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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Δεκαετία του’50: Μια περίοδος 
κατά την οποία τα Γιάννενα μέσα 
σε πολύ δύσκολες συνθήκες προ-
σπαθούσαν να επιβιώσουν και να 

βρουν τον δρόμο τους. Όταν λοιπόν στην 
πόλη άρχισαν να καταφτάνουν έμποροι 
από την Αθήνα για να κατακτήσουν ένα 
κομμάτι της γιαννιώτικης αγοράς, η αντί-
δραση ήταν πολύ έντονη. Υπομνήματα δι-
αμαρτυρίας, διαβουλεύσεις, συσκέψεις με 
τις τοπικές αρχές, πιέσεις, απανωτές επι-
στολές στον τοπικό Τύπο και μια απεργία.
Στις 20 Μαΐου του 1952, τα εμπορικά κα-
ταστήματα της πόλης προχώρησαν σε 
απεργιακή κινητοποίηση. Ήταν το τε-
λευταίο «χαρτί» των ντόπιων εμπόρων 
για να βάλουν φραγμό στην έλευση των 
«πρωτευουσιάνων» και «γυρολόγων», 

όπως τους χαρακτήριζαν. Ήδη μια αντι-
προσωπεία εξ Αθηνών με την επωνυμία 
«Πεταλούδες» που πωλούσε φθηνότερα 
προϊόντα είχε κάνει την εμφάνισή της σε 
κεντρικό σημείο της πόλης. Αυτή ήταν 
εξάλλου και η αφορμή για τις έντονες 
αντιδράσεις.
Σε διαβήματά τους προς τον γενικό διοι-
κητή Ηπείρου και τον νομάρχη Ιωαννί-
νων, οι ντόπιοι έμποροι, κάνοντας λόγο 
για αθέμιτο ανταγωνισμό, προειδοποιού-
σαν ότι θα αναγκαστούν να απολύσουν 
προσωπικό όπως και ότι δεν θα πληρώ-
σουν φόρους. Την ίδια ώρα υποστήριζαν 
ότι τα φθηνότερα αυτά προϊόντα δεν ήταν 
καλής ποιότητας. Στο πλευρό των εμπό-
ρων, ήταν και οι εμποροϋπάλληλοι οι 
οποίοι εξέφραζαν την αγωνία τους μέσω 
του τοπικού Τύπου.
Τον τοπικό Τύπο, η όλη υπόθεση τον 

απασχόλησε πολύ. Από τα δημοσιεύματα 
προκύπτει και η γενικότερη αδικία που 
(ένιωθαν ότι) βίωναν οι Γιαννιώτες, και 
γενικότερα οι άνθρωποι της επαρχίας, 
από το αθηναϊκοκεντρικό κράτος. «Όλοι 
οι επαρχιώται έγιναν υπηρέται της Αθή-
νας. Και φυσικόν αποτέλεσμα της τοιαύ-
της καταστάσεως είναι να υπάρχη μια 
οικονομική διά πολλούς ευμάρεια εις την 
πρωτεύουσαν όπου παχύνονται οι χρυσο-
κάνθαροι και εκτρέφεται ο παρασιτισμός 
ενώ οι επαρχιώται ασφυκτιούν κάτω 
από το στυγνόν οικονομικόν πρόβλημα 
που εφιαλτικώς τους πιέζει» σημείωνε η 
εφημερίδα «Εθνικός Αγών» σε δημοσίευ-
μά της, με τον οποίο κινητοποιούσε τους 
Γιαννιώτες να διώξουν από την πόλη τις 
«Πεταλούδες» και να μην επιτρέψουν 
σε οποιαδήποτε άλλη... «Πεταλούδα» 
να έρθει. Ο Τύπος έκανε συνεχώς μαθή-

ματα προστασίας του καταναλωτή με 
επιχειρήματα που δεν απέχουν και πολύ 
από τις σημερινές οδηγίες προς κατανα-
λωτές. Επιχειρήματα περί δημιουργίας 
πλασματικών αναγκών και κατανάλωσης 
άχρηστων τελικά προϊόντων που εντέλει 
στοιχίζουν στην τσέπη του καταναλωτή 
περισσότερο, καταγράφονταν στις εφη-
μερίδες. Παράλληλα ο Τύπος υπενθύμιζε 
ότι υπάρχει ελεύθερη αγορά και ότι κανείς 
δεν μπορεί να απαγορεύσει τίποτα, απευ-
θύνοντας έκκληση στους Γιαννιώτες να 
ψωνίζουν μόνο από τοπικά καταστήματα. 
«Ούτε ένα μαντίλι από τους μουσαφίρη-
δες!» ήταν το σύνθημα μιας εφημερίδας…

■Οδός Ανεξαρτησίας, τη δεκαετία του '50, 
με τον φακό του Απόστολου Βερτόδουλου 

Μια απεργία, οι έμποροι 
και οι «Πεταλούδες»

Στις 20 Μαΐου του 
1952, τα εμπορικά 
καταστήματα της 
πόλης προχώρησαν 
σε απεργιακή κινη-
τοποίηση. Ήταν το 
τελευταίο «χαρτί» 
των ντόπιων εμπό-
ρων για να βάλουν 
φραγμό στην έλευ-
ση των «πρωτευου-
σιάνων» και «γυρο-
λόγων», όπως τους 
χαρακτήριζαν.
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Τα Γιάννενα σε ρυθμούς ντέρμπι
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Για πρώτη φορά μετά από 
πολλά χρόνια, η πόλη 
ζει στο ρυθμό όχι ενός, 
αλλά δύο πολύ σημαντι-

κών παιχνιδιών και όχι συνήθως 
μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά 
αυτή τη φορά και για το μπά-
σκετ.
Κοινός παρονομαστής είναι ο 
ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά με μια ιδι-
άζουσα διαφορά: Εκτός από την 
ομάδα ποδοσφαίρου που παίζει 
το δικαίωμά της στην παραμο-
νή της πρώτης κατηγορίας, μετά 
από πολλά χρόνια καλής πα-
ρουσίας εκεί, η γυναικεία ομάδα 
μπάσκετ ετοιμάζεται να γεμίσει 
ένα γήπεδο, γιατί αν νικήσει, 
μπαίνει στα μπαράζ της ανόδου 
στην Α1.
Γιατί όμως η Κυριακή 14 Απρι-
λίου έχει βάλει στο πόδι το φίλα-
θλο (και μη) κοινό της πόλης;
Πρώτον, γιατί το πιο γνωστό της 
συλλογικό αθλητικό προϊόν και 
πιο μαζικό ταυτόχρονα, ο ΠΑΣ 
Γιάννινα, κινδυνεύει με υπο-
βιβασμό, για πρώτη φορά μετά 
από δέκα ολόκληρα χρόνια.
Η σεζόν 2011-2012 που σήμανε 
την επιστροφή του ΠΑΣ στην 
Α’ εθνική, ξεκίνησε την πιο 
σταθερή και καλή πορεία της 
σύγχρονης ιστορίας της ομάδας 
μετά τη δεκαετία 1975-1984. Με 
τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο 
να σπάει ρεκόρ παραμονής που 
είναι δυσεύρετα στο ελληνι-
κό ποδόσφαιρο και με παίκτες 
του να μεταγράφονται μέχρι και 
στην Πρέμιερ, αλλά και τη συμ-
μετοχή στο Europa League που 
είναι και η μεγαλύτερη στιγμή 
στην ιστορία του, ο ΠΑΣ «καλό-
μαθε» το κοινό του. Τώρα όμως, 
ο κίνδυνος πισωγυρίσματος εί-
ναι ορατός, μετά από μια κακή 
χρονιά που τίποτε δεν πήγε σω-
στά. Εξ ου και το κάλεσμα μέχρι 
και… του Δήμου Ιωαννιτών να 
γεμίσουν οι «Ζωσιμάδες» για το 
παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης 
την Κυριακή στις 7 το απόγευμα 
στους «Ζωσιμάδες», ο οποίος κυ-
νηγάει ακριβώς τον ίδιο στόχο, 
να αποφύγει τον υποβιβασμό και 
έχει δύο βαθμούς περισσότερους 
από τον ΠΑΣ. Αν, ο μη γένοιτο ο 

ΠΑΣ χάσει, τότε κινδυνεύει μέ-
χρι και με απευθείας υποβιβα-
σμό αν ο ΟΦΗ τον ξεπεράσει στα 
δύο ματς που απομένουν και δεν 
ισχύσει η απόφαση υποβιβασμού 
για στημένο ματς, πράγματα που 
ποτέ δεν μπορεί να σταθμίσει 
κανείς στο ελληνικό ποδόσφαι-
ρο…
Το άλλο μεγάλο ματς της Κυ-
ριακής, στη 1 το μεσημέρι στο 
Νέο Κλειστό, είναι μια εντελώς 
διαφορετική περίπτωση. Η γυ-

ναικεία ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα 
WBC, εάν νικήσει την Αναγέν-
νηση Νέου Ρυσίου που είναι από 
τις ισχυρότερες ομάδες στην κα-
τηγορία και έχει πάρει το (επει-
σοδιακό) ματς του πρώτου γύ-
ρου στη Θεσσαλονίκη, κατά 99% 
μπαίνει στα μπαράζ ανόδου στην 
Α1. Η ομάδα του Γιώργου Σια-
μέτη είναι ένα από τα «φωτεινά 
σημεία» των αθλητικών Ιωαννί-
νων, όχι μόνο γιατί ξεκίνησε με 
σκοπό να παραμείνει στην κα-
τηγορία «και βλέπουμε» ή γιατί 
πολλές από τις παίκτριες… ορι-
ακά ψηφίζουν σε εκλογές λόγω 
ηλικίας, αλλά και γιατί αν τα κα-
ταφέρει τελικά, θα γίνει η πρώτη 
ομάδα μπάσκετ της πόλης που 
θα παίξει στην πρώτη κατηγορία 
του αθλήματος.

Κοινός παρονομαστής είναι 
ο ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά με μια 
ιδιάζουσα διαφορά: Εκτός 
από την ομάδα ποδοσφαί-
ρου που παίζει το δικαίω-
μά της στην παραμονή της 
πρώτης κατηγορίας, μετά 
από πολλά χρόνια καλής 
παρουσίας εκεί, η γυναικεία 
ομάδα μπάσκετ ετοιμάζεται 
να γεμίσει ένα γήπεδο, γιατί 
αν νικήσει, μπαίνει στα μπα-
ράζ της ανόδου στην Α1.

Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΏΝ: 
ΠΑΣ Γιάννινα WBC-Ανα-
γέννηση Ν. Ρυσίου 13.00 
Νέο Κλειστό Γυμναστήριο
SUPER LEAGE: 
ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρί-
πολης 19.00 «Ζωσιμάδες» 

Info
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ΘΕΑΤΡΟ

Μια νέα ομάδα, η «Συν Πλην Τρία», 
μια αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία, κάνει το πρώτο καλλι-
τεχνικό βήμα της και έρχεται να 

συστήσει τον εαυτό της στο γιαννιώτικο κοι-
νό.
Η ομάδα θα παρουσιάσει την παράσταση 
«Κατά Μέτωπο», μια παράσταση η οποία βα-
σίζεται στη σύνθεση λογοτεχνικών και ποιη-
τικών έργων και επιστολών που σχετίζονται 
με τον πόλεμο, από 15 έως 17 Απριλίου, στις 
21:30, στο Θέατρο «Έκφραση» (Αραβαντινού 
14). Την έρευνα, τη σύνθεση των κειμένων 
και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιώτα Πα-
ναγή. Τους ρόλους ερμηνεύουν η Κατερίνα 

Γιαννακοπούλου, η Γιώτα Παναγή και η Ζωή 
Πλαχούρα. 
«Δεν είναι ένα έργο για τον πόλεμο. Είναι 
μια παράσταση για τον άνθρωπο στον πό-
λεμο, τη σύγκρουση, την ανθρώπινη φύση, 
και το πώς ένας μηχανισμός καταστροφής, 
μπορεί να αποτελέσει και μηχανισμό αυ-
τογνωσίας για τον ίδιον τον άνθρωπο. Τρία 
πρόσωπα επί σκηνής, εναλλάσσουν ρόλους 
από θύτες σε θύματα, σε ένα χρόνο που κι-
νείται ανάμεσα στο χθες στο τώρα και στο 
για πάντα. Βουτάν σε ένα χρόνο φαντασίας. 
Αφηγούνται, πάσχουν, διαπραγματεύονται τα 
όρια τους, συναντιούνται. Αναμετρώνται με 
το ερώτημα, είναι ο πόλεμος πάντα το τέλος 

ή μήπως είναι η αρχή; Τι είναι η αρχή και τι 
το τέλος; Πώς ορίζεται; Τι είναι ο ‘εχθρός’; Τι 
πυροδοτεί τον κύκλο της βίας;» αναφέρεται 
στο σημείωμα της παράστασης.
Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι: Σκηνογρα-
φική-ενδυµατολογική επιµέλεια: Χρήστος 
Παππάς. Επιµέλεια κίνησης: Δώρα Ζούμπα. 
Σχεδιασµός/ σύνθεση µουσικής: Σταύρος 
Σακελλαρίου. Φωτογραφικό υλικό/ video 
art: Κωστής Εμμανουηλίδης. Σχεδιασµός 
έντυπου υλικού: Γεωργία Κολόκα. Παραγω-
γή-Οργάνωση Παραγωγής: Συν Πλην Τρία
Τιμή εισιτηρίου: 8 ευρώ
■Πληροφορίες-κρατήσεις στο τηλέφωνο 
6973955355.

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Ο ΚΑΡΑ-
ΓΚΙΟΖΗΣ 
ΜΠΟΞΕΡ» 
ΣΤΗΝ 
«ΕΚΦΡΑΣΗ»
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
του Μακρή έρχεται στο 
θέατρο «Έκφραση» 
(Αραβαντινού 14) για 2 
παραστάσεις. Αυτήν την 
Κυριακή 14 Απριλίου 
στις 4:30 και  στις 6:00 
το απόγευμα «Ο Καρα-
γκιόζης Μποξέρ». Γεν. 
Είσοδος 5€.

19-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«ΏΧ ΤΑ 
ΝΕΦΡΑ 
ΜΟΥ»
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΞΑΥΔΑ
ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ-
ΚΟ σωματείο Εξαύδα 
παρουσιάζει την κωμω-
δία του Μπάμπη Τσικλη-
ρόπουλου «Ώχ τα νεφρά 
μου». Oι παραστάσεις 
θα δοθούν σε τέσσερα 
τετραήμερα (Παρασκευή 
-Σάββατο-Κυριακή και 
Δευτέρα) στις ημερομη-
νίες:19-22 Απριλίου,3-6, 
10-13 και 17-20 Μαΐου 
Ώρα έναρξης: 21.30,στο 
στην οδό Κουντουρι-
ώτη 31. Τηλ. κρατήσε-
ων:6973307103
Γενική είσοδος-οικονομι-
κή ενίσχυση: 5 ευρώ

19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Εταιρικοί Διάλογοι» 
στο Politheatro

Τους «Εταιρικούς διαλόγους» του Λουκιανού ανεβάζει το 
Politheatro, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόγκου, με τη συμ-
μετοχή των απόφοιτων των εργαστηρίων θεατρικής τέ-
χνης του. Πρόκειται για μικρά θεατρικά μονόπρακτα, γε-

μάτα ζωντάνια και δροσιά, που αντικατοπτρίζουν την καθημερινή 
πραγματικότητα μιας ιδιαίτερης κατηγορίας γυναικών. Οι παρα-
στάσεις συνεχίζονται στις 19, 20 και 21 Απριλίου, στις 21:15, στον 
χώρο τέχνης Politheatro | performing arts (Δημάρχου Ιωαννίδη 4). 
■Γενική είσοδος 8 ευρώ και 5 ευρώ για μαθητές, φοιτητές και 
κατόχους κάρτας ανεργίας.

15-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Κατά 
μέτωπο» 
από μια 
νέα ομάδα
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ΘΕΑΤΡΟ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Ο χορός 
των προγόνων» 
στις 20 Απριλίου

Το θεατρικό έργο «Ο χορός των προγόνων» που έγρα-
ψε και σκηνοθετεί ο γιαννιώτης συγγραφέας Μιχάλης 
Σπέγγος, μετά από μια σειρά παραστάσεων στην Αθή-
να, έρχεται στα Γιάννενα, όπως ανακοίνωσε το Πνευ-

ματικό Κέντρο.
Η παράσταση θα δοθεί στις 20 Απριλίου, στις 21:00, στον πο-
λιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία. 
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, «πέντε μονόπρακτα, 
ματιές σε στιγμές της Ιστορίας μας από μια ασυνήθιστη οπτική 
γωνία. Συν ένα τελικό μονόπρακτο, όπου το παρελθόν έρχε-
ται μεταλλαγμένο στο σήμερα και προσπαθεί να προβλέψει το 
μέλλον».
Τα πέντε μονόπρακτα έχουν τον τίτλο «Δωδώνη», «Κυρά-Φρο-
σύνη», «Μετανάστευση», «Ολοκαύτωμα» και «Εμφύλιος». Και 
το τελικό μονόπρακτο τον τίτλο «Σήμερα».
Παίζουν η Δήμητρα Χασιακή, ο Αλέξανδρος Κλημόπουλος και 
η Ηλέκτρα Τσακαλία.
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ. Προπώληση στο βιβλιοπωλείο 
«Αναγνώστης» και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννι-
τών (τηλ. 2651083961).

17-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Ο Ελέφας» 
στο Καμπέρειο Θέατρο

Το νεοελληνικό έργο του Κώστα Βοσταντζόγλου «Ο Ελέ-
φας» παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και αυτή 
την εβδομάδα, μέχρι τις 20 Απριλίου, στο Καμπέρειο 

Θέατρο, στα Γιάννενα.
Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη.
Λίγα λόγια για το έργο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: Ο 
Ελέφας είναι μια κωμωδία που αποκαλύπτει τη σκοτεινή 
πλευρά της ελληνικής επαρχίας. Ένα φαινομενικά κοινότυπο 
θέμα αναπτύσσεται με ξεκαρδιστικούς διαλόγους που αποκα-
λύπτουν όλα τα στερεότυπα πάνω στα οποία είναι δομημένη 
η ελληνική κοινωνία: φαλλοκρατία, μισογυνισμός, ρατσισμός 
και εθνική ανωτερότητα.
Παίζουν: Σοφία Καλεμκερίδου (Γωγώ), Νικόλας Μαραγκόπου-
λος (Μήτσος), Παναγιώτης Παπαϊωάννου (Τάσος), Μαριάννα 
Πουρέγκα (Βούλα).
Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη, 
Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00. Εισιτήρια:  10 ευρώ και 
7 ευρώ το μειωμένο, άνεργοι δωρεάν. Προπώληση εισιτη-
ρίων  στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5, 
αρχοντικό Πυρσινέλλα, 09:00-14:30), πληροφορίες-κρατή-
σεις 2651025670 και 6972445707. 
Η παράσταση είναι κατάλληλη για άνω των 15 ετών.
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14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

VODKA 
JUNIORS+BAD 
MOVIES ΣΤΟ 
STAGE
Οι Vodka Juniors και οι Bad 
Movies, δύο από τις πιο αγαπη-
τές groove punk μπάντες στην 
Ελλάδα, είναι σε περιοδεία και 
έρχονται και στα Γιάννενα στις 
14 Απριλίου, στο Stage.  Τα ει-
σιτήρια κοστίζουν 8 ευρώ στην 
προπώληση και 10 στο ταμείο 
και οι πόρτες ανοίγουν στις 
20.00.  Προπωλούνται στο Rock 
bass, στο Beatnik, στον Γερμανό 
(Ρολόι), στα οπτικά Μάνθος 
(Αβέρωφ 16) και στο viva.gr.

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

SPYROS 
PAPPAS TRIO 
ΣΤΟ BEATNIK
Οι Spyros Pappas trio παίζουν 
στο Beatnik στις 22.00

ΜΟΥΣΙΚΗ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«ΟΙ ΣΠΕΣΙΑ-
ΛΙΣΤΕΣ» ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-
ΓΑΛΛΙΚΟ
Ο Ελληνογαλλικός σύλλο-
γος Ιωαννίνων προβάλει την 
Κυριακή 14 Απριλίου στις 20.30 
στα Ναυτάκια (Γαριβάλδη 1) την 
ταινία του Φράνσις Βέμπερ «Οι 
σπεσιαλίστες» με το γαλλικό 
τίτλο «Tais-toi». Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«Κεντητοί επιτάφιοι…» 
στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας
«Κεντητοί επιτάφιοι από την ‘Ήπειρο, 18ος και 19ος αι.» είναι ο τίτλος 
της νέας περιοδικής έκθεσης που εγκαινιάζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Ιωαννί-
νων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, την Παρασκευή 19 
Απριλίου, στις 19:00, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στο Ιτς Καλέ. 
Η έκθεση αφορά επιλεγμένους επιταφίους του  18ου και του 19ου 
αιώνα. Μέσα από αυτήν παρουσιάζονται τα εικονογραφικά τους μο-
τίβα, η εξέλιξή τους, οι τεχνικές ύφανσης, αλλά και το ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο της εποχής κατά την οποία δημιουργήθηκαν.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΝΕΜΑ

Μάγκι Ράιλι στο Πνευματικό Κέντρο

Μια ξεχωριστή, αν μη τι άλλο, ερμηνεύτρια, θα φιλοξενήσει το Πνευματικό Κέντρο 
στις 17 Απριλίου. Η Μάγκι Ράιλι, από τη Γκλασκώβη, ήταν για πολλά χρόνια η 
φωνή που ταύτισε το κοινό με τις πιο επιτυχημένες στιγμές του Μάικ Όλντφιλντ 
και ιδιαίτερα με το Moonlight Shadow από το «Crises» του 1983 και το «Discovery» 

του 1984, στο οποίο υπάρχει και το ίσως καλύτερο τραγούδι που είπε για τον Όλντφιλντ, το 
(Get) To France.
Ώρα έναρξης: 9 μ.μ., εισιτήρια 15 ευρώ προπώληση/μειωμένο, 18 ευρώ-ταμείο την ημέρα του 
live. Προπώληση: Βιβλιοπωλεία Αναγνώστης (Πυρσινέλλα 11), Χαρτέξ (Κεντρική πλατεία), 
κατάστημα Vision of Sound (Ναπ. Ζέρβα 78) και στο viva.gr

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑ-
ΝΟΣ MYSTIC 
LIBRARIES ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΥΧΏΡΟ 
ΑΓΟΡΑ
Οι Marios Katsanos and The 
Mystic Libraries μαζί με τους 
New Zero God παίζουν την 
Παρασκευή 19 Απριλίου στον 
Πολυχώρο Αγορά (είσοδος 5 
ευρώ με κρασί ή μπύρα), με τη 
στήριξη της Aza Records από 
τη Θεσσαλονίκη και του Μusic 
Webzine Rock Overdose

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

DIRTY SAINTS 
ΣΤΟ STAGE
 Οι Dirty Saints επιστρέφουν με 
νέο δίσκο! Οι Dirty Saints έχουν 
καινούργιο δίσκο, τον πρώτο 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τον 
παρουσιάζουν για πρώτη φορά, 
στο Stage, στις 20 Απριλίου, σε 
ένα live που δεν χάνεται με τίπο-
τα! Special guests: Birthday kicks. 
(Έναρξη 22.00, γενική είσοδος; 
8 ευρώ).

https://www.viva.gr/tickets/music/pnevmatiko-kentro-ioanniton/maggie-reilly-live/?fbclid=IwAR1LC0D3bkTpX_AKDycz6OgzbH_-MCjEMPjb8MpbcF7A-r9VDibTJWeJhH8
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι Cult ήταν πάντα ένα συγκρότημα που 
έμοιαζε να μην έχει αποφασίσει τι ακριβώς 
είναι, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. 
Καταρχάς, ενώ ξεκίνησε από το Μπρά-

ντφορντ του Γιόρκσιρ, στην ακμή τους ακούγονταν 
σαν καλιφορνέζικη μπάντα.
Ενώ ξεκίνησαν ως πολλά υποσχόμενη new wave 
μπάντα, το γύρισαν στο λεβέντικο χαρντ ροκ και αρ-
γότερα πέρασαν και από άλλους μουσικούς δρόμους.
Ενώ ήξεραν το κόλπο που μετατρέπει τις καλές 
ιδέες σε τρομερά ριφ, δεν έδωσαν ποτέ την αίσθη-
ση ότι μπορούν κάτι παραπάνω. 
Ενώ πριν από 30 χρόνια βρέθηκαν στο σωστό μέ-

ρος τη, σωστή στιγμή, προτίμησαν να μην κάνουν 
αυτό που όλα τα σημάδια τους έδειχναν. 
Στις 10 Απριλίου 1989 κυκλοφόρησε το Sonic Temple, 
το πιο ολοκληρωμένο και επιτυχημένο τους άλμπουμ, 
όπου η επιβλητική μορφή και φωνή του Ίαν Άστμπε-
ρι κατέλαβε τις οθόνες του MTV με το Eddie (Ciao 
Baby). Η επιλογή του κάπως γλυκανάλατου σινγκλ 
επισκίασε αρκετά τα πραγματικά ωραία κομμάτια του 
δίσκου, όπως το Sweet Soul Sister, το Sun King και 
το American horse. Μαζί με το Fire woman, οι Cult 
είχαν έναν ολόκληρο δίσκο με επιτυχίες.
Επίσης, έκαναν τρομερές παρέες εκείνη την εποχή: 
Ο Iggy Pop τους συμπαθούσε και έκανε φωνητικά 
στο New York City, τα βράδια τους είχαν και μια 
δόση από Guns ‘n’ Roses, ήρθαν και στην Αθήνα το 

’93 μαζί με τους Metallica και τη Λευκή Συμφωνία 
στη Νέα Σμύρνη.
Και μετά, όλα πήγανε… νότια, που λένε και στην 
Αμερική. Η μπάντα διαλύθηκε, ειδικά με το 
Ceremony πήρε τη δημιουργική κατιούσα και το 
«κοκαλάκι της νυχτερίδας» του Sonic temple χά-
θηκε κάτω από κάτι συμμετοχές στους «Doors του 
21ου αιώνα».

Πριν οι Cult γίνουν… καλτ

https://www.youtube.com/watch?v=8g6h1vI4Xv0
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10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο WikiLeaks γίνεται γνωστός στο ευρύ 
κοινό το 2009 με τη δημοσιοποίηση 
εκατοντάδων χιλιάδων μηνυμάτων που 
εστάλησαν στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρί-
zου του 2001.
Ο ιστότοπος αυτός, που ιδρύθηκε το 2006 
από τον Τζούλιαν Ασάνζ, επιτρέπει να δη-
μοσιοποιηθούν στο Διαδίκτυο ενοχοποιη-
τικά έγγραφα χωρίς να αποκαλύπτει την 
ταυτότητα αυτού που τα δημοσιοποιεί.
Στη συνέχεια κλιμακώνει τις αποκαλύ-
ψεις του, δημοσιοποιώντας ένα βίντεο 
από σφάλμα του αμερικανικού στρατού 
στο Ιράκ και στη συνέχεια χιλιάδες στρα-
τιωτικά έγγραφα για το Αφγανιστάν.
Στις 28 Νοεμβρίου του 2010, ο WikiLeaks 
δίνει στη δημοσιότητα με τη βοήθεια πέ-
ντε μεγάλων διεθνών εφημερίδων (The 
New York Times, The Guardian, Der 
Spiegel, Le Monde, El Pais), περισσότε-
ρα από 250.000 απόρρητα έγγραφα που 
αποκαλύπτουν τα «ντεσού» της αμερικα-
νικής διπλωματίας. Μετά το σκάνδαλο 
αυτό που έμεινε γνωστό ως «cablegate», 
ο Τζούλιαν Ασάνζ έγινε ο υπ’ αριθμόν ένα 
δημόσιος εχθρός στις ΗΠΑ.
Συνολικά ο ιστότοπος δηλώνει ότι έχει 
δημοσιεύσει «περισσότερα από 10 εκα-
τομμύρια έγγραφα», που αφορούν τον το-
μέα της οικονομίας, της ψυχαγωγίας και 
της πολιτικής.

ΠΟΛΕΜΙΚΉ

Στο ξεκίνημά του ο WikiLeaks, προϊόν 
συνεργασίας μαθηματικών, κυρίως Κινέ-
ζων διαφωνούντων, έχει στόχο καταπι-
εστικά καθεστώτα στην Ασία, στο πρώ-
ην σοβιετικό μπλοκ, στην υποσαχάρεια 
Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο 
η πλειονότητα των αποκαλύψεων που 
κάνει είναι εις βάρος των ΗΠΑ και συχνά 
προς όφελος της Ρωσίας.
Οι αρχές τον υποψιάζονται εξάλλου ότι 
αποτελεί την πηγή της διαρροής εσωτερι-
κών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (emails) του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος στις ΗΠΑ, τα οποία δόθηκαν στη 
δημοσιότητα από τον WikiLeaks το κα-
λοκαίρι του 2016. Ο ιστότοπος ευθύνεται 
επίσης για την αποκάλυψη των υποθέσε-
ων κατασκοπείας από τις ΗΠΑ σε βάρος 
συμμάχων τους (του Γάλλου προέδρου, 
της Γερμανίδας καγκελαρίου κ.λπ.).
Ο WikiLeaks κατηγορείται ότι έθεσε σε 
κίνδυνο ανθρώπους των οποίων αποκά-
λυψε την ταυτότητα στο όνομα της δια-
φάνειας.
Με την πάροδο των ετών πολλά μέσα 
ενημέρωσης και προσωπικότητες παίρ-
νουν ως εκ τούτου τις αποστάσεις τους 
από αυτόν, μολονότι ο Ασάνζ διαβεβαιώ-
νει ότι συνεργάζεται με "περισσότερους 
από 100 οργανισμούς μέσων ενημέρω-
σης" σε όλο τον κόσμο.

 ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΉΨΉΣ

Είναι δύσκολο να μην συσχετίζεται ο 
WikiLeaks με τον Αυστραλό ιδρυτή του, 
μια ιδιοφυΐα που διώκεται για τους μεν, 
έναν παρανοϊκό χειραγωγό για τους δε.
Υπό την απειλή από το 2010 ενός εντάλ-
ματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από 
την Σουηδία στο πλαίσιο έρευνας για βια-
σμό, ο Ασάνζ κατέφυγε το 2012 στην πρε-
σβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.
Η μήνυση εναντίον του για βιασμό τέθηκε 
στο αρχείο το 2017, αλλά ο Ασάνζ, ο οποίος 
πήρε και την υπηκοότητα του Ισημερινού 
την ίδια χρονιά, παρέμεινε κλεισμένος στην 
πρεσβεία της χώρας αυτής, φοβούμενος μή-
πως εκδοθεί τελικά στις ΗΠΑ για τη δημοσι-
οποίηση χιλιάδων εμπιστευτικών εγγράφων.
Μετά τη διαμονή του για σχεδόν 7 χρόνια 
στην πρεσβεία του Ισημερινού, ο Ασάνζ συνε-
λήφθη στις 11 Απριλίου από την βρετανική 
αστυνομία. Ο WikiLeaks κατηγόρησε το Κίτο, 
οι σχέσεις του οποίου με τον Ασάνζ ήταν τε-
ταμένες τους τελευταίους μήνες, ότι έδωσε 
«παράνομα» τέλος στο πολιτικό άσυλο που 
είχε χορηγήσει στον ιδρυτή του.
 
ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΝΓΚ

Οι αποκαλύψεις στο πλαίσιο του «cablegate» 
δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχε η διεμφυλική 
Αμερικανίδα στρατιωτικός Τσέλσι Μάνινγκ, 
η οποία έδωσε στον WikiLeaks περισσότερα 

από 700.000 εμπιστευτικά έγγραφα.
Μετά την απελευθέρωσή της έπειτα από 
7 χρόνια στη φυλακή κατόπιν μείωσης της 
ποινής της από τον πρώην πρόεδρο των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, η Μάνινγκ ξαναμπή-
κε στη φυλακή τον Μάρτιο του 2019 εξαιτίας 
της άρνησής της να καταθέσει ως μάρτυρας 
σε έρευνα για τον WikiLeaks.
O έτερος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος 
Έντουαρντ Σνόουντεν, πρώην εργαζόμενος 
της NSA που αποτέλεσε την πηγή των απο-
καλύψεων για μαζικά προγράμματα παρακο-
λούθησης, επωφελήθηκε της ενεργής υπο-
στήριξης του WikiLeaks, μολονότι δεν είχε 
επιλέξει τον ιστότοπο αυτόν για να κάνει τις 
αποκαλύψεις του. Ο Ασάνζ ήταν αυτός που 
του συνέστησε να καταφύγει στη Μόσχα για 
να γλιτώσει από την αμερικανική δικαιοσύνη.
 
HOLLYWOOD

Το φαινόμενο WikiLeaks απασχόλησε και 
το Χόλιγουντ, καθώς δύο ταινίες γυρίστη-
καν με το θέμα αυτό: η «Πέμπτη Εξουσία» 
του Μπιλ Κόντον (το 2013) και το ντοκι-
μαντέρ «Risk» της Λόρα Πουατράς που 
παρουσιάστηκε στις Κάννες το 2016.
Ο Τζούλιαν Ασάνζ υποδύθηκε εξάλ-
λου τον εαυτό του σε ένα επεισόδιο των 
Simpsons, ενώ ενέπνευσε έναν χαρακτή-
ρα στο 36ο άλμπουμ του Αστερίξ «Ο Πά-
πυρος του Καίσαρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Τζούλιαν Ασάνζ
Από την αποκάλυψη εκα-
τοντάδων χιλιάδων απόρ-
ρητων διπλωματικών τη-
λεγραφημάτων, το κύριό 
του επίτευγμα, ως την 
δικαστική έρευνα για βια-
σμό εναντίον του, παραθέ-
τουμε 5 βασικά πράγματα 
που γνωρίζουμε για τον 
Τζούλιαν Ασάνζ και τον 
ιστότοπό του WikiLeaks.
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Τα ρεκόρ του Θρόνου

Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ EMMY
ΧΩΡΙΣ τα βραβεία να λένε 
πολλά πράγματα για το ποιον 
του πολιτιστικού προϊόντος, το 
GoT έχει μαζέψει συνολικά 37 
Emmy, περισσότερα από κάθε 
άλλη τηλεοπτική σειρά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
«ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΑ»
ΕΙΠΑΜΕ και στην εισαγωγή ότι 
πλέον, η τηλεθέαση δεν μετριέ-
ται απλά με πόσοι-ες είδανε την 
πρεμιέρα του επεισοδίου, αλλά 
με «θεαματικότητα» (κατά το 
«αναγνωσιμότητα). Παρότι λοι-
πόν όλοι κυνηγάνε το μοίρασμα 
αρχείων, περιστέλλοντας την 
ελευθερία στο διαδίκτυο, το GoT 
δεν βγήκε χαμένο: Στις 26 Ιουνί-
ου του 2016, το φινάλε της 6ης 
σεζόν μοιραζόταν ταυτόχρονα σε 
350.000 torrents. Το φινάλε της 
5ης σεζόν το έβλεπαν ταυτό-
χρονα κοντά 8 εκατομμύρια 
χρήστες του ίντερνετ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΧΏΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, σε 173 διαφορε-
τικές χώρες θα παιχτεί το πρώτο 
επεισόδιο της 8ης σεζόν…

Ξημερώματα Δευτέρας 15 Απριλίου, θα κάνει πρεμιέρα 
και στην Ελλάδα ο 8ος και τελευταίος κύκλος του game 
of Thrones. Ενδεχομένως να σπάσει το ρεκόρ «κανονι-

κής» τηλεθέασης, σε πραγματικό χρόνο προβολής δηλα-
δή, καθότι τα υπόλοιπα, τα έχει σαρώσει ήδη. 

Ιδού μερικά από αυτά:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΜΕΡΕΣ 
ΓΥΡΙΣΜΑΤΏΝ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΧΗ
ΚΑΠΟΤΕ, ήταν η εισαγωγή του 
«Στρατιώτη Ράιαν». Τώρα, είναι 
η «Μάχη των Μπάσταρδων» 
στην 6η σεζόν. Τώρα, η μεγάλη 
μάχη της 8ης σεζόν πήρε 55 με-
ρόνυχτα κινηματογραφήσεων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
ΤΡΕΙΛΕΡ
ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ της 8ης σεζόν, 
έκανε 81 εκατομμύρια προβολές 
σε Youtube, Facebook, Twitter. 
Για να μην παραμυθιάζεστε 
πολύ, η πυκνότητα των προβο-
λών οφείλεται και στην αυτό-
ματη αναπαραγωγή. Αλλά για το 
GoT μιλάμε…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
«IN DEMAND» 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ τηλεοπτικό 
σούπερ μάρκετ, το GoT είναι σε 
πολλά ράφια. Το 2016 ζητούνταν 
σε διάφορες συνδρομητικές 
υπηρεσίες, περίπου 7,1 εκατ. 
φορές ημερησίως.
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