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Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typosi@ath.forthnet.gr

Καταργείται το ΦΠΨ
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Με τη διάσπαση της Φιλοσο-
φικής, αφού τελικά ιδρύεται 
αφενός αυτόνομα τμήμα Ψυ-
χολογίας που πάει στη σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών, αφετέρου κα-
ταργείται πρακτικά η κατεύθυνση Παιδα-
γωγικής του ΦΠΨ και το τμήμα μετονο-
μάζεται σε τμήμα «Φιλοσοφίας», έρχεται 
το τελικό σχέδιο νόμου για τη συγχώνευ-
ση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
του ΤΕΙ Ηπείρου.
Όπως συνηθίζει το υπουργείο σε αυτή τη 
διαδικασία που αυτές τις μέρες κλείνει 
ένα χρόνο, προσθέτει άλλη μια ρύθμιση 
που δεν είχε ζητηθεί δημόσια τουλάχι-
στον και έρχεται σε αντίθεση με τη βού-
ληση της πλειοψηφίας του τμήματος, 
εκτός του προέδρου του, ο οποίος έχει 
διατελέσει και σύμβουλος του υπουργού 
Παιδείας. Επίσης, δεδηλωμένη ήταν και 

η βούληση των διδασκόντων του τομέα 
Ψυχολογίας για να «αποσχιστούν» από 
το τμήμα. Αντίθετος ήταν ο μεγαλύτερος 
τομέας, της Φιλοσοφίας και σε θεσμικό 
επίπεδο και η κοσμητεία της Φιλοσοφι-
κής.
Το άρθρο 6 του νόμου προβλέπει τη με-
τονομασία του τρίτου τμήματος της Φι-
λοσοφικής σε «τμήμα Φιλοσοφίας» με τη 
λειτουργία του να ξεκινάει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020.
Σημειωτέον ότι οι απόφοιτοι του τμήμα-
τος Φιλοσοφίας θα συνεχίσουν να παίρ-
νουν πτυχίο Φιλοσοφικής, δηλαδή φιλο-
λόγου (ΠΕ02).
Επίσης, οι φοιτητές-φοιτήτριες που 
έχουν μπει στο τμήμα από το 2016 και 
μετά, εντάσσονται σε ένα από τα δύο 
τμήματα (Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας), 
ως εξής:

Α Οι φοιτητές των κατευθύνσεων Φι-
λοσοφίας και Παιδαγωγικής, που 

έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας

Β Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολο-
γίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό 

έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ.   που έχουν εισαχθεί το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι   ει-
σάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
εντάσσονται σε οποιοδήποτε εκ των δύο 
τμημάτων, μετά από δήλωση προτίμησης 
και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση 
υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθο-
ρίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν 
ανακαλείται.

Γ Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και 
το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και 

όσοι εκ των φοιτητών της παρ. 10 δεν 
υποβάλουν δήλωση προτίμησης έχουν 
δικαίωμα να   ολοκληρώσουν το πρό-
γραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 
και να λάβουν το αντίστοιχο πτυχίο.

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Λίγο μετα τη μια το μεση-
μέρι της Παρασκευής 
29 Ιουνίου ανακοινώ-
θηκαν οι βαθμολογίες 

των πανελλαδικών εξετάσεων. 
Τα αποτελέσματα αναρτήθη-
καν στην ειδική ιστοσελίδα του 
υπουργείου Παιδείας, όπου ο 
συνωστισμός των χρηστών δημι-
ούργησε πρόσκαιρα προβλήμα-
τα φόρτωσης της σελίδας, αλλά 
και στις σχολικές μονάδες όπου 
για πρώτη φορά και για λόγους 
προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων οι εκτυπωμένες κα-
ταστάσεις δεν περιλαμβάνουν τα 
ονόματα των υποψηφίων αλλά 
μόνο τους κωδικούς τους.
Για τους υποψήφιους θα ακολου-
θήσει η συμπλήρωση και ολοκλή-
ρωση του μηχανογραφικού. Από 
την περασμένη Παρασκευή 22 
Ιουνίου οι υποψήφιοι μπορούσαν 
να λάβουν από το σχολείο τους τον 
προσωπικό τους κωδικό ασφαλεί-
ας. Από την ημέρα ανακοίνωσης 
των αποτελεσμάτων, θα μπορούν 
να επισκέπτονται την ηλεκτρο-
νική διεύθυνση http://exams.
it.minedu.gov.gr, να τροποποιούν 
το Προσωρινό Μ.Δ. ή/και να προ-
χωρήσουν τελικά στην οριστική 
υποβολή (Οριστικοποίηση). - μέσα 
στην προθεσμία δηλαδή μέχρι την 
Δευτέρα 16 Ιουλίου.
Παράλληλα, με τον προσωπικό 
κωδικό ασφαλείας (password) 
και τον 8ψήφιο κωδικό εξετά-
σεων μπορούν να επισκέπτο-
νται την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://exams.it.minedu.gov.gr 
όπου περιέχονται πληροφορίες 
για τον αριθμό των εισακτέων, 
τις βάσεις παλαιότερων ετών, 
καθώς και το μηχανογραφικό 
δελτίο τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Όπως σημείωνε το υπουργείο 
Παιδείας σε σχετική εγκύκλιο, οι 
υποψήφιοι μπορούν να κάνουν 
όσες τροποποιήσεις θέλουν μέχρι 
την οριστικοποίηση του μηχανο-
γραφικού δελτίου, ενώ μετά τις 16 
Ιουλίου δεν μπορεί να γίνει καμία 
τροποποίηση αλλά ούτε και ορι-
στικοποίηση. Με την οριστικο-
ποίηση, το μηχανογραφικό δελτίο 
αποκτά πλέον αριθμό πρωτο-
κόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα). 

http://exams.it.minedu.gov.gr/
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«Γενική πτώση των βάσεων»

Αυτό το οριστικοποιημένο μηχα-
νογραφικό δελτίο θα πρέπει να 
εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν 
στον υπολογιστή τους και βέβαια 
να περιμένουν στη συνέχεια την 
ανακοίνωση των βάσεων εισαγω-
γής περί τις 20 Αυγούστου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΏΣΗ 
ΤΏΝ ΒΑΣΕΏΝ ΔΕΙΧΝΕΙ 
Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΎΣΗ 
ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Πτώση των βάσεων εισαγωγής 
στην πλειονότητα των τμημάτων 
αλλά και στα περισσότερα περι-
ζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα 
«δείχνει» η πρώτη ανάγνωση των 
φετινών στατιστικών βαθμολο-
γικών στοιχείων και η σύγκρισή 
τους με τα αντίστοιχα περσινά.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ ο εκπαιδευτικός αναλυτής 
Χρήστος Κάτσικας, στα μαθήμα-
τα που αφορούν το 2ο Επιστημο-
νικό Πεδίο (Πολυτεχνεία κλπ) εί-
ναι σαφές ότι θα υπάρχει πτώση 
των βάσεων των υψηλόβαθμων 
Πολυτεχνικών Σχολών τόσο των 
κεντρικών Πανεπιστημίων όσο 
και των Περιφερειακών.
Πτώση των βάσεων θα έχουν και 
οι υψηλόβαθμες Ιατρικές Σχολές 
του 3ου Επιστημονικού Πεδίου 
καθώς στην κλίμακα βαθμολο-
γίας 18-20 «άριστα», βαθμολογία 
που απαιτείται για την εισαγωγή 
στις Ιατρικές, έχουμε σαφώς μι-
κρότερα ποσοστά από πέρσι.
Στο 2ο (Θετικές και Τεχνολογικές 
Επιστήμες) και 3ο Επιστημονικό 
Πεδίο (Επιστήμες Υγείας) αναμέ-
νεται πτώση των βάσεων εισα-

γωγής στα περισσότερα τμήματα 
και στα υψηλόβαθμα.
Πτώση αναμένεται και στο 5ο 
Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες 
Οικονομίας και Πληροφορικής) η 
οποία όμως δεν φαίνεται να έχει 
την ένταση της πτώσης του 2ου 
Επιστημονικού Πεδίου. Και αυτό 
καθώς στο μάθημα Αρχές Οικονο-
μικής Θεωρίας (μάθημα με υψη-
λό συντελεστή), το ποσοστό των 
μαθητών που έχουν επίδοση στην 
κλίμακα της βαθμολογίας 18-20 
είναι υψηλότερο από πέρσι γε-
γονός που φρενάρει την επιρροή 
που έχουν στην κίνηση των βά-
σεων οι χειρότερες επιδόσεις στα 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.
Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Αν-
θρωπιστικές, Κοινωνικές και Νο-
μικές Επιστήμες) η κίνηση των βά-

σεων εισαγωγής κρίνεται «θολή». 
Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο ανα-
μένονται μικρές αυξομειώσεις των 
βάσεων εισαγωγής με βασική τάση 
την πτώση, ενώ για τα Παιδαγωγι-
κά τμήματα που κατανέμονται σε 
όλα τα Πεδία η κίνηση των βάσεων 
εισαγωγής αναμένεται να είναι δια-
φοροποιημένη.
«Να σημειωθεί ότι αναμένουμε 
ότι πάνω από 60 τμήματα συνο-
λικά θα ανοίξουν την είσοδό τους 
με βαθμολογία κάτω από 10.000 
μόρια» παρατηρεί ο Χρήστος Κά-
τσικας. Επισημαίνει ακόμη ότι 
παρά την αύξηση των εισακτέων 
κατά 3.966 θέσεις, στην πραγ-
ματικότητα η αύξηση για τους 
υποψήφιους των Γενικών Λυ-
κείων είναι περίπου 2.000 θέσεις 
καθώς οι 1.866 αποτελούν το 

επιπλέον ποσοστό που δίνεται 
στους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ.
«Σαφώς ακόμη και αυτή η αύξηση 
θέσεων εισακτέων δεν είναι μι-
κρή ωστόσο δεν αφορά τις σχολές 
υψηλής ζήτησης, πχ τις Ιατρικές 
στις οποίες τελικά έχουμε μία μι-
κρή μείωση των εισακτέων από το 
Γενικό Λύκειο. Παράλληλα στην 
επίδραση των επιδόσεων των φε-
τινών υποψηφίων στην κίνηση 
των βάσεων εισαγωγής παρεμβάλ-
λονται φέτος και άλλοι διαταρακτι-
κοί παράγοντες, όπως η παρουσία 
των παιδαγωγικών τμημάτων σε 
όλα τα πεδία, η παρουσία του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
η εξαφάνιση των δυο ΤΕΙ του λε-
κανοπεδίου (Αθήνας και Πειραιά) 
καθώς και ο παράγοντας μετεγγρα-
φές» καταλήγει.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΛ -ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ.- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2018

ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΕΛ. 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20

ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜ 83.658 8.844 10,57 1.483 1,77 11.818 14,13 6.326 7,56 8.489 10,15 10.639 12,72 12.083 14,44 12.345 14,76 10.044 12,01 6.673 7,98 3.049 3,64 671 0,80 38 0,05

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. ΗΜ 8.568 14 0,16 3.162 36,90 2.098 24,49 302 3,52 278 3,24 288 3,36 306 3,57 288 3,36 343 4,00 379 4,42 419 4,89 420 4,90 285 3,33

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 28.902 1.225 4,24 3.607 12,48 6.969 24,11 2.023 7,00 2.262 7,83 2.322 8,03 2.406 8,32 2.219 7,68 2.138 7,40 2.007 6,94 1.598 5,53 1.059 3,66 292 1,01

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 27.182 68 0,25 3.932 14,47 3.979 14,64 1.029 3,79 1.165 4,29 1.224 4,50 1.288 4,74 1.411 5,19 1.581 5,82 1.766 6,50 2.109 7,76 2.751 10,12 4.947 18,20

ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. ΗΜ 28.833 1.609 5,58 5.633 19,54 7.690 26,67 1.357 4,71 1.302 4,52 1.331 4,62 1.435 4,98 1.511 5,24 1.705 5,91 2.032 7,05 2.313 8,02 1.903 6,60 621 2,15

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΗΜ 15.939 77 0,48 2.366 14,84 2.644 16,59 755 4,74 792 4,97 931 5,84 1.007 6,32 1.071 6,72 1.222 7,67 1.278 8,02 1.421 8,92 1.320 8,28 1.132 7,10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΗΜ 45.502 334 0,73 18.977 41,71 12.703 27,92 1.985 4,36 1.917 4,21 1.661 3,65 1.641 3,61 1.467 3,22 1.404 3,09 1.317 2,89 1.159 2,55 797 1,75 474 1,04

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΗΜ 31.697 181 0,57 6.142 19,38 6.466 20,40 1.386 4,37 1.341 4,23 1.559 4,92 1.565 4,94 1.824 5,75 1.935 6,10 2.022 6,38 2.196 6,93 2.359 7,44 2.902 9,16

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΗΜ 31.632 87 0,28 2.793 8,83 5.511 17,42 1.523 4,81 1.583 5,00 1.697 5,36 1.807 5,71 1.950 6,16 2.021 6,39 2.373 7,50 3.067 9,70 3.883 12,28 3.424 10,82

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΗΜ 22.588 407 1,80 5.921 26,21 5.478 24,25 1.164 5,15 1.080 4,78 1.060 4,69 1.031 4,56 1.078 4,77 1.028 4,55 1.248 5,53 1.270 5,62 1.285 5,69 945 4,18

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΗΜ. 22.385 306 1,37 4.041 18,05 3.876 17,32 840 3,75 923 4,12 901 4,03 1.009 4,51 1.161 5,19 1.337 5,97 1.544 6,90 1.869 8,35 2.182 9,75 2.702 12,07

Πτώση των βάσε-
ων εισαγωγής στην 
πλειονότητα των 
τμημάτων αλλά και 
στα περισσότερα 
περιζήτητα και υψη-
λόβαθμα τμήματα 
«δείχνει» η πρώτη 
ανάγνωση των φε-
τινών στατιστικών 
βαθμολογικών στοι-
χείων και η σύγκρι-
σή τους με τα αντί-
στοιχα περσινά.
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Από την Καλιφόρνια 
στην Πρέβεζα

Η μπάντα που ειδικεύεται στην «ψυχεδελική 
soul» έρχεται για συναυλία από το Σαν Φραν-
σίσκο της Καλιφόρνια στην Ελλάδα, και δη 
στην Πρέβεζα. Οι Monophonics, μία πολύ 

δυνατή μπάντα στα live, θα δώσουν συναυλία την Πα-
ρασκευή 6 Ιουλίου, στις 21:30, στο Δημοτικό Κηποθέα-
τρο «Γιάννης Ρίτσος». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το 
Preveza Jazz Festival.  
Από τις πιο σημαντικές μουσικές στιγμές στη διαδρομή 
αυτής της καλιφορνέζικης μπάντας ήταν η διασκευή 
του «Bang Bang (My baby shot me down)», ίσως η κα-
λύτερη διασκευή που έχει γίνει ποτέ στο συγκεκριμένο 
κομμάτι. Οι Monophonics δεν είναι μόνο Bang Bang. 
Είναι και πολλά… 
Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.
Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ (προπώληση), 20 ευρώ (ταμείο)
Σημεία προπώλησης
Πρέβεζα
• Βιβλιοπωλείο Παπαγεωργίου, 21ης Οκτωβρίου 18, τηλ. 
2682 028414
• Μπαρ Diem, Β. Μπάλκου & Ελ. Βενιζέλου, παραλία 
Πρέβεζας, τηλ. 26820 89789
• «Μποτίλια στο πέλαγο» Art Cafe, Θεοφάνους 8, τηλ. 
2682400432
• «Ονειροπαγίδα», Εθν. Αντιστάσεως 60, κεντρική αγορά, 
τηλ. 2682024096
• Info-net, Λεωφόρος Ειρήνης 5, τηλ. 2682021149 , 
2682029740
• Βιβλιοπωλείο «Κύκλος», Πολυτεχνείου και Κωστή Πα-
λαμά, τηλ. 2682 061610
• Sofita Hotel & souvenir store, τηλ.26820 21400
Ιωάννινα: Βιβλιοπωλείο Πρόκος, τηλ. 2651034100
Άρτα: Βιβλιοπωλείο «Η πολυθρόνα του Νίτσε», Φιλελλή-
νων 26, τηλ. 6946503183
Λευκάδα: Μπαρ Baccara, Γουλιέλμου Δαίρπφελδ 15, κε-
ντρική αγορά, τηλ. 2645 023986

Από τον Ιούλιο, το έργο του Αριστοφάνη 
«Αχαρνής», σε απόδοση και σκηνοθεσία 
Κώστα Τσιάνου, ξεκινάει την περιοδεία του. 
Στα Γιάννενα, η παράσταση θα ανέβει στις 

4 Ιουλίου, στις 21:30, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ.
Στον ρόλο του Δικαιόπολι είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης. 
Μαζί του ο Παύλος Χαϊκάλης (Λάμαχος), ο Κώστας 
Κόκλας (Μεγαρίτης), ο Τάκης Παπαματθαίου (Θηβαί-
ος) και ο Ιωάννης Παπαζήσης (Ευριπίδης). Πρωταγω-
νιστεί επίσης ο Χορός των Αχαρνέων, που αποτελείται 

από 14 ηθοποιούς και μουσικούς.
Το έργο: Αθήνα 425 π.Χ., έκτη χρονιά του Ππλοπον-
νησιακού πολέμου. Ο Δικαιόπολις, ένας αγρότης της 
Αττικής, απελπισμένος από τις ταλαιπωρίες, αποφα-
σίζει να μιλήσει για την ειρήνη στην Εκκλησία του 
Δήμου. Και από κει και πέρα αρχίζει ο αγώνας του για 
τη σύναψη ειρήνης με τους Σπαρτιάτες.
Το εισιτήριο κοστίζει 20 ευρώ (και 15 ευρώ το μειωμέ-
νο). Εισιτήρια πωλούνται στο βιβλιοπωλείο Αναγνώ-
στης, στο κατάστημα Rock Shop και στο viva.gr.

Έρχονται και οι «Βάτραχοι»

Ιούλιος έρχεται και οι 
καλοκαιρινές παρα-
γωγές ξεκινούν την 
περιοδεία τους. Στις 

6 Ιουλίου, στις 21:15, 
στο υπαίθριο θέατρο της 
ΕΗΜ, στον «Φρόντζο», 
ανεβαίνουν οι «Βάτραχοι» 
του Αριστοφάνη σε σκη-
νοθεσία Κώστα Φιλίππο-
γλου.
Στην παράσταση πρω-

ταγωνιστούν ο Λάκης 
Λαζόπουλος, η Σοφία 
Φιλιππίδου, ο Δημήτρης 
Πιατάς και ο Αντώνης 
Καφετζόπουλος.
Στους «Βατράχους», 
κωμωδία που διδάχτηκε 
στα Λήναια το 405 π.Χ., 
ο Διόνυσος, απογοητευ-
μένος από την πενία των 
δραμάτων που παρου-
σιάζονται στην Αθήνα, 

καθώς οι μεγάλοι τραγικοί 
έχουν πεθάνει, κατεβαί-
νει στον Κάτω Κόσμο 
προκειμένου να φέρει 
πίσω ένα μεγάλο ποιητή, 
ικανό να σώσει την Πόλη 
από την παρακμή. Για τον 
σκοπό αυτό, διοργανώ-
νει έναν ποιητικό αγώνα 
ανάμεσα στον Αισχύλο 
και τον Ευριπίδη, ορί-
ζοντας διαιτητή τον ίδιο 

τον Πλούτωνα, ώστε ο 
καλύτερος εκ των δύο να 
επιστρέψει. Και καλύτε-
ρος για τον Αριστοφάνη, 
που σατιρίζει ανελέητα τα 
νεωτερικά ήθη, άρα και 
τον τότε εκπρόσωπό τους 
Ευριπίδη, αναδεικνύεται ο 
Αισχύλος.
Εισιτήριο 20 ευρώ και 15 
ευρώ το μειωμένο (viva.
gr).

«Αχαρνής» του Αριστοφάνη 
στον «Φρόντζο»

http://www.youtube.com/watch?v=wHEEOA1vpJI#action=share
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Πέντε μέρες Artwave festival
Στις 5 Ιουλίου ξεκινάει το Artwave festival στο πάρκο Πυρσινέλλα. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ολο-
κληρωμένη προσπάθεια για ένα εικαστικό-καλλιτεχνικό-ψυχαγωγικό φεστιβάλ στο πάρκο Πυρσινέλλα, το 
οποίο «δοκιμάζεται» για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.

Πέμπτη 5/7 
Felony Case-The 
Bandits-Βαγγέλης 
Κοσίνας-Αυτόπτες 
Μάρτυρες (Είσοδος 
Ελεύθερη)

Σάββατο 7/7 
Χαΐνηδες-Π. Μάλαμας - Deadbeat Escapement -Γιώργος 
Ρούγκας & Band- Μάκης Παπαδόπουλος&band

Κυριακή 8/7 
12ος Πίθηκος- Ergo Sum

Δευτέρα 9/7 
Εγκαίνια Restless Waters - Art Performances

Η είσοδος την Πέμπτη 5/7 θα είναι ελεύθερη. Τις υπόλοιπες μέρες η είσοδος θα είναι ελεύθερη έως τις 20.30.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έκθεση εικαστικών στον 
εκθεσιακό χώρο των Γενι-
κών Αρχείων του Κράτους 
με τη συμμετοχή καλλιτε-
χνών από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Στα πλαίσια 
των εικαστικών δράσε-
ων θα γίνει στο σπήλαιο 
Περάματος έκθεση video 
art στην οποία θα συμμετά-
σχουν γνωστοί καλλιτέχνες 
από το εξωτερικό. Την 
επιμέλεια της έκθεσης έχει 
η Silvia Grandi (Καθηγήτρια 
Σύγχρονης Ιστορίας της 
Τέχνης - DAMS - Πανεπι-
στήμιο της Bologna)

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Το «πακέτο» εισόδου στο 
πάρκο Πυρσινέλλα ανέρ-
χεται στα 35 ευρώ (στην 
προπώληση) και στα 45 
ευρώ στην είσοδο, και 
περιλαμβάνει ελευθέρας 
στα live και για κάμπινγκ, 
όπως και ελεύθερη είσοδο 
στο σπήλαιο Περάματος, 
στο Μουσείο Αργυροτε-
χνίας, στο Βυζαντινό και 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ιωαννίνων. Για τη συναυλία 
του Αγγελάκα, το εισιτήριο 
κοστίζει 10 ευρώ στην προ-
πώληση και 12 ευρώ στην 
είσοδο. Το ίδιο ισχύει και για 
τις άλλες δύο συναυλίες.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με το φεστι-
βάλ: www.artwavefestival.
com.

Παρασκευή 6/7 
Γιάννης Αγγελάκας-Σπύρος 
Γραμμένος-Manifesto-Huff 
n’ Puff- Balothizer- Rendeece 
live set (Visuals by Glitch_A) 
- NORMA the band

https://www.youtube.com/watch?v=MZr27q82CWs
https://www.youtube.com/watch?v=jRe4RJFoDwA
https://www.youtube.com/watch?v=hDZPE5UyTso
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5gSavszNw
https://www.youtube.com/watch?v=4r-lHYlL-ts
https://www.youtube.com/watch?v=bNXSWsgwKk0
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Ένα δισκάκι μυστικά: 
Όταν οι Floyd ήταν πέντε…
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Saucerful of Secrets είναι το δεύτερο 
άλμπουμ των Pink Floyd, μετά το Piper 
at the gates of Dawn, αλλά είναι όμως 
εκείνο από όπου ξεκίνησαν όλα.

Ήδη, από το 1967 η μπάντα είχε ένα απο-
καλυπτικό άλμπουμ και το βασικό 
της μυαλό να κινείται στη λεπτή 
γραμμή μεταξύ ευφυίας και 
παράκρουσης. Ο Σιντ Μπά-
ρετ ήταν ξεκάθαρα προκλη-
τικός ήδη, αλλά το 1968 πια 
η κατάσταση είχε ξεφύγει. 
Σε μια συναυλία της πρώ-
της περιοδείας του γκρουπ 
στις ΗΠΑ, ξεκούρδισε κατά 
τη διάρκεια του σετ την κιθά-
ρα του. Ο κόσμος θεώρησε ότι 
ήταν ένα κομμάτι της γενικότε-
ρης περφόρμανς, αλλά η υπόλοιπη 
μπάντα ήταν μάλλον έκπληκτη. 
Η προσθήκη ενός κιθαρίστα έμοιαζε αναπόδρα-
στη. Αυτός, δεν ήταν άλλος από τον Ντέιβιντ 
Γκίλμορ, του από κάθε άποψη χαρισματικού τύ-
που από το Κέμπριτζ, τον οποίο γνώριζε ήδη ο 
ντράμερ της μπάντας Νικ Μέισον. 
Ο Γκίλμορ, 22 χρονών τότε δέχτηκε και έτσι, για 

ένα πολύ μικρό διάστημα οι Pink Floyd ήταν πέ-
ντε: Ο Γκίλμορ, ο Μέισον, ο Γουότερς, ο Ράιτ και ο 
Μπάρετ. Αυτή είναι η σύνθεση που ηχογράφησε 
το Saucerful of secrets, το οποίο παρεμπιπτό-

ντως δεν είναι και από τα κορυφαία άλ-
μπουμ της μπάντας. 

Ήταν όμως σημαδιακό από κάθε 
άποψη και συνόδεψε την τε-

ράστια μπάντα μέχρι το τέλος 
της. Κομμάτια των… κομμα-
τιών, περιείχαν το «DNA 
των Floyd» και πέρασαν 
αυτούσια σε μετέπειτα δου-
λειές τους. Η αίσθηση ότι η 
εποχή Μπάρετ φεύγει και η 

εποχή Γουότερς έρχεται, ήταν 
πιο δυνατή από ποτέ και ανά-

μεσα στις συνθέσεις, το Set the 
controls at the heart for the sun στέ-

κει σαν μονόλιθος της σύγχρονης μουσικής. 
Από τις 6 Απριλίου ήδη είχε ανακοινωθεί επίση-
μα η αποχώρηση του Μπάρετ από τους Floyd. Το 
Saucerful of secrets κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνί-
ου του ίδιου έτους. Οι Floyd και η μουσική γενι-
κά, είχαν ακόμα ένα κομβικό σημείο στην ιστορία 
τους. 

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Η Συμφωνική 
Ορχήστρα μαζί 
με τον Δημ. Υφαντή

Ο Δημήτρης Υφαντής και η 
Συμφωνική Ορχήστρα του 
Δημοτικού Ωδείου Ιωαννί-
νων αναλαμβάνουν το «ταξί-

δι» στις μουσικές του Σταύρου Ξαρ-
χάκου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. 
Η συναυλία, που εντάσσεται στο Its 
Kale Festival, θα γίνει στις 4 Ιουλίου, 
στις 21:30, στο πάρκο Πυρσινέλλα 
(Γιαννιώτικο Σαλόνι).  
Τη μουσική διεύθυνση θα κάνει ο 
Φοίβος Παπαδόπουλος. Μαζί με τον 
Δημήτρη Υφαντή, θα ερμηνεύσει 
και η Γεωργία Βακάλη. Οι υπόλοιποι 
συντελεστές είναι: Χρήστος Γκίνης, 
Μυρτώ Βάσσου (φωνητικά), Στέφα-
νος Μπόγδος, Σπύρος Χότζας (μπου-
ζούκι), Γιάννης Μάνος (κιθάρα), 
Απόστολος Παπαπέτρος (μπάσο), 
Παναγιώτης Βούλγαρης (πλήκτρα), 
Κώστας Δημητρίου (τύμπανα), Νίκος 
Καλαντζάκος (ενορχήστρωση). 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

http://www.pinkfloyd.com
https://www.youtube.com/watch?v=V5KyMHqkXk8
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Σάββατο 30/6 17:00 Γαλλία - Αργεντινή

Σάββατο 30/6 21:00 Ουρουγουάη - Πορτογαλία

Κυριακή 1/7 17:00 Ισπανία - Ρωσία 
Κυριακή 1/7 21:00 Κροατία - Δανία

Δευτέρα 2/7 17:00 Βραζιλία - Μεξικό

Δευτέρα 2/7 21:00 Βέλγιο - Ιαπωνία

Τρίτη 3/7 17:00 Σουηδία - Ελβετία

Τρίτη 3/7 21:00 Κολομβία - Αγγλία

Παρασκευή 6/7
17:00 Ουρουγουάη ή Πορτογαλία - 
Γαλλία ή Αργεντινή

Παρασκευή 6/7 21:00 Βραζιλία ή Μεξικό - Βέλγιο ή Ιαπωνία

Σάββατο 7/7 17:00 Σουηδία ή Ελβετία - Κολομβία ή Αγγλία

Σάββατο 7/7 21:00 Ισπανία ή Ρωσία - Κροατία ή Δανία

Τρίτη 10/7 21:00 Ημιτελικός
Τετάρτη 11/7 21:00 Ημιτελικός
Σάββατο 14/7 17:00 Μικρός τελικός
Κυριακή 15/7 18:00 Τελικός

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΤ1

…και έμειναν 16
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Σαφώς καλύτερα από ό,τι 
ξεκίνησε, το Μουντιάλ της 
Ρωσίας έφτασε στη δεύτε-
ρη φάση του, στις 16 ομά-

δες που προκρίθηκαν στα νοκ άουτ 
παιχνίδια.
Με εξαίρεση την κάτοχο του τίτλου 
Γερμανία, δεν υπάρχει το τρομερό 
φαβορί που αποκλείστηκε. Επίσης, 
λίγα είναι τα «χαμηλού προφίλ» 
ματς στους «16», αν και μέχρι στιγ-
μής, όλες οι ομάδες που προκρί-
θηκαν έχουν δείξει ότι είναι πολύ 
σκληροτράχηλες για οποιονδήποτε 
αντίπαλο.
Τα πολύ μεγάλα ματς, λόγω ονόμα-
τος ή όφρμας, αναμένεται να είναι 
το Γαλλία-Αργεντινή που ανοίγει τη 
φάση των 16, το Βραζιλία Μεξικό, η 
ευρωπαϊκή μάχη Κροατίας-Δανίας, 
ενώ πιο σπάνια είναι η συνάντηση 
Ουρουγουάης-Πορτογαλίας. Βέλγιο 
και Ιαπωνία έχουν συναντηθεί ξανά 
πριν από 16 χρόνια σε Μουντιάλ και 
λίγο πιο πίσω ακόμα, έχουν ξανα-
παίξει Κολομβία και Αγγλία. Σου-
ηδία-Ελβετία από την άλλη, είναι 
αρκετά «γνωστές», όπως και Ισπα-
νία-Ρωσία. 
Άλλο ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι 
η Ευρώπη υπερισχύει σε ομάδες: 
Δέκα έχουν μπει στους «16», έναντι 
πέντε νοτιοαμερικάνικων και μιας 
εκπροσώπου της Άπω Ανατολής.

ΑΠΟ 
2 ΙΟΥΛΙΟΥ 
ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΣ
Από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου θα 
ξεκινήσει η πώληση των ει-
σιτηρίων διαρκείας του ΠΑΣ 
Γιάννινα για τη νέα σεζόν, τα 
οποία θα κυκλοφορήσουν σε 
μειωμένες τιμές. Επίσης, για 
τους περυσινούς κατόχους 
διαρκείας που στην αναμέ-
τρηση της 20ης αγωνιστικής 
με τον ΠΑΟΚ αναγκάστηκαν 
να αποχωρήσουν από τη 
θέση τους λόγω της «ει-
σβολής» των οπαδών του 
ΠΑΟΚ, θα ισχύσει έκπτωση 
50% για τη φετινή χρονιά.
Η διάθεση των διαρκείας της 
ομάδας θα διαρκέσει μέχρι 
τις 24/08/2018 με δυνα-

τότητα για τους παλαιούς 
κατόχους να διατηρήσουν 
τη θέση τους μέχρι και τις 
27/07/2018.
Τα εισιτήρια διαρκείας της 
σεζόν 2018-19 θα ισχύσουν 
για τους 15 εντός έδρας 
αγώνες του πρωταθλήματος 
SUPERLEAGUE Ελλάδας και 
για τους αγώνες Κυπέλλου 
Ελλάδας μέχρι και την φάση 
των 16.
Οι κάτοχοι των διαρκείας 
θα έχουν έκπτωση 15% στo 
κατάστημα  της ομάδας και 
μέσα στη χρονιά θα συμμε-
τάσχουν σε διαγωνισμούς με 
δώρα εμφανίσεις και αυτό-
γραφα των ποδοσφαιριστών 
της ομάδας.
Δικαιούχοι της έκπτωσης 
άνω των 65ετών είναι οι 
γεννημένοι από το 1953 και 
πριν. Αντίστοιχα δικαιούχοι 
των παιδικών είναι γεννημέ-
νοι το 2003 και έπειτα ενώ 
τα μαθητικά είναι διαθέσιμα 
για γεννημένους 2000-2001-
2002.

Περισσότερες 
λεπτομέριες 

και οι τιμές των 
εισητηρίων εδώ

https://www.facebook.com/fifaworldcup/photos/a.608143955868122.153058.606721589343692/2307078539307980/?type=3
https://typos-i.gr/article/apo-2-ioylioy-ta-diarkeias-toy-pas
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Ο μεγάλος δακτύλιος, η ξαφνική 
εμπλοκή και το «μέτωπο»
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η εμπλοκή με το έργο της ολοκλήρωσης του 
μεγάλου δακτυλίου της πόλης από τον κόμβο 
Βογιάνου μέχρι το Πανηπειρωτικό Στάδιο, ένα 
έργο που έχει πάρει πάνω του ο Δήμος Ιωαννι-

τών, έφερε μια μεγάλη αναστάτωση αυτή την εβδομάδα 
στα δημοτικά δρώμενα. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, με υπο-
γραφή του σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του υπουρ-
γείου, ήρθε να ακυρώσει απόφαση του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας-Η-
πείρου Βασίλη Μιχελάκη με την οποία είχαν εγκριθεί 
οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο του δακτυλίου της 

πόλης. Το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης βασίστη-
κε στην οδό Κενάν Μεσαρέ (συνέχειά της είναι η οδός 
Βογιάνου)…  και στο ότι ο μεγάλος δακτύλιος θα έπρεπε 
να μελετηθεί περιβαλλοντικά μαζί με την Κενάν Μεσα-
ρέ. Η παρέμβαση του υπουργείου έγινε μετά από σχετική 
προσφυγή πολιτών. 
Η αντίδραση του Δήμου Ιωαννιτών ήταν άμεση. Με 
ανακοίνωσή του έκανε λόγο για μια «άδικη» και «ακα-
τανόητη» απόφαση. Το θέμα συζητήθηκε την Πέμπτη 28 
Ιουνίου και στο δημοτικό συμβούλιο, όπου η δημοτική 
αρχή είχε την ομόθυμη σχεδόν στήριξη των υπόλοιπων 
παρατάξεων, και δη της παράταξης του Νίκου Γκόντα. 
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε αί-
τηση αναίρεσης του υπουργού Περιβάλλοντος. Παράλλη-
λα, διαπαραταξιακή επιτροπή θα συναντήσει τον υπουργό. 

Κατά τη συνεδρίαση, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς 
Μπέγκας κατέθεσε την άποψη ότι ο κ. Σταθάκης «πα-
ρασύρθηκε στην υπογραφή της απόφασης αυτής» που 
εμπλέκει την Κενάν Μεσαρέ, έχοντας στα χέρια του απο-
σπασματικά στοιχεία. Αίσθηση δε, προκάλεσε η ανάγνω-
ση από τον κ. Μπέγκα επιστολής του πρώην προέδρου 
του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων 
Απόστολου Κοκορδάτου, με την οποία ο τελευταίος αρ-
νείται ότι συναίνεσε ή ότι υπέγραψε την προσφυγή προς 
τον υπουργό Περιβάλλοντος. Στο έγγραφο του υπουργού, 
ο κ. Κοκορδάτος αναφέρεται ως προσφεύγων. Ο δεύτε-
ρος προσφεύγων είναι ο Ευάγγελος Λιβιτσάνος, που είχε 
ασχοληθεί πολύ με την οδό Κενάν Μεσαρέ και τον τρόπο 
με τον οποίο είχε κατασκευαστεί. Ο κ. Μπέγκας τού απέ-
δωσε «εμμονές» και «μεγάλο θράσος». 

ΣΤΟ «ΣΎΝΟΡΟ» σχεδόν του ιστορι-
κού κέντρου της πόλης, παράλληλα προς 
την κατεύθυνση του παραλιμνίου μετώπου, 
ο δρόμος έχει πάρει το όνομά της από έναν 
Κύπριο, που έγινε υφυπουργός Παιδείας του 
ελληνικού κράτους.
Ο Λουκής Χατζηγιαννακού γεννήθηκε το 
1908 στη Μόρφου και σε ηλικία 22 ετών, 
έφτασε στην Αθήνα, ήδη ως «Ακρίτας». 
Έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφής το 1935 
με το «Νέος με καλές συστάσεις» και 1936 
με το μυθιστόρημα «Ο Κάμπος», μια βιογρα-
φική σε σημαντικό βαθμό αποτύπωση της 
παιδικής ηλικίας του στην κυπριακή επαρ-
χία. Ο «Κάμπος» είναι αυτός που θα τον 
καταχωρήσει στους λογοτέχνες της «γενιάς 
του ’30».
Ο Ακρίτας πολέμησε στο ελληνοαλβανικό 
μέτωπο, στην Κλεισούρα. Από εκεί, έστελ-
νε πολεμικές ανταποκρίσεις στην «Εστία» 
και το 1947, συγκέντρωσε τις εμπειρίες του 

στους «Αρματωμένους», ένα από τα πιο 
περιγραφικά ελληνικά έργα για τον πόλεμο 
του ‘40.
Μετά τον πόλεμο, ο Ακρίτας ακολούθησε 
πολιτική καριέρα. Διετέλεσε υφυπουργός 
Τύπου στην πρώτη μεταπολεμική κυβέρνη-
ση Παπανδρέου και το 1951 εκλέχτηκε βου-
λευτής με την ΕΠΕΚ, στην Αθήνα.
Ο Ακρίτας, άνθρωπος του δημοκρατικού 
Κέντρου, πήρε αποστάσεις από το κόμμα 
του, όταν το στρατοδικείο καταδίκασε το 
Νίκο Μπελογιάννη σε θάνατο. Δημοσιοποίη-

σε τη διαφωνία του, μαζί με τους βουλευτές 
Νίκο Ασκούτση και Γιάννη Μογγογιάννη.
Σε μια υπόμνηση της ιστορίας, η οδός Λουκή 
Ακρίτα συναντιέται με την οδό Μπελογιάν-
νη, ακριβώς στο φράχτη του 2ου Λυκείου…
Για μια δεκαετία ασχολήθηκε πολύ ενεργά 
με το Κυπριακό, ως μέλος της ελληνικής 
αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ αλλά και του 
Συμβουλίου της Κυπριακής Εθναρχίας στην 
Αθήνα, από όπου, ύστερα από την υπογρα-
φή των συμφωνιών Ζυρίχης–Λονδίνου.
Το 1963 εκλέχτηκε ξανά βουλευτής με την 
Ένωση Κέντρου. Το 1964, ο Λουκής Ακρί-
τας έβαλε την υπογραφή του ως υφυπουρ-
γός Παιδείας σε μια από τις σημαντικότερες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.
Πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου 1965. Με 
τη Σίλβα Ακρίτα, μετέπειτα βουλευτή και 
υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, 
απέκτησε μια κόρη, τη συγγραφέα και δημο-
σιογράφο Έλενα Ακρίτα.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Grow Greek Tourism Online είναι 
ένα πρόγραμμα, ας πούμε σεμιναρί-
ων, της Google, που σκοπό έχει να 
φέρει κοντά τους επιχειρηματίες του 

χώρου με την ψηφιακή προβολή. Μόνο που 
τώρα πλέον, ο επιχειρησιακός ψηφιακός με-
γιστάνας κάνει τα σεμινάρια δια ζώσης και 
στα Γιάννενα.
Μετά την «εκκίνηση» της σχέσης Google- 
Περιφέρειας Ηπείρου πριν από μερικές 
μέρες, ακολούθησε η πρώτη σχετική σεμινα-
ριακού τύπου εκδήλωση στη Στοά Σάρκα.
Πώς είναι λοιπόν τα σεμινάρια της Google και 
τι θέλουν από εμάς; Καταρχάς, αυτό της πε-
ρασμένης Τετάρτης δεν ήταν το πρώτο. Έχουν 
γίνει ήδη κάποια στο Τεχνολογικό Πάρκο και 
στην Άρτα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν επι-
πέδου «γνωριμίας» και συμβατό με όλες τις 
πιθανές γνώσεις για την ψηφιακή προώθηση 
μιας επιχείρησης: Από το μικρότερο μέχρι το 
μεγαλύτερο.
Πριν όμως αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε για 
την είσοδο της περιοχής των Ιωαννίνων στον 
«παράδεισο του ψηφιακού επιχειρείν», πρέπει 
να διευκρινιστεί κάτι: η Google κάνει τέτοιες 
δωρεάν εκδηλώσεις για να εξοικειώσει μεν 
τις επιχειρήσεις με κάτι που επί του παρόντος 
δεν είναι καθολικά (και σωστά) διαδεδομένο 
στην περιοχή, γιατί έχει και η ίδια λαμβάνειν. 
Παρέχει μεν μια σειρά από δωρεάν εργαλεία τα 
οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύτιμα 
σε διαχειριστές, προγραμματιστές κ.λπ. αλλά 
έχει και σημαντικότατα έσοδα από τις διαφημί-
σεις που καταχωρούνται (και αυτή μετά κατα-
χωρεί καταλαμβάνοντας διαφημιστικό χώρο) 
σε ιστότοπους, αλλά και από τις συσκευές που 
η ίδια αναπτύσσει και εμπορεύεται. 
Άλλωστε, όπως τόνισε και εισηγητής στο 
σεμινάριο Βασίλης Πολύζος, ο σύγχρονος 
κανόνας είναι πλέον ο σχεδιασμός σελίδων 
και εφαρμογών/υπηρεσιών για τα κινητά τη-
λέφωνα πρώτα και μετά για τις μεγαλύτερες 
οθόνες. Η εκτίμηση της Google είναι ότι στα-
διακά, οι χρήστες θα κάνουν και το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι των on line αγορών τους από τα 
κινητά τηλέφωνα…
Τι κόσμος ενδιαφέρεται όμως για τέτοιου εί-
δους σχετικά νεότευκτες για τα Γιάννενα εκδη-
λώσεις; Όλων των ειδών. Η πλειοψηφία είναι 
βέβαια νεαρότεροι-ες σε ηλικία, φοιτητές και 
φοιτήτριες. Υπήρχαν όμως και επιχειρηματίες 
του τουρισμού, όπως και άλλων χώρων.
Γιατί ο τουρισμός; Μα γιατί είναι το πιο πρό-

σφορο έδαφος για μια τέτοια επιχειρηματική 
επέκταση στην Ελλάδα, από πλευράς Google. 
To «Grow Greek Tourism Online» της Google 
στην «τρισδιάστατη» εκδοχή του τελεί υπό 
την αιγίδα του υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και εντάσσεται στις δράσεις 
της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση 
των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της Εργασίας 
στην Ελλάδα.
Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, οι 
άνθρωποι της εταιρίας έκαναν και κατ’ιδίαν 
συναντήσεις την περασμένη βδομάδα, με επι-
χειρήσεις στα Γιάννενα. 
Αν φαντάζεστε ότι ένας ιντερνετικός τρόπος 
προώθησης ή/και πωλήσεων βασίζεται κυρί-
ως σε «κόλπα» έχετε ένα δίκιο, αλλά κυρίως 
έχετε άδικο. Τα ψηφιακά εργαλεία προώθη-
σης και προβολής, τείνουν να γίνουν μια μι-
κρή επιστήμη, η οποία αλλάζει πολύ συχνό-
τερα από τα συνηθισμένα. Αυτές τις μέρες, 
αλλάζουν όνομα μέχρι και οι… υπηρεσίες της 
Google στις διαφημίσεις, ενώ οι παρεχόμενες 
πιστοποιήσεις εκπνέουν σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες.

ΓΙΑΤΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ;
ΕΊΠΑΜΕ ότι τα συγκεκρι-
μένα σεμινάρια δεν αφορούν 
μόνο τον τουρισμό, αλλά αυ-
τός είναι η βασική αφορμή. Η 
ζήτηση για την Ήπειρο έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς 
αναζητείται στο διαδίκτυο 
1.000.000 φορές το μήνα πε-
ρίπου και από το 2016 στο 
2017 η συχνότητα αυξήθηκε 
κατά 18%.
Την αναζητούν ως προο-
ρισμό κατά σειρά Άγγλοι,  
Σέρβοι, Ιταλοί και Γερμανοί. 
Αυξητική είναι η τάση από 
Ισραήλ και Τουρκία.
Οι πιο συχνές λέξεις αναζή-
τησης είναι κατά σειρά: Πρέ-
βεζα, Θεσπρωτία, Γιάννενα, 
Ηγουμενίτσα. Όσοι-ες ήταν 
στο σεμινάριο, θα ξέρουν και 
πώς να χρησιμοποιήσουν 
αυτό το δεδομένο.
Η προώθηση των τουρι-
στικών υπηρεσιών-προορι-
σμών γίνεται όλο το χρόνο 
και όχι μόνο την τουριστική 
σεζόν. Ο κόσμος έχει την 
τάση να κάνει τις αναζητή-
σεις και τον προγραμματι-
σμό του off season. Κάτι πά-
ντως που δεν ειπώθηκε στο 
σεμινάριο, είναι ότι μπορεί 
ο αποκλειστικά «ψηφιακός 
ταξιδιωτικός προγραμμα-
τισμός» να κρύβει παγίδες, 
από τις οποίες προστατεύ-
ει η απεύθυνση στους ει-
δικούς (όπως και σε κάθε 
χώρο άλλωστε). Άλλο τόσο 
δεδομένο όμως είναι ότι 
όποιοι απουσιάζουν από το 
διαδίκτυο, χάνουν ένα κυ-
ριολεκτικά απέραντο κοινό 
που μπορεί να γίνει πελάτης 
τους…

Τα «διαφορετικά σεμινάρια» 
της Google για τον τουρισμό

Τα ψηφιακά εργαλεία προ-
ώθησης και προβολής, 
τείνουν να γίνουν μια μικρή 
επιστήμη, η οποία αλλάζει 
πολύ συχνότερα από τα συ-
νηθισμένα. Αυτές τις μέρες, 
αλλάζουν όνομα μέχρι και 
οι… υπηρεσίες της Google 
στις διαφημίσεις, ενώ οι 
παρεχόμενες πιστοποιήσεις 
εκπνέουν σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες.

https://typos-i.gr/article/o-toyrismos-8elei-kai-thn-pshfiakh-toy-eikona
https://typos-i.gr/article/o-toyrismos-8elei-kai-thn-pshfiakh-toy-eikona
https://typos-i.gr/article/o-toyrismos-8elei-kai-thn-pshfiakh-toy-eikona
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Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Πριν από ενάμιση αι-
ώνα, ήταν κάτι σαν… 
παλάτι. Ένα μεγάλο 
διώροφο αρχοντικό, με 

κατώι κι άλλους χρήσιμους για 
την εποχή χώρους, με καμάρες 
στα υπόγεια, με 12 δωμάτια, με 
σκαλιστά ταβάνια, με ζωγραφι-
σμένους τοίχους κι άλλες καλ-
λιτεχνίες. Σήμερα, το αρχοντικό 
Πλακίδα στο Κουκούλι έχει χά-
σει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
αρχοντιά του και προσπαθεί να 
αντέξει όρθιο για να συνεχίζει να 
αποτελεί μέρος της ζαγορίσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς και 
αρχιτεκτονικής.
Η Περιφέρεια Ηπείρου και το 
υπουργείο Πολιτισμού κατα-
βάλλουν αυτή την περίοδο μια 
προσπάθεια για τη διάσωση του 
διατηρητέου αυτού μνημείου, η 
κατάσταση του οποίου κρίνεται 
κρίσιμη. Σε συνέχεια προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ των 
δύο φορέων που αποφασίστηκε 
τον Δεκέμβριο, η οικονομική 
επιτροπή της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου προχώρησε στην ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την 
αναστήλωση της οικίας Πλακίδα 
με τη διαδικασία της διαπραγμά-
τευσης λόγω του κατεπείγοντα 
χαρακτήρα του έργου. Το κόστος 
σύμβασης ανέρχεται σε 143.000 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με τον ανά-
δοχο να έχει δώσει έκπτωση 
28% επί του αρχικού προϋπολο-
γισμού. 
Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημεί-
ων και Τεχνικών Έργων Ηπεί-
ρου με έγγραφό της είχε ζητήσει 
τη συνδρομή της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την ανακατασκευή 
της στέγης και την αποκατάστα-
ση των εσωτερικών χώρων του 
αρχοντικού Πλακίδα, καθώς από 
τις βροχοπτώσεις της περιόδου 
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 

επιδεινώθηκε η στατικότητα του 
φέροντος οργανισμού του κτιρί-
ου και προκλήθηκαν σοβαρές 
φθορές των ξύλινων στοιχείων 
στο εσωτερικό.
Για την αποκατάσταση του αρ-
χοντικού, υπάρχει εγκεκριμένη 
μελέτη από το 2011. Βάσει αυτής 
της μελέτης, είχαν γίνει κάποιες 

πρώτες εργασίες, προϋπολογι-
σμού 150.000 ευρώ, από την Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, σε συνεργα-
σία με το υπουργείο Πολιτισμού, 
το 2013.
Το αρχοντικό της οικογένειας 
Πλακίδα χτίστηκε το 1820, πριν 
από 200 χρόνια δηλαδή, κι ανα-
κατασκευάστηκε το 1875. Το 

1973, το αρχοντικό χαρακτηρί-
στηκε ιστορικό και καλλιτεχνι-
κό οικοδόμημα, διότι «αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα της αρ-
χιτεκτονικής τόσον του παρελ-
θόντος όσον και των αρχών του 
παρόντος αιώνος». Το 1998, οι 
εγγονές του Ευγένιου Πλακίδα 
(ευεργέτη του Κουκουλίου), Ευ-

γενία Ζαρουχλιώτη και Ειρήνη 
Δάνου, παραχώρησαν το πάλαι 
ποτέ αρχοντικό με συμβολαι-
ογραφική πράξη δωρεάς στην 
Αδελφότητα Κουκουλιωτών 
«Ευγένιος Πλακίδας».  
Το 2004, οι τοπικές υπηρεσίες 
Πολιτισμού προχώρησαν στην 
αποτοίχιση τοιχογραφιών του 
αρχοντικού Πλακίδα, προκειμέ-
νου αυτές να διασωθούν. Πρό-
κειται για τοιχογραφίες με πλού-
σια θεματογραφία από φυτικά 
διακοσμητικά, οι οποίες φυλάσ-
σονται στο αρχοντικό Μίσιου στα 
Γιάννενα, στην έδρα της Υπηρε-
σίας Νεωτέρων Μνημείων.

Αρχοντικό Πλακίδα: 
Η επιχείρηση 

διάσωσης ξεκινά Για την αποκατά-
σταση του αρχο-
ντικού, υπάρχει 
εγκεκριμένη μελέτη 
από το 2011. Βάσει 
αυτής της μελέτης, 
είχαν γίνει κάποιες 
πρώτες εργασίες, 
προϋπολογισμού 
150.000 ευρώ, από 
την Περιφέρεια 
Ηπείρου, σε συνερ-
γασία με το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, το 
2013.
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https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannena
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https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
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