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«Με στόμα που γελά» στο Ιτς Καλέ Μαθητικοί 
θίασοι στη 
σκηνή του 
Καμπέρειου 
Θεάτρου

ΣΤΟ ΜΟΎΣΕΙΟ ΑΡΓΎΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Κ. Σουέρεφ μιλάει για το Ωραίο
Στο πλαίσιο της περιοδεύουσας έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-

ραιώς διοργανώνει την Τετάρτη 13 Ιουνίου, στις 19:00, ομιλία του προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ιωαννίνων, δρ Αρχαιολογίας, Κωνσταντίνου Σουέρεφ, με τίτλο «Εκδοχές του Ωραίου στην Αρχαία Ελληνική Τέχνη», 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.
Η ομιλία προτείνει ένα πανόραμα των εικαστικών τεχνών του αρχαίου κόσμου, προσεγγίζοντας τις διερευνήσεις 
για το Ωραίο.

«Βορεάδες» από την ομάδα χορού Creo

«Με στόμα που γελά» είναι ο τίτλος της συναυ-
λίας του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του 

Σωκράτη Μάλαμα, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι που θα 
εμφανιστούν στο Its Kale Festival του Πνευματικού Κέ-
ντρου του Δήμου Ιωαννιτών. 
Η συναυλία θα δοθεί το Σάββατο 16 Ιουνίου, στις 21:30, 
στο Ιτς Καλέ, μπροστά από το Μουσείο Αργυροτεχνίας. 
Ο νέος δίσκος του Παπακωνσταντίνου με ερμηνευτή 
τον Μάλαμα, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, στά-
θηκε αφορμή για να αποφασίσου τη σύμπραξη για το 
φετινό συναυλιακό καλοκαίρι. 
Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ στην είσοδο, και 13 ευρώ 
στην προπώληση. Η προπώληση γίνεται στο Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών (11:00-13:00 και 18:00-
21:00), στο Seven Spot Ιωάννινα, στο viva.gr και στα 
βιβλιοπωλεία Αναγνώστης, Κουμπλομάτης και Χαρτέξ. 

Την παράσταση «Βορεάδες» παρουσιάζει 
η ομάδα σύγχρονου χορού Creo στις 10 

Ιουνίου, στις 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών. 
Οι Βορεάδες, χορευτές της παράστασης, συνα-
ντιούνται τον καιρό της σύγχρονης Βαβέλ, τον 
καιρό που όλοι μιλούν για το τέλος της ιστορί-
ας, για το τέλος κάθε βεβαιότητας. 
Χορεύουν: Γιώργος Αμέντας, Ερικέτη Ανδρεα-
δάκη, Θένια Αντωνιάδου, Ελένη Βλάχου, Αγγελι-
κή Δαλαγγέλη, Ραλλού Καρέλλα, Ναταλία Μπά-
κα, Γιάννης Σταυρόπουλος, Στέλλα Τριπολιτάκη.
Εισιτήρια: 12 ευρώ, 8 ευρώ το μειωμένο (ανέρ-
γων, φοιτητικό, κάρτα σωματείου εργαζομένων 
στον χώρο του χορού), 5 ευρώ το παιδι-
κό. Ομαδικά (10 άτομα και άνω): 8 ευρώ. 

ΣΤΟ πλαίσιο της Συνάντησης Μαθητι-
κών Θιάσων του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
μέχρι τις 28 Ιουνίου, στο Καμπέρειο 
Θέατρο Ιωαννίνων, ανεβαίνουν αυτή 
την εβδομάδα οι εξής παραστάσεις: 
Δευτέρα 11 Ιουνίου, 7:30 μ.μ.
8ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων •«Η 
δική μας Ντενεκεδούπολη», βασισμένο 
στην «Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας 
Φακίνου.
Τετάρτη 13 Ιουνίου, 7:30 μ.μ.
1ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων •«Η 
τελευταία μαύρη γάτα» του Ευγένιου 
Τριβιζά.
Παρασκευή 15 Ιουνίου, 8:30 μ.μ.
Γυμνάσιο Βελισσαρίου - «Έτσι είναι ο 
πόλεμος…», σύνθεση κειμένων σχετικά 
με τον πόλεμο.
Σάββατο 16 Ιουνίου, 7:30 μ.μ.
Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου - •«Το 
θεριό του Ταύρου» του Αζίζ Νεσίν
Πέμπτη 28 Ιουνίου, 8:30 μ.μ.
2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιωαννίνων
•«Το φυλακτό» του Νούρι Αχμέτ.

Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι 
ελεύθερη.
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Τα βότανα αντιμετωπίζο-
νται (και είναι) μια σχε-
τικά νεοσύστατη πηγή 
κέρδους. Εκτός από τα 

πολλά εταιρικά σχήματα που 
δραστηριοποιούνται σε αυτό το 
κομμάτι της οικονομίας, υπάρ-
χουν και… πολλά αστυνομικά 
δελτία που πληροφορούν για με-
γάλες συγκομιδές στα ορεινά των 
Ιωαννίνων...
Υπάρχουν αλήθειες, αλλά και 
υπερβολές στην υπόθεση. Κα-
ταρχάς η νομοθεσία για τις «δευ-
τερεύουσες καρπώσεις» ορίζει τις 
απαιτούμενες διαδικασίες (αδειο-
δότηση υπό αρχές, επιτρεπτές 
ποσότητες κ.λπ.). Βρίσκεται εδώ, 
αν θέλετε να τη διαβάσετε.
Δεύτερον, η υπερβολική συγκο-
μιδή, ειδικά τις λάθος εποχές 
του χρόνου, μπορεί να μειώσει 
την παρουσία των φυτών. Η συ-
γκομιδή με τον «παραδοσιακό» 
τρόπο συνέτεινε στη διάδοση του 
βοτάνου και τη σπορά του, στην 
πορεία του συλλέκτη. Η μαζική 
συγκομιδή, η οποία συχνά μετα-
τρέπεται σε βιομηχανία εκμετάλ-
λευσης (δεν διοχετεύονται όλα τα 
βότανα που μαζεύουν αλλοδαποί 
και μετανάστες σε ξένες αγορές…) 
δεν το κάνει αυτό.
Τρίτον, διαβάζουμε συχνά για 
«πανάκριβα θαυματουργά βότα-
να» και ειδικότερα, για τιμές που 
σπάνια ισχύουν. Παρότι η ελλη-
νική φύση είναι πλουσιότατη, 

δεν είναι… θησαυροφυλάκιο και 
τόπος αυτόματου πλουτισμού. 
Επίσης, δεν έχουν όλα τα βότανα 
θαυματουργές (ούτε κατ’ ανάγκη 
θεραπευτικές) ιδιότητες…
Η γνώση των βοτάνων είναι συ-
νήθως αυτή που «σώζει». Πα-
ρότι στο εξωτερικό υπάρχουν 
herbaria, βοτανικές συλλογές 
δηλαδή, που είναι τεράστιες, 
στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότε-
ρες και άγνωστες.
Μια πιο διαφωτιστική εκδήλωση 
ήταν αυτή που έγινε στο τμήμα 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τε-
χνολογιών, όπου ο διδάσκοντας 
στο τμήμα Νίκος Μάρκος, έκανε 
μια πρώτη «εισαγωγή» και πα-
ρουσίασε και τον άνθρωπο που 
διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή 
στα Γιάννενα, το συνταξιούχο γε-
ωπόνο Θεόδωρο Χήτο. 
Σε μια παρουσίαση πολύ ενδι-
αφέρουσα και πολύ εισαγωγική 
για τους μη έχοντες σχέση με το 
θέμα, έγινε αναφορά στις μεγα-
λύτερες συλλογές, όπως για πα-
ράδειγμα του Μουσείου Φυσικής 

ιστορίας του Παρισιού, του Βοτα-
νικού Κήπου στη Νέα Υόρκη και 
του Ινστιτούτου Κομαρόφ στην 
Αγία Πετρούπολη. Το ελληνικό 
παράδειγμα είναι πολύ μικρότε-
ρο, με πιο εξέχουσες τις συλλογές 
του Μουσείου Γουλανδρή και του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 
Στα Γιάννενα, υπάρχει η συλλο-
γή του ερασιτέχνη βοτανολόγου 
Κώστα Λαζαρίδη στο Κουκούλι, 
με 1.300 περίπου είδη που εκτί-
θενται στο χειμωνιάτικο του Λα-
ζαρίδειου Πνευματικού Κέντρου 
Κουκουλίου.  Ωστόσο, η συλλογή 
χρειάζεται επιτακτικά φροντίδα.
Ο κ. Χήτος, διαθέτει περίπου… 
εικοσιπενταπλάσια στην ιδιωτι-
κή του συλλογή, την οποία πε-
ριέγραψε πώς τη συγκέντρωσε: 
«Πήγα σε πολλά μέρη και καθώς 
δεν είμαι άνθρωπος που πάω στα 
καφενεία, συγκέντρωνα συνεχώς 
είδη». Η ιδιωτική του συλλογή 
στη Γορίτσα, αριθμεί πάνω από 
25.000 είδη.
Σημειωτέον ότι αυτές οι συλλο-
γές δεν αφορούν μόνο τα φαρ-
μακευτικά βότανα, αλλά όλα τα 
είδη. Μπορούν επίσης να περι-
λαμβάνουν δύο ή και περισσότε-
ρα δείγματα από κάποιο είδος. 
Αρκετά συστηματική δουλειά γί-
νεται στο εργαστήριο Φαρμακο-
λογίας της Ιατρικής Ιωαννίνων, 
καθώς και στη βάση δεδομένων 
για τα φαρμακευτικά φυτά στον 
εθνικό δρυμό Βίκου-Αώου. 
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https://izagori.gr/land/institutions/1797-%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF.html
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https://izagori.gr/land/institutions/1797-%CE%BB%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF.html
http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology/
http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology/
http://vikos.bat.uoi.gr/index_gr.html
http://vikos.bat.uoi.gr/index_gr.html
http://vikos.bat.uoi.gr/index_gr.html
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Το Μουντιάλ 
της Ρωσίας σε αριθμούς
Πόσοι από τους παίκτες που θα βρεθούν στο επερχόμενο Μουντιάλ της Ρωσίας έχουν αγωνιστεί σε προηγού-
μενες διοργανώσεις; Ποιες ομάδες και χώρες έχουν τις περισσότερες συμμετοχές; 
Λίγες μέρες απομένουν για τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ρωσία-Σαουδική 
Αραβία (14/06) και η FIFA παραθέτει αρκετά στατιστικά για τις ομάδες, τους παίκτες, τις σημαντικές απουσίες, 
εμφανίσεις, γκολ και πολλά άλλα, που είναι άκρως ενδιαφέροντα.

200 

από τους 736 παίκτες που θα δώσουν 
το παρόν στα γήπεδα της Ρωσίας έχουν 
ξαναβρεθεί σε αντίστοιχη διοργάνωση 
στο παρελθόν. 186 εξ αυτών ήταν στην 
Βραζιλία το 2014, 61 στη Νότια Αφρική 
(2010), 21 στην Γερμανία (2006) και ένας 
στο τουρνουά του 2002 στην Άπω Ανατο-
λή. 
Ο λόγος για τον Ράφα Μάρκεθ, τον αρχηγό 
της Εθνικής Μεξικού, ο οποίος πρόκειται να 
γίνει μόλις ο 4ος παίκτης που θα συμμετάσχει 
σε 5 Παγκόσμια Κύπελλα, μετά τον Αντόνιο 
Καρμπαχάλ, τον Λόταρ Ματέους και τον Τζίτζι 
Μπουφόν.

100% 

των διεθνών της Εθνικής Αγγλίας 
αγωνίζονται στην Premier League. 
Τα «Τρία Λιοντάρια» ακολουθού-
νται από την Ρωσία (21/23), και 
την Σαουδική Αραβία (20/23). Σε-
νεγάλη και Σουηδία, από την άλλη 
πλευρά, δεν επέλεξαν ούτε έναν 
ποδοσφαιριστή από τα εγχώρια 
πρωταθλήματα, ενώ το Βέλγιο, η 
Ισλανδία, η Νιγηρία και η Ελβετία, 
επέλεξαν μόνον ένα! Το 48% των 
παικτών του Μουντιάλ προέρχο-
νται από την «Γηραιά Ήπειρο». 

53 

από τα μέλη των ομά-
δων έχουν τουλάχιστον 
από ένα γκολ σε Μουντι-
άλ. Τα περισσότερα (10) 
σημείωσε ο Γερμανός 
Τόμας Μίλερ, ακολουθεί 
ο Κολομβιανός, Χάμες 
Ροντρίγκες (6), ενώ οι 
Τιμ Κέιχιλ (Αυστραλία), 
Γκονσάλο Ιγκουαΐν, Λιο-
νέλ Μέσι (Αργεντινή) 
και Λουίς Σουάρες (Ου-
ρουγουάη) έχουν από 5 
τέρματα.

Μου-
ντιαλικός 

Τύπος: 
ένα αφιέρωμα 
στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο από το 

typos-i.gr
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χρόνια και 5 μήνες είναι η ηλικία του winger της Αυστραλίας, 
Ντάνιελ Αρσάνι, που τον κάνει τον πιο νεαρό παίκτη της 
διοργάνωσης. Φεμί Οπαμπουμνί (17 ετών και 2 μηνών), Θίο 
Γουόλκοτ (17 ετών και 3 μηνών), Κρίστιαν Έρικσεν (18 ετών 
και 4 μηνών) και Φαμπρίς Ολίνγκα (18 ετών κι ενός μήνα) 
ήταν οι νεαρότεροι παίκτες που εμφανίστηκαν στις διοργα-
νώσεις του 2002, του 2006, του 2010 και του 2014. Ο μέσος 
όρος ηλικίας των 736 παικτών, περίπου 28 ετών, είναι ο με-
γαλύτερος στα χρονικά του Μουντιάλ.

9 

μέλη της εθνικής Γερμανίας στη διοργάνωση του 2014 επιλέχθηκαν και 
πάλι από τον Γιόαχιμ Λεβ. Μεταξύ αυτών που δεν θα βρεθούν στη Ρω-
σία είναι οι Μπένεντικτ Χεβέντες και Κριστόφ Κράμερ, οι οποίοι ξεκί-
νησαν στον τελικό του «Μαρακανά» και οι Άντρε Σίρλε, Μάριο Γκέτσε, 
που συνδυάστηκαν στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. 
Ο Βιθέντε ντελ Μπόσκε είχε πάρει πριν από τέσσερα χρόνια στην Βρα-
ζιλία 16 παίκτες από τους διεθνείς που συμμετείχαν και στη διοργάνω-
ση του 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής.
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έτη χωρίζουν τον τεχνι-
κό της Ουρουγουάης, 
Όσκαρ Ταμπάρες και 
τον ομόλογό του της Σε-
νεγάλης, Αλιού Σισέ. Ο 
71χρονος, που θα γίνει ο 
δεύτερος μεγαλύτερος σε 
ηλικία προπονητής στην 
Ιστορία του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, πίσω από τον 
Ότο Ρεχάγκελ, ξεκίνησε 
την καριέρα του λίγα 
χρόνια μετά τη γέννηση 
του Σισέ (24/03/1976).

43 

χρόνια και πέντε μήνες είναι η ηλικία που κάνει τον 
Εσάμ Ελ-Χαντάρι τον πιο «ηλικιωμένο» παίκτη σε 
ομάδα που συμμετείχε σε Μουντιάλ. Ο Αιγύπτιος 
γκολκίπερ έχει γεννηθεί πάνω από 6 χρόνια πριν τον 
δεύτερο πιο μεγάλο ποδοσφαιριστή του τουρνουά 
της Ρωσίας, τον Μεξικανό, Ράφα Μάρκεθ, ενώ ακό-
μη είναι μεγαλύτερος και από τρεις προπονητές: 
τον Αλιού Σισέ (Σενεγάλη), Μλάντεν Κρστάγιτς 
(Σερβία) και Ρομπέρτο Μαρτίνεθ (Βέλγιο). Ο 
Ελ-Χαντάρι ελπίζει να ξεπεράσει τον Κο-
λομβιανό Μοντραγκόν, ο οποίος είναι 
μέχρι τώρα ο γηραιότερος παίκτης 
που είχε αγωνιστεί σε Μουντιάλ 
(43 ετών και 3 ημερών).

16 

παίκτες κάνουν τη Μάντσεστερ Σίτι την 
ομάδα με την περισσότερη εκπροσώπηση 
στα γήπεδα της Ρωσίας. Η πρωταθλήτρια 
της Premier League ακολουθείται από τις 
Ρεάλ Μαδρίτης (15), Μπαρτσελόνα (14), 
Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ (12). 
Η Αγγλία είναι η βάση των περισσότερων 
ποδοδφαιριστών (124), μετά η Ισπανία 
(81) και ακολουθεί η Γερμανία με 67.

16 

είναι ο αριθμός που κάνει τους Ράφα 
Μάρκεθ και Χαβιέρ Μαστσεράνο τους 
παίκτες με τις περισσότερες εμφανί-
σεις σε Μουντιάλ. Ακολουθούνται από 
τον Λιονέλ Μέσι (15), Μεσούτ Οζίλ 
(14), Τόμας Μίλερ, Μάνουελ Νόιερ, 
Σέρχιο Ράμος και Κριστιάνο Ρονάλντο 
(13).

12 

χρόνια είναι η μεγαλύτερη απουσία 
από την οποία δύο παίκτες επιστρέ-
φουν στο τουρνουά. Ο Ράνταλ Αζο-
φεϊφά έπαιξε ως αλλαγή στην ήττα 
της Κόστα Ρόκα με 4-2 το 2006, ενώ ο 
Λούκας Φαμπιάνσκι ήταν ο αναπληρω-
ματικός του Άρτουρ Μπόρουτς (Πο-
λωνία), χωρίς να παίξει καθόλου.

919

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΈΜΠΤΗ 14/6 18:00 ΡΩΣΊΑ – ΣΑΟΥΔΊΚΗ ΑΡΑΒΊΑ

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 15/6 15:00 ΑΊΓΥΠΤΟΣ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 15/6 18:00 ΜΑΡΟΚΟ – ΊΡΑΝ 

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 15/6 21:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ – ΊΣΠΑΝΊΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 13:00 ΓΑΛΛΊΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 16:00 ΑΡΓΈΝΤΊΝΗ – ΊΣΛΑΝΔΊΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 19:00 ΠΈΡΟΥ – ΔΑΝΊΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 22:00 ΚΡΟΑΤΊΑ – ΝΊΓΗΡΊΑ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 17/6 15:00 ΚΟΣΤΑ ΡΊΚΑ – ΣΈΡΒΊΑ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 17/6 18:00 ΓΈΡΜΑΝΊΑ – ΜΈΞΊΚΟ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 17/6 21:00 ΒΡΑΖΊΛΊΑ – ΈΛΒΈΤΊΑ 

ΔΈΥΤΈΡΑ 18/6 15:00 ΣΟΥΗΔΊΑ – ΝΟΤΊΑ ΚΟΡΈΑ 

ΔΈΥΤΈΡΑ 18/6 18:00 ΒΈΛΓΊΟ – ΠΑΝΑΜΑΣ 

ΔΈΥΤΈΡΑ 18/6 21:00 ΤΥΝΗΣΊΑ – ΑΓΓΛΊΑ 

ΤΡΊΤΗ 19/6 15:00 ΚΟΛΟΜΒΊΑ – ΊΑΠΩΝΊΑ 

ΤΡΊΤΗ 19/6 18:00 ΠΟΛΩΝΊΑ – ΣΈΝΈΓΑΛΗ 

ΤΡΊΤΗ 19/6 21:00 ΡΩΣΊΑ – ΑΊΓΥΠΤΟΣ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 20/6 15:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ – ΜΑΡΟΚΟ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 20/6 18:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – Σ. ΑΡΑΒΊΑ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 20/6 21:00 ΊΡΑΝ – ΊΣΠΑΝΊΑ 

ΠΈΜΠΤΗ 21/6 15:00 ΔΑΝΊΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ 

ΠΈΜΠΤΗ 21/6 18:00 ΓΑΛΛΊΑ – ΠΈΡΟΥ 

ΠΈΜΠΤΗ 21/6 21:00 ΑΡΓΈΝΤΊΝΗ – ΚΡΟΑΤΊΑ 

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 22/6 15:00 ΒΡΑΖΊΛΊΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΊΚΑ 

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 22/6 18:00 ΝΊΓΗΡΊΑ – ΊΣΛΑΝΔΊΑ 

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 22/6 21:00 ΣΈΡΒΊΑ – ΈΛΒΈΤΊΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 15:00 ΒΈΛΓΊΟ – ΤΥΝΗΣΊΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 18:00 ΝΟΤΊΑ ΚΟΡΈΑ – ΜΈΞΊΚΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 21:00 ΓΈΡΜΑΝΊΑ – ΣΟΥΗΔΊΑ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 24/6 15:00 ΑΓΓΛΊΑ – ΠΑΝΑΜΑΣ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 24/6 18:00 ΊΑΠΩΝΊΑ – ΣΈΝΈΓΑΛΗ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 24/6 21:00 ΠΟΛΩΝΊΑ – ΚΟΛΟΜΒΊΑ 

ΔΈΥΤΈΡΑ 25/6 17:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΡΩΣΊΑ  

ΔΈΥΤΈΡΑ 25/6 17:00 Σ. ΑΡΑΒΊΑ – ΑΊΓΥΠΤΟΣ 

ΔΈΥΤΈΡΑ 25/6 21:00 ΊΣΠΑΝΊΑ – ΜΑΡΟΚΟ 

ΔΈΥΤΈΡΑ 25/6 21:00 ΊΡΑΝ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ 

ΤΡΊΤΗ 26/6 17:00 ΔΑΝΊΑ – ΓΑΛΛΊΑ 

ΤΡΊΤΗ 26/6 17:00 ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ – ΠΈΡΟΥ 

ΤΡΊΤΗ 26/6 21:00 ΝΊΓΗΡΊΑ – ΑΡΓΈΝΤΊΝΗ 

ΤΡΊΤΗ 26/6 21:00 ΊΣΛΑΝΔΊΑ – ΚΡΟΑΤΊΑ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 27/6 17:00 ΝΟΤΊΑ ΚΟΡΈΑ – ΓΈΡΜΑΝΊΑ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 27/6 17:00 ΜΈΞΊΚΟ – ΣΟΥΗΔΊΑ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 27/6 21:00 ΣΈΡΒΊΑ – ΒΡΑΖΊΛΊΑ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 27/6 21:00 ΈΛΒΈΤΊΑ – ΚΟΣΤΑ ΡΊΚΑ 

ΠΈΜΠΤΗ 28/6 17:00 ΣΈΝΈΓΑΛΗ – ΚΟΛΟΜΒΊΑ 

ΠΈΜΠΤΗ 28/6 17:00 ΊΑΠΩΝΊΑ – ΠΟΛΩΝΊΑ 

ΠΈΜΠΤΗ 28/6 21:00 ΑΓΓΛΊΑ – ΒΈΛΓΊΟ 

ΠΈΜΠΤΗ 28/6 21:00 ΠΑΝΑΜΑΣ – ΤΥΝΗΣΊΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 17:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 21:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΚΥΡΊΑΚΗ 1/7 17:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΚΥΡΊΑΚΗ 1/7 21:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΔΈΥΤΈΡΑ 2/7 17:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΔΈΥΤΈΡΑ 2/7 21:00  ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΤΡΊΤΗ 3/7 17:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΤΡΊΤΗ 3/7 21:00 ΝΟΚ ΑΟΥΤ 16 

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 6/7 17:00 ΠΡΟΗΜΊΤΈΛΊΚΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 6/7 21:00 ΠΡΟΗΜΊΤΈΛΊΚΟΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7 17:00 ΠΡΟΗΜΊΤΈΛΊΚΟΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7 21:00 ΠΡΟΗΜΊΤΈΛΊΚΟΣ 

ΤΡΊΤΗ 10/7 21:00 ΗΜΊΤΈΛΊΚΟΣ 

ΤΈΤΑΡΤΗ 11/7 21:00 ΗΜΊΤΈΛΊΚΟΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7 17:00 ΜΊΚΡΟΣ ΤΈΛΊΚΟΣ 

ΚΥΡΊΑΚΗ 15/7 18:00 ΤΈΛΊΚΟΣ 

Ό
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1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 

Ρωσία

Σ. Αραβία

Αίγυπτος

Ουρουγουάη

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Πορτογαλία

Ισπανία

Μαρόκο

Ιράν

3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Γαλλία

Αυστραλία

Περού

Δανία

4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Αργεντινή

Ισλανδία

Κροατία

Νιγηρία

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Βραζιλία

Ελβετία

Κόστα Ρίκα

Σερβία

6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Γερμανία

Μεξικό

Σουηδία

Νότια Κορέα

7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Βέλγιο

Παναμάς

Τυνησία

Αγγλία

8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: 
Πολωνία

Σενεγάλη

Κολομβία

Ιαπωνία
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Το Ασβεστοκάμινο καθαρίστηκε
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο νέος κόμβος Εφύρας στο Τσιφλικόπουλο κατα-
σκευάστηκε, και το γειτονικό ασβεστοκάμινο… 
άδραξε την ευκαιρία για λίγη περιποίηση. Ο 
Δήμος Ιωαννιτών, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη-

μείων και η Ενορία της Περιβλέπτου προχώρησαν στον 
καθαρισμό του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, ο 
οποίος ήταν γεμάτος με βλάστηση και σκουπίδια.
Το Ασβεστοκάμινο, το οποίο ανήκει στην Ενορία της 

Περιβλέπτου, έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο από το 1994, με το σκεπτικό ότι «πρόκειται για 
αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της προβιομη-
χανικής αρχιτεκτονικής», όπως αναφέρεται στη σχετική 
υπουργική απόφαση.
Το βιομηχανικό αυτό κτίριο ανεγέρθηκε μεταπολεμικά 
από επιχειρηματία με σκοπό την παραγωγή ασβέστη με 
πιο γρήγορους ρυθμούς. Ήταν η περίοδος που το πε-
ρίφημο σχέδιο Μάρσαλ και τα δάνειά του κατέφταναν 
στην Ελλάδα. Το ασβεστοκάμινο αυτό ήταν ξεχωριστό, 

λόγω της ψηλής καμινάδας του. Ωστόσο, δούλεψε για 
πολύ λίγο διάστημα, καθώς, όπως λέγεται, ο ασβέστης 
που έβγαζε, δεν ήταν καλής ποιότητας. Τη δεκαετία του 
’60, η τράπεζα έβγαλε σε πλειστηριασμό την έκταση 
και το κτίριο του ασβεστοκάμινου, με την Ενορία της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Περιβλέπτου να είναι η 
αγοράστρια.
Για τους νεότερους, το Ασβεστοκάμινο ήταν το σπίτι μιας 
φτωχής γυναίκας, η οποία έζησε εκεί, σε ένα δωμάτιο 
του καμινιού, επί δύο δεκαετίες…

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Διαστάσεις κοροϊδίας των οδηγών παίρνει η υπό-
θεση «διόδια» και στην Εγνατία. Ενώ  λοιπόν 
όλοι αποφεύγουν την ουσία του θέματος, που 
είναι η ιδιωτικοποίηση του δρόμου και η αύ-

ξηση του κόστους χρήσης, συζητώντας για τα «δίκαια 
αναλογικά διόδια»., η κυβέρνηση… διπλασιάζει σχεδόν 
το κόστος χιλιομέτρου.

Με κοινή υπουργική  απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου 
και Σπίρτζη, το κόστος χιλιομέτρου πηγαίνει από το 0,03 
ευρώ σήμερα, στο 0,05. Δικαιώνεται δηλαδή σχεδόν ολο-
κληρωτικά ο σύλλογος Εργαζόμενων στην Εγνατία  που 
εδώ και καιρό επισημαίνει ότι η ιδιωτικοποίηση, θα αυ-
ξήσει το κόστος.
Από το 0,03 σήμερα, η κοινή υπουργική απόφαση αυξά-
νει το κόστος σε 0,05. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής 
για τα διόδια της Ηπείρου:

Τύρια: μήκος περιοχής χρέωσης 68,4 χλμ * 0,05=3,42 (3,4 ευρώ)
Παμβώτιδα: 39,7 χλμ*0,05= 1,985 (2 ευρώ)
Μαλακάσι: 48,1 χλμ*0,05=2,405 (2,4 ευρώ)
Κοινώς, οι αυξήσεις είναι… θεαματικές. Το ΦΕΚ επικα-
λείται (φυσικά) τις μνημονιακές συμφωνίες και ορίζει 
την ισχύ των νέων διοδίων από την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Από τα διόδια εξαιρούνται μόνο οι άνεργοι.
Οπότε, για να βγείτε από τα Γιάννενα θα χρειάζεστε το 
λιγότερο 2 ευρώ, από το 2019…

Σχεδόν διπλάσιο 
κόστος διοδίων στην Εγνατία…
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Δελβινάκι, Παρακάλαμος, Ζίτσα, 
Κληματιά, Μηλιά, Δροσοχώρι, 
Επισκοπικό, Κρυφοβό, Πράμα-
ντα, Κόνιτσα, Βοτονόσι: Μέχρι 

στιγμής. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Το ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων «δρόμο παίρνει, δρόμο 
αφήνει». Κάθε χωριό και μια εμπειρία, 
κάθε σχολείο και ένα ανοιχτό πεδίο έκ-
φρασης και τέχνης, κάθε παιδί και μια 
ιστορία. Και σε κάθε τόπο το ίδιο ερώτη-
μα: «Θα ξανάρθετε;»… 
Από τις 14 Μαΐου, ένα ιδιαίτερο «καρα-
βάνι» του ΔΗΠΕΘΕ ξεκίνησε να συλλέγει 
ιστορίες παιδιών που ζουν είτε μακριά 
είτε κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Ακόμα και το «κοντά» όμως, είναι μακριά. 
Για τα παιδιά της υπαίθρου, η πόλη είναι 
μακριά. Όπως μακριά είναι και το θέα-
τρο, η τέχνη. «Η τέχνη πρέπει να πηγαί-
νει στον άνθρωπο. Μια τέχνη όμως που 
να μπορεί να εισχωρήσει στις ζωές των 
ανθρώπων, χωρίς να δείχνει το δάχτυλο» 
μας λέει η καλλιτεχνική διευθύντρια του 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων Ελένη Δημοπούλου. 
Και η κοινότητα των παιδιών, πόσο μάλ-
λον των παιδιών που βρίσκονται μακριά 
από τις πολιτιστικές δομές μιας μεγάλης 
πόλης, έχει ανάγκη τη διαφορετική έκ-
φραση. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί 
αυτόν τον καιρό το Δημοτικό Θέατρο. Ένα 
πρόγραμμα που σχεδίασε η κ. Δημοπού-
λου, έχοντας την υποστήριξη της προέ-
δρου Αλέκας Βακαλοπούλου και με τη 

βαθιά πεποίθηση ότι τα ΔΗΠΕΘΕ πρέπει 
να αφήνουν το παιδαγωγικό τους αποτύ-
πωμα. Στο αποτύπωμα αυτό, συμβάλλει 
και η αφηγήτρια παραμυθιών Μαρία Μα-
χαίρα, η οποία αποτελεί το πρόσωπο που 
«ξεκλειδώνει» τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα των παιδιών. 
Για τις δύο γυναίκες, η κάθε επίσκεψη σε 
ένα χωριό είναι μια διαφορετική εμπειρία. 
Από το κάθε χωριό φεύγουν με ένα ημε-
ρολόγιο ιστοριών και με ξαφνιάσματα που 
συνήθως επιφέρουν οι μικρές κοινωνίες με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της η καθεμία.
«Περιμέναμε ότι σε αυτό το πρόγραμμα τα 
παιδιά θα μιλούν για τον τόπο τους και το 
χωριό τους. Σε πολλά σχολεία διαπιστώ-
νουμε ότι οι ιστορίες αντανακλούν την 
ανάγκη που έχουν τα παιδιά να μιλήσουν 
για τον εαυτό τους» μας λέει η κ. Μαχαίρα. 
Ιστορίες για τους φόβους τους, για τα παι-
χνίδια τους, για την οικογένειά τους, για 
τους φίλους τους. Ιστορίες όμως και για 
την κυρία που τα μαλώνει επειδή μαζεύ-
ουν κεράσια από το δέντρο της αυλής της, 

για τη Μαριόλα (από το γνωστό ηπειρώτικο 
μοιρολόι), για το βλαστολόγημα του αμπε-
λιού, για τις αρκούδες που μπαινοβγαίνουν 
στο χωριό… Ιστορίες που αποτελούν και 
μια ευκαιρία για τα παιδιά να ξαναγνωρι-
στούν. 
«Κάποιες ιστορίες μπορεί να είναι πρωτό-
γνωρες για τα άλλα παιδιά. Είναι ένας κύ-
κλος εκμυστήρευσης» αναφέρει  η κ. Δημο-
πούλου. Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, 
συνδράμουν το θεατρικό παιχνίδι, η μου-
σική και η ζωγραφική. Αλλά και η φωτο-
γραφία. Στο ταξίδι αυτό, καθοριστική είναι 
η συμμετοχή του μουσικού Αντώνη Καρα-
σταμάτη και φωτογράφων, όπως της Κατε-
ρίνας Κούρου, του Άγγελου Σακκά, της Αρι-
στούλας Μπέτη και του Φώτη Καραγιάννη. 
Οι ιστορίες των παιδιών δεν μένουν εντός 
του σχολικού κτιρίου. Η ομάδα του ΔΗΠΕΘΕ 
ακολουθεί τα παιδιά εκεί που η ιστορία τους 
ξεκινά ή τελειώνει: στην κερασιά, στο σπίτι 
τις Μαριόλας, εκεί που βγαίνουν οι νεράιδες. 
Μέσα σε αυτές τις 20 ημέρες, το εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα προσαρμόστηκε (και συνεχί-

ζει να προσαρμόζεται) στις όποιες ανάγκες. 
«Σχεδιάζεις κάτι βάσει της πείρας, της πρό-
βλεψης και της δημιουργικότητας. Η ουσία 
είναι ό,τι έχεις σχεδιάσει, να γίνει εργαλείο 
και όχι ένας τυφλοσούρτης ή τσελεμεντές» 
μας εξηγεί η καλλιτεχνική διευθύντρια. 
Και οι δύο αποσαφηνίζουν ότι ο σκοπός του 
προγράμματος είναι η τέχνη. «Εδώ τέχνη 
είναι η ίδια η αφήγηση των ιστοριών από 
τα παιδιά, τις οποίες μοιράζονται μεταξύ 
τους» αναφέρει η κ. Δημοπούλου, με την κ. 
Μαχαίρα να συμπληρώνει ότι «δεν κάνουμε 
λαογραφία. Εστιάζουμε στο πώς βιώνουν τα 
παιδιά τον τόπο τους». 
Και οι δύο νιώθουν την ανάγκη να επιστρέ-
ψουν κάποια στιγμή στους τόπους που επι-
σκέφθηκαν, για να μη χαθεί το μικρό αυτό 
«δώρο» στα παιδιά της περιφέρειας. Γιατί 
εντέλει το ερώτημα: «Πότε θα ξανάρθετε;», 
είναι το μεγάλο δώρο των παιδιών προς το 
Δημοτικό Θέατρο, το οποίο, με την ολοκλή-
ρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος, θα ανακοινώσει τις μελλοντικές δρά-
σεις του. 

Ένα 
διαφορετικό 
ημερολόγιο 
με ιστορίες

«Περιμέναμε ότι σε αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά θα 
μιλούν για τον τόπο τους και το χωριό τους. Σε πολλά 
σχολεία διαπιστώνουμε ότι οι ιστορίες αντανακλούν 
την ανάγκη που έχουν τα παιδιά να μιλήσουν για τον 
εαυτό τους»
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