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Όταν έγινε το Σανατόριο Ιωαννίνων
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η

φυματίωση ήταν η
ασθένεια που στιγμάτισε και την Ελλάδα
κατά τον 20ο αιώνα.
Μέχρι τη δεκαετία του ’60, η
«λευκή» μάστιγα ή ο «λευκός»
θάνατος, όπως αποκαλούνταν
(σε αντιδιαστολή με την πανώλη
και τον «μαύρο» θάνατο) ήταν
παρών. Οι ασθενείς, οι οικογένειές τους, οι τοπικές κοινότητες
βίωσαν στο έπακρο το στίγμα και
την απομόνωση.
Στην Ελλάδα, τα πρώτα ουσιαστικά βήματα από το κράτος για
την αντιμετώπιση της ασθένειας
αυτής, που άκμαζε σε συνθήκες φτώχιας και εξαθλίωσης,
ξεκίνησαν μετά το 1920 με τη
χρηματοδότηση σανατορίων και
αντιφθισικών ιατρείων. Μέχρι
τότε, ο αντιφυματικός αγώνας
βασιζόταν στην πρωτοβουλία
συλλόγων και ιδιωτών. Το 1909
λειτούργησε μάλιστα το πρώτο
ιδιωτικό σανατόριο στο Πήλιο.
Στα Γιάννενα, από τη δεκαετία
του ’20 ήδη, το αίτημα για ίδρυση σανατορίου ήταν επίμονο.
Δυστυχώς θα αργούσε πολύ…
Οι περιγραφές του τοπικού Τύ-

που της περιόδου εκείνης είναι
τραγικές: Έφεδροι αξιωματικοί,
οι οποίοι είχαν προσβληθεί από
τη φυματίωση λόγω των κακουχιών σε πολεμικές εκστρατείες,
έβρισκαν φριχτό θάνατο στον
δρόμο, ελλείψει οποιασδήποτε
ικανοποιητικής ιατρικής περίθαλψης.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’30, το
Σανατόριον Ιωαννίνων ήταν έτοιμο σε επίπεδο σχεδιασμού. Για την
ανέγερση του σανατορίου επιλέχθηκε η κατάλληλη έκταση κοντά
στη θέση «Προσκύνηση». Όπως
περιγράφεται σε σχετική μελέτη,
η έκταση βρίσκεται στις παρυφές
της πόλης, έχει κατάλληλο προσανατολισμό, ευχάριστη θέα, προφυλάσσεται από τους ανέμους και
έχει εξασφαλισμένη συγκοινωνία,
ύδρευση, φωτισμό, αποχέτευση.
«Το νοσοκομείον τούτο, τύπου
λαϊκού, δυνάμεως 200 κλινών,
διαχωριζόμενον κατά φύλα και
βαθμόν βαρύτητος ασθενείς, θα
έδει να περιλαμβάνη βασικώς τα
κάτωθι: τμήμα διοικήσεως, τμήματα νοσηλευτικών μονάδων,
τμήμα εσωτερικών ιατρείων και
εργαστηρίων, διαμερίσματα προσωπικού…» επισημαίνεται.
Τον σχεδιασμό του Σανατορίου

Ιωαννίνων, του πρώτου μεγάλου νοσοκομείου της περιοχής, έκανε ο Ορέστης Μάλτος
(1908-1999), ένας σημαντικός
αρχιτέκτονας με σπουδές στο
Παρίσι και εκφραστής του μοντερνισμού. Εξειδικεύτηκε στις
νοσηλευτικές εγκαταστάσεις.
Τον Φεβρουάριο του 1939, έγινε
η προκήρυξη για την ανέγερση
του σανατορίου. Ο πόλεμος και
η Κατοχή σταμάτησαν τα πάντα.
Μετά τον πόλεμο, η κατάσταση συνεχίζει να είναι τραγική.
Από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου τον Ιανουάριο του
1949, προκύπτει ότι οι φυματικοί
νοσηλεύονταν τότε σε πρόχειρα οικήματα στον περίβολο του
νοσοκομείου αφροδισίων νοσημάτων, δηλαδή του δημοτικού
νοσοκομείου «Η Αγάπη» στον
Κουραμπά. Την περίοδο εκείνη,
στον ίδιο χώρο, στεγαζόταν προσωρινά και η παιδόπολη «Αγία
Ελένη», πριν αυτή μετακομίσει
στην περιοχή των Ζευγαριών και
αργότερα στον Άγιο Ιωάννη. «Οι
ασθενείς, οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι, διαβιούσιν υπό συνθήκας όλως αντιθέτως προς τη θεραπείαν τους» αναφέρεται στην
απόφαση, ενώ επισημαινόταν

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

«ο βέβαιος θάνατος συμπολιτών
που θα μπορούσαν να ζήσουν».
Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο κατήγγειλε την
αναστολή των εργασιών ανέγερσης του σανατορίου «λόγω δήθεν έλλειψης πιστώσεων».
Η εφημερίδα «Εθνικός Αγών», εν
έτει 1952, διαμαρτυρόμενη για
την καθυστέρηση ολοκλήρωσης
των εργασιών ανέγερσης του
σανατορίου, σημείωνε σε δημοσίευμά της: «Αποτελεί έγκλημα
η συνεχιζόμενη τακτική και του
εγκλήματος αυτού μέτοχοι είναι
όλοι όσοι διά της στάσεώς των
δίδουν όπλα εις την φυματίωσιν
να συνεχίζη το καταστρεπτικόν
έργον της εις την Ήπειρον».
Λίγο καιρό αργότερα, το Σανατόριον Ιωαννίνων έγινε πραγματικότητα. Σε αυτό οδηγούσε
η οδός Σανατορίου, η σημερινή
οδός Μακρυγιάννη. Πρόκειται
για την παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου «Χατζηκώστα».
Με την πιο εκτεταμένη χρήση
των αντιφυματικών φαρμάκων
και τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η ασθένεια αυτή,
που είχε πάρει επιδημιολογικές
διαστάσεις, εξαφανίστηκε. Το
Σανατόριο Ιωαννίνων δεν χρει-

αζόταν πια. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, στις εγκαταστάσεις
του μεταφέρθηκε το νοσοκομείο
«Χατζηκώστα», το οποίο στεγαζόταν τότε στα κτίρια της οδού
Παπανδρέου (το αποκαλούμενο
«παλιό Χατζηκώστα». Ήδη από
το 1975, το τότε υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών διαπίστωνε
ότι στο Σανατόριο υπάρχουν μεγάλες αίθουσες χωρίς ασθενείς
ενώ στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» υπάρχει μεγάλη στενότητα
χώρου.
Ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτός της
φυματίωσης, έκλεισε και για την
Ήπειρο.
Ωστόσο, ακόμα και σήμερα,
παρά τα αντιφυματικά φάρμακα, η φυματίωση εξακολουθεί
να αποτελεί σοβαρότατο υγειονομικό πρόβλημα σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Πηγές:
■«Η εξέλιξη της φυματίωσης
στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο
αιώνα», Κωνσταντίνος Π. Ζαχαριάς, διδακτορική διατριβή, 2007
■ Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών
■ Τεχνικά Χρονικά, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Για μια θέση στο Guinness
World Record

Κάνοντας
κλικ στο
μικρόφωνο
μπορείτε να
ακούσετε το
ρεπορτάζ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Π

όσες φορές έχουν μπει
τα Γιάννενα στο βιβλίο
«Γκίνες»; Αυτή είναι η
λάθος ερώτηση, αν γίνεται χωρίς τις απαραίτητες συστάσεις: Τι είναι το βιβλίο Γκίνες,
τι είδους ρεκόρ φιλοξενεί και
τέλος αν έχει και κάποιο νόημα
τελικά, η καταγραφή τους.
Το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία
χρόνια, γεγονότα στα Γιάννενα
προσπαθούν να βρουν το δρόμο
της προβολής μέσω της ένταξης
στο σχετικό «βιβλίο» που δεν είναι ακριβώς (μόνο) βιβλίο, αλλά
μια ολόκληρη επιχείρηση.
Η αρχική ιδέα για ένα «βιβλίο με
ρεκόρ» παράξενα και μη, προήλθε από ένα… ζυθοποιό. Ο σερ
Χιου Μπίβερ ήταν ο διευθυντής
της γνωστής ζυθοποιίας Γκίνες
και η ιδέα συνελήφθη σε ένα
πάρτι (ίσως μετά από μερικά
pints…).
O σερ Χιού λοιπόν, διαφώνησε
με άλλους στο πάρτι, για το ταχύτερο πουλί στην Ευρώπη και
διαπίστωσε ότι (ελλείψει ίντερνετ τότε), δεν μπορούσε να βρει
σχετική αναφορά σε κανένα σύγγραμμα.
Η βασική ιδέα λοιπόν, ήταν εντελώς αγγλική: Να δώσουμε ένα
έγκυρο και ενδελεχές τέλος στις
«διαφωνίες των παμπ». Μαζί με
τους δίδυμους αδερφούς Νόρις
και Ρος μακ Ουίρτερ, ο Μπίβερ
αποφάσισε να συντάξει ένα βιβλίο
με ρεκόρ. Το βιβλίο εκδόθηκε
μετά από 3,5 μήνες περίπου και
όλα τα υπόλοιπα, ήταν ιστορία.
Σήμερα βέβαια, η Guinness
World Records είναι μια πολυεθνική με γραφεία στην Ευρώπη,
τις ΗΠΑ, την Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι δουλειές της επεκτείνονται σε όλο
το φάσμα της διαφήμισης και
των μέσων, πολύ πέρα από την
απλή καταγραφή ρεκόρ, παράξενων, ενδιαφερόντων, άχρηστων,
αστείων και σοβαρών.
Πώς όμως η Μητρόπολη Ιωαννίνων μπορεί να μπει στα ρεκόρ

Από αριστερά ο σερ Χιου Μπίβερ με τους αδελφούς Νόρις και Ρος μακ Ουίρτερ

της περισσότερης ανακύκλωσης
ή πώς πριν από δύο χρόνια, τα
Γιάννενα προσπάθησαν (και κατάφεραν) να μπούνε στη λίστα
με ένα… τεράστιο χορό σάλσα;
Τα προτεινόμενα ρεκόρ πρέπει να
είναι μετρήσιμα, να σπάνε (δηλαδή να μπορεί να τα ανταγωνιστεί
κάποιος μετά την επίτευξή τους),
να μπορούν να επαληθευτούν, να
βασίζονται σε κάποιες μεταβλητές και φυσικά, να είναι τα καλύτερα στον κόσμο.
Η διαδικασία για να αιτηθεί κάποιος να μπει στη λίστα του Γκίνες, έχει πέντε βήματα που ξεκινάνε από την αίτηση σε κάποια
υπαρκτή πρόταση για ρεκόρ.
Κάθε φορέας που θέλει να καταγράψει κάποιο ρεκόρ, καταθέτει
αίτηση στην εταιρία και αυτή,
αποστέλλει έναν ή περισσότερους επόπτες, που είναι πολύ

(μα πολύ) αυστηροί στην τήρηση των προδιαγραφών. Φυσικά,
επειδή μιλάμε για επιχείρηση,
αν θέλετε η αίτηση να εξεταστεί
πιο γρήγορα, υπάρχουν τα σχετικά ποσά που πρέπει να καταβάλλετε.
Αν προχωρήσετε με το δωρεάν
πακέτο, η αναμονή για τις αιτήσεις φτάνει τις 12 εβδομάδες,
όσο και η εξέταση των δεδομένων για την καταγραφή των ρεκόρ.
Τα Γιάννενα αναφέρονται κάποιες φορές στην ηλεκτρονική
βάση δεδομένων του Γκίνες. Η
μια, είναι για τη συλλογή του
Γιώργου Βάββα που διαθέτει
7.125 γραμματόσημα (πρώτης
κυκλοφορίας), ρεκόρ που επιτεύχθηκε το 2013.
Η δεύτερη, είναι η αναφορά για
τη συλλογή καρτ ποστάλ της

Μαρίνας Νούτσου, η οποία κατάγεται από τα Γιάννενα και το
2017 μπήκε στον κατάλογο για
τη μεγαλύτερη συλλογή καρτ
ποστάλ. Η πρώτη εξ αυτών, είναι
τα Γιάννενα, δώρο από τον παππού της για να θυμάται τις ρίζες
της.
Τώρα, η Μητρόπολη Ιωαννίνων
θέλει να σπάσει το ρεκόρ στην
ανακύκλωση συσκευασιών μέχρι την Κυριακή 5 Μαΐου, στις 8
το πρωί, στο νέο της κέντρο ανακύκλωσης.
Η κατηγορία των ρεκόρ ανακύκλωσης είναι από τις πιο διαδεδομένες στο Γκίνες. Φιγουράρουν εκεί ο Τάμπι, ένας σκύλος
από την Αγγλία που έχει μαζέψει
τα περισσότερα πλαστικά μπουκάλια, τα 3.373 άτομα που έφτιαξαν στην Ινδία, το σήμα της ανακύκλωσης, κ.α.

Η Μητρόπολη Ιωαννίνων θέλει να
σπάσει το ρεκόρ
στην ανακύκλωση
συσκευασιών μέχρι
σήμερα Κυριακή
5 Μαΐου, στις 8 το
πρωί, στο νέο της
κέντρο ανακύκλωσης.
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ΘΕΑΤΡΟ
6-11 ΜΑΐΟΥ

Η επιστροφή:
«Μαμά!
Το δωμάτιο
των θαυμάτων»

Η

παράσταση της Πειραματικής Σκηνής του
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων «Μαμά! Το δωμάτιο των
θαυμάτων» επιστρέφει στη σκηνή του Καμπέρειου Θέατρου, «μετά τη μεγάλη ζήτηση και τις
πολύ θετικές κριτικές που απέσπασε» όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση.
Το έργο της Ελένης Ευθυμίου και της Σοφίας Ευτυχιάδου, σε σκηνοθεσία της πρώτης, θα ανέβει από 6 έως 11
Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι το έργο ήταν μια παραγγελία

του ΔΗΠΕΘΕ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να στηρίξει την παραγωγή νέων θεατρικών κειμένων.
Στην παράσταση παίζουν: Ελένη Δημοπούλου, Χαρά
Ζησιμάτου, Σοφία Μπλέτσου.
Παραστάσεις: Δευτέρα 6/5 στις 7.00 μ.μ. – Τρίτη 7/5 στις
9.00 μ.μ. - Τετάρτη 8/5 στις 7.00 μ.μ. (λαϊκή απογευματινή παράσταση, με γενική είσοδο 5 ευρώ), Πέμπτη 9/5
στις 9.00 μ.μ., Παρασκευή 10/5 στις 9.00 μ.μ. και Σάββατο
11/5 στις 9.00 μ.μ., στο «Καμπέρειο» Θέατρο.

Πωλήσεις εισιτηρίων: Στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (Παπάζογλου 5, Αρχοντικό Πυρσινέλλα, 9.00 14.30) και στο viva.gr.
Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (κανονικό), 7 ευρώ (μαθητές,
φοιτητές, στρατευμένοι, πολύτεκνοι, μέλη ΚΑΠΗ), άνεργοι δωρεάν.
Πληροφορίες-κρατήσεις: 2651025670 (ώρες γραφείου)
και 6972445707.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΜΟΥΣΙΚΉ
6 -18 ΜΑΐΟΥ

ΈΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ
ΤΟΥ ΣΠΎΡΟΥ
ΜΕΣΣΉΝΗ
ΈΚΘΕΣΗ των έργων
ζωγραφικής του με τίτλο
«An attempt to escape»
παρουσιάζει ο Σπύρος
Μεσσήνης από τη Δευτέρα
6 έως και το Σάββατο 18
Μαΐου, στον εκθεσιακό
χώρο του Πνευματικού
Κέντρου. Η έκθεση θα είναι
ανοιχτή για το κοινό από
τις 11 έως τη 1 το πρωί
και 6-9 το απόγευμα.

9 ΜΑΐΟΥ

11 ΜΑΐΟΥ

ΟΙ THE STEAMS επιστρέφουν στα Γιάννενα
με special guests τους Colorgraphs σε solo εμφάνιση και τους ντόπιους Filthy Animals,
την Πέμπτη 9 Μαΐου στο Castillo Bar, lίγο
καιρό μετά την ανακοίνωση της επερχόμενής
τους εμφάνισης στο φετινό Ejekt Festival, πριν
τους Cure. Είσοδος 5 ευρώ

ΟΙ ΔΕ LUCKIES, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα
από τα συναυλιακά τεκταινόμενα της πόλης, επιστρέφουν ανανεωμένοι και δριμύτεροι στις 11 Μαΐου, στο
Castillo.

Steams στο Castillo Δε Luckies στο Castillo
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ΣΙΝΕΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ
6 ΜΑΐΟΥ

«Το ούς ημών
το ξεκουρδισμένο...»
του Γιώργου Κίτσιου

Ο

ι εκδόσεις «Νήσος» παρουσιάζουν τη Δευτέρα 6
Μαΐου, στις 20:00, στα παλιά σφαγεία, το βιβλίο
του Γιώργου Κίτσιου «Το ούς ημών το ξεκουρδισμένο...» (Αστική πολιτισμική συγκρότηση και
ψυχαγωγία μέσα από την έντυπη σάτιρα-Ιωάννινα, αρχές
της δεκαετίας 1870). Θα μιλήσουν ο Ευάγγελος Αυδίκος,
καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής
Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
8 ΜΑΐΟΥ

«Κερασοβίτισσα νύφη»
στο Πνευματικό Κέντρο

7 ΜΑΐΟΥ

«Μαγικό
δέρμα» στα
παλιά σφαγεία

Τ

ην ταινία του Κωνσταντίνου Σαμαρά «Μαγικό Δέρμα» προβάλλει η Κινηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου,
την Τρίτη 7 Μαΐου, στις 21:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο
«Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία του σκηνοθέτη, ο
οποίος θα παραβρίσκεται στην προβολή και θα συζητήσει με το κοινό.
Η υπόθεση: Τρέχοντας απεγνωσμένα να γλιτώσει από μια ζωή γεμάτη αποτυχίες και απορρίψεις, ο Νίκος βουτάει στα βαθιά νερά της
ανθρώπινης επιθυμίας. Στα χέρια του κρατάει ένα παλιό κομμάτι
δέρμα, χαραγμένο με μια διαβολική συμφωνία που του υπόσχεται τα
πάντα, με κόστος τη ζωή του. Καθώς κατεβαίνει σταδιακά τα σκαλοπάτια της τρέλας, αναρωτιέται αν μπορεί να ξυπνήσει από μια ζωή
που μοιάζει όλο και περισσότερο με όνειρο. «Μια σύγχρονη, ριζοσπαστική ματιά πάνω στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπαλζάκ» όπως
αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.
Το «Μαγικό Δέρμα» είναι η πρώτη φορά που προβάλλεται στα Γιάννενα.

T

o Πνευματικό Κέντρο Ιωαννιτών και οι εκδόσεις
«Δωδώνη» παρουσιάζουν την Τετάρτη 8 Μαΐου
στις 19:30 στα παλιά σφαγεία, το βιβλίο «Η Κερασοβίτισσα Νύφη» της Ανδρομάχης Μπούνα.
Θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης Τζόκας, ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΑ και θα σχολιάσει
o Στάθης Παπασταθόπουλος, επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
η Πόπη Στεφανίδη, ραδιοφωνική παραγωγός και πρόεδρος ΧΕΝ Ιωαννίνων, η Σταυρούλα Χαϊδεμενάκου, φιλόλογος και η συγγραφέας.
Θα συνοδεύει η κομπανία των Κώστα και Δημήτρη Χαλκιά και το παραδοσιακό γυναικείο φωνητικό σύνολο «Η
παρέα μας» του Μορφωτικού Πολιτιστικού Αιμοδοτικού
Συλλόγου Κουτσελιού με μαέστρο τη Γεωργία Καρβούνη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
«Τσιγάρα με φίλτρο…»
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο

μιλία-παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας του ιστορικού Θανάση Μπέτα (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ΚΕΑΕ) διοργανώνει το Εργαστήριο Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και
Σύγχρονων Κοινωνιών του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την Τετάρτη 8 Μαΐου, στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα Ιστορίας
Νεότερων Χρόνων (κτίριο Φιλοσοφικής, α’ όροφος).
Η ομιλία έχει τίτλο «Τσιγάρα με φίλτρο… Επιχειρηματικές στρατηγικές, τεχνολογικές αλλαγές και
οργανωτικές καινοτομίες στην ελληνική βιομηχανία τσιγάρων, 1945-1973». Θα γίνει σχολιασμός
από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Λήδα Παπαστεφανάκη. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλα τα
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στο ευρύ κοινό.

6|Μουσική
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Τα πέτρινα
τριαντάφυλλα
του Madchester
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ο καταραμένο (αν είσαι από το Λίβερπουλ)
Μάντσεστερ, μια εποχή παρήγαγε μπάντες
όπως η Πίνδος κοτόπουλα. Η διαβόητη
«σκηνή του Madchester» ήταν βασικά μέτριες μπάντες που ήθελαν να γίνουν New Order στη
θέση των New Order, αλλά με τις μελωδικές γραμμές των Beatles και το attitude των Sex Pistols.
Φυσικά, μέσα στο «γενικό πληθυσμό» υπήρξαν, όπως παντού και τα «διαμάντια»: Οι πρώιμοι
James, οι διαχρονικοί Blur, οι Oasis για μερικά χρόνια, οι Mock Turtles και το πιο βαριεστημένο αριστούργημα ανάμεσά τους: οι Stone Roses.
Η μπάντα που έχει καταφέρει να κυκλοφορήσει μόλις δύο άλμπουμ σε 36 χρόνια καριέρας, φρόντισε
το ένα από αυτά να είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχει να

επιδείξει μαζί με το «Parklife» και το «…Morning
Glory?» η συγκεκριμένη σκηνή.
Πριν από ακριβώς τριάντα χρόνια λοιπόν, κυκλοφόρησε το πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ της παλαβής τετράδας, με ηγέτη τον Ίαν Μπράουν, σοβαρό
υποστηρικτή τον Τζον Σκουάιρ στην κιθάρα και τα
minions Μάνι και Ρένι στους ρυθμούς.
Η αποδοχή ήταν μεγαλύτερη και από το Game
of Thrones. Το Fools gold και το She Bangs the
drums έπαιζαν παντού για χρόνια. Το NME που δεν
χρωστούσε γενικά να πει καλή κουβέντα, τους έκανε αγιογραφίες και οι αναγνώστες/ακροατές έψελναν «ωσαννά». Το δε Ι wanna be adored είναι ένα
από τα πιο όμορφα κομμάτια του ροκ εν ρολ.
Και μετά… τέλος. Οι τύποι μάλλον βαριούνταν όλο
και περισσότερο, σίγουρα δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να «σπρώξουν» το προϊόν τους, έδιναν (και

δίνουν) λίγες συνεντεύξεις και όταν τις έδιναν, τις
μετέτρεπαν σε χαβαλέ με οριακά καταστροφικά
αποτελέσματα.
To «Second Coming» του 1994 δεν έμεινε στην
ιστορία και η μπάντα, σε κάποια φάση διαλύθηκε
για να ξανασυνδεθεί πριν από μερικά χρόνια, να
παίξει νέα κομμάτια το 2016, αλλά καινούργιο άλμπουμ, να μην έχει βγάλει.
Ίσως τελικά, το ένα και μοναδικό The Stone Roses
να είναι αρκετό…
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Avengers Endgame: Το
Longest Day της Marvel
To Endgame
είναι η καλύτερη ταινία
της σειράς
που στις τέσσερις συνέχειές της έχει
μεταφέρει με
τρομερό τρόπο το saga
της Marvel
στο σινεμά.

Για κύκνειο άσμα
ή… κύκνειο θαύμα;
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Υ

πάρχουν τριών ειδών κινηματογραφικές
σειρές: Εκείνες που «πατάνε» πάνω σε ένα
λαοφιλές θέμα και «ξεχειλώνουν» το σενάριο, που συχνά είναι υποτυπώδες, επαναφέροντας πρόσωπα και ήρωες. Τέτοια, είναι το
Fast and the furious, που αν δεν είστε συνεργιατζής ή εικοσάχρονος φαντάρος, δεν έχετε πραγματικούς λόγους για να το δείτε.
Εκείνες που έχουν μια διαστημικών (κυριολεκτικά…)
διαστάσεων κινηματογραφική υπόσταση, όντας καινοτόμες και εντυπωσιακές στην εποχή τους και στη
συνέχεια, οι αναβιώσεις τους ως sequels ή prequels
είναι από λίγο έως αβυσσαλέα κατώτερες. Τέτοια είναι το Star Wars που η εξαγορά από τη Disney το
έχει καταδικάσει στην αιώνια ζωή.
Είναι και εκείνες που ξέρουν πότε να σταματήσουν
και το κάνουν με τον πιο εξαιρετικό τρόπο.
Τέτοια είναι το Avengers. To Endgame είναι η
καλύτερη ταινία της σειράς που στις τέσσερις συνέχειές της (και στην εμβόλιμη πέμπτη, γιατί το

Captain America-Civil war είναι μια Avengers ταινία, στην πραγματικότητα), έχει μεταφέρει με τρομερό τρόπο το saga της Marvel στο σινεμά.
Χωρίς να χρειάζονται spoilers ή βαθυστόχαστες αναλύσεις που περιστέλλουν την ουσία, το
Endgame είναι η σωστή ταινία τη σωστή στιγμή.
Είναι γνωστό ότι οι πολλές αλλαγές στα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά της Marvel οδήγησαν και
στην αλλαγή της στρατηγικής για τη σειρά. Αντίστοιχες «ανακατανομές» έχουν γίνει και στα κόμικς
της σειράς, όχι όμως με τρόπο που θα δείτε στην
ταινία.
Το Endgame είναι εντυπωσιακό και στα 181 λεπτά
του, εντυπωσιακότερο και από το τρίτο επεισόδιο
του όγδοου κύκλου του Game of Thrones. Διαχειρίζεται και αυτό τα συναισθήματα με τον ίδιο…
ύπουλο και προβοκατόρικο τρόπο, ενώ όπου χρειάζεται, είναι φουλ πολιτίκαλι κορέκτ. Ο,τιδήποτε
παραπέρα θα γινόταν κουραστικό.
Το θέμα είναι ότι όλοι μεγαλώνουμε. Μαζί, μεγάλωσαν και οι ήρωες των Avengers και πρέπει να
πάρουν τις αποφάσεις τους. Και τις παίρνουν…

ΠΑΣ Γιάννινα είναι πιο πιθανό να αγωνίζεται στη
Β΄εθνική μετά από μια οκταετία, μετά από μια
κάκιστη αγωνιστική χρονιά που «υποβοηθήθηκε» από κακές διαιτητικές αποφάσεις. Παρά την
προσπάθεια που γίνεται να αποδοθεί η ευθύνη βασικά στις
διαιτητικές αποφάσεις, η ομάδα δεν έδειξε ότι μπορούσε
να αντιστρέψει την πορεία, μέσα στο γήπεδο.
Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία και αυτή συνίσταται στο
να νικήσει σήμερα στις 19.30 ο ΠΑΣ τον πρωταθλητή και
αήττητο μέχρι σήμερα ΠΑΟΚ και να χάσει ο ΟΦΗ από τον
Ατρόμητο στο Περιστέρι. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΠΑΣ
θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσει την παραμονή του σε αγώνα μπαράζ.
Για το τελευταίο ματς της χρονιάς, δεν είναι διαθέσιμοι οι
συνήθεις απόντες (Λίλα, Ευαγγέλου, Ξύδας, Σιόντης) και o
τιμωρημένος Αθανασιάδης.
Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα των «Ζωσιμάδων» στις 7 το απόγευμα της Κυριακής
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ
19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΛΑΜΙΑ

0-3

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ
16:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΕΡΤ

19:00 Α.Ε.Λ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

NS2

19:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

NS4

19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Ο.Φ.Η.

ΕΡΤ

19:00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-A.E.K.

NS3

19:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ.

NS1

8|Γιάννενα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019

Το μαγιάτικο
στεφάνι,
σύμβολο
νίκης
της φύσης

Μ

ικροί και μεγάλοι κάθε
Πρωτομαγιά σπεύδουν
να γιορτάσουν στη
φύση την αναγέννησή
της, καθώς η πρώτη μέρα του Μαΐου ουσιαστικά θεωρείται η πρώτη
μέρα της άνοιξης. Είναι μέρα που
μεταφέρει το μήνυμα δύναμης, της
νίκης, της επικράτησής της. Κάθε
Πρωτομαγιά η φύση δίνει τη δική
της μάχη και τελικά την κερδίζει.
Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η
λαογράφος του «Μουσείου Λαϊκής
Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική
Χατζημιχάλη» Σταυρούλα Πισιμίση,
«είναι μια ημέρα νίκης του καλοκαιριού κατά του χειμώνα. Του καλοκαιριού όμως με την έννοια του
καλού καιρού, της βλάστησης της
γης και κατ' επέκταση νίκης της
ζωής κατά του θανάτου. Υπάρχει η
δοξασία ότι ο Μάιος τα κάνει όλα
νέα, μια νέα ζωή αρχίζει για τον άνθρωπο και τη φύση. Είναι ο μήνας
με μαγικές ιδιότητες θα λέγαμε».
Η επικράτηση της λαϊκής γιορτής
κάθε 1η Μαΐου τοποθετείται ανάμεσα στον 12ο και 15ο αιώνα, την
περίοδο επίδρασης των Φράγκων,
«οπότε έχουμε ουσιαστικά μεταφορά του εορτασμού της άνοιξης από

ΑΝ ΨΆΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

την 1η Μαρτίου την πρώτη μέρα
του Μαΐου. Βέβαια, για τη χώρα μας
είναι πιο λογική η ημερομηνία της
1ης Μαρτίου, διότι στην Ελλάδα έρχεται πολύ νωρίτερα η άνοιξη απ'
ό,τι στις βόρειες χώρες» υπογραμμίζει η κ. Πισιμίση.
ΚΆΘΕ ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΈΝΑ ΈΘΙΜΟ
Η ημέρα έχει άρωμα ανθισμένων
λουλουδιών στα μαγιάτικα στεφάνια. Αυτήν τη δροσιά της βλάστησης, της αναγέννησης της φύσης,
οι άνθρωποι θέλουν να τη νιώσουν
από κοντά, να τη μεταφέρουν στον
χώρο τους.
«Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση
των ανθρώπων της πόλης και της
υπαίθρου. Ο άνθρωπος της πόλης
φτιάχνει στεφάνια από λουλούδια
ως σύμβολα της άνοιξης και της
χαράς. Αντίθετα, ο άνθρωπος που
ζει στην ύπαιθρο, τουλάχιστον κάποια χρόνια πριν, έφτιαχνε στεφάνια από πρασινάδες αλλά με καρπούς, σκόρδο (για τη βασκανία) και
αγκάθι (για τον εχθρό) ή τσουκνίδα
σε κάποια μέρη» επισημαίνει η κ.
Πισιμίση και καταλήγει ότι γενικά
το δίπολο ζωή- θάνατος υπάρχει σε
πάρα πολλές τελετές, συμβολικές

Δρομολόγια
αστικών
λεωφορείων

κινήσεις μέσα στον λαϊκό πολιτισμό.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
«αυτό που προτιμούν στον αγροτικό
κόσμο γενικά είναι οι πρασινάδες,
οι καρποί, το σκόρδο. Σε κάποιες
όμως περιοχές, όπως στη Σέριφο,
αποβραδίς κρεμούν στην πόρτα
στεφάνια από τσουκνίδα, λουλούδια και σκόρδο, ενώ στη Σύμη βάζουν κλωνάρια ελιάς, αγκαθιού,
μαύρης συκιάς, ενώ ταυτόχρονα
οργανώνουν και ομαδικές τελετές
που αποβλέπουν κι αυτές να φέρουν στο χωριό τη χαρά, την ευλογία, τη δημιουργία.
ΠΑΡΓΑ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙ
Στην Πάργα, τα παιδιά ανήμερα της
Πρωτομαγιάς πηγαίνουν από σπίτι
σε σπίτι και τραγουδούν το τραγούδι του Μαγιού και κρατάνε στα
χέρια τους κλωνάρια πορτοκαλιάς
ή νεραντζιάς γεμάτα άνθη, ενώ
στην Κέρκυρα περιφέρουν έναν
κορμό από τρυφερό κυπαρίσσι το
οποίο έχουν τυλιγμένο με κίτρινες
μαργαρίτες κι άλλα άνθη, αλλά και
του κρεμάνε και ένα στεφάνι από
χλωρά κλαδιά, κορδέλες, μαντήλια
προκειμένου να μεταδοθεί το μή-

Χρήσιμα
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα
φαρμακεία

νυμα της χαράς, της άνοιξης.
Στον Άγιο Λαυρέντιο στον Βόλο,
στολίζουν ένα παιδάκι με λουλούδια. Και στη Ναύπακτο το μαγιόπουλο ενσαρκώνει ένα παιδί το οποίο
συνοδεύουν γέροι φουστανελάδες
που κουβαλάνε κουδούνια στολισμένα με άνθη ιτιάς.
Στην Εύβοια συνδυαστικά με τα
λουλούδια γίνεται και παράκληση
για βροχή με στόχο την καρποφορία, ενώ στην Πορταριά, αλλά και
στο Ζαγόρι της Ηπείρου μεταμφιέζονται πέντε πρόσωπα και πηγαίνουν πομπή στο χωριό και κάνουν
μια παράσταση που συμβολίζει το
δίπολο, ζωή και θάνατος.
Στα Άγραφα υπάρχει ένα έθιμο για
την ανανέωση του σπιτιού. Οι νοικοκυρές αποβραδίς αδειάζουν τα
δοχεία που υπάρχουν στο σπίτι είτε
περιέχουν νερό, κρασί είτε οτιδήποτε άλλο και το πρωί τα κορίτσια
πηγαίνουν με τις στάμνες να φέρουν το καινούργιο νερό. Τέλος,
στην Κοζάνη κόβουν λυγαριά και
την τυλίγουν στη μέση τους για να
είναι ευλύγιστοι και δυνατοί».

στο Ζαγόρι
της Ηπείρου
μεταμφιέζονται πέντε
πρόσωπα
και πηγαίνουν πομπή
στο χωριό
και κάνουν
μια παράσταση που
συμβολίζει
το δίπολο,
ζωή και θάνατος

(ΑΠΕ-ΜΠΕ/Κάτια
Παπαδοπούλου)

Πρόγραμμα
τηλεόρασης

Τι καιρό
θα κάνει σήμερα
στα Γιάννενα

