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Μια 
διαδρομή 
που έχει 
δρόμο 
ακόμη… 
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Πριν από πέντε χρόνια 
η Περιφέρεια Ηπείρου 
αποφάσισε να «επεν-
δύσει» στην πολιτιστι-

κή κληρονομιά και να διαθέσει 
το ένα σημαντικό κομμάτι από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020» σε ένα εγ-
χείρημα με τίτλο «Πολιτιστική 
διαδρομή στα αρχαία θέατρα». 
Στη ζύμωση της ιδέας αυτής, 
καθοριστικό ρόλο είχε ένα σωμα-
τείο, το «Διάζωμα» με πρόεδρο 
τον Σταύρο Μπένο.  Ο κ. Μπένος 
μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη, 
αρμόδιο για τον τουρισμό, Στρά-
το Ιωάννου ήταν αυτοί που έβα-
λαν τις βάσεις για να στηθεί ένα 
πρότζεκτ., έχοντας την πλήρη 
στήριξη του περιφερειάρχη Αλέ-
κου Καχριμάνη. Ένα πρότζεκτ 
που ναι μεν έχει επίκεντρο πέντε 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου –της 
Δωδώνης, της Νικόπολης, της 
Κασσώπης, των Γιτάνων και της 
Αμβρακίας- αλλά περιλαμβάνει 
και μνημεία της φύσης, όπως το 
γεωπάρκο Βίκου-Αώου. Πέραν 
της δικτύωσης αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων της φύσης, 
η μεγάλη καινοτομία του όλου 
σχεδιασμού είναι η σύνδεση της 

πολιτιστικής διαδρομής με τον 
πρωτογενή τομέα, με την ντόπια 
επιχειρηματικότητα και με την 
απασχόληση. 
Πέντε χρόνια μετά, η Περιφέρεια 
Ηπείρου, σε συνεργασία με το 
υπουργείο Πολιτισμού, ήρθε να 
εγκαινιάσει αυτή την πολιτιστική 
διαδρομή, με τη διοργάνωση μιας 
μεγάλης εναρκτήριας εκδήλω-
σης το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ιωαννιτών. Σε μια κατάμεστη 
αίθουσα, όσοι μίλησαν, μίλησαν 
για «ένα κατόρθωμα όλων μας», 
δίνοντας έμφαση στη συνέργεια 
πολλών φορέων. Στους επισή-
μους παρευρισκόταν, εκτός από 
τους εκπροσώπους των τοπικών 
αρχών και ο κ. Μπένος. Το «Διά-
ζωμα», τα τελευταία χρόνια, έχει 
δεχθεί έντονη κριτική από τον 
Σύλλογο Αρχαιολόγων Ελλάδας 
για πολιτική ιδιωτικοποίησης 
του πολιτισμού. 
Στο ηπειρώτικο πρότζεκτ, το ιδι-
ωτικό αυτό σωματείο συμμετείχε 
μέσω δωρεών και χορηγιών (στην 
εκδήλωση υπήρχε φυλλάδιο με 
όλους τους χορηγούς) στην ανά-
θεση μελετών για την πολιτιστι-
κή διαδρομή, ακόμα και για την 
αναστήλωση των θεάτρων. Το όλο 
ποσό ανέρχεται σε 600.000 ευρώ. 

Κοντά στους Αμπελόκηπους, ο δρό-
μος όπου βρίσκεται το 3ο λύκειο, 
φέρει το όνομα ενός ανθρώπου. 
Ενός και όχι… δύο όπως συχνά 

εσφαλμένα αναφέρεται ο Ιωάννης Δημουλί-
τσας-Πατατούκος.
Ο Δημουλίτσας καταγόταν από την Πάργα. 
Όταν έπεσε το Σούλι, κατέφυγε με την οικογέ-
νειά του στην Κέρκυρα, όπως και πολλές ακό-
μα οικογένειες προκρίτων της περιοχής.
Κατέληξε τελικά στα Ψαρά, με περιπετειώδη 
τρόπο. Ο Ανδρέας Πολεμίδης κατέγραψε κά-
ποιες σημειώσεις για τη συγκεκριμένη περιπέ-

τεια, τις οποίες παρουσίασε στο σχετικό 
βιβλίο του ο Παντελής Κόκκαλης.
«Δίπλα στο Παργιανό καράβι ήτο 
αγκυροβολημένο το Ψαριανό μπρίκι 

του Κοτζιά. Μίαν πρωίαν οι Ψα-
ριανοί ναύτες ακούουν γόους και 
οδυρμούς από το Παργιανό καρά-
βι και βλέπουν τον άγνωστον τον 

νεαρόν ναύτην να δέρ-
νεται με καμιτσιές. Ο δε 
μαστιγωτής δεν υπε-
χωρεί εις τις παρακλή-
σεις του νεαρού , αλλά 
αγριότερα τον εμαστί-
γωνε. Η Ζάκυνθος 
ήτο υπό Ενετικήν 
κατοχήν, οι Ψαριανοί 
ετοιμάζονταν να κά-
νουν ρεσάλτο στο 

Παργιανό καράβι για να σώσουν νεαρόν, αλλά 
εσκέφθηκαν τας συνέπειας της πράξεως πολύ 
περισσότερον που ο Καπετάν Κοτζιάς απουσία-
ζεν του πλοίου» αναφέρει ο Κόκκαλης.
Ο νεαρός ναύτης ήταν ο Δημουλίτσας. Όταν το 
βράδυ πια επέστρεψε ο καπετάν Κοτζιάς και 
έμαθε τα καθέκαστα, είπε στους ναύτες του να 
φέρνουν κρυφά το νεαρό στο πλοίο, όπερ και 
εγένετο.
«Ονομάζομαι Ιωάννης Κων/νου Δημουλίτσας 
εκ Πάργας… Είμαι ορφανός και γι’ αυτό άφη-
σα τα γράμματα και μπήκα μούτσος στο καρά-
βι του θείου μου» είπε στον Κοτζιά, ο οποίος 
«ψήθηκε» από το γεγονός ότι ο νεαρός ήξερε 
γράμματα
«Ναι, ξέρω να γράφω ελληνικά και λίγα γαλ-
λικά, αλλά ο θείος μου με δέρνει και θέλω να 
φύγω από το καράβι του, να έλθω στο δικό σας 
για να πάγω στα ξένα. Με δέχεσθε;». Ο Κοτζιάς 
το δέχτηκε και τον έκανε και γραμματικό του 
καραβιού.
Στη συνέχεια των ταξιδιών του, ο Δημουλίτσας 
ξεμπάρκαρε στην Τουλών, όπου εργάστηκε στα 
ναυπηγεία και έμαθε την τέχνη της κατασκευ-
ής των πυρπολικών πλοίων
Όταν ξέσπασε η επανάσταση του 1821, έφτια-
ξε ένα τέτοιο σκάφος για λογαριασμό του Δη-
μητρίου Παπανικολή, ο οποίος με τη σειρά 
του πυρπόλησε ένα οθωμανικό δίκροτο στην 
Ερεσσό. Ο Δημουλίτσας έκτοτε καταχωρήθηκε 
ως ο «επίσημος ναυπηγός» της επανάστασης 
μέχρι το 1823 οπότε και πέθανε στα Ψαρά.
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Μία από τις καλές στιγμές της 
«πολιτιστικής διαδρομής» αφο-
ρά το μάρκετινγκ. Η διαδρομή 
στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου 
καταφέρνει να αποκτήσει ένα 

brand name. Αρκεί όμως; 
Πέραν του μάρκετινγκ και των 
social media (και της τοποθέ-
τησης πινακίδων), στα πέντε 
αρχαία θέατρα της Ηπείρου γί-

νονται αναστηλωτικές εργασίες 
-ως συνέχεια προηγούμενων 
εργασιών από το ΕΣΠΑ- από τις 
κατά τόπους Εφορείες Αρχαιο-
τήτων. Το μεγάλο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι 
αρχαιολογικοί χώροι της Ελλά-
δας (που δεν είναι και λίγοι) είναι 
το ανεπαρκές προσωπικό κυρίως 
στη φύλαξη. Σε αρχαιολογικούς 
δε χώρους, όπως είναι η Δω-
δώνη, δεν λειτουργούν ούτε το 
πωλητήριο ούτε το εντευκτήριο, 
με την εξυπηρέτηση των επισκε-
πτών να μην είναι η καλύτερη. 
Μέσω του εγχειρήματος, υπάρ-
χει η πρόβλεψη για ξενάγηση 
μέσω ψηφιακών εφαρμογών, 
που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, 
ενώ έχουν μπει οι πρώτες βάσεις 
για την εφαρμογή του τοπικού 
συμφώνου ποιότητας σε τοπι-

κές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγ-
μής, λίγες είναι οι επιχειρήσεις 
που το έχουν υιοθετήσει και που 
δεσμεύονται να ακολουθήσουν 
τους όρους της «πολιτιστικής 
διαδρομής». Το μεγάλο στοίχημα 
αναμφίβολα είναι η σύνδεση του 
πολιτισμού με την τοπική οικο-
νομία, υπό την έννοια της συνει-
δητοποίησης της σημασίας ενός 
πολιτιστικού αγαθού σε όλες τις 
εκφάνσεις του. Και εκεί ο δρόμος 
είναι ακόμα μακρύς. 
Σημειωτέον δε ότι τη διαχείριση 
της διαδρομής έχει αναλάβει η 
αναπτυξιακή εταιρία «Ήπειρος», 
η οποία θα κάνει τον συντονι-
σμό για τη φροντίδα της καλής 
λειτουργίας των κάθε είδους 
υποδομών που υπάρχουν στη 
διαδρομή σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς. 
Πίσω στην εκδήλωση, χαιρετι-
σμούς απηύθυναν ο περιφερειάρ-
χης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης 
και ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς 
Μπέγκας, ενώ εκ μέρους της κυ-
βέρνησης χαιρέτισε η υφυπουρ-
γός Παιδείας Μερόπη Τζούφη. Ο 
βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Ιωάν-
νου ο οποίος, παρουσιάζοντας τη 
διαδρομή, μίλησε για μια «εμπει-
ρία επίσκεψης», ενώ παράλληλα 
αναφέρθηκε στο ιδεολογικό κομ-
μάτι της ανάγκης σύμπραξης του 
δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. 
Στον χώρο εισόδου του Πνευ-
ματικού Κέντρου, είχαν στηθεί 
περίπτερα για το κάθε θέατρο 
ξεχωριστά. 

Το μεγάλο στοί-
χημα αναμφί-
βολα είναι η 
σύνδεση του 
πολιτισμού με 
την τοπική οικο-
νομία, υπό την 
έννοια της συ-
νειδητοποίησης 
της σημασίας 
ενός πολιτιστι-
κού αγαθού σε 
όλες τις εκφάν-
σεις του. Και 
εκεί ο δρόμος 
είναι ακόμα μα-
κρύς. 
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Επόμενο βήμα για τις πρώην 
στρατιωτικές φυλακές
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στο στάδιο της ωρίμανσης των με-
λετών προχωρά η ανάπλαση των 
πρώην στρατιωτικών φυλακών, στο 
παραλίμνιο μέτωπο της πόλης των 

Ιωαννίνων (ανάμεσα από το ΚΕΠΑΒΙ και 
το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, μετά την 
ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού προσχεδίων.
Παρά τις αρχικές προσδοκίες του Δήμου Ιω-
αννιτών, η συμμετοχή των εταιριών ή ομά-
δων δεν ήταν τελικά η αναμενόμενη –σε σύ-
γκριση και με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
για την κεντρική πλατεία. Οι αρχιτεκτονικές 
προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν μόλις πέ-
ντε, με την κριτική επιτροπή να μη δίνει 
πρώτο και δεύτερο βραβείο, αλλά μόνο τρί-
το: στη γιαννιώτισσα αρχιτέκτονα Ελισάβετ 
Μπάτσου και στην ομάδα της (Κων. Καρα-
δρακόντης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Ορέ-
στης Γιοβαννόπουλος, δασολόγος, και Ευάγ-
γελος Τσουμάνης, πολιτικός μηχανικός). Ο 
Δήμος Ιωαννιτών πρόκειται να προχωρήσει 

λοιπόν στην ανάθεση των οριστικών μελε-
τών στους νικητές του βραβείου, όπως προ-
βλεπόταν από την προκήρυξη του διεθνούς 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Χρονικά περιθώρια

Τα χρονικά περιθώρια για τον Δήμο είναι αρ-
κετά ασφυκτικά, καθώς οι μελέτες πρέπει να 
τελειώσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, βά-
σει των όρων ένταξης του έργου με τον επί-
σημο τίτλο  «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών 
στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως 
κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» 
και με προϋπολογισμό 2,5εκατ. ευρώ στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  
Ο χώρος των πρώην στρατιωτικών φυλακών 
-ένας από τους πιο «κρυμμένους» εν δυνάμει 
δημόσιους χώρους- ανήκει στο Δημόσιο, από 
το οποίο ο Δήμος Ιωαννιτών το διεκδίκησε. 
Τον Δεκέμβριο του 2016, οι υπουργοί Εσωτερι-
κών και Οικονομικών υπέγραψαν την απόφα-
ση παραχώρησης της έκτασης με τον όρο ότι ο 

Δήμος θα πρέπει να υλοποιήσει το σχέδιο αξιο-
ποίησης της παραλίμνιας αυτής περιοχής μέσα 
σε μια πενταετία. Στη σχετική Κοινή Υπουργική 
Απόφαση αναφέρεται επίσης ότι «στην παρα-
χωρούμενη έκταση θα υλοποιηθούν αποκλει-
στικά κοινόχρηστες, κοινωφελείς και μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα λειτουργίες και δεν θα 
αλλοιωθεί η κατά προορισμό χρήση της έκτα-
σης, ως περιοχή Natura».
Ο σχεδιασμός του Δήμου αφορά τη δημι-
ουργία ενός πολιτιστικού πάρκου με τη δη-
μιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής και 
αξιοποίησης των υφιστάμενων κτιρίων για 
τη φιλοξενία εκθέσεων, διαλέξεων και ερ-
γαστηρίων. Αυτή ήταν και η κατεύθυνση του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, συν το ζητού-
μενο της σύνδεσης της περιοχής με τη λίμνη.
Στην έκταση των παλαιών στρατιωτικών 
φυλακών υπάρχουν μεγάλοι ελεύθεροι χώ-
ροι και κτιριακές εγκαταστάσεις. Συνολικά 
υπάρχουν πέντε κτίρια, ένα από τα οποία 
είναι η εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, η 
οποία βρίσκεται σε λειτουργία. Το μεγαλύτε-
ρο από τα κτίρια είναι 250 τ.μ.

Ο σχεδιασμός 
του Δήμου αφο-
ρά τη δημιουρ-
γία ενός πολιτι-
στικού πάρκου 
με τη δημι-
ουργία υπαί-
θριων χώρων 
αναψυχής και 
αξιοποίησης 
των υφιστάμε-
νων κτιρίων 
για τη φιλοξε-
νία εκθέσεων, 
διαλέξεων και 
εργαστηρίων. 
Αυτή ήταν και 
η κατεύθυνση 
του αρχιτεκτο-
νικού διαγω-
νισμού, συν το 
ζητούμενο της 
σύνδεσης της 
περιοχής με τη 
λίμνη.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το airbnb,η πλατφόρμα 
βραχυχρόνιας μίσθω-
σης ακινήτων ή ακόμα 
πιο απλά, ο τρόπος να 

νοικιάζετε το σπίτι σας σε τουρί-
στες όσο εσείς λείπετε, είναι νέα 
μόδα, αλλά και νέος μπελάς, σε 
αρκετά σημεία της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την έρευνα του  
Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), 
αυτή η μόδα είναι μεν περιορι-
σμένη ακόμα στην Ήπειρο, αλλά 
με αλματώδη ανάπτυξη την τε-
λευταία επταετία.
Τα στοιχεία που επικαλείται 
η έρευνα (βάση δεδομένων 
AirDNA) αναφέρουν ότι η Ήπει-
ρος είναι μεν μόλις προτελευ-
ταία στις 13 Περιφέρειες, στις 
μισθώσεις airbnb με ποσοστό 
μόλις 1,2% της χώρας, αλλά το 
ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε επτά 
χρόνια, από τα…2 ακίνητα που μι-
σθώθηκαν το 2010, τον περασμέ-
νο Ιούνιο έφτασε τα 1.481.  
Σύμφωνα με την έρευνα, περισ-
σότερα από 126.000 καταλύματα 
είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια 
μίσθωση, μέχρι το 2018, μέσα 
από διάφορες πλατφόρμες.
Οι  Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου 
Αιγαίου και Κρήτης φαίνεται να 
διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθ-
μό καταλυμάτων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης κατά τη διάρκεια όλης 
της περιόδου, καθώς συγκεντρώ-
νουν πάνω από το 60% του συνο-
λικού αριθμού των αναρτήσεων 
αντίστοιχων καταλυμάτων (από 
76,5% το 2012 έως 61,6% το 2018).
Ακολουθούν τρεις ακόμα Περιφέ-
ρειες, η Κεντρική Μακεδονία, τα 
Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος, 
στις οποίες ο αριθμός των κατα-
λυμάτων συνολικά κυμαινόταν 
από 13,9% του συνολικού αριθ-
μού το 2011 έως 26,3% το 2018.
Στο τέλος, μάλιστα, του πρώτου 
εξαμήνου του 2018, σε καθεμία 
από τις έξι προαναφερθείσες Πε-

ριφέρειες βρίσκονταν αναρτημέ-
να πάνω από 5.000 καταλύματα 
βραχυχρόνιας μίσθωσης (κυμαί-
νονταν από 6.474 στην Πελοπόν-
νησο έως 30.184 στην Αττική), 
συγκεντρώνοντας το 87,9% της 
αντίστοιχης δραστηριότητας.
Σημαντικά χαμηλότερη είναι η 
συμμετοχή των υπόλοιπων επτά 
Περιφερειών, καθώς ο αριθμός 
των καταλυμάτων βραχυχρό-
νιας μίσθωσης που δραστηριο-
ποιούνταν σε αυτές, στο τέλος 
του πρώτου εξαμήνου του 2018, 
ανερχόταν αθροιστικά στο 12,1% 
του συνολικού αριθμού, ενώ τα 
αντίστοιχα καταλύματα κυμαίνο-
νταν από 196 στη Δυτική Μακε-
δονία έως 3.880 στη Θεσσαλία.

Η Αττική

Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βρα-
χυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην 
Περιφέρεια Αττικής, η οποία εμφα-
νίζει τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυ-
μάτων, ο κεντρικός τομέας Αθηνών 
φαίνεται να συγκεντρώνει το 53,3% 
των αντίστοιχων καταλυμάτων στα 
τέλη της εξεταζόμενης περιόδου, 
από τα οποία το 93% συγκεντρώνε-
ται στον δήμο Αθηναίων .
Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, 
στην οποία περιλαμβάνονται αρ-
κετοί παραθαλάσσιοι δήμοι και 
η οποία διαθέτει το 19,3% των 
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μί-
σθωσης της Αττικής. Στην πε-
ριοχή αυτή ο δήμος Σαρωνικού 
συγκεντρώνει το 20,3% των κα-
ταλυμάτων, ο δήμος Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης το 19,8%, ενώ 
στο 9,8% ανέρχονται τα ποσο-
στά των δήμων Μαραθώνος και 
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας.
Στο 11,0% ανέρχονται τα καταλύ-
ματα στον Νότιο Τομέα Αττικής, 
στον οποίο οι δήμοι Γλυφάδας, 
Παλαιού Φαλήρου και Καλλι-
θέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 
18,2% και 16,0%.των καταλυμά-
των του τομέα, αντίστοιχα

(Με στοιχεία από το ΑΠΕ)

ΠΟΛΥ ΜΊΚΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ

Airbnb στην Ήπειρο: Από τα 2 
στα 1.000 μέσα σε επτά χρόνια

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΎ ΚΑΤΑΛΎΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΎΧΡΟΝΙΑΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, 2010-2018 

Περιφέρεια 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ιούνιος 

Αττική 54 255 641 1.254 2.752 6.721 14.221 23.440 30.184 

Νότιο Αιγαίο 15 165 631 1.616 3.185 6.713 13.097 20.249 25.730 

Κρήτη 21 146 485 1.103 2.423 5.099 10.301 16.910 21.811 

Κεντρική Μακεδονία 3 30 121 314 730 1.911 5.441 9.985 13.544 

Ιόνια Νησιά 9 37 147 464 1.499 2.443 5.393 9.528 13.232 

Πελοπόννησος 12 37 83 187 476 1.118 2.672 4.907 6.474 

> 5.000 καταλύματα 114 670 2.108 4.938 11.065 24.005 51.125 85.019 110.975 

Θεσσαλία 1 18 44 120 275 713 1.756 3.039 3.880 

Αν. Μακεδονία & 
Θράκη 

1 3 21 43 88 229 768 1.704 2.738 

Στερεά Ελλάδα 4 16 39 80 186 449 1.107 1.911 2.489 

Βόρειο Αιγαίο 6 18 33 96 203 473 1.096 1.766 2.357 

Δυτική Ελλάδα 4 17 39 74 155 340 794 1.558 2.115 

Ήπειρος 2 5 12 37 77 216 589 1.077 1.481 

Δυτική Μακεδονία   2 2 14 30 72 143 196 

< 5.000 καταλύματα 18 77 190 452 998 2.450 6.182 11.198 15.256 

Σύνολο 132 747 2.298 5.390 12.063 26.455 57.307 96.217 126.231 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  

Αττική 40,9 34,1 27,9 23,3 22,8 25,4 24,8 24,4 23,9 

Νότιο Αιγαίο 11,4 22,1 27,5 30,0 26,4 25,4 22,9 21,0 20,4 

Κρήτη 15,9 19,5 21, 1 20,5 20,1 19,3 18,0 17,6 17,3 

Κεντρική Μακεδονία 2,3 4,0 5,3 5,8 6, 1 7,2 9,5 10,4 10,7 

Ιόνια Νησιά 6,8 5,0 6,4 8,6 12,4 9,2 9,4 9,9 10,5 

Πελοπόννησος 9,1 5,0 3,6 3,5 3,9 4,2 4,7 5,1 5, 1 

> 5.000 καταλύματα 86,4 89,7 91,7 91,6 91,7 90,7 89,2 88,4 87,9 

Θεσσαλία 0,8 2,4 1,9 2,2 2,3 2,7 3, 1 3,2 3, 1 

Αν. Μακεδονία & 
Θράκη 

0,8 0,4 0,9 0,8 0,7 0,9 1,3 1,8 2,2 

Στερεά Ελλάδα 3,0 2, 1 1,7 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0 2,0 

Βόρειο Αιγαίο 4,5 2,4 1,4 1,8 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 

Δυτική Ελλάδα 3,0 2,3 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 

Ήπειρος 1,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 1,0 1, 1 1,2 

Δυτική Μακεδονία 0,0 0,0 0,1 0,0 ο, 1 0,1 ο, 1 0,1 0,2 

< 5.000 καταλύματα 13,6 10,3 8,3 8,4 8,3 9,3 10,8 11,6 12, 1 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: Βάση δεδομένων AirDNA. Επεξεργασία ΚΕΠΕ
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Την περίοδο 1965-1969 τα σούπερ γκρουπς 
φτιάχνονταν και διαλύονταν μέσα σε μερι-
κά χρόνια. Η βάση των Traffic, Derek and 
the Dominos κ.λπ. ήταν κυρίως ο Έρικ 

Κλάπτον και ο Στιβ Γουίνγουντ, που τότε, βρίσκο-
νταν κάτω από κάθε ροκ εν ρολ πέτρα.
Οι Cream όμως, που ήταν επίσης σούπερ γκρουπ, 
ήταν μια άλλη υπόθεση και το επιβεβαίωσαν στις 2 
Νοεμβρίου του 1967, όταν έβγαλαν το δεύτερό τους 
δίσκο, το Disraeli gears
O μαέστρος Κλάπτον, μαζί με το μελιστάλαχτο και 
τρομερά ταλαντούχο Τζακ Μπρους, συν το θεοπά-
λαβο κοκκινοτρίχη Τζίντζερ Μπέικερ στα τύμπανα, 

έφτιαξαν ένα δίσκο που έμελλε να συνδέσει με μο-
ναδικό τρόπο το μπλουζ και την ψυχεδέλεια και όχι 
απλώς στο εξώφυλλό του.
Ο τίτλος, ο οποίος παραπέμπει στον άγγλο πρωθυ-
πουργό Μπέντζαμιν Ντισραέλι, τον τύπο που κα-
θιέρωσε σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο της αποικιο-
κρατικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου τον 

19ο αιώνα, βασικά προήλθε από ένα… αγωνιστικό 
ποδήλατο και ένα σαρδάμ ενός roadie της μπάντας. 
Οι δε (μεγάλες) συνθέσεις του, όπως το Tales of 
brave Ulysses και το Strange Brew επισκιάστη-
καν σημαντικά από την υπερτεράστια επιτυχία 
Sunshine of your love, που φέρει τη σφραγίδα του 
διδύμου Μπρους-Κλάπτον. 
Το δε εξώφυλλο, είναι μια δημιουργία του Μάρτιν 
Σαρπ, ενός αυστραλού καλλιτέχνη και γείτονα του 
Κλάπτον στο Λονδίνο, ο οποίος μάλιστα έγραψε 
και το Tales of brave Ulysses. O Σαρπ έφτιαξε ένα 
κολάζ, μερικούς μόνο μήνες μετά το εσώφυλλο του 
Sergeant Pepper’s των Beatles. 
Οι Cream θα διαλύονταν δύο χρόνια αργότερα, 
αφού θα έβγαζαν πρώτα δύο ακόμα άλμπουμ. 

Ένας… πρωθυπουργικός 
δίσκος ενός σούπερ γκρουπ

Το Disraeli gears 
των Cream κυκλοφόρησε 
πριν από 51 χρόνια 

https://www.youtube.com/watch?v=hftgytmgQgE
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Xylouris White στις 9 Νοεμβρίου

ΟΙ XYLOURIS WHITE έρχονται στις 9 Νοεμ-
βρίου στα Γιάννενα, ως προσκεκλημένοι του Πνευ-
ματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών και στο πλαί-
σιο της διοργάνωσης του Soundtrope Festival 2018.
Οι δύο μουσικοί –Γιώργος Ξυλούρης (λαούτο, 

φωνή), γιου του Ψαραντώνη και ανιψιού του μεγά-
λου Νίκου Ξυλούρη, και Τζιμ Γουάιτ, ντράμερ και 
ιδρυτικό στέλεχος των Αυστραλών Dirty Thrree- 
θα παίξουν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
στις 9.30 το βράδυ,

Το εισιτήριο κοστίζει 13 ευρώ στην είσοδο και 10 
ευρώ στην προπώληση (8 ευρώ το μειωμένο). Προ-
πώληση εισιτηρίων στο Πνευματικό Κέντρο (11:00-
13:00 και 18:99-21:00) στα βιβλιοπωλεία Αναγνώ-
στης, Κουμπλομάτης, Χαρτέξ.

«Ανωτέρα βία» 
στην «Εξαύδα»
ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ σωματείο «Εξαύδα» συνεχίζει τις προβο-
λές με το αφιέρωμα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και με επιλογή 
ταινιών που επικεντρώνονται στις ανθρώπινες σχέσεις. Την Κυριακή 
και τη Δευτέρα, 4 και 5 Νοεμβρίου, στις 20:15, στο θεατράκι της 
«Εξαύδα» (Κουντουριώτη 31, οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ) θα προ-
βληθεί η ταινία του σουηδού Ρούμπεν Όστλουντ «Ανωτέρα Βία».
Η υπόθεση: Ένα ζευγάρι 40άρηδων Σουηδών με τα δύο μικρά τους 
παιδιά καταφεύγουν σε ένα σαλέ στις γαλλικές Άλπεις για μία πεν-
θήμερη απόδραση. Μόνο που τη δεύτερη μόλις μέρα τους εκεί, ενώ 
απολαμβάνουν το γεύμα τους στο μπαλκόνι του εστιατορίου, μία χιο-
νοστιβάδα, που αρχικά μοιάζει ελεγχόμενη, παραλίγο να τους στοι-
χήσει τη ζωή.
Το πιο καταστροφικό που επιφέρει όμως δεν είναι πόσο τους τρόμα-
ξε, όσο το πόσο επικίνδυνα ταρακούνησε τα θεμέλια τους - προσω-
πικά και συλλογικά.

«Κids» 
στα παλιά σφαγεία
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ Kids του Λάρι Κλαρκ προβάλλει η Κινηματογρα-
φική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΚΟΠΙ) την Τρίτη 6 
Νοεμβρίου, στις 21:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο.
Πρόκειται για μια ταινία σε ντοκιμαντερίστικο ύφος που με τον 
ωμό της τρόπο άφησε στίγμα στον κινηματογράφο. Θέμα της η 
ζωή των εφήβων στην Αμερική της δεκαετίας του ’90. Παίζουν: 
Λίο Φιτζπάτρικ, Τζάστιν Πιρς, Κλοέ Σεβινί, Ροζάριο Ντόσον.

Ο Δημήτρης 
Δημόπουλος 
παρουσιάζει την 
«Καφρόκρεμα»
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δημό-
πουλος παρουσιάζει τον νέο 
σταντ-απ μονόλογό του με 
τίτλο «Καφρόκρεμα» στο 
Θέατρο Έκφραση στις 8 Νο-
εμβρίου, για μια παράσταση.
Η παράσταση έχει κάνει sold 
out στο Athens Comedy 
Festival και το Φεστιβάλ 
Κωμωδίας Θεσσαλονίκης 
και κινείται «με την ίδια ευ-
κολία από την καφρίλα των 
πιο κρυφών σκέψεων όλων 
μας, ως την αφρόκρεμα των 
πιο ευγενών προθέσεών 
μας, ένας σταντ-απ μονόλο-
γος και του ύψους, και του 
βάθους» σύμφωνα με το 
συνοδευτικό.
Έναρξη στις 21.15, προπώ-
ληση 8€, πόρτα: 10€, 8€ 
μειωμένο. Προπώληση: Θέ-
ατρο Έκφραση και Sherlock 
coffee maker, Αραβαντινού 
14. Πληροφορίες, κρατήσεις: 
261554505 & 6907500710
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Απολλωνίς: Η e-πύλη για 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες

Η Απολλωνίς, η νέα εθνική ερευνη-
τική υποδομή που υποστηρίζει και 
προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστι-
κές επιστήμες και τέχνες, καθώς 

επίσης τη γλωσσική τεχνολογία στην Ελλάδα, 
διαθέτει πλέον τη δική της πύλη ενημέρω-
σης και παροχής υπηρεσιών στη διεύθυνση 
https://apollonis-infrastructure.gr/.
Είτε είναι κανείς ερευνητής, είτε πανεπιστη-
μιακός, φοιτητής, εκπαιδευτικός ή μαθη-
τής, είτε επαγγελματίας που πραγματοποιεί 
έρευνα σε κάποιο τομέα των ανθρωπιστικών 
επιστημών και τεχνών, είτε θέλει να αξιο-
ποιήσει γλωσσικούς πόρους και τεχνολογία 
ή απλώς να ενημερωθεί για τις εξελίξεις 
στους τομείς αυτούς, η Απολλωνίς είναι η 

κατάλληλη ψηφιακή υποδομή. Δημιουργή-
θηκε από τη σύμπραξη του Εθνικού Δικτύ-
ου Γλωσσικής Τεχνολογίας clarin:el και του 
Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για 
τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/
ΔΥΑΣ, τα οποία είναι συνιστώσες των αντί-
στοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN 
και DARIAH. 
Η ανάπτυξη της Απολλωνίς περιλαμβά-
νει δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και 
εμπέδωσης των υπηρεσιών των clarin:el 
και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ μέσα σε ένα κοινό 
πλαίσιο διαλειτουργικότητας, αποφυγής 
επαναλήψεων και προώθησης σε διάφο-
ρες κατηγορίες χρηστών με βασική αρχή 
την προώθηση των ανοικτών δεδομένων 

και υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, μέσω του 
clarin:el θα προσφέρεται μια μόνιμη σταθε-
ρή υποδομή, στην οποία θα μπορούν να βα-
σίζονται οι χρήστες για πρόσβαση σε γλωσ-
σικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες 
γλωσσικής επεξεργασίας, για υποστήριξη 
κάθε ερευνητικής και μη δραστηριότητας 
που βασίζεται σε γλωσσικό υλικό (ανεξαρ-
τήτως αντικειμένου), και για διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε ευρωπαϊκούς πόρους και 
εργαλεία, μέσω της διασύνδεσής της με την 
ευρωπαϊκή υποδομή CLARIN.
Μέσω του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ θα προσφέ-
ρεται πρόσβαση σε ένα ποικίλο πλήθος 
επιμελημένων ψηφιακών πόρων (τεκμηρί-
ων, μεταδεδομένων, λεξιλογίων, θησαυρών, 
σχημάτων δεδομένων και μεταδεδομένων), 
σε εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυ-
ξη, την ανάλυση και την απεικόνιση των 
δεδομένων και σε δράσεις ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης πάνω στη χρήση των μεθόδων 
και εργαλείων στον τομέα των ανθρωπιστι-
κών επιστημών.
Συγκροτώντας έναν ενιαίο εικονικό χώρο ερ-
γασίας, η Απολλωνίς φιλοδοξεί να επιτρέψει 
στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτι-
κές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστη-
μών, αλλά και σε άλλους συντελεστές της 
επικοινωνίας, του πολιτισμού και του του-
ρισμού, να πραγματοποιήσουν τις δημιουρ-
γικές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, 
καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που 
μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας καθιστά δυνατές. 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Είτε είναι κανείς 
ερευνητής, είτε 
πανεπιστημιακός, 
φοιτητής, εκπαι-
δευτικός ή μαθητής, 
είτε επαγγελματίας 
που πραγματοποιεί 
έρευνα σε κάποιο 
τομέα των ανθρωπι-
στικών επιστημών 
και τεχνών, είτε θέ-
λει να αξιοποιήσει 
γλωσσικούς πόρους 
και τεχνολογία, η 
Απολλωνίς είναι η 
κατάλληλη ψηφια-
κή υποδομή. 

Την τελευταία του προπόνηση πριν το 
κυριακάτικο ματς με τη Λαμία στους 
«Ζωσιμάδες», έκανε ο ΠΑΣ Γιάννινα. 
Το παιχνίδι είναι κρίσιμο, ο ΠΑΣ θέλει 

και πρέπει να επιστρέψει στις νίκες, καθότι 
έχει χάσει ήδη πολύτιμο έδαφος και τα περι-
θώρια στενεύουν.
Ο Γιάννης Πετράκης ανακοίνωσε την αποστο-
λή: 
Βελλίδης, Μιχαήλ Ν., Μιχαήλ Α., Τζημόπου-
λος, Λίλα, Σκόνδρας, Σιόντης, Αποστολό-
πουλος, Κακούμπα, Ντόλοβατς, Τσικάρσκι, 
Κάστρο, Νικολιάς, Βιδάλ, Γιάκος, Λουκίνας, 
Παμλίδης, Ξύδας, Μυστακίδης, Αθανασιάδης. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Π.Α.Ο.Κ. 1-1

17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-0

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-A.E.K. 0-0

19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Α.Ε.Λ. 1-1

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

17:15 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ NS2

19:00 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ

19:30 Ο.Φ.Η.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ NS1

ΠΑΣ-Λαμία: Χωρίς περιθώρια απώλειας βαθμών

https://apollonis-infrastructure.gr
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