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«Εκτός» 25 πλατάνια 
ακόμη…
ΠΕΡΣΙ τέτοια εποχή, 14 πλατάνια στην παραλίμνια 
περιοχή των Ιωαννίνων κόπηκαν. Ήταν «η τελική 
πράξη του δράματος, αλλά και μια προσπάθεια να 
σώσουμε τα υπόλοιπα πλατάνια της παραλιμνί-
ου» είχε δηλώσει ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής 
Ελισάφ.
https://typos-i.gr/article/ektos-25-platania-akomh

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Θετικός στον covid o 
δήμαρχος Ιωαννίνων
ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ για σήμερα συναντήσεις 
του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, μετα-
ξύ αυτών και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, 
αναβάλλονται. Ο δήμαρχος έχει βρεθεί θετικός στον 
Covid-19, τα συμπτώματα είναι πολύ ήπια και βρί-
σκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
https://typos-i.gr/article/8etikos-ston-covid-o-
dhmarxos-iwanninwn

Συνεχές ωράριο: 
Ιωάννινα όπως… Αθήνα
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ χάος έφερε το πρωί της Δευτέρας, η απόφαση της κυβέρνησης για 
συνεχές 11ωρο στο λιανεμπόριο. Πρώτον, γιατί αρκετοί καταστηματάρχες δεν 
ήξεραν αν το ωράριο είναι υποχρεωτικά συνεχές ή όχι. Ζήτησαν πληροφορίες σχε-
τικά, καθώς τυπικά, ένα ωράριο καθορίζεται με απόφαση Εμπορικού Συλλόγου.
https://typos-i.gr/article/synexes-wrario-iwannina-opws-a8hna

Άλλη μια γερμανική 
εταιρία στα Ιωάννινα
ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ από τις εταιρίες του fund Permira, στο 
οποίο ανήκουν οι P&I και Teamviewer,θα εγκατασταθεί 
στα Ιωάννινα.
Πρόκειται για την εταιρία Best Secret, η οποία είναι 
reseller ειδών ένδυσης και υπόδησης. Έχει έδρα στο Μό-
ναχο και υποκαταστήματα στο Ντόρναχ και στη Βιέννη.
https://typos-i.gr/article/allh-mia-germanikh-
etairia-sta-iwannina
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα

Με τη συνδρομή των 10 ευρώ* στον Τύπο, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:

https://www.patreon.com/TyposI

Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
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Οι εκτιμήσεις για την αγορά ακινήτων 
από όπου και εάν προέρχονται, εγ-
χώριους και διεθνείς οικονομικούς 
αναλυτές χρηματοπιστωτικών ιδρυ-

μάτων και οίκων αναλύσεων, είναι περισσό-
τερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν συγκλί-
νουσες και κάνουν λόγο για αλλαγή σελίδας. 
Σε μία αγορά που βίωσε τη δεκαετή κρίση με 
πτώση εργασιών γενικότερα σε όλους τους 
συνδεδεμένους με αυτήν κλάδους, η εικόνα 
έχει πλέον αλλάξει και κινείται με ανοδικούς 
ρυθμούς.
Η ανοδική τάση αποτυπώνεται πλέον όχι μό-
νον στις εκτιμήσεις αλλά και σε στοιχεία που 
βλέπουν το φώς της δημοσιότητας. Με βάση 
τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα 
πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίησε στα 
μέσα της εβδομάδας η Τράπεζα της Ελλάδος, 
εκτιμάται ότι το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι 
τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς 
όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 
7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2020. Με βάση τα αναθεωρημένα στοι-
χεία, το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 

η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα 
του 2020 διαμορφώθηκε σε 4,3% και 6,2% 
αντίστοιχα, ενώ για το 2020 οι τιμές των δια-
μερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθ-
μό 4,5%.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το τρίτο 
τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2020, ήταν 7,6% για τα νέα 
διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών και 
8,2% για τα παλαιά, δηλαδή ηλικίας άνω των 
5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία 
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 ση-
μειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων δια-
μερισμάτων κατά 4,5% και 6,2% αντίστοιχα, 
ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων 
αυξήθηκαν κατά 4,1% και 6,2%, σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχα τρίμηνα του 2020. Για το 
2020, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά δια-
μερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 
4,8% και 4,2% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γε-
ωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση 
των τιμών των διαμερισμάτων το τρίτο τρί-
μηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-

μηνο του 2020 ήταν 9,8% στην Αθήνα, 8,7% 
στη Θεσσαλονίκη, 5,9% στις άλλες μεγάλες 
πόλεις και 5,7% στις λοιπές περιοχές της 
χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, 
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 η 
μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμε-
ρισμάτων διαμορφώθηκε σε 6,7% και 8,3% 
αντίστοιχα στην Αθήνα, 4,6% και 5,4% στη 
Θεσσαλονίκη, 2,1% και 4,4% στις άλλες με-
γάλες πόλεις και 1,3% και 3,6% στις λοιπές 
περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2020, 
η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε 
σχέση με το 2019 ήταν 7,8%, 5%, 0,2% και 
1,8% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών 
της χώρας, το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι τιμές 
των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% σε 
σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020. Με 
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το πρώτο 
και δεύτερο τρίμηνο του 2021 η αντίστοιχη 
μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερι-
σμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 4,4% και 
6,4%, ενώ για το 2020 η μέση ετήσια αύξηση 
διαμορφώθηκε στο 4,7%.

Αναθερμαίνεται 
η αγορά ακινήτων 

Για το σύνολο των 
αστικών περιοχών 
της χώρας, το τρίτο 
τρίμηνο του 2021 οι 
τιμές των διαμερι-
σμάτων αυξήθηκαν 
κατά 8,3% σε σύ-
γκριση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2020
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Ο κίνδυνος να εξαπλωθεί στην Ευ-
ρώπη η παραλλαγή «Όμικρον» του 
νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε 
στη Νότια Αφρική είναι «υψηλός 

έως πολύ υψηλός» ανακοίνωσε προχθές 
βράδυ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Ασθενειών (ECDC).
Στην έκθεση εκτίμησης του κινδύνου το 
ECDC αναφέρει ότι «το γενικό επίπεδο κιν-
δύνου για την ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικο-
νομικό Χώρο» όσον αφορά αυτή τη νέα πα-
ραλλαγή του SARS-CoV-2, κρίνεται «υψηλό 
έως πολύ υψηλό».
Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας αποφάσισε να το 
χαρακτηρίσει «παραλλαγή ανησυχίας».
Στην παραλλαγή B.1.1.529 δόθηκε η ονομα-
σία «Όμικρον» από το γράμμα του ελληνικού 
αλφαβήτου.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι πρώτες ενδείξεις 
υποδηλώνουν ότι η παραλλαγή αυτή επιφέ-
ρει μεγαλύτερο κίνδυνο επαναμόλυνσης, σε 
σύγκριση με τις άλλες «παραλλαγές ανησυ-
χίας».
Τα κρούσματα της Όμικρον φαίνεται ότι αυ-
ξάνονται σχεδόν σε όλες τις επαρχίες της Νό-
τιας Αφρικής.

ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύ-
θυνε για ακόμη μια φορά έκκληση στις χώ-
ρες οι οποίες επρόκειτο να συνεδριάσουν στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου την επόμενη εβδομάδα να συμφωνή-
σουν στην προσωρινή άρση της προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας των εμβολίων 
κατά της COVID-19, μετά τον εντοπισμό της 
παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού 
στη Νότια Αφρική.
Ωστόσο, η συνάντηση στην οποία αναφε-
ρόταν αναβλήθηκε επ’ αόριστον, καθώς ο 
εντοπισμός της Όμικρον πυροδότησε την 
επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών που θα 
εμπόδιζαν πολλούς από τους συμμετέχοντες 
να φθάσουν έγκαιρα στη Γενεύη.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΥΣΗΧΙΑ

Η νέα παραλλαγή προκαλεί ήδη ανησυχία σε 
όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας η πρώτη επιβεβαιωμένη 
μόλυνση από την Όμικρον προήλθε από ένα 
δείγμα που είχε ληφθεί στις 9 Νοεμβρίου. Τις 
τελευταίες εβδομάδες, σε μια περίοδο που 
συμπίπτει με τον εντοπισμό της νέας παραλ-
λαγής, οι μολύνσεις στη Νότια Αφρική αυξή-
θηκαν ραγδαία.
Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του 
ΠΟΥ, τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώ-
νουν ότι με την Όμικρον υπάρχει «αυξημένος 
κίνδυνος επαναμόλυνσης», σε σύγκριση με 
τις άλλες «παραλλαγές ανησυχίας».
Όλοι οι ιοί, συμπεριλαμβανομένου και του 
SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19, 
μεταλλάσσονται όσο περνάει ο καιρός. Οι 

περισσότερες μεταλλάξεις έχουν ελάχιστες ή 
καμία επίπτωση στις ιδιότητες του ιού. Ορι-
σμένες όμως μπορεί να τις αλλάξουν, για πα-
ράδειγμα, να μεταβληθεί η μολυσματικότητα 
ή η σοβαρότητα της ασθένειας ή να επηρε-
αστεί η αποτελεσματικότητα των εμβολίων 
και των φαρμάκων.
Μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο τέσσερις «ανη-
συχητικές» παραλλαγές: η Δέλτα -που είναι 
κυρίαρχη πλέον στον κόσμο- η Άλφα, η 
Βήτα και η Γάμμα.

ΕΜΒΟΛΙΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(ΕΜΑ) σημείωσε ότι «είναι πρόωρο επί του 
παρόντος να προβλεφθεί η προσαρμογή των 
εμβολίων προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αυτή η παραλλαγή που αναδύεται».
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διά του 

εκπροσώπου του, είπε πως θα χρειαστούν 
λίγες εβδομάδες για να κατανοηθεί η επί-
πτωση της «Όμικρον», καθώς οι ερευνητές 
εργάζονται για να κατανοήσουν πόσο μετα-
δοτική είναι και κατά πόσον θα έχει συνέπει-
ες στις θεραπείες και τα εμβόλια.
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής 
του Oxford Vaccine Group, που ανέπτυξε το 
εμβόλιο AstraZeneca. Εξέφρασε αισιοδοξία 
ότι τα υπάρχοντα εμβόλια θα μπορούσαν να 
είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη σο-
βαρών ασθενειών από την παραλλαγή και 
εκτίμησε ότι είναι απίθανο να οδηγήσει σε 
επανεκκίνηση της πανδημίας.
«Έχουμε κάποια αισιοδοξία ότι το εμβόλιο 
θα πρέπει να λειτουργεί ενάντια σε αυτήν 
την παραλλαγή για σοβαρή ασθένεια, αλλά 
πραγματικά πρέπει να περιμένουμε αρκετές 
εβδομάδες για να το επιβεβαιώσουμε» δήλω-
σε.

Μια νέα παραλλαγή 
αναστατώνει τον κόσμο

Σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ η πρώτη επιβε-
βαιωμένη μόλυνση 
από την Όμικρον 
προήλθε από ένα 
δείγμα που είχε 
ληφθεί στις 9 Νοεμ-
βρίου.
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ΣΙΝΈΜΆ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αbsolute Beginners στις «Κυριακές στο πανί»

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Γερμανία Έτος Μηδέν» από την ΚΟΠΙ

Την ταινία του Τζούλιεν Τεμπλ «Οι Αρχάριοι» 
(Absolute Beginners», 1986) προβάλλουν οι 
«Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Ιωαννιτών την Κυριακή 28 Νοεμβρί-

ου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης 
Χατζής».
Η ταινία αυτή ήταν μια εμπορική αποτυχία όταν βγήκε 
στις αίθουσες. Ωστόσο, με τα χρόνια απέκτησε πολλούς 
φαν. Το μεγάλο ατού παραμένει το soundtrack, με τον 
David Bowie να ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι.
Πρόκειται λοιπόν για ένα μιούζικαλ βρετανικής παραγω-

γής εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του Κόλιν 
Μακ Ίνες, η οποία κυκλοφόρησε το 1959 και ήταν έντο-
να επηρεασμένη από το λογοτεχνικό κίνημα των μπητ. 
Φιλμ και βιβλίο περιγράφουν τη ζωή στο Λονδίνο καθώς 
η πόλη προσπαθεί να αφήσει πίσω της τις καταστροφι-
κές συνέπειες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Καθώς μια 
νέα οικονομική τάξη ορθώνεται, εκείνη των εφήβων 
και νεαρών ενήλικων που επιθυμούν να ζήσουν μια νέα 
ανέμελη ζωή, οι επιθυμίες τους συγκρούονται με μια – 
όχι και τόσο – νέα τάξη πραγμάτων, όπου η διαφθορά 
με πρόσχημα την ανοικοδόμηση της πόλης αλλά και ο 

νεο-ναζισμός ορθώνονται ως εμπόδιο στα όνειρά τους. 
Η ιστορία περιέχει και αρκετά πραγματικά στοιχεία κα-
θώς εξιστορεί τα γεγονότα που οδήγησαν στις βίαιες φυ-
λετικές συμπλοκές στο Νότινγκ Χιλ τον Σεπτέμβρη του 
1958, γεγονός που έκτοτε μνημονεύεται κάθε χρόνο με 
έναν πολιτιστικό θεσμό, το Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ, 
μια διοργάνωση που ξεκίνησε ώστε να συμφιλιώσει την 
τοπική κοινότητα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Στην ταινία κάνουν σύντομα αλλά χαρακτηριστικά περά-
σματα διάφορα αστέρια της μουσικής σκηνής, Ντέιβιντ 
Μπάουι, Σαντέ, Ρέι Ντέιβις…

Την ταινία του Ρομπέρτο Ροσελίνι «Germania Anno Zero» (1948, 78΄) προβάλ-
λει η Κινηματογραφική Λέσχη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΟΠΙ) την Τρίτη 30 
Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα 
παλιά σφαγεία.

Η ταινία «Γερμανία Έτος Μηδέν» αποτελεί την τελευταία ταινία της τριλογίας του Ρο-
σελίνι με θέμα τον Πόλεμο. Είχαν προηγηθεί τα φιλμ: «Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη» του 

1945 και «Αυτοί που έμειναν ζωντανοί» του 1946.
Η υπόθεση: Ο Έντμουντ, ένα νεαρό αγόρι που ζει στο Βερολίνο μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αναγκάζεται να κάνει διάφορες δουλειές, για να βοηθήσει την οικογένειά του 
να επιβιώσει.
Η είσοδος σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες 
κατά το τελευταίο εξάμηνο με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού.
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ΘΈΆΤΡΟ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/2-3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Δύο μπλε ένα ροζ» και «Το γράμμα»

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Τα πάθη: δύναμη ή αδυναμία;» 
από το Τμήμα Φιλοσοφίας
EΚΔΉΛΩΣΉ με τίτλο «Τα πάθη: δύναμη ή αδυναμία;» 
διοργανώνει το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, στις 19:30, 
στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά 
σφαγεία. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή το βιβλίο του 
Αντώνη Χατζημωυσή «Αιδώς, Αγάπη, Αγωνία» (εκδό-
σεις Πατάκη, 2020).
Με τον συγγραφέα, Αντώνη Χατζημωυσή θα συζητή-
σουν: Άννα Μπουκουβάλα, δρ. Φιλοσοφίας και Μέλος 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Μαρία Πρωτοπαπά Μαρνέλη, διευθύντρια 
Ερευνών και διευθύνουσα του Κέντρου Έρευνας της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.) της Ακαδημίας Αθη-
νών, και Γιάννης Πρελορέντζος, Καθηγητής Νεότερης 
και Σύγχρονης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας 
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ).
Την εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Πνευμα-
τικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, θα συντονίσει η 
Μαρία Στρατσάνη, δρ Φιλοσοφίας.

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Έξοδος» του Θ. Παπαγιάννη
ΕΚΘΕΣΉ γλυπτικής με έργα του ομότιμου καθηγητή 
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπα-
γιάννη και ιδρυτή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θ. 
Παπαγιάννης» στο Ελληνιό διοργανώνει το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννίνων από 2 Δεκεμβρίου έως 7 
Ιανουαρίου.
Η έκθεση με τίτλο «Έξοδος» θα πραγματοποιηθεί στον 
εκθεσιακό χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημή-
τρης Χατζής».
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, στις 
19:00, από τον δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ.
Ώρες λειτουργίας 12:00-14:00 και 18:00-22:00, εκτός 
εορτών.

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Σταχτοπούτα»: Δύο ακόμη παραστάσεις

Δύο ακόμη παραστάσεις της «Σταχτο-
πούτας» θα ανέβουν από τη Θεατρι-
κή Συμπαιγνία στη «Σκηνή 125». Οι 
παραστάσεις θα δοθούν την Κυριακή 

28 Νοεμβρίου και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, 
στις 11:00.
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιολάντα Καπέρδα. 
Παίζουν: Μυρτώ Τασιούλα, Γιολάντα Καπέρδα, 
Βασίλης Σιάφης, Στέλλα Κατσαρού, Εύη Μα-
καριάδου, Κίκα Ζαχαριάδου, Θοδωρής Μιχέ-
λης, Βανέσσα Μπίντου.

Τιμή εισιτηρίου:  12€, 8€ (άνεργοι, φοιτητές, 
παιδιά κάτω των 12 ετών & ΑΜΕΑ) 
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά 
Χώρος διεξαγωγής παραστάσεων: «Σκηνή 125» 
- Θεατρική Συμπαιγνία (Λεωφ. Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου 11, εντός ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. 124/125) 
Προπώληση:  καφέ-μπαρ «Σκάλα», «Θεατρι-
κή Συμπαιγνία» & «Σκηνή 125», βιβλιοπωλείο 
«Αναγνώστης» και ηλεκτρονικά στο https://
www.viva.gr/tickets/theater/stachtopouta/. 
Η πληρότητα του χώρου έχει οριστεί στο 100%.

To Θέατρο Actina συνεχίζεις τις παρα-
στάσεις του στο πλαίσιο της ενότητας 
«Θηλιά». Κάθε Πέμπτη και Σάββατο, 
στις 21:00 ανεβαίνει ο μονόλογος «Δύο 

μπλε ένα ροζ» με τη Στέλλα Κατσαρού. Συμμε-
τέχει η Δέσποινα Ναυρόζογλου.
Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 21:00, ο 
μονόλογος «Το γράμμα» με τη Γιολάντα Κα-
πέρδα.
Τους δύο μονολόγους, οι οποίοι έχουν γραφεί 
από τη Χ. Μέγα, σκηνοθετεί η Αθηνά Τσικνιά.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, οι δύο 
μονόλογοι που πλέκονται από το ίδιο νήμα και 
δένονται πάνω στην ίδια κατάληξη. Δυο γυ-
ναίκες τόσο διαφορετικές μα οι εμπειρίες τους 
συγκλίνουν, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί 
η κακοποίηση κάθε μορφής. Καταφέρνουν να 
σταθούν στα πόδια τους για πρώτη φορά, επί 
σκηνής, μαρτυρούν την ζωή τους και φωτί-
ζουν μπρος στα έκπληκτα μάτια μας τις μαύ-
ρες σκιές της. Μοιράζονται τις βαθύτερες σκέ-
ψεις τους και ζητούν δικαίωση.
Στον μονόλογο «Δυο μπλε ένα ροζ», έχουμε μια 

γυναίκα σε μεγάλη σύγχυση. Παράφορα ερω-
τευμένη με τον άντρα της, παράβλεπε τα ση-
μάδια, δικαιολογούσε ύποπτες συμπεριφορές, 
με αποτέλεσμα να αργήσει πολύ να καταλάβει 
ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός που 
παντρεύτηκε.
Στον μονόλογο «Το γράμμα», μια γυναίκα που 
έρχεται να μας μιλήσει για τα μαρτυρικά χρόνια 
που πέρασε στα χέρια του Αντρέα, του άντρα 
που αναγκάστηκε να παντρευτεί. Σε ένα ορεινό 
χωριό, στα μέσα περίπου του προηγούμενου 
αιώνα, είχε να παλέψει τόσο με τη σκληρή κα-
θημερινότητα όσο και με τη βίαιη συμπεριφο-
ρά ενός άντρα που με πείσμα διεκδίκησε να τη 
στεφανωθεί.
Ιnfo
Τιμή εισιτηρίου 8€ - Οι δύο μονόλογοι μαζί 14€
Εισιτήρια: Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, viva & 
Θέατρο Actina
Πληροφορίες-κρατήσεις: 6974865401 (Θέατρο 
Actina, Άννης Κομνηνής 8).
Η παράσταση απευθύνεται σε άτομα άνω των 
15 ετών

3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μπασδάνης 
και Ηχοτοπία 
στο Πορτραίτο
Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 
στις 21.30, ο Δημήτρης Μπασ-
δάνης παίζει στο Θυμωμένο 
Πορτραίτο. Είσοδος: 5€/ Φοι-
τητικό: 3€. Θα τηρηθούν όλα 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα

https://www.viva.gr/tickets/theater/stachtopouta/
https://www.viva.gr/tickets/theater/stachtopouta/
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Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες 
και στα 27 κράτη μέλη συζη-

τούν για το ποια ακριβώς Ευρώπη επι-
θυμούν, καταθέτουν τις απόψεις τους και 
προτείνουν λύσεις σε μακροπρόθεσμες 
προκλήσεις της ΕΕ μέσω των τεσσάρων 
Ομάδων Πολιτών, που έχουν συσταθεί 
από την αρχή της διαδικασίας, με διαφο-
ρετικό η καθεμία αντικείμενο.
Παράλληλα, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, 
από άκρη σ΄ άκρη της ΕΕ, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επιπέδου ή 
επαγγελματικών προσόντων, καλούνται 
να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, να 
μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις, 
ιδέες και θέσεις, αλλά και να διοργανώ-
σουν εκδηλώσεις, τοπικές ή περιφερει-
ακές, μέσω της ψηφιακής πολύγλωσσης 
πλατφόρμας, η οποία αποτελεί βασικό πυ-
λώνα της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης (https://futureu.europa.eu/).
Το κεντρικό σύνθημα-πρόσκληση προς 
τους Ευρωπαίους πολίτες είναι το «Κάνε 
τη φωνή σου να ακουστεί» και το «Το 
μέλλον βρίσκεται στα χέρια σου». Οι προ-
τάσεις των Ευρωπαίων πολιτών θα συ-
γκεντρωθούν και θα παρουσιαστούν στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης, η οποία με τη 
σειρά της θα συντάξει τη τελική έκθεση. 
Η Διάσκεψη αναμένεται να παρουσιάσει 
τα συμπεράσματά της μέχρι την άνοιξη 
του 2022.

ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
είναι μια «εντελώς νέα και ανοιχτή διαδι-
κασία διαβουλευτικής δημοκρατίας που 
απευθύνεται σε όλους τους πολίτες» και 
τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τις 
προσδοκίες και τις ιδέες τους για την Ευ-
ρώπη και να διατυπώσουν προτάσεις που 
θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελ-
λοντικών πολιτικών της ΕΕ.
Η απόφαση για τη διοργάνωση της Διά-
σκεψης ελήφθη από τα τρία θεσμικά όρ-
γανα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, και επισημοποιήθηκε με υπο-
γραφή της Κοινής Δήλωσης των τριών 
οργάνων στις 10 Μαρτίου 2021. Τα τρία 
θεσμικά όργανα, οι πρόεδροι των οποί-
ων αποτελούν την κοινή προεδρία της 

Διάσκεψης, έχουν αναλάβει τη δέσμευ-
ση να αφουγκραστούν τους Ευρωπαίους 
πολίτες και να λάβουν υπόψη τους, στο 
πλαίσιο των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
τους, τις συστάσεις που θα διατυπώσει η 
Διάσκεψη.
Η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει 
στα συμπεράσματά της έως την άνοιξη 
του 2022.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΟΛΥΓΛΏΣΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Διάσκεψη ξεκίνησε επίσημα τις εργα-
σίες της στις 9 Μαΐου 2021 με τελετή που 
διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο στο Στρασβούργο. Νωρίτερα είχε 
προηγηθεί η έγκριση του εσωτερικού κα-
νονισμού της Διάσκεψης από το εκτελε-
στικό συμβούλιο. Στις 19 Απριλίου ετέθη 
σε λειτουργία ο κορμός της Διάσκεψης, 
η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της 
Διάσκεψης. Η πλατφόρμα αυτή είναι ο 
χώρος στον οποίο οι πολίτες μπορούν να 

υποβάλλουν διαδικτυακά τις προτάσεις 
τους, να ανταλλάσσουν ιδέες και να επι-
κοινωνούν μεταξύ τους στις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ (και στα ελληνικά). Όλες 
οι απόψεις, ιδέες, θέσεις κ.λπ. των πολι-
τών θα συγκεντρώνονται, θα αναλύονται 
και θα εξετάζονται καθ' όλη τη διάρκεια 
της Διάσκεψης. Στην πλατφόρμα αναρ-
τώνται, επίσης, οι εκδηλώσεις που διορ-
γανώνουν πολίτες και οργανώσεις, καθώς 
και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι βασικές ιδέες και συστάσεις που θα 
προκύψουν από την πλατφόρμα θα τρο-
φοδοτήσουν τις συζητήσεις στις άλλες 
δύο συνιστώσες της Διάσκεψης, τις Ομά-
δες Ευρωπαίων πολιτών και την Ολομέ-
λεια.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΥΡΏΠΑΙΏΝ ΠΟΛΙΤΏΝ

Κάθε μία από τις  4 Ομάδες Ευρωπαίων 
Πολιτών αποτελείται από 200 τυχαία επι-
λεγμένους πολίτες και από τα 27 κράτη 

μέλη. Οι ομάδες είναι αντιπροσωπευτι-
κές του πληθυσμού της ΕΕ όσον αφορά 
τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την 
ηλικία και το κοινωνικοοικονομικό υπό-
βαθρο. Οι εργασίες τους πραγματοποι-
ούνται διαδικτυακά και έχουν ξεκινήσει 
αμέσως μετά το καλοκαίρι. Συζητούν τις 
αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στην ΕΕ 
σε συγκεκριμένα θέματα ανά Ομάδα (1η 
Ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, απασχόληση, εκπαίδευ-
ση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός και 
ψηφιακός μετασχηματισμός», 2η Ομάδα: 
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες, δικαι-
ώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», 3η 
Ομάδα: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον 
και υγεία» και 4η Ομάδα: «Ο ρόλος της ΕΕ 
στον κόσμο και μετανάστευση»).
Κάθε Ομάδα συνεδριάζει τουλάχιστον 
τρεις φορές και είναι ελεύθερη να καθο-
ρίσει τις προτεραιότητές της, ενώ οι συ-
στάσεις τους θα παρουσιαστούν κατά την 
Ολομέλεια της Διάσκεψης.

https://futureu.europa.eu/?locale=el
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Η Ολομέλεια της Διάσκεψης
ΣΤΉΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Διάσκεψης εξετάζο-
νται και συζητούνται, ανά θεματική ενότητα, 
οι συστάσεις των εθνικών ομάδων και των 
Ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και οι 
παρατηρήσεις που συγκεντρώνονται από την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Αφού οι συ-
στάσεις αυτές παρουσιαστούν και συζητηθούν 
με τους πολίτες, η Ολομέλεια θα υποβάλει τις 
προτάσεις της για τα συμπεράσματα της Διά-
σκεψης στο εκτελεστικό συμβούλιο. Στη συ-
νέχεια το εκτελεστικό συμβούλιο, σε «πνεύμα 
πλήρους διαφάνειας και συνεργασίας με την 
Ολομέλεια», θα συντάξει μία έκθεση.
H ολομέλεια της Διάσκεψης συγκροτείται 
από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 54 εκπροσώπους του Συμ-
βουλίου της ΕΕ, 3 εκπροσώπους της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και 108 εκπροσώπους 
των εθνικών Κοινοβουλίων με ίσα δικαιώμα-
τα, καθώς και από 108 πολίτες. Θα συμμετά-
σχουν, επίσης, 18 εκπρόσωποι της Επιτρο-
πής των Περιφερειών και 18 εκπρόσωποι 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περιφερει-
ακών αρχών και 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι 
των τοπικών αρχών, 12 εκπρόσωποι των 
κοινωνικών εταίρων και 8 εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών.
Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διά-
σκεψης, στις οποίες προεδρεύουν οι 3 συ-
μπρόεδροι του εκτελεστικού συμβουλίου, 
πραγματοποιούνται στους χώρους του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης 
και μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδι-
κτύου. Η εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλει-
ας της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 
19 Ιουνίου 2021 στο Στρασβούργο.
Όλες οι παραπάνω διαβουλεύσεις και τα συ-
μπεράσματα θα αποτελέσουν τη «βάση προ-
τάσεων πολιτικής που θα μετατραπούν σε 
απτές μεταρρυθμίσεις». Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ακού-
σουν τους πολίτες και να δώσουν συνέχεια 
στα συμπεράσματα της Διάσκεψης.
Η εκτελεστική επιτροπή, η οποία αποτελεί-
ται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από πα-
ρατηρητές, θα συντάξει την τελική έκθεση, 
που αναμένεται την άνοιξη του 2022, βάσει 
των εγκεκριμένων προτάσεων, σε πλήρη συ-
νεργασία με την Ολομέλεια της Διάσκεψης. 
Θα υποβληθεί, στη συνέχεια, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της ΕΕ και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα εξετάσουν 
πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική 
συνέχεια στην έκθεση.
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ΓΙΑΝΝΗΣ,
Η ΕΚΤΌΞΕΎΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΜΙΡΙΝ ΦΕΙΝΤΕΡ
Διόπτρα 2021

Η ιστορία ενός Γιάννη 
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ίσως το μεγαλύτερο hype γύρω από τον Γιάννη 
Αντετοκούμπο, το έχει δημιουργήσει το παρελ-
θόν του και όχι μόνα τους, τα εξωπραγματικά του 
μπασκετικά κατορθώματα.

Συνήθως, τα βιοπικά αναγνώσματα έρχονται για να εκ-
μεταλλευτούν τη φήμη του βιογραφούμενου, σε μια 
δεδομένη στιγμή  που η φήμη του φτάνει στο απώγειο. 
Συνήθως επίσης δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογα, καθώς τις 
περισσότερες φορές προσπαθούν να βρουν «σκελετούς 
στην ντουλάπα» και συνήθως, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Το βιβλίο της Μίριν Φέιντερ όμως για τον Γιάννη και την 
οικογένεια Αντετοκούμπο (Διόπτρα, 2021) δεν εντάσσε-
ται στις παραπάνω κατηγορίες. Αντίθετα μάλιστα, είναι 
ένα πολύ καλό αρχειακό ντοκουμέντο για το πώς αντι-
λαμβάνονται οι ξένοι, αυτό που συμβαίνει τα 10 τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα και τι ακριβώς έχουμε περάσει.
Ο Γιάννης λοιπόν είναι πλέον σύμβολο. Και είναι το πιο 
δικαιολογημένα αποθεωμένο σύμβολο για την ελληνική 
κοινωνία, ακριβώς γιατί είναι αυτός που είναι και κάνει 
αυτά που κάνει, μέσα και έξω από τα γήπεδα του ΝΒΑ.
Η περιγραφή της πορείας του, όπως την αποτυπώνει η 
Φέιντερ είναι απίστευτη. Τα πράγματα που συνέβησαν 
στην οικογένεια Αντετοκούμπο, αν και είναι αυτά που 
υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να συμβαίνουν σε ανθρώ-
πους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, πλέον «νομιμοποι-
ούνται» μέσα από αυτή την αφήγηση.
Επίσης, η αφήγηση δεν «χαρίζεται»: μιλάει για το πόσο 
ρατσιστές είναι ενίοτε οι Έλληνες, υπενθυμίζει με έναν 
προσεκτικό τρόπο πόσο ανεκτική ήταν η εξουσία απένα-
ντι στους νεοναζί, στην Ελλάδα, αλλά και σε πόσο τρα-
γική κατάσταση έφεραν τον ελληνικό λαό τα μνημόνια 
και οι αιματηρές πολιτικές συμφωνίες. 
Πώς όμως αυτά «κολλάνε» με την ιστορία του MVP 
Γιάννη; Και όμως, ταιριάζουν απόλυτα, αφενός γιατί η 
αφήγηση της συγγραφέα είναι προσαρμοσμένη σε αυτή 
την ανάγκη, τη σύνδεση δηλαδή μιας έτσι και αλλιώς 
απίστευτης ιστορίας ενός παιδιού που πεινούσε και 
αντιπαθούσε το μπάσκετ, αλλά έφτασε να γίνει πρωτα-
θλητής στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αφε-
τέρου γιατί το βιβλίο ήρθε την κατάλληλη στιγμή, με τη 
«Διόπτρα» να κάνει έναν αγώνα δρόμου τις ίδιες μέρες 
που οι Μπακς γίνονταν πρωταθλητές του ΝΒΑ.
Η «Εκτόξευση στα αστέρια» δεν είναι ακριβώς το «αντί-
τιμο» μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής αξίας, είναι 
όμως η καλύτερη καταγραφή αυτής της ιστορίας, που 
μπορεί μέχρι και να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο…

Η περιγραφή της πορείας του, 
όπως την αποτυπώνει η Φέι-
ντερ είναι απίστευτη. Επίσης 
η αφήγηση δεν «χαρίζεται», 
μιλώντας για τον ρατσισμό, 
την ανεκτικότητα της εξουσίας 
απέναντι στους νεοναζί και τα 
μνημόνια
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ίσως ο πιο αγαπητός στα 
Ιωάννινα, αλλά και ένας 
από τους πλέον λατρε-
μένους στην Ελλάδα ρό-

κερς, υπήρξε ο Ρόρι Γκάλαχερ. 
Πριν από 50 ακριβώς χρόνια, 
στις 28 Νοεμβρίου 1971, ο Ρόρι 
κυκλοφορούσε το δεύτερο άλ-
μπουμ του, το Deuce, πριν καν 
κλείσουν 10 μήνες από την κυ-
κλοφορία του ντεμπούτου του.
Τότε, όλοι οι άπιστοι αντιμετώ-
πιζαν τον Ρόρι από το Κορκ με 
λίγο «πατ πατ» διάθεση. «Κα-
λούτσικος, αλλά όχι καλός» 
στην καλύτερη περίπτωση. Με 
μεγέθη Ντιάτλοφ στο «Τσερνό-
μπιλ» του HBO, «not great, not 
terrible» δηλαδή…
Ο Γκάλαχερ, παρότι δεν ικανο-
ποιούσε τον απαιτητικό ελι-
τισμό του ροκενρόλ, ήξερε να 
βάζει την ψυχούλα του στις 
συνθέσεις του, τις οποίες διάν-
θιζε με την εξωπραγματική του 
ικανότητα στην κιθάρα.
Ήταν ένα λαϊκό παιδί, λαϊκός 
καλλιτέχνης, από το λαό, με το 
λαό, για το λαό. Και το Deuce 
ήταν ακριβώς αυτή η φάση. 
Τα 10 κομμάτια του Deuce 
όμως, ήταν τόσο ανθεκτικά 
που άντεξαν τον ψηλομυτι-
σμό. Ειδικά δύο από αυτά, το 
I’m not awake yet και το Crest 
of a wave θα έμεναν για πάντα 
στην ιστορία ως διαμάντια του 
μπλουζ ροκ.
H δικαίωση για τον πολύ πρό-
ωρα χαμένο Ρόρι, ήρθε αργότε-
ρα. Ο Τζόνι Μαρ, ένας από τους 
πιο low profile και ικανότερους 
βρετανούς μουσικούς όλων 
των εποχών, είπε σε μια συνέ-
ντευξη ότι το Deuce τον επηρέ-
ασε βαθιά ως κιθαρίστα.
Σήμερα, 50 χρόνια μετά, το 
Deuce είναι άνετα ένα από τα 
αξεπέραστα σόλο άλμπουμ, 
όλων των εποχών. 

Ο Ρόρι από το Κορκ

DEUCE, 50 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΙΝ
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Οι «25+1 ρετρό ιστορίες», η πρώτη έντυπη έκδοση του «Τύπου Ιωαννίνων», είναι πλέον 4 ετών.
Είναι περισσότερων όμως στην ουσία, καθώς οι 25+1 ιστορίες τους περιγράφουν και ξαναφέρνουν στο 
προσκήνιο την παλιά πόλη των Ιωαννίνων.

Οι «25+1 Ρετρό Ιστορίες» επιδιώκουν να ξανασυστήσουν, με έναν διαφορετικό τρόπο, την πόλη στους 
ίδιους τους Γιαννιώτες αλλά και στους επισκέπτες. Κείμενα και φωτογραφίες «συμπράττουν» για να αφη-
γηθούν ιστορίες, αξιοποιώντας ιστορικά δεδομένα, επιστημονική βιβλιογραφία, αρχειακό υλικό, αλλά και 
μύθους που κρύβουν τη δική τους αλήθεια. Στη «σύμπραξη» αυτή το δικό της λιθαράκι βάζει και η αποτύ-
πωση μιας ιστορίας σε κόμικς.  

Κι όλα αυτά χωρίς κάποια διάθεση εξωραϊσμού του παρελθόντος. Γνωρίζοντας το παρελθόν, καταλαβαί-
νουμε το παρόν και ίσως, αν είμαστε τυχεροί, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το μέλλον της πόλης…

Οι «25+1 Ρετρό Ιστορίες» είναι μια δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και αγγλικά) και ήδη, έχουν κάνει 2η έκ-
δοση.

Θα τις βρείτε στα βιβλιοπωλεία της πόλης

Οι «25+1 ρετρό ιστορίες» είναι και πάλι εδώ
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