίστο»

Τελευταία παράσταση σήμερα για το 
έργο «Αρίστος», που βασίζεται στο βι-
βλίο του Θωμά Κοροβίνη «Ο Γύρος του 
Θανάτου» με κεντρικό θέμα τη ζωή 

του Αριστείδη Παγκρατίδη, του φερόμενου 
ως «Δράκου του Σέιχ Σου». Η παράσταση ανε-
βαίνει στις 19:00, στο Θέατρο Καμπέρειο.  Τη 
σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιώργος Παπαγεωργί-
ου  και τους ρόλους ερμηνεύουν τρεις ηθοποι-
οί Φιλαρέτη Κομνηνού, Μιχάλης Οικονόμου 
και Γιώργος Χριστοδούλου και ο μουσικός επί 
σκηνής Κλείτος Κυριακίδης.
■Εισιτήρια: 12 ευρώ κανονικό και 10 ευρώ 
φοιτητικό και ανέργων. Προπώληση: Viva.
gr. Πληροφορίες-κρατήσεις: 2651025670 και 
6972445707 (ώρες γραφείου).

17/23-24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σαββατοκύριακα 
με «Σκοτεινή 
πέτρα»

Η «Σκοτεινή πέτρα», το έργο-ορόση-
μο για το ισπανικό θέατρο του Αλ-
μπέρτο Κονεχέρο με αναφορά στον 
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ανεβαίνει 

στο Θέατρο «Έκφραση» (στη Β’ Σκηνή), σε 
σκηνοθεσία Χρήστου Χρήστου, κάθε σαββα-
τοκύριακο μέχρι τις 31 Μαρτίου. Παραστάσεις 
θα δίνονται κάθε Σάββατο στις 21.30 και κάθε 
Κυριακή στις 19:00.
Συντελεστές: Μετάφραση Μαρία Χατζηεμμα-
νουήλ. Σκηνοθεσία Χρήστος Χρήστου. Σκη-
νικά-Κοστούμια Γιάννης Κράβαρης. Μουσική 
Μίνα Παππά. Φωτισμοί Χρήστος Χρήστου. 
Αφίσα-γραφιστικά Αντώνης Χρήστου. Φωτο-
γραφίες Άγγελος Σακκάς. Διανομή: Σεμπαστι-
άν: Θανάσης Λανάρης. Ραφαέλ: Γιάννης Κρά-
βαρης. Φωνή του Λόρκα: Κώστας Λεοντάρης. 
Θα υπάρχει ζωντανή μουσική επί σκηνής με 
τον Μιχαήλ Παππά. 
■Τα εισιτήρια κοστίζουν 8 ευρώ στην προπώ-
ληση (ταμείο θεάτρου, viva και Sherlock coffee 
maker) και 10 ευρώ στο ταμείο. Τηλέφωνα κρα-
τήσεων: 26515 54505 και 6907500710.



6|Ατζέντα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΘΕΑΤΡΟ

Την παράσταση του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου 
Κουν «Οι Δούλες» του Ζαν Ζενέ, σε σκηνοθεσία 
της Μαριάννας Κάλμπαρη, παρουσιάζει το ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πνευ-

ματικό Κέντρο, την Τρίτη 19 Μαρτίου, στις 21:15, στην 
αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας».
Η υπόθεση: Δύο υπηρέτριες καταστρώνουν την εξόντω-
ση της λατρεμένης αλλά και απόλυτα μισητής τους Κυ-
ρίας. Τα αφελή σχέδια τους αποτυγχάνουν και στρέφο-
νται εναντίον τους.
«Τι είναι όμως αυτό που κάνει το έργο του Ζενέ να ανεβαί-
νει τόσο συχνά στην παγκόσμια σκηνή από το 1947που 
γράφτηκε μέχρι τις μέρες μας;
Σίγουρα ‘δεν πρόκειται για ένα έργο που θέλει να υπε-

ρασπιστεί τη μοίρα της τάξης των υπηρετών. Υπάρχει 
συνδικάτο που ασχολείται με τα ζητήματα αυτών των 
ανθρώπων. Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία...’, δι-
ευκρινίζει ο ίδιος ο Ζενέ» αναφέρεται σε σχετικό σημεί-
ωμα της παράστασης.
Οι «Δούλες», είναι μια ακόμη συνεργασία του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων με το Θέατρο Τέχνης, μια συνεργασία που ξε-
κίνησε το καλοκαίρι του 2016 με τη «Μήδεια» και θα συ-
νεχιστεί και στο άμεσο μέλλον με κοινές δράσεις, όπως 
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
Συντελεστές:
Μετάφραση-σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη     
Συνεργάτης στη σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου
Δραματολόγος παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλοπού-

λου
Σκηνικά-Κοστούμια: Χριστίνα Κάλμπαρη
Μουσική επιμέλεια: Νέστωρ Κοψιδάς
Επιμέλεια κίνησης: Βάλια Παπαχρήστου
Ερμηνεύουν: Κάτια Γέρου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μα-
ριάννα Κάλμπαρη.
■Γενική είσοδος: 15 ευρώ, 10 ευρώ μειωμένο, 8 ευρώ 
ανέργων.
Προπώληση εισιτηρίων: στο ταμείο Πνευματικού Κέντρου 
(11.00 π.μ.-1.00 μ.μ. και 6.00 μ.μ.-9.00 μ.μ.), στα γραφεία 
του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Αρχοντικό Πυρσινέλλα-ώρες 
γραφείου) και Viva.gr.
Πληροφορίες: 26510-25670 (ώρες γραφείου) 26510-83961 
(11.00 π.μ.-1.00 μ.μ. και 6.00 μ.μ.-9.00 μ.μ.).

23 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Μαμά! Το δωμάτιο των θαυμάτων» στο Καμπέρειο

«ΕΚΕΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ» 
ΣΤΟ STAGE
O ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ελευ-
θερίου και ο Αντώνης 
Κρόμπας παρουσιάζουν 
τη stand up παράσταση 
«Εκείνος και εκείνος» στο 
Stage, στις 22 Μαρτίου. 
■Ώρα προσέλευσης: 21:00, 
ώρα έναρξης 22:00. προπώ-
ληση, μειωμένο, φοιτητικό: 
8€, ταμείο: 10€ (Η τιμή του 
μειωμένου ισχύει και στο 
ταμείο). Προπώληση σε Γερ-
μανό (απέναντι από Ρολόι), 
Giorgio (στοά Ορφέα), Vision 
of Sound (Ν. Ζέρβα 78).

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έρχονται 
«Οι Δούλες»

Η Πειραματική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων ανεβάζει στις 23 
Μαρτίου στο Καμπέρειο Θέατρο το νεοελληνικό έργο «Μαμά! 
Το δωμάτιο των θαυμάτων», της Ελένης Ευθυμίου και της 
Σοφίας Ευτυχιάδου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου.

Πρόκειται για μια παραγγελία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, «που στη-
ρίζει, με αυτόν τον τρόπο, την παραγωγή νέων νεοελληνικών κει-
μένων, αναδεικνύοντας νέες συγγραφικές φωνές, συμμετέχοντας 
ενεργά στον εμπλουτισμό και την εξέλιξη της νεοελληνικής δρα-

ματουργίας στη χώρα μας και ανοίγοντας νέους δρόμους στην υπό-
θεση ‘νεοελληνικό έργο’» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Το έργο «Μαμά! Το δωμάτιο των θαυμάτων»: ένα έργο φόρος τιμής 
στη μητρότητα και το μυστήριο της ζωής. Τρεις γυναίκες. Τρεις δια-
φορετικές γενιές. Που τις ενώνει ένας ομφάλιος λώρος. Μια παρά-
σταση για τη ζωή, που «συμβαίνει όταν άλλα προγραμμάτιζες εσύ», 
για την προσμονή, τον φόβο ή και την άρνηση της μητρότητας. 
Παίζουν: Ελένη Δημοπούλου, Χαρά Ζησιμάτου, Σοφία Μπλέτσου. 
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20 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ένα ποιητικό «Πιγκ-Πογκ»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«ΣΥΝΕΚΔΗ-
ΜΟΙ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΠΟΔΗ-
ΜΟΙ» 
O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
Σύνδεσμος Ζαγορισίων 
διοργανώνει την ετή-
σια παράστασή του στο 
Πνευματικό Κέντρο στις 
17 Μαρτίου, στις 20:00. Ο 
τίτλος της παράστασης 
είναι «Συνέκδημοι και 
Φιλαπόδημοι. 
■Είσοδος 5 ευρώ, ΑμεΑ και 
παιδιά κάτω των 12 ετών, 
δωρεάν.

17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με την Κοινωνική Οργά-
νωση Υποστήριξης Νέων «Άρσις», εγκαινιάζει 
την Παρασκευή  22 Μαρτίου (ώρα 19:30), έκθεση 

ζωγραφικής με τίτλο  «Εγώ ο άνθρωπος», στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας.

Στην έκθεση παρουσιάζονται ζωγραφικά έργα έφηβων 
προσφύγων, οι οποίοι διαμένουν στις δομές προσωρινής 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμφιθέα, την 
Κόνιτσα και τη «Safe Ζone Αγ. Ελένη», που βρίσκονται 
υπό τη διαχείριση της ΑΡΣΙΣ.
Οι έφηβοι «μιλούν» με τη ζωγραφική για τα ανθρώπινα 

συναισθήματα μέσα από τη δική τους προσωπική ματιά. 
Τα συναισθήματα, μία γλώσσα κοινή για όλους, επιδρούν 
στο σώμα και την ψυχή των ανθρώπων ανεξάρτητα από 
φύλο, φυλή και ιδιότητα.
■Η έκθεση θα διαρκέσει από 20 Μαρτίου έως 1 Απριλίου. 
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

«Εγώ ο άνθρωπος»

Οι «Λογοτεχνι-
κές Γέφυρες» 
του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων συ-

νεχίζονται με την τρίτη 
κατά σειρά εκδήλωση 
με τίτλο «Πιγκ-Πογκ».
Η εκδήλωση θα γίνει 
στο μουσικό καφενείο 
«Γυαλί Καφενέ», την 
Τετάρτη 20 Μαρτίου, 
στις 20:30, και είναι 
αφιερωμένη στην ποί-
ηση.
Δυο νέες ποιήτριες και 
δύο νέοι ποιητές συ-
ναντώνται και ανταλ-
λάσσουν ποιήματα και 
απόψεις. Ποιήτριες: 
Μυρσίνη Γκανά, Κω-
στούλα Μάκη. Ποιητές: 
Χρήστος-Αρμάντο Γκέ-
ζος, Θωμάς Ιωάννου. 

Προλογίζει και συντο-
νίζει ο Κώστας Καραβί-
δας, δρ. Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας.
Η εκδήλωση ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων γίνεται μία 
μόλις ημέρα πριν την 
παγκόσμια ημέρα ποί-
ησης, η οποία εορτάζε-
ται κάθε χρόνο στις 21 
Μαρτίου.
Η αρχική έμπνευση της 
Παγκόσμιας Ημέρας 
Ποίησης ανήκει στον 
ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, 
ο οποίος το φθινόπωρο 
του 1997 πρότεινε στην 
Εταιρεία Συγγραφέων 
να υιοθετηθεί ο εορτα-
σμός της ποίησης στην 
Ελλάδα, όπως και σε 
άλλες χώρες, και να ορι-
στεί συγκεκριμένη ημέ-

ρα γι’ αυτό. Η εισήγησή 
του έφτασε με επιστολή 
στα χέρια του ποιητή 
και μελετητή της ποίη-
σης Κώστα Στεργιόπου-
λου, προέδρου τότε της 
Εταιρείας Συγγραφέων. 
Η ποιήτρια Λύντια Στε-
φάνου πρότεινε ως ημέ-
ρα εορτασμού την 21η 
Μαρτίου, την ημέρα της 
εαρινής ισημερίας, που 
συνδυάζει το φως από 
τη μία και το σκοτάδι 
από την άλλη, όπως η 
ποίηση, που συνδυάζει 
το φωτεινό   πρόσωπο 
της αισιοδοξίας με το 
σκοτεινό πρόσωπο του 
πένθους. 
Η πρώτη Ημέρα Ποί-
ησης γιορτάστηκε το 
1998.
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23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αφιέρωμα 
στους 
Moody Blues 
και τους Dire 
Straits

Τα side projects των Deans πα-
ρουσιάζουν την ιστορία των 
Moody Blues και αφιέρωμα 
στους Dire Straits στο Stage 

Ioannina το Σάββατο 23 Μαρτίου. 
Oι Deans το εξαμελές τοπικό ιστορικό 
συγκρότημα μαζί με τέσσερις ακόμη 
εξαιρετικούς φίλους μουσικούς θα 
παρουσιάσει στο Stage Ioannina μια 
τρίωρη συναυλία αφιερωμένη σε δυο 
μεγάλα αγγλικά συγκροτήματα που 
τιμήθηκαν πέρυσι τον Απρίλιο και 
μπήκαν στο Rock n Roll Hall of Fame 
2018 για τη σπουδαία διαδρομή τους. 
■Ώρα προσέλευσης: 21:00, ώρα έναρ-
ξης 22:00. προπώληση, μειωμένο, 
φοιτητικό: 6€, ταμείο: 8€ (Η τιμή του 
μειωμένου ισχύει και στο ταμείο). 
Προπώληση σε Γερμανό (απέναντι από 
Ρολόι), Giorgio (στοά Ορφέα), Vision of 
Sound (Ν. Ζέρβα 78).

ΜΟΥΣΙΚΗ

PRO-
GRAMMED 
TO ROCK 
ΣΤΟ 
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΟΙ PROGRAMMED to 
Rock (PTR) επιστρέφουν 
στο Πορτραίτο με Another 
love story more την Πα-
ρασκευή 22 Μαρτίου στις 
10:00μμ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

22 MAΡΤΙΟΥ

O Κώστας Χατζής 
στο Πνευματικό 
Κέντρο 
Ο ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ Κώστας Χατζής έρχεται 
στα Γιάννενα για μια συναυλία στις 22 Μαρ-
τίου, στις 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών. Την παραγωγή της συναυ-
λίας έχει αναλάβει το Stage Ioannina. 
Μαζί του, θα εμφανιστούν η Μαρία Αλεξίου 
και η Αντωνία Χατζίδη. Θα συμμετέχουν οι 
μουσικοί: Γιώργος Παγιάτης, πιάνο-πλήκτρα, 
Χρήστος Αλεξόπουλος, ντραμς, Αλέξανδρος 
Πάντζιος, μπάσο, Ρήγας Σαριτζιώτης, σαξό-
φωνο & φλάουτο. Την ορχήστρα διευθύνει ο 
Μαέστρος Γιώργος Παγιάτης.
■Εισιτήρια από 12€. Η προπώληση ξεκίνησε. 
Σημεία προπώλησης: βιβλιοπωλεία Χαρτέξ και 
Αναγνώστης, Vision of Sound (Ναπ. Ζέρβα 78) 
και viva.gr. 

23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αποστόλης 
Μπαρμπαγιάννης 
στον Πολυχώρο
Tο Σάββατο 23 Μαρτίου στη Μουσική 
Σκηνή του Πολυχώρου «Αγορά» ο Απο-
στόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται για μια 
παράσταση υπό τον τίτλο «Καθαρή εξόδι-
οc», με την Τσόλια μπαντ. Special guest η 
Μυρτώ Βασιλείου. 
■Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ (φοιτητικό, 
άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ) και 12 στο τα-
μείο. Σημεία προπώλησης: ticketservices.
gr, public, Γερμανός και Πολυχώρος Αγορά. 
Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30.

Παύλος Παυλίδης 
trio στο Πορτραίτο
O Παύλος Παυλίδης παρουσιάζει ένα live 
πέρα από τα καθιερωμένα στις 23 Μαρτί-
ου (22.30. είσοδος -10 ευρώ), στο Θυμω-
μένο Πορτραίτο (Καποδιστρίου 20). 
Ένα project δουλεμένο τον τελευταίο και-
ρό μαζί με τον Ορέστη Μπενέκα στα πλή-
κτρα και τις λούπες και τον Αλέκο Βουλ-
γαράκη στην ηλεκτρική κιθάρα.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το διαχρονικό μουσικό αντίστοιχο μιας ποδο-
σφαιρικής μικτής κόσμου, όπως πχ εμφανί-
στηκε στη «Μεγάλη απόδραση των 11» μεί-
ον τον Σταλόνε (συν τον Μάικλ Κέιν), είναι 

το πρώτο άλμπουμ των Velvet Undergound.
Ένας προς μια, αποτέλεσαν την πιο εστέτ, διαστη-
μική, εμπνευσμένη, στυλάτη μουσική συνεύρεση. 
Αν ήταν ποδοσφαιρική ομάδα θα λεγόντουσαν «Φί-
λοι της Nico». Πριν από 52 χρόνια λοιπόν, κυκλο-
φόρησε η «Μπανάνα», ένα από τα πέντε καλύτερα 
άλμπουμ όλων των εποχών.
Το παράταιρο παρεάκι που αποτελούσαν η Μο Τά-
κερ με τα τενεκεδάκια της, ο Στέρλινγκ Μόρισον 
με τις ζόρικες λογοτεχνικές επιρροές (αν νομίζετε 

ότι Velvet Underground είναι κάποιος σταθμός με-
τρό με μοκέτες, κάνετε λάθος…), ο Τζον Κέιλ, ένας 
ιδιοφυής δεξιοτέχνης πολυοργανίστας που μιλού-
σε λιγότερο και από τον Άγγελο Αναστασιάδη μετά 
από ήττα του ΠΑΟΚ και τέλος, τον Λου Ριντ που 
ήταν ο Λου Ριντ.
Μαζί τους, «κόλλησε» η Κρίστα Πάφγκεν, η οποία 
διετέλεσε μεταξύ άλλων ταίρι του Νίκου Παπατά-
κη και ήταν η πιο όμορφη φάλτσα και αμφιλεγό-
μενη φυσιογνωμία της χρυσής δεκαετίας του ροκ 
εν ρολ.
Η μπανάνα ήρθε μαζί με τη Νίκο, από τον Άντι Γου-
ώρχολ, τη σατανική διάνοια της ποπ αρτ και του 
προμόσιον. Σε αντίθεση με τους Sex Pistols όμως, 
οι Velvet ήταν και μεγάλο συγκρότημα…
Το VU and Nico είναι μια μόνιμη αντίθεση: Το ποπ 

εξώφυλλο με τη σκοτεινή θεματολογία, η εκτός 
κλειδιού Νίκο με τη μελωδία του Sunday Morning, 
η μίνιμαλ προσέγγιση του Κέιλ με τη μεγαλοσύνη 
του All tomorrow’s parties κ.ο.κ.
Γύρω του είναι επίσης «δεμένοι» μια σειρά μύθοι, 
κάποιοι εκ των οποίων έχουν βάση. Όπως πχ ότι 
το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο κτίριο που αργότε-
ρα φιλοξένησε το κλαμπ Studio 54 ή ότι ο Φρανκ 
Ζάππα προσπαθούσε να καθυστερήσει την κυκλο-
φορία του επειδή δεν είχε ολοκληρώσει το Freak 
Out! με τους Mothers of Invention. 
Σήμερα, 52 χρόνια μετά, το Velvet Underground 
and Nico ή η «Μπανάνα», είναι το άλμπουμ από το 
οποίο πρέπει να ξεκινήσει κανείς να ακούει ροκ εν 
ρολ. Ενίοτε, και το άλμπουμ στο οποίο πρέπει να 
καταλήξει. 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ 52 ΧΡΟΝΙΑ

Velvet Underground and Nico

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Velvet_Underground_(book)
https://www.youtube.com/watch?v=9pMuAgsZ2oo
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Τέσσερις σειρές για να περιμένουμε

...και φυσικά, συνεχίζεται 
η αναμονή για τους νέους 
κύκλους:
■Game of Thrones (τελευ-
ταία σεζόν, 14 Απριλίου 2019)
■Stranger things (3η σε-
ζόν, 4 Ιουλίου 2019)
■Peaky blinders (5η σεζόν 
μέσα στο 2019)

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν 
πλέον ξεφύγει στο θέμα 
των προϋπολογισμών για 
τις σειρές που δημιουργούν, 

όπως επίσης και στη θεματολογία. 
Παλιό σινεμά, διάσημα κόμικς, δη-
μοφιλείς κινηματογραφικές σειρές 
«ξεσηκώνονται» καθώς όλα πλέον 
παίζουν στην τηλεόραση…
Ιδού τέσσερις σειρές που αναμένο-
νται με ενδιαφέρον για φέτος:

Watchmen: 
Ένα από τα πιο παρακμιακά και ατμο-
σφαιρικά κόμικς με υπερήρωες είναι το 
Watchmen, δημιούργημα του τεράστιου 
Άλαν Μουρ. Ήδη, γνώρισε μια κινημα-
τογραφική μεταφορά για την οποία δεν 
πανηγυρίσαμε κιόλας. Τώρα, επανέρ-
χεται ως τηλεοπτική σειρά, από τον 
Ντέιμον Λίντελοφ που έχει καταπιαστεί 
στο παρελθόν  με Σταρ Τρεκ, Lost κ.λπ. 
Θα κυκλοφορήσει από το HBO, κάπου 
μέσα στο 2019

Catch 22: 
Όσοι-ες δεν έχετε δει την ταινιάρα με 
τον Άλαν Άρκιν, κάντε το άμεσα. Ο 
Γιοσάριαν, ο ήρωας του Τζόσεφ Χέλερ 
που αντιπαθεί τον πόλεμο (είναι κανο-
νικός άνθρωπος δηλαδή), επιστρέφει 
στις 17 Μαΐου για έξι επεισόδια. Παί-
ζουν μεταξύ άλλων ο Τζορτζ Κλούνι 
και ο Τζανκάρλο Τζιανίνι.
Θα κυκλοφορήσει από το Hulu στις 17 
Μαΐου 2019

Good omens: 
Ο Νιλ Γκάιμαν έγινε τρέντι, οπότε η 
τηλεόραση θα ασχοληθεί πιο ενδελε-
χώς με τα έργα του. Μετά το American 
Gods που πάει για εξόδιο (η δεύτερη 
σεζόν ξεκίνησε από τις 10 Μαρτίου), το 
Good Omens είναι ακόμα πιο «αλλού». 
Ο Γκάιμαν το έφτιαξε με τον Τέρι Πρά-
τσετ, τον «πατέρα» του καταπληκτικού 
Discworld  και πρωταγωνιστεί αγγλικό 
δίδυμο: Μάρτιν Σιν, Ντέιβιντ Τέναντ και 
ο Madman Τζον Χαμ.
Θα κυκλοφορήσει από το Amazon στις 
31 Μαΐου 2019

Mandalorian: 
To Star Wars γίνεται σειρά, μπας και 
ανέβει λίγο το επίπεδο που η Disney 
το έχει καταβαραθρώσει. Προμηνύ-
εται καστ εκατομμυρίων και πρωτα-
γωνιστεί ο Πέδρο Πασκάλ 
Θα κυκλοφορήσει από το Disney+ 
κάπου μέσα στο 2019
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΛΑΜΙΑ 0-0

19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. 1-2

19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ε.Λ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

15:00 Ο.Φ.Η.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ NS1

16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-A.E.K. ΕΡΤ

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ

19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΕΡΤ

Άχρωμος, άτυχος, ισόπαλος…

ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΛ ΗΡΘΕ Η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΣ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η αδυναμία στη δημιουργία και στο σκορά-
ρισμα, συν την ατυχία στις λίγες φάσεις 
που έκανε, έφεραν ένα ακόμα «Χ» για τον 
ΠΑΣ, αποτέλεσμα που όσο περνάει ο και-

ρός γίνεται πιο οδυνηρό.
Το 0-0 με τη Λάρισα θα μπορούσαν να είναι τρεις 
βαθμοί, ειδικά στα πρώτα λεπτά του ματς, αλλά 
και στο τελευταίο τέταρτο. Ο Πάντελιτς στο πρώ-
το ημίχρονο σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ διαδοχικά 
από το 74’ και μετά ο Μάνος και ο Παμλίδης δύο 
φορές δεν μπόρεσαν να στείλουν τη μπάλα στα δί-
χτυα. Ο Παμλίδης είχε και τρίτη  κεφαλιά λίγο αρ-
γότερα, που μπλόκαρε ο Κρίστινσον.
Η Λάρισα δεν φάνηκε ιδιαίτερα απειλητική, εκτός 

από τις αντεπιθέσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο 
ΠΑΣ την έκλεισε στην περιοχή της και την πίεσε, 
ιδιαίτερα με την είσοδο του Παμλίδη, αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιάννης Πετράκης): Νεόφυτος, 
Κάστρο (81’ Γιάκος), Ζαν-Μπαπτίστ Λεό (60’ Μά-
νος), Πάντελιτς, Αθανασιάδης, Αποστολόπουλος, 
Κάργας, Μιχαήλ, Μπουκουβάλας, Νικολιάς, Σκόν-
δρας (77’ Παμλίδης).
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Κρίστινσον, Μιλοσά-
βλιεβιτς, Γιακιμόφσκι, Μόρας, Λεοζίνιο (46’ Σικά-
φκα), Μπέρτος, Μπράλιτς, Ζίβκοβιτς, Σετσέροβιτς 
(80’΄Ζίζιτς), Νούνιτς, Γκοΐκοβιτς (89’ Γκόλιας).

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/programma-ths-thleorashs
https://typos-i.gr/article/programma-ths-thleorashs
https://typos-i.gr/article/ti-kairo-8a-kanei-shmera
https://typos-i.gr/article/ti-kairo-8a-kanei-shmera
https://typos-i.gr/article/ti-kairo-8a-kanei-shmera
https://typos-i.gr/what-you-can-do-today
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Σκάγια και φτερά 
στη λίμνη Παμβώτιδα
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το κυνήγι πουλιών στη λίμνη Παμβώτι-
δα και στη λίμνη της Λαψίστας, πριν την 
αποξήρανσή της τη δεκαετία του ’50 και 
την έναρξη της μεγάλης μεταβολής στην 

ισορροπία του οικοσυστήματος στην περιοχή, ήταν 
σχεδόν θρυλικό.
Οι Γιαννιώτες τις Κυριακές άκουγαν χιλιάδες τουφε-
κιές. «Μάχη άνιση, άδικη, σκληρή. Από δω διέθεταν 
μονά, τσιφτέδες και καραμπίνες με φωτιές και σκάγια 
κι από κει μόνο φτερά και λαχτάρα» αναφέρει ο Ευάγ-
γελος Μπόγκας στη μελέτη του «Τα ζώα και τα που-
λιά στους ηπειρώτικους θρύλους» που δημοσιεύτηκε 
στην «Ηπειρωτική Εστία» το 1956.
Η πιο γλαφυρή περιγραφή ανήκει πάντως στον λόγιο 
και ιστοριοδίφη Δημήτρη Σαλαμάγκα: «Κι έπεφταν 
τότε τα καϋμένα τα πουλιά δώθε κείθε, σαν ξεραμένα 
πλατανόφυλλα…  Στους καιρούς μας οι φαλαρίδες και 
τα παπιά, ζούσαν κατά χιλιάδες στη Λίμνη μας και τις 
καλαμιές της. Τα μαζέματά τους μαύριζαν μεγάλες 
εκτάσεις νερού». Το οργανωμένο κυνήγι πουλιών 
ήταν γνωστό ως «κλείσμα». Οι κυνηγοί έπιαναν τα 
πουλιά κλείνοντας τα περάσματά τους.
Για να γίνει το «κλείσμα», απαιτούνταν η συνεργασία 
πολλών. Στη λίμνη των Ιωαννίνων, μερικοί κυνηγοί 
με τις βάρκες τους ξεσήκωναν τα παπιά και τα πουλιά 
που φώλιαζαν τον χειμώνα στις καλαμιές και άλλοι 
τα περίμεναν (καρτέρι) στο στενό της λίμνης ανάμεσα 
στο Κάστρο και στο Νησί (αλλά και σε άλλα σημεία). 
Στην ουσία, οι βαρκάρηδες-κυνηγοί έφτιαχναν έναν 
κλοιό για να μην ξεφύγει πετούμενο για πετούμενο. 
Ο Σαλαμάγκας αναφέρει ότι τα μικρά καΐκια προχω-
ρούσαν σε μακριά τοξοειδή παράταξη, κρατώντας 
ανάμεσα μια εύλογη απόσταση. «Κωπηλατώντας 

σιγά, έσπρωχναν μπροστά τα πουλιά με κατεύθυνση 
την ξηρά και τους έκλειναν έτσι κάθε διέξοδο προς 
τα νερά» περιγράφει. Προσθέτει δε ότι η όλη υπόθεση 
απαιτούσε πειθαρχία. Μάλιστα, κάθε φορά που κά-
ποιος δεν τηρούσε την πολιορκητική γραμμή, υπήρ-
χε ο αρχηγός του κυνηγιού για να του… υπενθυμίσει 
τις υποχρεώσεις του. Πολλοί από τους κυνηγούς ήταν 
επαγγελματίες ενώ άλλοι ερασιτέχνες. Σύμφωνα με 
τον Σαλαμάγκα,  στα τούρκικα ο κυνηγός αποκα-
λούνταν αβτζής, ωστόσο, όπως αναφέρει, η λέξη 
«αβτζής» ήταν περισσότερο τίτλος διάκρισης για τους 
άριστους κυνηγούς.
Στη λογοτεχνία, το κλείσμα το έχει αποτυπώσει με 
τον ιδιαίτερο τρόπο του ο Δημήτρης Χατζής. Στο δι-
ήγημά του «Ο Σιούλας ο ταμπάκας» από τη συλλογή 
«Το τέλος της μικρής μας πόλης» (1963),  περιγρά-
φει: «Στη μέση της λίμνης στέκονταν αράδα μέσα 
στις βάρκες τους, με τα δίκαννα στο χέρι, οι άλλοι 
κυνηγοί από την πόλη και το νησί. Και τα πουλιά πέ-
φτανε πάνω τους, κοπάδια ολόκληρα, χέρια μονάχα 
να 'χεις εκείνη την ώρα να ντουφεκίζεις κι άνθρωπο 
να σου γεμίζει —δουλειά που την έκανε συνήθως ο 
καϊκτσής, λάμνοντας κιόλας σιγά σιγά, για να μαζεύει 
τα σκοτωμένα πουλιά — σε κάθε βάρκα λογαριαζόταν 
δικό της το πουλί που βρισκόταν κοντά της, άσκετο 
από ποιον βαρέθηκε».
Από την οθωμανοκρατία μέχρι τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, το κλείσμα αποτέλεσε μια βασική 
κυριακάτικη ενασχόληση των Γιαννιωτών. Σε αυτή 
δραστηριότητα, μπήκε οριστικά τέλος τη δεκαετία 
του ’70, με την απαγόρευση του κυνηγιού στη λίμνη 
των Ιωαννίνων.

■Φωτογραφία του γαλλοελβετού φωτογράφου Fred 
Boissonnas εν έτει 1913 

«Τα ποδήλατα έξω 
από την πόλη»…
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μπορεί σήμερα το ποδήλατο να προω-
θείται ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς 
και ως ένα συστατικό του κεφαλαίου 
«ποιότητα ζωής» και οι αστικές πολι-

τικές να επιδιώκουν μια καλύτερη κινητικότητα 
μέσα στις πόλεις, κάποτε όμως, το ποδήλατο είχε 
δεχθεί πολλά πυρά. Την περίοδο του μεσοπολέμου, 
οι ποδηλάτες δεν ήταν και πολύ αγαπητοί στην 
τοπική κοινωνία και τα Γιάννενα ήθελαν να τους 
«εξορίσουν».
Εκείνη την εποχή, το ποδήλατο είχε γίνει πιο 
λαϊκό. Από τα τέλη του 19ου αιώνα αποτελούσε 
κυρίως ένα απόκτημα της ελίτ. Αργότερα, με την 
πτώση της τιμής αγοράς του, έγινε οικονομικά 
προσιτό. Από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, τη 
δεκαετία του ’20, προκύπτει ότι η ποδηλασία ήταν 
για αρκετούς Γιαννιώτες μια ψυχαγωγική και αθλη-
τική δραστηριότητα. Μόνο που η δραστηριότητα 
αυτή φαίνεται ότι ενοχλούσε την πόλη των περίπου 
20.000 κατοίκων, η οποία ήθελε την ησυχία της (με 
την αυτοκίνηση πάντως να δηλώνει ήδη το παρών, 
αν και όχι δυναμικό). Μάλιστα, η μεγαλύτερη και η 
πιο επιδραστική εφημερίδα, η «Ήπειρος», ασχολού-
νταν με το ζήτημα του ποδηλάτου αρκετά συχνά, 
ζητώντας από τις αστυνομικές αρχές να πάρουν 
μέτρα κατά των ποδηλατών.
Η βασική ενόχληση προερχόταν από τους αγώνες 
ποδηλάτου σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με 
την «Ήπειρο» να αποκαλεί τα «σμήνη ποδηλάτων 
ένα ελεεινό θέαμα», φτάνοντας στο σημείο να δι-
καιολογήσει ακόμα και ενδεχόμενη αυτοδικία των 
πολιτών απέναντι στους ποδηλάτες «για να επα-
νέλθει η τάξη και η ασφάλεια» όπως υποστήριζε.
«Τάξη», «ασφάλεια», «ησυχία» και «ευπρέπεια» 
ήταν αυτά που ήθελε η πόλη. Η «Ήπειρος» 
πρότεινε μάλιστα στις αρμόδιες αρχές να πάρουν 
συγκεκριμένα μέτρα: Να απαγορεύεται η παροχή 
ποδηλάτων στα μικρά παιδιά και η κυκλοφορία 
ποδηλάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. 
«Παντού τοιαύται κυκλοφορίαι γίνονται έξω της 
πόλεως. Εδώ μόνο όλα θα γίνονται ανάποδα –και 
το μάθημα των ποδηλατιστών εις πλατείας και 
τους κεντρικούς δρόμους» σημείωνε σε δημοσίευ-
μά της στις 6 Νοεμβρίου του 1925…
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