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Αριστερά, ένα σμήνος ψαρονιών 
στους καλαμιώνες της λίμνης 
Παμβώτιδας και στο κέντρο δεξιά 
μια χαλκόκοτα. Πάνω ο Νίκος 
Μπούκας και η Τόνια Γαλάνη
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ένας κόσμος γεμάτος ήχους και 
χρώματα, ένας κόσμος που… πε-
τάει: Ο κόσμος των πουλιών. Σε 
ένα δάσος, σε ένα νησάκι, σε μια 

λίμνη (καληώρα σαν των Ιωαννίνων), σε έναν 
υγρότοπο, να έχει τους δικούς του ρυθμούς και 
κανόνες, τις συνήθειές του, τις ομορφιές του, 
τις δύσκολες στιγμές του. Ένας κόσμος που 
υπόσχεται συγκινήσεις σε όσους θέλουν να γί-
νουν αυτόπτες μάρτυρες της άγριας ζωής (κι 
όχι μόνο τηλεθεατές κάποιου ντοκιμαντέρ του 
National Geographic). Υπό έναν όρο: η αυτο-
ψία να γίνει με διακριτικότητα και σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον.
Ο Νίκος Μπούκας και η Τόνια Γαλάνη είναι 
δύο νέοι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά 
αυτόν τον κόσμο. Βιολόγοι και οι δύο, αποφά-
σισαν κάποια στιγμή να κάνουν το χόμπι τους, 
την παρατήρηση πουλιών (γνωστή διεθνώς με 
τον αγγλικό όρο bird watching), επάγγελμα. Και 
σε αυτό το εγχείρημά τους που φέρει το όνομα 
«Plegadis», έχουν βρει μέχρι στιγμής αρκετούς 

συνοδοιπόρους που εμπιστεύονται τις γνώσεις 
τους και το μεράκι τους.
Το bird watching δεν είναι μια απλή διαδικα-
σία. Είναι μια ξενάγηση, μια περιήγηση, ένα 
«ταξίδι» σε ένα οικοσύστημα με όλα όσα το 
συνθέτουν: τη χλωρίδα, την πανίδα, τη γεωλο-
γική μορφή. «Δεν είναι μια απλή βόλτα. Μπορεί 
ο στόχος να είναι να δούμε τα διαφορετικά είδη 
πουλιών, αλλά στη διαδρομή, μπορεί κανείς να 
μάθει πολλά και εντέλει να δει το περιβάλλον 
διαφορετικά. Ένας από τους βασικούς λόγους 
που ξεκινήσαμε την Plegadis ήταν να φέρουμε 
πιο κοντά και τους ντόπιους σε αυτό που λέμε 
άγρια φύση» μας λέει ο Νίκος. «Μαθαίνεις να 
παρατηρείς λεπτομέρειες. Κι όταν κανείς αρ-
χίζει να βλέπει λεπτομέρειες, αλλάζει εντελώς 
ένας περίπατος, ακόμα και σε έναν τόπο οικείο, 
όπως είναι για τους Γιαννιώτες η λίμνη» προ-
σθέτει η Τόνια.
Τον τελευταίο χρόνο, ο Νίκος και η Τόνια έχουν 
ξεναγήσει σε διάφορες προστατευόμενες περι-
οχές, όπως ο Αμβρακικός, το δέλτα του Καλαμά 
και το Ζαγόρι, τόσο Έλληνες όσο και ξένους επι-
σκέπτες. Η παρατήρηση πουλιών συνδυάζεται 

συνήθως με τη φωτογραφία. «Η φωτογραφία 
είναι ένα μέσο για να μάθει κανείς» μας λένε. 
Ο Νίκος μάλιστα είναι ένας ερασιτέχνης φωτο-
γράφος πουλιών και άγριας φύσης με διακρί-
σεις σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.
Και οι δύο πιστεύουν ότι το bird watching και 
η περιήγηση σε ένα οικοσύστημα είναι ένα 
είδος τουρισμού που έχει μέλλον, ειδικά στην 
Ελλάδα. Μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτι-
κά στον τουρισμό της Ηπείρου, καθώς δίνουν 
μία ακόμη επιλογή σε όσους επισκέπτονται την 
περιοχή, ενώ αποτελούν δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται όλες τις εποχές του χρόνου, πε-
ριορίζοντας έτσι το πρόβλημα της τουριστικής 
εποχικότητας.
Όσο  για τον αγαπημένο τους προορισμό, βρί-
σκεται εντός Ηπείρου, και δεν είναι άλλος από 
το δέλτα του Καλαμά. Εκεί όπου βρίσκονται 
αποικίες ερωδιόμορφων πουλιών, όπως οι 
λευκοτσικνιάδες, οι γελαδάρηδες και οι χαλ-
κόκοτες. Οι χαλκόκοτες, σπάνια πουλιά που 
συγγενεύουν με τους ερωδιούς, είναι δε, οι αγα-
πημένες τους: Plegadis falcinellus, η επιστη-
μονική τους ονομασία …

Το bird watching 
δεν είναι μια απλή 
διαδικασία. Είναι 
μια ξενάγηση, μια 
περιήγηση, ένα 
«ταξίδι» σε ένα οι-
κοσύστημα με όλα 
όσα το συνθέτουν: 
τη χλωρίδα, την 
πανίδα, τη γεωλο-
γική μορφή.
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Από αποθήκη, μουσείο τυπογραφίας
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Πιεστήρια, λινοτυπικές 
μηχανές, τυπογραφικά 
στοιχεία, γραφομηχανές, 
λιθογραφικές πλάκες, 

μήτρες: Ένας τεχνολογικός κόσμος 
του παρελθόντος. Πριν μπουν 
στη ζωή μας οι υπολογιστές, οι 
μηχανές offset και οι ψηφιακές 
εκδόσεις. Μια εποχή διαφορετική 
που καθόρισε τη συνέχεια του πο-
λιτισμού μας και τη μετάβασή του 
στην τεχνολογία όπως τη βιώνου-
με σήμερα.
Την πολιτιστική αυτή κληρονομιά 
έρχεται να διαφυλάξει, να συντη-
ρήσει και να υπενθυμίσει το Μου-
σείο Τυπογραφίας και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Εκεί όπου ο επισκέπτης συναντά 
εκθέματα, με τα παλαιότερα από 
αυτά να ανάγονται στον 18ο αιώνα 
και τα νεότερα στα μέσα του περα-
σμένου αιώνα, εκθέματα που δι-
ηγούνται ένα μεγάλο κομμάτι της 
ιστορίας μιας από τις πιο σημα-
ντικές εφευρέσεις του ανθρώπου: 
της τυπογραφίας.
Το Μουσείο Τυπογραφίας και Τε-
χνολογίας πάλευε πολλά χρόνια 
να γίνει μουσείο. Αν και με καθυ-
στέρηση, τα κατάφερε. Η τελετή 
έναρξης της λειτουργίας του μου-
σείου έγινε την Κυριακή 1 Ιουλίου 
στο αίθριο της Φιλοσοφικής Σχο-
λής, παρουσία των πρυτανικών 
αρχών, της υφυπουργού Παιδείας 
Μερόπης Τζούφη, του δημάρχου 
Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, της 
θεματικής αντιπεριφερειάρχη 
Γιούλας Μητροκώστα και πολλών 
καθηγητών.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης μί-
λησε για ένα νέο μουσείο στην 
πανεπιστημιούπολη που φιλο-
δοξεί να αποτελέσει έναν τόπο 
πολιτισμού και ιστορίας και ένα 
«ζωντανό» κύτταρο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Η αρχή γίνεται με το 
1ο συνέδριο γραφικών τεχνών, ερ-
γαστήρια του οποίου θα γίνουν και 
στο μουσείο.
Η κ. Τζούφη, από την πλευρά της, 
έκανε λόγο για ένα μουσείο που 
μπορεί να αποτελέσει «εφαλτήριο 
πολλών δραστηριοτήτων, ανοι-
χτών στην κοινότητα», με πολιτι-
στικές, οικονομικές και τουριστι-

κές αναφορές, ενώ ο κ. Μπέγκας 
το χαρακτήρισε   ως «ένα ξεχωρι-
στό μέλος ενός δικτύου μουσείων 
που αναπτύσσεται στην πόλη». Τη 
σημασία του νέου πολιτιστικού 
αυτού χώρου υπογράμμισε και η κ. 
Μητροκώστα.
Ο αναπληρωτής πρύτανη Ανδρέ-
ας Φωτόπουλος ήταν αυτός που 
ανέλαβε να πει περισσότερα για 
το Μουσείο Τυπογραφίας και Τε-
χνολογίας, ως επικεφαλής της 
επιτροπής μουσείων του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων. Όπως είπε, 
το μουσείο αυτό φιλοξενεί τη 
μεγαλύτερη συλλογή τυπογραφί-
ας στην Ελλάδα, ίσως και στην 
Ευρώπη, καθώς «μετράει»  πάνω 
από 2000 εκθέματα. Αυτή τη στιγ-
μή, στον μουσειακό χώρο, σε δύο 
πολύ μεγάλες αίθουσες στο ισόγειο 
της Φιλοσοφικής Σχολής, εκτίθε-
ται μόλις το 10% της συλλογής.
Μέχρι πριν από λίγους μήνες, όλα 
τα τεκμήρια του τεχνολογικού πα-
ρελθόντος αποτελούσαν απλώς 
αντικείμενα σε μια αποθήκη. Για 
τη μετατροπή της αποθήκης σε 
μουσείο, χρειάστηκαν να γίνουν 
πολλά, όπως καταγραφή των εκ-
θεμάτων, κινητοποίηση εθελο-
ντών, θεσμοθέτηση της δράσης 
κ.ά.
Κατά την τελετή έναρξης της λει-
τουργίας του μουσείου, το όνομα 
που δικαίως ακούστηκε πολύ 

ήταν του ομότιμου καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Γιώργου Πλουμίδη. Ο κ. Πλου-
μίδης επρόκειτο να μιλήσει στην 
εκδήλωση, αλλά δεν μπόρεσε να 
παραστεί λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων. Είναι ο άνθρωπος 
που όχι απλώς οραματίστηκε το 
μουσείο, αλλά που συγκέντρωσε 
τα εκθέματα από όλη τη χώρα. Τα 
περισσότερα από αυτά αποτελούν 
δωρεές, ενώ κάποια αγοράστηκαν 
μέσα στα χρόνια από το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων. Κι όλα αυτά 
ξεκίνησαν το 1989…
Ο κ. Πλουμίδης σε επιστολή του, 
που διαβάστηκε στην εκδήλωση, 
δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του 
για την εξέλιξη της όλης υπόθε-
σης. Από τότε που έφυγε από το 
Πανεπιστήμιο (σ.σ. σήμερα είναι 
διευθυντής του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Βυζαντινών και Μεταβυ-
ζαντινών Σπουδών της Βενετίας), 
τη συλλογή των εκθεμάτων τυπο-
γραφίας και τεχνολογίας ανέλαβε 
ο επίκουρος καθηγητής Φιλολογί-
ας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Σταμάτης Μερσινιάς. Μαζί με τον 
επίκουρο καθηγητή Ιστορίας Νε-
ώτερων Χρόνων Νίκο Αναστασό-
πουλο δούλεψαν για την ανάδειξη 
της συλλογής. Στη μουσειακή συ-
γκρότηση της συλλογής συνέβα-
λαν αρκετοί, όπως ο επιστημονι-
κός συνεργάτης του Μουσείου δρ 

Γιώργος Βλάχος.
Από τα πιο σημαντικά εκθέματα 
του μουσείου είναι τα πιεστήρια 
της Gazetta Jonica (Κέρκυρα), το 
λιθογραφικό πιεστήριο του Διακί-
δη (Πάτρα),ένα αγγλικό πιεστήριο 
Strachan and Heneman, αλλά και 
το πιεστήριο στο οποίο τυπωνόταν 
η εφημερίδα «Yanya-Ιωάννινα». Η 
«Γιάνγια» ήταν μια δίγλωσση εφη-
μερίδα (τούρκικα και ελληνικά) 
που εκδόθηκε το 1869. Το πιεστή-
ριο δώρισε στο Μουσείο ο τελευ-
ταίος ιδιοκτήτης του, ο Μιχάλης 
Γιάννενας που από τη δεκαετία 
του ’60 έως το 1993 εξέδιδε την 
εβδομαδιαία εφημερίδα «Πατρίς».
Μια ενότητα του Μουσείου αφορά 
σπάνια βιβλία, εφημερίδες, περι-
οδικά, αφίσες, χαρτονομίσματα, 
έντυπα μετοχών, έργα χαρακτικής, 
λιθογραφίας και μεταξοτυπίας, 
καταλόγους και δειγματολόγια 
τυπογραφικών στοιχείων. Ειδική 
μνεία γίνεται στους γιαννιώτες 
τυπογράφους που «έδρασαν» στη 
Βενετία τον 17οι αιώνα κυρίως, 
όπως ο Νικόλαος Γλυκύς, ο Νικό-
λαος Σάρρος και τα αδέλφια Θεο-
δοσίου.
Mετά την τελετή έναρξης της λει-
τουργίας του μουσείου, ακολούθη-
σε ξενάγηση στους χώρους, όπου 
είχαν στηθεί και κάποια τυπογρα-
φικά εργαστήρια στο πλαίσιο ερ-
γαστηρίου γραφικών τεχνών.

Από τα πιο σημα-
ντικά εκθέματα 
του μουσείου είναι 
τα πιεστήρια της 
Gazetta Jonica 
(Κέρκυρα), το λιθο-
γραφικό πιεστήριο 
του Διακίδη (Πά-
τρα),ένα αγγλικό 
πιεστήριο Strachan 
and Heneman, 
αλλά και το πιεστή-
ριο στο οποίο τυπω-
νόταν η εφημερίδα 
«Yanya-Ιωάννινα». 
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τι φταίει τελικά με τις 
πολιτιστικές παραγωγές 
στα Γιάννενα και ειδι-
κότερα, με τις συναυλί-

ες όπου συχνά, κάτι πηγαίνει 
στραβά ή απομένει μια «γκρίνια» 
πίσω από κάθε διοργάνωση;
Η πόλη έχει ένα περίεργο συνή-
θειο, να θεωρεί δηλαδή εαυτή 
«αδικημένη» στα θεάματα και 
ιδιαίτερα στις συναυλίες. Ωστό-
σο, τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν 
λείψει από τα Γιάννενα και όχι 
μόνο τα τελευταία χρόνια που ο 
τρόπος διεξαγωγής περιοδειών 
στην Ελλάδα έχει αλλάξει (όπως 
και παντού), αλλά και παλιότερα.
Στα Γιάννενα έχει παίξει ο Φί-
λιπ Γκλας μεταξύ άλλων, ενώ ο 
«πολύς» Μπρέγκοβιτς έχει παί-
ξει δύο φορές. Από το 2005 και 
μετά, όλο και ένα μεγάλο ξένο 
«συμβόλαιο» θα επισκεφθεί την 
πόλη, ειδικά το καλοκαίρι, ενώ 
τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες για να αποκτήσουν 
και τα Γιάννενα ένα μουσικό 
φεστιβάλ αναφοράς, μιας και τα 
φεστιβάλ είναι η επιχείρηση του 
μέλλοντος σε πολλά επίπεδα.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι 
προσπάθειες ήταν κυρίως απο-
σπασματικές και χωρίς συγκεκρι-
μένο προγραμματισμό και δεν θα 
έχει άδικο. Από τη δεκαετία του 
’90 που οι συναυλίες ήταν πολύ 
σποραδικές, μέχρι την πρώτη 
δεκαετία του 2000 που τα συ-
ναυλιακά γεγονότα στα Γιάννενα 
συνδέθηκαν μέχρι και με… προε-
κλογικές περιόδους και υποσχέ-
σεις, ο σοβαρός προγραμματισμός 
που αναδεικνύει μια διοργάνωση 
σε σήμα κατατεθέν της πόλης 
και της επιτρέπει να αυτονομηθεί 
χάρη στη φήμη της, λείπει.
Ποια είναι τα προβλήματα όμως, 
στη διοργάνωση τέτοιων γεγονό-
των; Λείπουν οι χώροι; Λείπουν 
οι άνθρωποι; Λείπει το κοινό; 
Τίποτα από όλα αυτά από μόνο 
του, αλλά και… όλα μαζί.
Το τριήμερο 20-23 Απριλίου 
2018, γίνονταν στα Γιάννενα 16 
πολιτιστικά γεγονότα (συναυλίες 
και θεατρικές παραστάσεις) με 
εισιτήριο, χωρίς να υπολογίζο-

νται και κάποια με δωρεάν είσο-
δο. Εάν ο καιρός το επέτρεπε, τα 
δύο τελευταία σαββατοκύριακα 
του Ιουνίου, αλλά και το πρώ-
το του Ιουλίου, θα είχαν επίσης 
πολλές εκδηλώσεις.
Η ατζέντα επομένως, δεν λείπει. 
Ούτε οι χώροι, έστω και αν αυτοί 
που μπορούν πραγματικά να υπο-
στηρίξουν ένα μεγάλο live και όχι 
μια πιο underground βραδιά (αν 
και αυτές έχουν την ιδιαίτερη 
χάρη τους), δεν είναι πολλοί.
«Πρέπει να έχεις κάτι δικό σου, 
δηλαδή το χώρο ή τον ήχο για 
παράδειγμα. Μετά, πρέπει να 
είσαι και τυχερός για να βγάλεις 
μεροκάματο» λέει στον Τύπο Ιω-
αννίνων ο Θωμάς Νάστος, που 
μαζί με τον Κώστα Ζούκα έχουν 
το Stage.
Ο κανόνας πάντως είναι ότι ένα 
«γερό λαϊκό» θα σταθεί καλύτε-
ρα οικονομικά, ακόμα και από 

ένα καλό ροκ live. Αν ένας χώ-
ρος κάνει 50-60 live τη σεζόν, 
υπολογίζοντας πάντα τα πάγια 
έξοδα, το προσωπικό, αλλά και 
τα έξοδα της διοργάνωσης της 
συναυλίας, τότε μπορεί να στα-
θεί. Φυσικά,   οι δυσκολίες είναι 
πολλές, καθώς συχνά οι διακα-
νονισμοί είναι τέτοιοι που μπο-
ρούν να αποβούν ζημιογόνοι για 
κάποια από τα μέρη της παρα-
γωγής. Αν έρθει κόσμος, μπορεί 
να πληρωθεί ο χώρος, η μπάντα, 
αλλά όχι ο μάνατζερ. Αν έρθει 
κόσμος και δεν κάνει κατανάλω-
ση, τότε μπορεί να «μπει μέσα» 
το μαγαζί. Αν δεν έρθει κόσμος, 
τότε τα πράγματα δυσκολεύουν 
για όλους…
Στους ανοιχτούς χώρους, τα 
πράγματα είναι αρκετά διαφο-
ρετικά. Στα Γιάννενα, εισιτήρια 
έχουν κόψει οι… γνωστοί άγνω-
στοι: Στον Φρόντζο, πάνω από 

1.500 εισιτήρια έχουν κάνει ο 
Γκόραν Μπρέγκοβιτς, οι Deep 
Purple και ο Βασίλης Καρράς. Οι 
Scorpions, το οικονομικά μεγα-
λύτερο συναυλιακό γεγονός της 
πόλης, ήταν σε άλλο επίπεδο. 
Στις 30 Ιουνίου, οι Μάλαμας-Πα-
πακωνσταντίνου είχαν περίπου 
2.500 κόσμο σε ένα χώρο που 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε για συ-
ναυλίες, το πάρκο Πυρσινέλλα.  
Τα γεγονότα των τελευταίων 
ημερών, με τη ματαίωση της 
συναυλίας των Tiger Lillies στο 
Ιτς Καλέ, αναδεικνύουν ένα ακό-
μα θέμα: ότι οι υπηρεσίες της 
πόλης δεν έχουν ακόμα «συνη-
θίσει» σε ένα νέο ρόλο, του οι-
κοδεσπότη-διοργανωτή τέτοιων 
γεγονότων. Ενώ οι Tiger Lillies 
στα Γιάννενα ματαιώθηκαν, την 
Πάτρα έπαιξαν κανονικά, παρότι 
και εκεί, υπάρχει θέμα με τους 
αρχαιοφύλακες και τις υπερω-

ρίες τους. Εννοείται ότι πρέπει 
να σταθμίζεται η επιβάρυνση 
που φέρνει σε έναν ευαίσθητο, 
μνημειακό χώρο, η πολιτιστική 
διοργάνωση. Αλλά μέχρι να φτά-
σουμε εκεί, υπάρχει ακόμα δρό-
μος, όπως φαίνεται…

Τέλος, το πρόβλημα του άστατου 
καιρού δεν είναι πια μόνο γιαν-
νιώτικο. Ωστόσο, η αντιμετώπι-
ση είναι διαφορετική, ανάλογα 
πάντα με το μέγεθος και το κό-
στος της παραγωγής. 
Ο Κωστής Μαραβέγιας για πα-
ράδειγμα, επέλεξε να ματαιώσει 
και τις δύο εμφανίσεις του σε 
Γιάννενα και Πάτρα, εξαιτίας του 
καιρού. Στις 23 Ιουνίου όμως, 
στην Αθήνα, ο Nick Cave και οι 
Editors περίμεναν να σταματήσει 
η καταρρακτώδης βροχή για να 
παίξουν μεταμεσονύκτια, στην 
πλατεία Νερού στο Φάληρο…
Σίγουρα, το προσεχές μέλλον 
απαιτεί διαφορετικές υποδο-
μές (σκεπαστές σκηνές, ίσως 
κάποιο αίθριο για το κοινό) και 
ακόμα πιο σίγουρα, διαφορετι-
κού τύπου διαχείριση από τους 
φορείς.

Διοργανώνοντας 
μια συναυλία 
στα Γιάννενα

Κάνοντας 
κλικ στο 
μικρόφωνο 
μπορείτε να 
ακούσετε το 
ρεπορτάζ

https://soundcloud.com/s4l7lfluuizn/live-in-ioannina
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Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σκηνοθε-
τούν την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Το κείμενο βασίζεται σε 
νέα μετάφραση του ποιητή Γιώργου Μπλάνα και η πρω-
τότυπη μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Όλα τα 
πρόσωπα του δράματος μοιράζονταν σε τρεις υποκριτές: 
Αιμίλιος Χειλάκης (Κρέων και Ευριδίκη), Αθηνά Μαξίμου 
(Αντιγόνη και Τειρεσίας) και Μιχάλης Σαράντης (Αίμονας, 
Σκοπός και Ισμήνη). Τα εννιά μέλη του χορού αναλαμβά-
νουν το ρόλο των αφηγητών.

«Θεσμοφοριάζουσες»: Πρεμιέρα 
στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μετά την περσινή «Μήδεια» του Ευριπίδη 
σε σύμπραξη με το Θέατρο Τέχνης «Κά-
ρολος Κουν» και το Φεστιβάλ Αθηνών 
και Επιδαύρου, το Δημοτικό Περιφερει-

ακό Θέατρο Ιωαννίνων (ΔΗΠΕΘΙ) συμπράττει φέτος 
με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, την εταιρία «Α.Μ. Τέχνη 
Χώρος» και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Οι 
«Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη είναι το φετι-
νό στοίχημα του γιαννιώτικου Δημοτικού Θεάτρου.
Η πρεμιέρα της παράστασης σε σκηνοθεσία του 
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, καλλιτεχνικού διευθυντή 
του Φεστιβάλ Αθηνών, θα γίνει στο αρχαίο θέατρο 
της Δωδώνης, στις 13 Ιουλίου, στις 21:30. Θα ακο-
λουθήσει και δεύτερη παράσταση, στις 14 Ιουλίου.
Το αριστοφανικό έργο, που θίγει ζητήματα φύλου και 
πολιτικής, ανεβαίνει σε μετάφραση του Παντελή Μπου-
κάλα. Η μουσική είναι του Νίκου Κυπουργού. Τους ρό-
λους ερμηνεύουν: Μάκης Παπαδημητρίου, Οδυσσέας 
Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Νάντια 
Κοντογεώργη, Ελένη Ουζουνίδου, Άνδρη Θεοδώτου, 
Μαρία Κατσανδρή, Γιώργος Παπαγεωργίου, Βαλέρια 
Δημητριάδου, Ειρήνη Μακρή, Κατερίνα Μαούτσου, 
Ίριδα Μάρα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Ελένη Μπούκλη, 
Ηλέκτρα Σαρρή, Νατάσα Σφενδυλάκη, Αντιγόνη Φρυδά.
Οι «Θεσμοφοριάζουσες» θα παιχτούν σε άλλες επτά 
πόλεις της χώρας. Στην Επίδαυρο θα «δοκιμαστούν» 
στις 27 και 28 Ιουλίου.
Η προπώληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις 
στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης ξεκίνησε ήδη 
(viva.gr). Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ, και 12 ευρώ 
το μειωμένο.
Οι «Θεσμοφοριάζουσες» είναι το πρώτο έργο που 
ανεβαίνει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αρχαίου Δρά-
ματος του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Θα ακολουθήσουν άλλες τέσσερις, ως φιλοξενούμε-
νες. Αυτές είναι:

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ «Ορέστης» του Ευριπίδη αποτελεί την κα-
λοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελ-
λάδας. Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του καλλι-
τεχνικού διευθυντή του ΚΘΒΕ Γιάννη Αναστασάκη και σε 
νέα μετάφραση του ποιητή Γιώργου Μπλάνα. Στον ρόλο 
του Ορέστη ο Χρίστος Στυλιανού και στον ρόλο της Ηλέ-
κτρας η Ιωάννα Κολλιοπούλου.

Ο ΘΈΜΗΣ Μουμουλίδης, δημιουργός της 5ης εποχής, 
ανεβάζει την «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη, με τη Λένα Παπα-
ληγούρα στον ομώνυμο ρόλο. Μαζί της ο Νίκος Κουρής 
στον ρόλο του Ορέστη και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης 
στον ρόλο του Παιδαγωγού. Η παράσταση βασίζεται σε 
μετάφραση του Κ.Χ. Μύρη. Η μουσική είναι του Θύμιου 
Παπαδόπουλου.

Ο ΣΚΗΝΟΘΈΤΗΣ Τσέζαρις Γκραουζίνις, μετά τους «Επτά 
επί Θήβας», επιστρέφει με το πρώτο έργο της τριλογίας 
της Ορέστειας του Αισχύλου «Αγαμέμνων». Στον διπλό 
ρόλο του Αγαμέμνονα και του Αίγισθου ο Γιάννης Στάν-
κογλου, ενώ Κλυταιμήστρα η Μαρία Πρωτόπαππα. Μαζί 
τους ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η 
Ιώβη Φραγκάτου και 12μελής χορός. Το έργο ανεβαίνει 
σε νέα μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα και πρωτότυπη 
μουσική του Χάρη Πεγιάζη. 
Παραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, Stefi & Lynx 
Productions/Arcadia Media, ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και Κοζάνης

«Αντιγόνη»
Στις 18 Ιουλίου, στις 21:30, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ

«Αγαμέμνων»
Στις 27 Ιουλίου, στις 21:30, στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης

«Ηλέκτρα»
Στις 3 Αυγούστου, στις 21:30, 
στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

«Ορέστης»
Στις 22 Αυγούστου, στις 21:30, 
στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Περιμένοντας τον ήλιο, 
πενήντα χρόνια πριν
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Όταν ο κόσμος άκουγε αγγλική μουσική 
στις ΗΠΑ, οι Doors, το συγκρότημα 
του Ρέι Μάνζαρεκ και του γοητευτικού 
κομπέρ Τζιμ Μόρισον, έκανε την αντί-

στροφη κίνηση. Τον Ιούλιο 
του 1968, πριν ακριβώς 50 
χρόνια δηλαδή, οι Doors 
κυκλοφόρησαν το τρίτο 
τους άλμπουμ, που παρότι 
δεν ήταν το καλύτερό τους, 
περιείχε το μεγαλύτερο χιτ 
που τους έκανε γνωστούς 
στην Αγγλία, αλλά και την 
καλύτερή τους σύνθεση.
Το Hello, I love you ήταν 
ένα παιχνίδι με τα νεύρα 
του Ρέι Ντέιβις των Kinks 
βασικά, ένα τραγουδάκι «πεσίματος» στο πλήρες 
κλίμα της εποχής. Αυτό, μπορείτε να το δείτε να 
αποτυπώνεται επακριβώς στις σεζόν της σειράς 
Mad Men που έχουν γυριστεί στο Λος Άντζελες, 
στην πατρίδα των Doors. 
Εκτός όμως από τη διαστημική επιτυχία, ο δί-
σκος είχε και το απόλυτο τραγούδι αποχαιρετι-
σμού στο καλοκαίρι: Το Summer’s almost gone, 

μια υπέροχη δημιουργία του Μόρισον, στο οποίο 
συμμετέχει η κιθάρα του Ρόμπι Κρίγκερ με εξαι-
ρετικό τρόπο, μοιάζει με οκτώμιση απόγευμα σε 
παραλία ελληνικού νησιού χωρίς τουρίστες (αν 

υπάρχει πια κάτι τέτοιο), με 
τους τελευταίους καφέδες 
και τις πρώτες μπύρες, στις 
29 Αυγούστου…
Ο δίσκος στηρίχτηκε πολύ 
και από το α λα Κουρτ Βάιλ 
Love street και τα σαφώς 
πιο ροκ εν ρολ We could be 
so good together και Five to 
one (babe, one in fiiiiive…).
Το Waiting for the sun ήταν 
μια μεγάλη στιγμή των 
Doors. Όχι καλύτερο από το 

πρώτο και ομώνυμο, αλλά σίγουρα με μεγαλύ-
τερη προσωπικότητα από τα δύο επόμενα άλ-
μπουμ, μέχρι να φτάσει το LA Woman και να κα-
θορίσει τη μουσική τους για πάντα. Μετά το χαμό 
του Μόρισον, το 1971, οι Doors συνέχισαν για τρία 
ακόμα άλμπουμ, πολύ διαφορετικά από αυτά που 
άγγιξε ο lizard king, που ως γνωστόν, μπορούσε 
να κάνει τα πάντα…

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Διακριτικά και μακριά 
από τους θορύβους, 
αλλά όχι από τους 
ήχους… Σε τόπους ιδι-

αίτερους: Στον αρχαιολογικό 
χώρο της Δωδώνης, στις αυλές 
των μονών Περιστεράς-Δου-
ρούτης και Αγίας Παρασκευής 
Μαρμάρων, στο Μουσείο Αργυ-
ροτεχνίας κι αλλού. Μια μεγάλη 
ομάδα ανθρώπων που εδώ και 
μέρες συναντάται, συνδιαλέγε-
ται, αναζητά μετασχηματισμούς 
και διερευνά και που προσπαθεί 
να πλάσσει έναν και μοναδικό 
«τόπο», αυτόν του αρχαίου δρά-
ματος. 
Το εργαστήριο καλλιτεχνικής 
έρευνας «Θερινό Μαντείο» (1-18 
Ιουλίου) που διοργανώνει το ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων, με τη στήριξη 
του Δήμου Ιωαννιτών, διανύει 
ήδη την πρώτη του εβδομάδα. 
Σαράντα πέντε νέοι ηθοποι-
οί και γενικότερα καλλιτέχνες 
των παραστατικών τεχνών από 
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα 
Γιάννενα, τη Μεγάλη Βρετανία, 
την Ελβετία αφιερώνονται στη 
σπουδή του αρχαίου δράματος 
ως πολυσύνθετου ηχητικού το-
πίου («Τόπος των Ήχων»).Ένα 
εργαστήρι εμπνευσμένο από 
το Μαντείο της Δωδώνης, το 
επονομαζόμενο «Μαντείο των 
Ήχων». 
Στο διερευνητικό αυτό ταξίδι, 
τον ρόλο του «ξεναγού» έχουν 
αναλάβει σημαντικοί άνθρωποι 
του σύγχρονου θεάτρου, με τον 
καθένα από αυτόν να έχει βάλει 
τη σφραγίδα του στην «ανάγνω-
ση» του αρχαίου δράματος στην 
Ελλάδα και στην τέχνη γενικό-
τερα. Μια συνένωση δυνάμεων 
που προέκυψε από μια ιδέα της 
προέδρου του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννί-
νων Αλέκας Βακαλοπούλου και 
την υλοποίηση της οποίας ανέ-
λαβε να οργανώσει η καλλιτεχνι-
κή διευθύντρια του Δημοτικού 
Θεάτρου Ελένη Δημοπούλου. 
Ο «Τύπος Ιωαννίνων» συνά-
ντησε τον σκηνοθέτη Μιχαήλ 
Μαρμαρινό, τον σκηνοθέτη και 
ηθοποιό Νίκο Καραθάνο και τη 
θεατρολόγο Δηώ Καγγελάρη, η 
οποία είναι και η επιστημονική 
υπεύθυνη του εργαστηρίου. Μια 
μεσημεριανή συνάντηση σε ένα 
καφέ, δίπλα στη λίμνη, και μια 
συζήτηση για το εθνικό φαντασι-
ακό και την προγονοπληξία «από 
την οποία έχει δεινοπαθήσει η 

RESTLESS 
WATERS 
ΚΑΙ VIDEO 
ART
Η ΕΚΘΕΣΗ Restless Waters, 
με συμμετοχή 50 καλλιτεχνών 
από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό γίνεται στο Σουφαρί Σε-
ράι. Τα εγκαίνια θα γίνουν τη 
Δευτέρα 9 Ιουλίου, στις 18.00 
και η έκθεση θα λειτουργεί  
10.00-13.00 και 19.00-21.00
Επίσης, η παρουσίαση video 
art έργων ιταλών καλλιτε-
χνών με την επιμέλεια της 
Silvia Grandi από το Πανεπι-
στήμιο της Μπολόνια, ξεκινά 
στο Σπήλαιο Περάματος από 
το Σάββατο 7 Ιουλίου και θα 
διαρκέσει μέχρι Κυριακή 16 
Ιουλίου. 

https://www.youtube.com/watch?v=D9ZY7StaExU&list=PLCc1CdM5OcYyCaMiJaCfakQtpKidR4vtA
http://www.hromoepilogi.gr


Ελλάδα» (Νίκος Καραθάνος), τη 
μεγάλη απειλή της εμπορευμα-
τοποίησης «με το κοινό να εκ-
παιδεύεται σε ευκολίες» (Δηώ 
Καγγελάρη), την ταυτότητα του 
αρχαίου δράματος, «η οποία εί-
ναι παγκόσμια και όχι ελληνική» 
(Μιχαήλ Μαρμαρινός) και κυρί-
ως για το αρχαίο δράμα και το 
«Θερινό Μαντείο». 
Το αρχαίο δράμα έχει πολύ δρό-
μο μπροστά του, όπως μας λένε. 
Είναι ένας ανεξάντλητος τόπος 
διερεύνησης. Ένα εργαστήριο 
καλλιτεχνικής έρευνας όπως το 
«Θερινό Μαντείο» έρχεται ακρι-
βώς να ιχνηλατήσει τις όποιες 
νέες διαδρομές. Κάθε εποχή έχει 
σαφώς τις δικές της προκλή-
σεις, με τους δημιουργούς να 
αναζητούν τον δικό τους τρόπο 
προσέγγισης του αρχαίου δράμα-
τος. Το «Θερινό Μαντείο», ως μια 
συλλογική προσπάθεια, επιδι-
ώκει πάνω απ’ όλα να αποτελέ-
σει για τους συμμετέχοντες μια 
εμπειρία αρχαίου δράματος αλλά 
και μια εμπειρία του τόπου. Ο τό-

πος έχει τη σημασία του… 
«Το ‘Θερινό Μαντείο’ φτιάχτηκε 
για να είναι κάτι που δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη. Αυτή η πόλη έχει 
ήχους, και συνέχεια ανακαλύ-
πτεις νέους» αναφέρει η κ. Καγ-
γελάρη. 
Και βέβαια στο επίκεντρο η αρ-
χαία Δωδώνη, με τη μυθολογία 
της και την αφήγησή της. «Έχει 
σημασία να κατανοήσει κανείς 
τις ιδιαιτερότητες. Γιατί ένα ερ-
γαστήρι; Γιατί στα Γιάννενα; Αν 
μας έλεγαν για κάπου αλλού, 
μπορεί να μην πηγαίναμε» προ-
σθέτει ο κ. Καραθάνος. 
Και οι τρεις μοιράζονται την πε-
ποίθηση ότι το «Θερινό Μαντείο» 
μπορεί και πρέπει να έχει συνέ-
χεια, ενώ εκτιμούν ότι μπορεί να 
εμπλουτιστεί τα επόμενα χρόνια 
με παράλληλες δράσεις και δρα-
στηριότητες. Η ομάδα εξάλλου, 
η «μαγιά», υπάρχει.
Τι άλλο χρειάζεται; Η επιθυμία… 
Η κατανόηση και η συνειδητο-
ποίηση μιας άλλης πλευράς της 
πόλης, η ανάδειξη ενός άλλου 
«τόπου». Κι όπως αναφέρει ο κ. 
Μαρμαρινός: «Τα Ιωάννινα και 
η Δωδώνη μπορούν να αποτε-
λέσουν ένα κέντρο διερεύνησης 
του αρχαίου δράματος και μάλι-
στα –γιατί όχι;- με διεθνές βλέμ-
μα. Έχουν όλα τα εχέγγυα. Αν η 
πόλη πιστέψει σε αυτό, μπορεί 
να κάνει θαύματα». 
Στην υλοποίηση του εργαστη-
ρίου «Θερινό Μαντείο», μια ση-
μαντική δράση του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων με προοπτικές, συμ-
μετέχουν: Ελένη Δημοπούλου 
ως υπεύθυνη οργάνωσης, Δηώ 
Καγγελάρη ως επιστημονική 
υπεύθυνη, Μιχαήλ Μαρμαρινός, 
Νίκος Καραθάνος, Σίμος Κα-
κάλας στη διδασκαλία των ερ-
γαστηρίων, Ρηνιώ Κυριαζή και 
Κωνσταντίνος Θωμαΐδης στη 
φωνητική διδασκαλία, Νικαί-
τη Κοντούρη στο master  class, 
Μάρθα Φωκά στην κατασκευή 
προσωπείων, και Μαρία Μαχαί-
ρα ως υπεύθυνη συντονισμού 
του εργαστηρίου.
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«Θερινό Μαντείο», 
ένα εργαστήριο με μέλλον
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Από αριστερά ο 
Νίκος Καραθάνο, 
η Δηώ Καγγελάρη 
και ο Μιχαήλ 
Μαρμαρινός

Το ‘Θερινό Μαντείο’ φτιάχτηκε για να είναι κάτι 
που δεν θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη. Αυτή η πόλη έχει ήχους, και συνέχεια 
ανακαλύπτεις νέους
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Τα «μέσα» 
και «έξω» του ΠΑΣ
Σε μια από τις 

πιο ριζικές 
αλλαγές στο 
δυναμικό της 

ομάδας προχωράει 
φέτος ο ΠΑΣ Γιάννι-
να, στην περίοδο των 
μεταγραφών. Η ομά-
δα ξεκίνησε την προ-

ετοιμασία της αυτή 
την εβδομάδα, στο 
ΠΕΑΚΙ, με αρκετά 
από τα νέα πρόσωπα 
να δίνουν το παρών 
και οι μεταγραφές, 
τόσο εισόδου όσο 
και… εξόδου να μην 
έχουν τελειώσει. 

Ο ΠΑΣ κινείται στο μεταγραφικό παιχνίδι 
βασικά με ελεύθερους παίκτες, ενώ περιμέ-
νει να δει εάν κάποια ομάδα θα πληρώσει τη 
ρήτρα του Κόντε για να βάλει στο ταμείο του 
900.000 ευρώ. 

Μέχρι στιγμής, ο κατάλογος έχει ως εξής:

ΈΦΥΓΑΝ:

Χαλκιαδάκης ελεύθερος ΑΈΛ;

Μπέριος ελεύθερος Κισβάρντα

Χέλκβιστ ελεύθερος BP

Γιαννίκογλου ελεύθερος ΑΈΚ

Ζαχαρός ελεύθερος

Γαρουφαλιάς ελεύθερος Ατρόμητος

Καρανίκας ελεύθερος ΑΈΛ

Μανθάτης
λήξη 
δανεισμού

Ολυμπιακός

ΉΡΘΑΝ

Λεό ελεύθερος Κισσαμικός

Κούζικ ελεύθερος Σταλ

Ξύδας ελεύθερος Κισσαμικός

Κάστρο 
Μπάρος

ελεύθερος Σερβέτ

Παμλίδης ελεύθερος Κέρκυρα

Σιόντης ελεύθερος Κέρκυρα

Λουκίνας ελεύθερος Κισσαμικός

Κακούμπα ελεύθερος Φεϊρένσε

Στο μεταξύ, η προετοιμασία συνεχίζεται με 
διπλές προπονήσεις στο ΠΕΑΚΙ, αρχικά με 
φυσική κατάσταση και δύναμη. Σε δέκα μέ-
ρες, θα ξεκινήσουν και τα φιλικά, πρώτα στο 
Καρπενήσι

Η ομάδα των Μηχανικών πήρε το φετινό, 3ο εργασιακό 
Πρωτάθλημα Μπάσκετ, νικώντας στον τελικό τους 
Δικηγόρους/Νομικά Επαγγέλματα με 71-65. Είναι το 
δεύτερο τρόπαιο για την ομάδα, που έχει πάρει μέρος 

και στους τρεις μέχρι τώρα τελικούς. Την τρίτη θέση στο φετινό 
πρωτάθλημα κατέκτησε η ομάδα των Επαγγελμάτων Υγείας, νι-
κώντας στον μικρό τελικό τη Δωδώνη με 87-84, σε ένα ματς που 
κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Στους δυο ημιτελικούς που έγιναν την Παρασκευή τα Νομικά 
Επαγγέλματα κέρδισαν τη Δωδώνη με 84-78 και οι Μηχανικοί 
κέρδισαν εύκολα τα Επαγγέλματα Υγείας, με 96-73.
Και τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια συγκέντρωσαν πάρα πολλούς 
φιλάθλους, στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο, ενώ πριν τον μεγάλο 
τελικό το Συμβούλιο Πρωταθλήματος του Εργασιακού, βράβευσε 
τον παλαίμαχο διαιτητή και Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών 
Κώστα Μητσόπουλο, για την προσφορά του στο άθλημα.
Επίσης βραβεύθηκε ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος 
της Α1 κατηγορίας και πρώτος στα τρίποντα, Δημήτρης Ζήσης 
(Εγνατία Οδός). Τις βραβεύσεις και τις απονομές έκαναν ο δήμαρ-
χος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης 
Γοργόλης, οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Βίνης, Δημήτρης Κατηρτσί-
δης και Γιάννης Λιόντος και ο γιατρός Σπύρος Σιαράβας.
Το Συμβούλιο Πρωταθλήματος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι 
συνέβαλαν για την υλοποίηση του 3ου Εργασιακού, τον περιφε-
ρειάρχη Αλέκο Καχριμάνη, τους δημάρχους Ιωαννίνων Θωμά 
Μπέγκα, Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκο, Μετσόβου Κώστα Τζαφέα και 
Καλπακίου Κώστα Καψάλη, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, 
Γιώργο Καψάλη, τον πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου Θανάση Τσίνα, 
καθώς και τον πρώην πρύτανη Ευριπίδη Γλαβά, την ΕΣΚΑΒΔΕ 
και τον πρόεδρό της Κώστα Νικάκη, τη δημοτική σύμβουλο Βού-
λα Τσίλη, τους χορηγούς και τους γιατρούς, τα παιδιά της γραμ-
ματείας των αγώνων, τους διαιτητές και τον κ. Σπύρο Καρακώ-
στα και όλα τα Μέσα Ενημέρωσης που συνέβαλαν στην προβολή 
του πρωταθλήματος.

Επέστρεψαν 
στην κορυφή 
οι Μηχανικοί
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Η τέχνη της πέτρας: δύ-
σκολη, σκληρή, γεμάτη 
με αστείρευτη υπομονή 
και σοφία. Μαστόρια, 

τεχνίτες, κτιστάδες, πετράδες, 
που άφησαν πίσω τους μια τερά-
στια πολιτιστική κληρονομιά: από 
τα γεφύρια και τις κατοικίες μέχρι 
τις βρύσες και τις ξερολιθιές. Μια 
φυσική δόμηση, τα «μυστικά» της 
οποίας αρχίζουν να ξεχνιούνται.
Τα «μυστικά» αυτά της παραδοσι-
ακής μορφής δόμησης προσπαθεί 
να διασώσει μια ομάδα νέων αρ-
χιτεκτόνων με το όνομα  «Μπου-
λούκι»  με έδρα την Αθήνα. Μια 
λέξη δανεική από τις ομάδες των 
μαστόρων που πήγαιναν από τόπο 
σε τόπο, όπως οι Ηπειρώτες, για 
να βρουν δουλειά. Η ομάδα έρχε-
ται να βάλει το δικό της λιθαράκι 
στην αναβίωση της τέχνης της 
πέτρας μαζί με τον Δήμο Βορεί-
ων Τζουμέρκων και το Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου.
Τον Αύγουστο, θα βρίσκεται στα 
Τζουμέρκα, σε έναν τόπο που 
ανέδειξε πολλούς μαστόρους, για 
να διοργανώσει ένα εργαστήριο 
πέτρινης δόμησης «Το μπουλού-
κι στο γεφύρι». Ένα εργαστήριο 
που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα 
σχολείο για τη μετάδοση γνώσε-
ων από τους παλιούς στους νε-
ότερους και από τους ειδικούς 
στους λιγότερο ειδικούς αλλά και 
μία συνάντηση προβληματισμού 
για τη διάσωση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της επιστροφής 
της φυσικής δόμησης.
Το εργαστήριο θα στηθεί σε ένα 
κάθε άλλο παρά τυχαίο σημείο. 
Δίπλα από το Γεφύρι της Πλάκας, 
όπου αυτόν τον καιρό αναμένεται 
να πιάσει δουλειά ο εργολάβος του 
κύριου έργου. «Το Γεφύρι της Πλά-
κας αποτελεί εν δυνάμει ένα σχο-
λείο για την πέτρινη δόμηση» ανα-
φέρουν στον «Τύπο Ιωαννίνων» 
ο Παναγιώτης Κωστούλας και η 

Μίνα Κουβάρα, μέλη της ομάδας 
(τα άλλα τρία μέλη είναι ο Χρι-
στόφορος Θεοχάρης, ο Γρηγόρης 
Κουτρόπουλος και ο Ίωνας Σκλα-
βούνος). «Το έργο του γεφυριού 
δίνει μια ευκαιρία αναζωογόνησης 
των παραδοσιακών τεχνικών ενώ 
παράλληλα υπενθυμίζει ότι η πέ-
τρινη παραδοσιακή δόμηση δεν 
έχει πεθάνει» μας λέει ο κ. Κω-
στούλας. Η κ. Κουβάρα, από την 
πλευρά της, δίνει έμφαση στην 
ανάγκη να επιβιώσει η παράδοση 
και να αποκτήσει μέλλον. «Σε όλη 
την Ευρώπη οι παραδοσιακές τε-
χνικές επανέρχονται». «Στην Ελ-
λάδα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο 
σημείο στο οποίο μπορεί να κοπεί 
το νήμα της συνέχειας της τέχνης 
της πέτρας» υπογραμμίζει.
Το Γεφύρι της Πλάκας αποτέλεσε 
για το «Μπουλούκι» την αφορμή 
να αναμοχλεύσει την τοπική γνώ-
ση και να αναζητήσει τους μαστό-
ρους. Το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα, η ομάδα κατέγραψε τις 
προφορικές μαρτυρίες μαστόρων, 
ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, που 
είχαν την εμπειρία έργων με την 
πέτρα να αποτελεί το βασικό δο-
μικό υλικό. Στο εργαστήριο του 
Αυγούστου, θα διδάξουν μάστορες 
όπως ο Δημήτρης Λαγός από το 
Μιχαλίτσι, ο Χρήστος Τσέκας από 
τους Ραφταναίους, ο Πάτροκλος 
Πατσιούρας από το Ελληνικό και 
άλλοι πολλοί.
Το θεωρητικό κομμάτι του ερ-
γαστηρίου θα υποστηρίξουν ση-
μαντικοί ακαδημαϊκοί, όπως ο 
Μανώλης Κορρές, ο Δημήτρης 
Καλιαμπάκος, ο Γιώργος Σμύρης, 
ο Βασίλης Γκανιάτσας, ο Σταύρος 
Μαμαλούκος και ο Θεόδωρος Πα-
παγιάννης, αλλά και η Έλενα Μα-
μάνη, αρχιτέκτονας και υποδιευ-
θύντρια της οργάνωσης Cultural 
Heritage without Borders στην 
Αλβανία και ο Ντέιβιντ Μπάξτερ, 
διευθυντής των Ευρωπαϊκών Έρ-
γων του Ινστιτούτου Αποκατάστα-
σης Ιστορικών Κτηρίων (IHBC).

Ένα «Μπουλούκι», 
η τέχνη της πέτρας 
και το γεφύρι

Ο Παναγιώτης Κωστούλας και η Μίνα Κουβάρα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΩΣΤΟΎΛΑΣ:
«Το έργο του 
γεφυριού δίνει 
μια ευκαιρία 
αναζωογόνησης 
των παραδοσι-
ακών τεχνικών 
ενώ παράλληλα 
υπενθυμίζει ότι 
η πέτρινη παρα-
δοσιακή δόμηση 
δεν έχει πεθάνει»

ΜΙΝΑ ΚΟΎΒΑΡΑ:
«Στην Ελλάδα 
βρισκόμαστε σε 
ένα κρίσιμο ση-
μείο στο οποίο 
μπορεί να κοπεί 
το νήμα της συνέ-
χειας της τέχνης 
της πέτρας»

https://boulouki.org/gr/
https://boulouki.org/gr/
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Έφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΈΤΈ ΓΙΑ...

Η ώρα του μηχανογραφικού
Μετά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων των 
Πανελληνίων, το εν-
διαφέρον των υπο-

ψηφίων για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει 
στραφεί στη συμπλήρωση του 
μηχανογραφικού.
Έως τις 16 Ιουνίου, που είναι η 
καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής και οριστικοποίησης του 
μηχανογραφικού, ο κάθε υποψή-
φιος θα πρέπει να μελετήσει τις 
επιλογές του και να πάρει πλη-
ροφορίες για τις σχολές που τον 
ενδιαφέρουν, το πανεπιστήμιο 
που ανήκουν και τα προγράμμα-
τα σπουδών της κάθε μίας.
Πάντως, καλό είναι η επιλογή 
των σχολών και ο καθορισμός 
του μηχανογραφικού να γίνουν 
χωρίς πίεση και χωρίς άγχος, 
χωρίς να παίρνονται τοις μετρη-
τοίς οι κάθε είδους συμβουλές 
που μπορεί να δίνονται είτε από 
γνωστούς, είτε από τα ΜΜΕ. Οι 
καλύτεροι σύμβουλοι είναι οι κα-
θηγητές και, καλό είναι σε κάθε 
περίπτωση απορίας, οι υποψή-
φιοι να στρέφονται πρώτα σε 
εκείνους.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η προ-
θεσμία για την οριστική υποβολή 
των μηχανογραφικών λήγει στις 
16 Ιουλίου, καθώς επίσης και ότι 
μετά την παρέλευσή της κανέ-
νας υποψήφιος δεν θα μπορεί να 
οριστικοποιήσει το μηχανογρα-
φικό δελτίο στην διεύθυνση:
http://exams.it.minedu.gov.gr.
Από πλευράς υπουργείου, μάλι-
στα, προτείνεται οι υποψήφιοι 
να εκτυπώσουν ή/και να αποθη-
κεύσουν στον υπολογιστή τους 
το οριστικοποιημένο μηχανο-
γραφικό (που θα έχει αποκτήσει 
αυτόματα και αριθμό πρωτο-
κόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή 
να μπορούν να δουν τις τελικές 
προτιμήσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

7 συµβουλές για τη σωστή συµπλήρωση

Οι πρώτες σχολές που θα δηλώσει ο υποψήφιος, καλό είναι να 
αποτελούν εκείνες που θα ήθελε πραγματικά να εισαχθεί, άσχετα 
με τον αριθμό των μορίων που έχει συγκεντρώσει. Δεν πρέπει να 
ιεραρχούνται οι σχολές κατά φθίνουσα σειρά μορίων μόνο, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις και οι προτιμήσεις 
του υποψηφίου. Οι προτιμήσεις για τις σχολές πρέπει να ανταπο-
κρίνονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα και στα οικογενειακά και 
οικονομικά δεδομένα του.

Ή πρώτη αυτή ομάδα 
σχολών θα πρέπει να 
δηλωθεί, ξεκινώντας 
από τις από τις υψηλό-
βαθμες προς τις χαμη-
λόβαθμες και παράλλη-
λα, από την κοντινότερη 
πόλη προς την πιο 
μακρινή. Για παράδειγ-
μα, εάν ένας υποψήφι-
ος θα ήθελε να περάσει 
είτε στην Ιατρική, είτε 
στη Βιολογία, δηλώνει 
πρώτα όλες τις Ιατρικές 
σχολές, ξεκινώντας από 
εκείνη της Αθήνας και 
στη συνέχεια, όλες της 
Βιολογίας, ξεκινώντας 
και πάλι από εκείνη της 
Αθήνας, συνεχίζοντας 
με τις υπόλοιπες.

Οι προβλέψεις για τις βάσεις δεν 
θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό 
άξονα επιλογής ή/και κατάταξης των 
σχολών στο μηχανογραφικό. Το ότι 
μία σχολή στην οποία θα ήθελε να 
εισαχθεί ένας υποψήφιος προβλέπε-
ται να σημειώσει άνοδο στη βάση της, 
με περισσότερα μόρια από εκείνα που 
έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος, δεν 
αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού της 
σχολής αυτής από το μηχανογραφικό.

Πριν από την ηλεκτρο-
νική υποβολή, ο κάθε 
υποψήφιος μπορεί 
να γράψει «παραδο-
σιακά» σε χαρτί τις 
επιλογές του.

Μεγάλη προσοχή χρει-
άζεται στην αρίθμηση 
των προτιμήσεων: Θα 
πρέπει να είναι συνε-
χόμενη, ξεκινώντας 
από τον αριθμό 1 και 
δεν πρέπει να υπάρ-
χουν κενά ή επαναλή-
ψεις των αριθμών της 
σειράς προτίμησης.

Καλό θα ήταν, ανεξαρτήτως του 
αριθμού των μορίων που έχει συ-
γκεντρώσει, ο κάθε υποψήφιος να 
δηλώσει όσο το δυνατόν περισσό-
τερα τμήματα από το επιστημονικό 
πεδίο που έχει επιλέξει, ώστε να 
υπάρχουν περισσότερες πιθανό-
τητες εισαγωγής σε κάποιο τμήμα 
με επιστημονικό ενδιαφέρον για 
τον υποψήφιο.

Ο κάθε υποψή-
φιος δεν πρέπει 
να επηρεαστεί 
από τις προτι-
μήσεις άλλων 
υποψηφίων

https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
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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