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ΤΕΥΧΟΣ #7

Εξώφυλλο

«Συμφωνία
στα περισσότερα»
για πανεπιστήμιο-ΤΕΙ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ

παιδικά βιβλία
...όχι μόνο
για το
Ο τελικός και Πολιτιστική ατζένα
καλοκαίρι
η στατιστική με θέατρο, μουσική και χορό
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Η πέτρινη «κάμπια»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΥΜΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

Το γεφύρι χτίστηκε
το 1814. Στη θέση
του προϋπήρχε ένα
ξύλινο γεφύρι που,
σύμφωνα με τον
ιστορικό Ιωάννη
Λαμπρίδη, το είχε
κατασκευάσει στα
μέσα του 18ου αιώνα ένας Ζώτος
Ρούσσης από το
χωριό Νεγάδες.

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Σ

τον δρόμο προς τους Κήπους του Ζαγορίου, ένα
τρίτοξο γεφύρι ενώνει τις
όχθες του Βίκου. Ένα γεφύρι που κάποτε εξυπηρετούσε
τους Κουκουλιώτες να πηγαινοφέρνουν τα ζώα τους. Το Καλογερικό γεφύρι ή γεφύρι Πλακίδα
(διπλή ονομασία που οφείλεται
στους κατά καιρούς χορηγούς
του) είναι από τα πιο αγαπημένα
γεφύρια των επισκεπτών στο Ζαγόρι. Και δικαιολογημένα…
Το γεφύρι αυτό με τα τρία τόξα, το
λιθόστρωτο καλντερίμι και τους
χαμηλούς αρκάδες, με μήκος 55
μέτρων και πλάτος καταστρώματος μεγαλύτερο από 3 μέτρα,
είναι ιδιαίτερης αισθητικής και
αποτελεί σημαντικό δείγμα της
λαϊκής αρχιτεκτονικής. Μοιάζει
δε από κάποια απόσταση σαν

«κάμπια εν κινήσει», έναν χαρακτηρισμό που του απέδωσε πριν
από μερικές δεκαετίες ο λαογράφος Αλ. Μαμμόπουλος, και
ο οποίος παραμένει «ζωντανός»
μέχρι σήμερα.
Το γεφύρι χτίστηκε το 1814. Στη
θέση του προϋπήρχε ένα ξύλινο γεφύρι που, σύμφωνα με τον
ιστορικό Ιωάννη Λαμπρίδη, το
είχε κατασκευάσει στα μέσα του
18ου αιώνα ένας Ζώτος Ρούσσης
από το χωριό Νεγάδες. Πέτρινο έγινε χάρη σε έναν καλόγερο,
ηγούμενο της Μονής του Προφήτη Ηλία Βίτσας Σεραφείμ, με
το κόστος να φτάνει στα 20.000
γρόσια. Το μοναστήρι διατηρούσε
δίπλα από το ποτάμι έναν μύλο.
Οπότε χρειαζόταν μία ασφαλή δίοδο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (που σήμαινε και αύξηση
των εσόδων για το μοναστήρι και
τις δραστηριότητές του). Στον κα-

λόγερο αυτόν λοιπόν οφείλεται η
ονομασία «Καλογερικό».
Στα μέσα του 19ου αιώνα, το γεφύρι (και ο μύλος) πέρασε στα
χέρια της κοινότητας Κουκουλίου. Σημειωτέον ότι μια πέτρινη
«σκάλα», με καλντερίμι, οδηγούσε κάποτε από το Κουκούλι στο
γεφύρι.
Αργότερα, άρχισε να χρησιμοποιείται η ονομασία «Πλακίδα».
Τα αδέλφια Αλέξιος και Ανδρέας Πλακίδας από το Κουκούλι
προχώρησαν σε συντήρηση του
γεφυριού το 1865. Ο Αλέξιος
Πλακίδας έζησε τα περισσότερα
χρόνια της ζωής του στη Βλαχία,
είχε έντονη ευεργετική δράση και
πέθανε το 1866 στην Αθήνα. Το
έργο των ευεργεσιών συνέχισε
ο ανιψιός του, ο Ευγένιος Πλακίδας, ο οποίος χρηματοδότησε
την επισκευή του γεφυριού το
1912. Ο Ευγένιος Πλακίδας έμενε

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

στο Κουκούλι, μέχρι τα τέλη του
19ου αιώνα, όταν και συνέβη μια
ληστεία…
Το καλοκαίρι του 1891, μια συμμορία ληστών μπαίνει στο πατρικό αρχοντικό της οικογένειας
Πλακίδα (το οποίο διασώζεται)
στο Κουκούλι. Εκείνη την ημέρα, στο αρχοντικό βρίσκονταν ο
Ανδρέας Πλακίδας, η κόρη του
Αλεξάνδρα με τα παιδιά της και
η σύζυγος του Ευγένιου Πλακίδα,
η Ευγενία. Οι ληστές αιχμαλωτίζουν αρχικά τις δύο γυναίκες.
Ωστόσο, τη θέση της Αλεξάνδρας
παίρνει τελικά ο μεγάλος της
γιος, ο Περικλής. Με τους δύο
ομήρους, οι ληστές καταφεύγουν
στα βουνά, ζητώντας λύτρα 5000
χρυσές λίρες. Μετά από διαπραγματεύσεις, συμβιβάζονται με
3000 χρυσές λίρες και οι όμηροι
αφήνονται ελεύθεροι.
Η ληστεία αυτή στάθηκε η αιτία

για τη μετακόμιση της οικογένειας του Ευγένιου Πλακίδα στα
Γιάννενα, όπου πέθανε το 1919.
Το γεφύρι Πλακίδα δέχθηκε νέες
παρεμβάσεις που αφορούσαν κυρίως τη στερέωση των βάθρων,
τη δεκαετία του ’50 με χρηματοδότηση από την Αδελφότητα
Κουκουλιωτών. Το 1969, εργασίες έκανε και η αρχαιολογική
υπηρεσία. Λίγα χρόνια νωρίτερα,
το 1964, το υπουργείο Πολιτισμού
είχε χαρακτηρίσει το γεφύρι διατηρητέο ιστορικό μνημείο (ΦΕΚ
239/Β/30-6-1964).
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70,
το τρίτοξο γεφύρι πέρασε μια σοβαρή δοκιμασία, όταν δίπλα του
στήθηκε ένας σπαστήρας για την
εξόρυξη αδρανών υλικών. Μετά
από κινητοποίηση των κατοίκων
και των αρχαιολογικών υπηρεσιών, ο σπαστήρας απομακρύνθηκε...

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typosi@ath.forthnet.gr
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ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΊΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΊΘΡΙΟ ΘΈΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΗΜ

Φεστιβάλ
Αρχαίου
Δράματος
με «Αντιγόνη»
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΆΛ Αρχαίου Δράματος του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων φιλοξενεί
στα Γιάννενα την τραγωδία «Αντιγόνη». Η παράσταση θα ανέβει στις
18 Ιουλίου, στις 21:30, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ.
Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας σκηνοθετούν την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Το κείμενο βασίζεται σε νέα μετάφραση του ποιητή Γιώργου Μπλάνα και η πρωτότυπη μουσική είναι του Σταμάτη

ΜΙΑ «ΠΗΝΕΛΌΠΗ»
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΆΤΩ
ΙΤΑΛΊΑ

Κραουνάκη. Όλα τα πρόσωπα του δράματος μοιράζονται 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 αναλαμβάνουν το ρόλο των αφηγητών.
Το εισιτήριο κοστίζει 18 ευρώ και 12 ευρώ το μειωμένο (www.viva.gr).

Θηβαίος-Παπαγεωργίου
στο πάρκο Πυρσινέλλα

Αργεντίνικο tango
στις 20 Ιουλίου

ΜΕΤΆ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΊΑ του Μάλαμα και του Παπακωνσταντίνου,
αλλά και αυτή του Δημήτρη Υφαντή με τη Συμφωνική Ορχήστρα του
Δήμου Ιωαννιτών, το Its Kale Festival του Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Ιωαννιτών, που διεξάγεται στο πάρκο Πυρσινέλλα (Γιαννιώτικο
Σαλόνι), έρχεται η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου και της Μαρίας
Παπαγεωργίου.
Οι δύο τραγουδοποιοί θα εμφανιστούν στις 19 Ιουλίου, στις 21:30.
Μαζί τους θα είναι ο Μάξιμος Δράκος-πιάνο, ο Σταύρος Ρουμελιώτης-κιθάρες, ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος-τύμπανα και ο Ντίνος
Μάνος-κοντραμπάσο.
Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στα βιβλιοπωλεία Αναγνώστης, Κουμπλομάτης, Χαρτέξ, στο κιόσκι της πλατείας
και στο ταμείο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών (11-1 το
πρωί και 6-9 το απόγευμα), αλλά και ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr.

Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΉ παράσταση «Buenos TangosRomper el Piso» με την υπογραφή της χορογράφου
Natalia Hills έρχεται και στα Γιάννενα, στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στις 20 Ιουλίου, στις 21:30.
Οι χορευτές της «Compania Τangueros del Sur» συμπράττουν με το Tango Acropolis και αναβιώνουν τη
σύλληψη της ιδέας της χορογράφου για την εξέλιξη του
tango. Στη σκηνή, θα χορέψουν 10 αργεντίνοι χορευτές
με τη συνοδεία επταμελούς ζωντανής ορχήστρας υπό
την διεύθυνση του ρωσικού μουσικού Ivan Talanin.
Το εισιτήριο κοστίζει 18 ευρώ, 15 ευρώ το φοιτητικό
και 65+ και 12 ευρώ για ανέργους, πολύτεκνους, πολυτέκνων, ΑμεΑ, παιδιά έως 18 ετών. Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr.

Την παραγωγή «Penelope (Πηνελόπη)» του θεατρικού οργανισμού Scena Nuda του Ρηγίου
Καλαβρίας της Κάτω Ιταλίας
παρουσιάζει το Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Centro di Lingua
e Cultura Ellenika Ellinomatheia,
την Περιφέρεια Καλαβρίας και
τον Σύνδεσμο Ελληνοϊταλικής
Φιλίας Ιωαννίνων την Παρασκευή 20 Ιουλίου, στις 21:30,
στον αύλειο χώρο του πολυχώρου «ΔημήτρηςΧατζής», στα
παλιά σφαγεία.
Η παράσταση είναι ένας θεατρικός μονόλογος με την Teresa
Timpano να ερμηνεύει τον ρόλο
στην ιταλική γλώσσα με ταυτόχρονη προβολή υπέρτιτλων. Είναι δε, βασισμένη σε κείμενα του
Ομήρου, του Οβίδιου και του
Άτγουντ, ενώ η δραματουργική
επεξεργασία και σκηνοθεσία
είναι του Matteo Tarasco.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΤΡΊΤΗ 17/7 Να-

τάσα Θεοδωρίδου-Γιώργος
Παπαδόπουλος
και Παντελής
Καναράκης στον
Φρόντζο, στις 21.30.
Προπώληση Public, ticket
services, ticketsioannina
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παιδικά βιβλία για όλο
το χρόνο …και όχι μόνο
για το καλοκαίρι
ΠΏΣ ΝΑ ΚΆΝΕΙΣ ΤΑ ΠΆΝΤΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΒΑΡΙΈΣΑΙ ΠΟΤΈ
Τζον Γούντγουορντ
Πατάκης 2012

ΓΙΑΤΊ Η ΤΈΧΝΗ ΕΊΝΑΙ ΓΕΜΆΤΗ
ΜΕ ΓΥΜΝΟΎΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ;

Ξέρεις πώς να γλιτώσεις από έναν
αλιγάτορα, να κάνεις σέρφινγκ ή να
προσγειώσεις αεροπλάνο; Μπορείς
να φτιάξεις ιγκλού, να μαγειρέψεις
με ξύλα ή να πάρεις δακτυλικά αποτυπώματα;

Γιατί η τέχνη είναι γεμάτη με γυμνούς; Ένα βιβλίο οδηγός για όλες
τις μορφές τέχνης, από την αρχαιότητα, με τη ζωγραφική των σπηλαίων, μέχρι σήμερα, με τις εγκαταστάσεις από τεχνητά σύννεφα μέσα σε
κλεισμένα περίεργα δωμάτια.

ΥΠΟΜΟΝΉ
Daniel Clowes
Οξύ 2018

ΦΤΙΆΧΝΟΥΜΕ ΚΤΊΡΙΑ;

Πρόκειται για μια απερίγραπτη ψυχεδελική ερωτική ιστορία επιστημονικής φαντασίας, που στρέφεται
με απόλυτη ακρίβεια από τη βίαιη
καταστροφή στη βαθιά τρυφερότητα, με τον εντελώς μοναδικό τρόπο
του Clowes.

Σούζι Χοντζ

ΑΝ ΠΟΤΈ ΘΕΛΉΣΕΙΣ ΝΑ ΦΈΡΕΙΣ
ΈΝΑ ΠΙΆΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ,
ΜΗΝ ΤΟ ΚΆΝΕΙΣ!

Πατάκης 2017

Ελίζ Πάρσλι

Σάρα Χερστ
Πατάκης 2016
Βιβλίο δραστηριοτήτων για σχέδια με
έμπνευση, με πάνω από 45 δραστηριότητες για σχεδιασμό και χρώματα.
ΕΠΙΣΤΉΜΗ-ΒΙΒΛΊΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
Ψυχογιός 2018
Τα μικρά παιδιά θα λατρέψουν τις
σπουδαίες έννοιες αυτού του βιβλίου. Θα ανακαλύψουν πολλά για
την επιστήμη μέσα στην άνεση του
σπιτιού τους διαβάζοντας τις απλές
εξηγήσεις φαινομένων και κάνοντας τις δραστηριότητες κάθε σελίδας.

Ψυχογιός 2018
Αν η μαμά σου σου λέει να ετοιμαστείς
να παίξεις στην παραλία, εννοεί μ’ ένα
καραβάκι, ένα φρίσμπι ή ένα φτυαράκι. Δε μιλάει για το πιάνο. Όμως η Μερσίνα είναι ένα κοριτσάκι με ιδέες.
ΟΙ ΠΈΝΤΕ ΆΣΧΗΜΟΙ
Τζούλια Ντόναλντσον
Ίκαρος 2018
Εμπνευσμένο από τους «πέντε άσχημους», όπως αποκαλούνται αυτά τα
-όχι και τόσο γνωστά- ζώα της Αφρικής, το βιβλίο της Julia Donaldson
και του Axel Scheffler είναι ένα παραμύθι για όσους δεν αγαπιούνται
αρκετά, εξαιτίας της εμφάνισής τους.
ΣΤΑ ΊΧΝΗ ΤΟΥ ΟΜΉΡΟΥ
Κώστας Στόφορος
Κέδρος 2018
Τι κρύβεται πίσω από τον μυστηριώδη θάνατο του ανθρώπου που
αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική
Β; Μια παράξενη ιστορία ξετυλίγεται από το Βουκουρέστι στη Χίο και
από εκεί στο βροχερό Λονδίνο.
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Αναρωτιέστε ποιο
είναι το καταλληλότερο βιβλίο για τα
παιδιά, το καλοκαίρι; Το βιβλιοπωλείο
«Αναγνώστης» και
ο Τύπος Ιωαννίνων
προτείνουν δεκαπέντε συνολικά βιβλία
για παιδιά, για το
καλοκαίρι αλλά και
για όλο το χρόνο.

O ΛΎΚΟΣ ΠΟΥ ΈΠΕΣΕ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΤΟΥ ΤΙΕΡΡΎ ΡΌΜΠΕΡΕΧΤ

TO ΡΟΜΠΌΤ ΣΤΟ ΕΡΗΜΟΝΉΣΙ
Πίτερ Μπράουν

ΑΥΤΌ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΒΙΒΛΊΟ
ΜΕ ΕΙΚΌΝΕΣ!

Μεταίχμιο 2017

Πατάκης 2017

Σέρτζιο Ρουτζιέρ
Πατάκης 2018

Μέσα σ’ ένα ανάστατο παιδικό δωμάτιο, ένα βιβλίο γλιστρά από τη
βιβλιοθήκη... Έτσι, ο λύκος της
ιστορίας πέφτει από το βιβλίο και
βρίσκεται (όχι εντελώς) ολομόναχος
μέσα στο δωμάτιο.
ΣΚΎΛΟΣ
Άντι Μάλλιγκαν

Όταν η Ρόζι, το ρομπότ, ανοίγει τα
μάτια της για πρώτη φορά, ανακαλύπτει ότι είναι μόνη της σ’ ένα
έρημο νησί.
ΜΟΡΤΊΝΑ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΕΘΆΝΕΙΣ ΑΠΌ ΤΑ ΓΈΛΙΑ
Μπάρμπαρα Καντίνι

Ψυχογιός 2018

Ελληνικά Γράμματα 2018

Όταν ο Τομ συναντά τον Σπάιντερ,
ξέρει ότι βρήκε έναν φίλο για μια
ζωή. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν
πάνε όπως περίμενε. Το κουταβάκι
κάνει τα δικά του, ενώ ο Τομ έχει
πολλά στο κεφάλι του: νέο σχολείο,
το διαζύγιο των γονιών του και κάποιους να τον τρομοκρατούν...

Η Μορτίνα είναι ένα κοριτσάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα: είναι ένα
κοριτσάκι ζόμπι.

Ένα βιβλίο δίχως εικόνες; Τι καλό
µπορεί να έχει ένα βιβλίο δίχως εικόνες; Τι είναι αυτά που λέτε;... Ότι
οι λέξεις µάς βοηθάνε να φτιάξουµε
εικόνες µε τη φαντασία µας;
ΓΚΑΒΡΊΛΟ ΠΡΙΝΤΣΊΠ,
Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΆΛΛΑΞΕ
ΤΟΝ ΑΙΏΝΑ
Χένρικ Ρερ

ΕΜΕΊΣ, Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΜΑΣ
Υβάν Πομμό
Πατάκης 2017
Το θέμα είναι να διηγηθούμε την
ιστορία μας. Όχι την ιστορία βασιλιάδων, βασιλισσών, φύλαρχων,
εμίρηδων, μεγάλων Μογγόλων, αυτοκρατειρών, τσαρίνων, προέδρων
ή δικτατόρων... αλλά τη δική μας.
Την ιστορία των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που κατοικούν σ’ αυτή τη Γη

Μαμούθ commix 2015
Ο άνθρωπος που θέλησε να απελευθερώσει τον λαό του από τον
αυστριακό ζυγό, θα προκαλέσει την
πρώτη παγκόσμια διαμάχη της ανθρωπότητας.

6|Γιάννενα
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Όταν η
μουσική
έγινε
ταινία
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ον Ιούλιο του 1964,
πριν από 54 ολόκληρα χρόνια, η μουσική
έγινε ταινία. Μπορεί
σήμερα η ιδέα να μοιάζει κοινότοπη, όχι όμως και τότε, όταν
ο Ρίτσαρντ Λέστερ έκανε τους
Beatles ταινία.
Το A Hard Day’s Night ήταν
μεν το τρίτο στούντιο άλμπουμ
των «Σκαθαριών», ήταν όμως
και ταινία που απεικόνιζε τους
τέσσερις του Λίβερπουλ να
τραβάνε τα ζόρια της δημοσιότητας, πάνω σε ένα υποτυπώδες κωμικό σενάριο.
Η μουσική της ταινίας, ένα
εξαιρετικό άλμπουμ από μόνο
του, περιείχε μερικές από τις
κορυφαίες συνθέσεις της μπάντας. Εκτός από το ομώνυμο,
υπήρχε το Can’t buy me love,
το And I love her, το Ι should
have known better.
Το άλμπουμ/ταινία όμως, το
οποίο βγήκε ακριβώς στην κορύφωση της Beatlemania, δεν
ήταν μόνο σημαντικό μουσικά
(εντάξει, κινηματογραφικά μια
σαχλίτσα είναι), αλλά είναι σημείο αναφοράς για ένα σημαντικότερο λόγο. Η «εναλλακτική κουλτούρα» που τότε αρχίζει
να κάνει τα πρώτα της βήματα
και να μελετάται, συστήνει στο
ευρύ κοινό έναν άλλο τρόπο
εμπορικής προώθησης αλλά
και ταύτισης με πράγματα που
δεν ήταν δεδομένα μέχρι τότε.
Το φιλμ γίνεται το πρώτο σε μια
σειρά παρόμοιων παραγωγών
για το σινεμά και την τηλεόρα-

ση (π.χ. δύο χρόνια αργότερα οι
Monkees απέκτησαν τη δική
τους τηλεοπτική σειρά) και
στην πορεία, γίνεται δεδομένη
η ανάγκη κινηματογράφησης
και παραγωγής της μουσικής

δραστηριότητας.
Το A Hard Day’s Night όμως,
έχει και κάμποσα «μυστικά».
Για παράδειγμα, χωρίς να αναφέρονται, συμμετέχουν η Σαρλότ Ράμπλινγκ, μια από τις κα-

λύτερες σύγχρονες ηθοποιούς,
αλλά και ο Φιλ Κόλινς ως… μαθητής που παρακολουθεί τους
Beatles. Επίσης, το ομώνυμο
κομμάτι γράφτηκε κυριολεκτικά σε μια νύχτα, όταν ο Ρίνγκο
είπε τον τίτλο για να περιγράψει, με λάθος αγγλικά, μια νύχτα πρόβας και εγγραφών.
Εκτός από τη μουσική ταυτότητα, το A Hard Day’s Night
περιγράφει με ακρίβεια τους
Beatles πριν αρχίσουν να προβληματίζονται με πράγματα
που γίνονταν γύρω τους. Μαζί,
περιγράφει μια γενιά που για
κάποια χρόνια, έζησε ξένοιαστα, μέχρι να ξαναγνωρίσει
την αγχωτική πραγματικότητα
και να την κληροδοτήσει στην
επόμενη. Έτσι και αλλιώς, οι
Beatles ήταν πάντα μπροστά
από την εποχή τους…

Αθλητισμός|7
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Γαλλία-Κροατία:
Η χαρά της στατιστικής

H

Κροατία έκανε τη φετινή έκπληξη, φτάνοντας
στον τελικό του Μουντιάλ και την Κυριακή 15 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει, ως αουτσάιντερ, τη Γαλλία,
που θέλει να πάρει το δεύτερο τρόπαιό της.
Επειδή η στατιστική γελάει συνήθως με κάτι τέτοια, σήμερα θυμίζει ότι ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων (στην ιστορία τους), ήταν πάλι σε ένα Μουντιάλ, το
οποίο το πήρε… η Γαλλία.
Πριν από 20 χρόνια και μια βδομάδα ακριβώς, Γαλλία και

Κροατία έπαιζαν στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας, στο Σταντ ντε Φρανς. Ήταν το μακρύτερο σημείο που είχαν φτάσει οι Κροάτες στο θεσμό, ενώ οι
Γάλλοι είχαν ήδη δύο τρίτες και μια τέταρτη θέση. Αμφότερες οι ομάδες ήταν αποκαλύψεις του θεσμού.
Η Κροατία παραλίγο να γίνει πιο… αποκάλυψη. Στο 46’
άνοιξε το σκορ με τον Νταβόρ Σούκερ. Η Γαλλία του 1998
όμως έμελλε να πάρει το τρόπαιο και ο Λιλιάν Τουράμ,
ίσως ο μεγαλύτερος παίκτης της μετά το ιερό καραφλό

τέρας τον Ζινεντίν Ζιντάν, χτύπησε δύο φορές: στο 47’ για
την ισοφάριση και στο 70’ για το 2-1.
Τότε, αρχηγός τον τρικολόρ ήταν ο σημερινός προπονητής
Ντιντιέ Ντεσάμπ. Αν ο Καντέ και ο Εμπαμπέ κάνουν το
θαύμα τους, ο Ντεσάμπ θα γίνει ο τρίτος άνθρωπος που
κερδίζει την κούπα και ως παίκτης, αλλά και ως προπονητής. Πριν από αυτόν, το κατάφεραν ο Μάριο Ζαγκάλο με
τη Βραζιλία (δύο φορές ως παίκτης μάλιστα) και ο Φραντς
Μπεκεμπάουερ με τη Γερμανία.

Μονομαχία Τιερί Ανρί (Δ) και Σίλβιο Μάριτς (Α) στον ημιτελικό του
Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας, στο Σταντ ντε Φρανς. Αριστερά και δεξιά
φίλαθλοι βαμμένοι με τα χρώματα της Γαλλίας και της Κροατίας

8|Γιάννενα
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Δ
«Χρυσή τομή»
στη σύνοδο των πρυτάνεων
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Σ

ύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας Κώστα Γαβρόγλου, αλλά
και τις τοποθετήσεις της υφυπουργού Μερόπης Τζούφη και του πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργου Καψάλη, έχει βρεθεί «χρυσή τομή» στα
θέματα της ομογενοποίησης του ακαδημαϊκού χώρου ή πιο απλά, στη συνένωση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-ΤΕΙ Ηπείρου.
Ο νόμος θα έρθει προς ψήφιση το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου (είναι στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους αυτές τις μέρες)
και ο κ. Γαβρόγλου απολογίζει ως «πολύ
θετικά» τα αποτελέσματα των επαφών και
των διαδικασιών. Νωρίτερα, ο υπουργός
συνάντησε τη σύγκλητο του ΤΕΙ, ενώ παρέστη και στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Τα δύο ιδρύματα είχαν από ένα κείμενο με
αντιδιαμετρικές, σε κάποια σημεία, παρατηρήσεις στο νόμο. «Με το ΤΕΙ συμφωνήσαμε πλήρως» είπε ο κ. Γαβρόγλου και
συνέχισε: «Η αίσθηση είναι ότι τα λύσαμε
όλα, εκτός από ένα θέμα που μένει ανοιχτό
σχετικά με την εισαγωγή των συναδέλφων
διδασκόντων στα ΑΕΙ. Σε αυτό το ζήτημα, ο
κ. Γαβρόγλου είπε ότι οι καθηγητές πρώτης
βαθμίδας του ΤΕΙ θα μπούνε σε προσωποπαγείς θέσεις και μετά θα κριθούν από

τα τμήματα, ανάλογα με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα κ.λπ., όχι όμως με ανοιχτές
διαδικασίες.
Για τους διοικητικούς υπαλλήλους, ο
υπουργός διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν θα
μετακινηθεί εάν δεν το ζητήσει».
Για το ζήτημα της διάσπασης της Φιλοσοφικής, ο κ. Γαβρόγλου συνέστησε στους
υποψήφιους και υποψήφιες να επιλέξουν
τμήμα χωρίς άγχος (σ.σ. λήγουν τη Δευτέρα
οι προθεσμίες για τα μηχανογραφικά), γιατί
θα έχουν την επιλογή, είτε να αποφοιτήσουν από το τμήμα ως έχει, είτε από το καινούργιο τμήμα. Τόνισε επίσης ότι το τμήμα
Ψυχολογίας θα είναι στη σχολή Κοινωνικών
Επιστημών και στη Φιλοσοφική θα μείνει
το τμήμα Φιλοσοφίας, «ίσως και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής» όπως είπε. Κοινώς, οι
αντιδράσεις της κοσμητείας της σχολής δεν
ήταν τόσο σθεναρές, όπως φαίνεται.
Τέλος, για το ζήτημα της Ειδικής Αγωγής
είπε ότι μένει ανοιχτό, καθότι διατυπώθηκαν πολλές, επιστημονικής φύσης, ενστάσεις. «Θα το δούμε επιστημονικά ξανά και
θα επανέλθουμε ψύχραιμα», τόνισε.
Φαίνεται ότι ο βασικός σκελετός της συμφωνίας έχει να κάνει με θέματα που «διαβαθμίζονται» χρονικά. Για παράδειγμα, η
διαφωνία για το πού θα είναι οι σχολές και
τα τμήματα, θα αντιμετωπιστεί συν τω χρόνω, αλλά προς το παρόν θα λειτουργούν τα

Γραβρόγλου: Το τμήμα Ψυχολογίας θα είναι
στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών
και στη Φιλοσοφική θα μείνει το τμήμα
Φιλοσοφίας, «ίσως
και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής»

πάντα πλην Ηγουμενίτσας, που θα αλλάξει
μορφή. Το θέμα της ένταξης των διδασκόντων ωστόσο, μάλλον θα ξανασυζητηθεί,
χωρίς να διαφαίνονται ιδιαίτερες μετατοπίσεις από αυτά που είπε ο υπουργός.
Για τη σύνοδο καθαυτή, ο κ. Γαβρόγλου διαπίστωσε ότι σε σχέση με πέρυσι, υπάρχει
πρόοδος, τόσο για τις συνενώσεις, όσο και
για ζητήματα όπως τα μεταπτυχιακά προγράμματα. «Πέρυσι υπήρχε πολλή κριτική.
Φέτος έχουν εγκριθεί ήδη 600 προγράμματα με προβλέψεις για ποσοστό φοιτητών
χωρίς δίδακτρα. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούν δωρεάν μεταπτυχιακά και
το χαιρετίζουμε αυτό», είπε ο κ. Γαβρόγλου.
Για το άσυλο τέλος, τόνισε ότι στόχος είναι
να κινητοποιηθεί σύσσωμη η ακαδημαϊκή
κοινότητα, για ένα θέμα «χωρίς εύκολες
λύσεις». Την ερχόμενη εβδομάδα θα ενημερωθούν για το πόρισμα της επιτροπής
Παρασκευόπουλου οι σύγκλητοι, αλλά και
οι πολιτικές νεολαίες.
Η κα Τζούφη ανέδειξε δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι θα γίνει διυπουργική συνάντηση
για την εργασιακή αποκατάσταση των
συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες την ερχόμενη Τρίτη και
θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν. Δεύτερον, ότι έγινε συζήτηση για το
δίκτυο πανεπιστημιακών μουσείων, επ’
αφορμή και των δύο εγκαινιών (Ιατρικής
και Τυπογραφίας) στα Γιάννενα και τέλος,
ότι ανοίγει το θέμα των παρεμβάσεων για
ΑμεΑ στα πανεπιστήμια.
Ο κ. Καψάλης τέλος, είπε ότι φέτος η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων ήταν πολύ
μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια
και ζήτησε να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. Πρόσθεσε δε ότι «οδηγηθήκαμε σε μια
συμφωνία για τα περισσότερα», σχετικά με
τα σημεία «τριβής» της συνένωσης πανεπιστημίου-ΤΕΙ.

ημόσιοι χώροι που δεν
τους έχουμε συνηθίσει
ως δημόσιους χώρους,
στους οποίους δεν έχουμε αποδώσει καμία κοινωνική ή
πολιτιστική χρήση, με την έννοια
του «δημόσιου» να ξεχνιέται. Η
πόλη των Ιωαννίνων έχει πολλούς τέτοιους χώρους. Και δεν
είναι μόνο οι συνήθεις ύποπτοι:
το πάρκο Πυρσινέλλα (που κάνει
τα βήματά του) ή το πάρκο Λιθαρίτσια. Υπάρχουν κι άλλοι, πιο μικροί και ίσως πιο κατάλληλοι για
μικρές εκδηλώσεις. Απλώς, για
λόγους… ιδιωτικότητας ή παραγνώρισης της σημασίας τους, δεν
είναι ελεύθεροι στο κοινό, στο
οποίο ανήκουν.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια,
γίνονται αρκετές ενέργειες που
βγάζουν από την αφάνεια κάποιους τέτοιους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους. Και την
αφορμή τη δίνει συνήθως ο πολιτισμός.
Η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλλα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων να
την έχει αναδείξει σε πολιτιστικό
τόπο με τη φιλοξενία θεατρικών
παραστάσεων και διάφορων δρώμενων. Υπάρχει και η μεγάλη αυλή
του αρχοντικού Μίσιου (στην οδό
Ασωπίου), στο οποίο στεγάζεται η
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.
Εκεί κατά διαστήματα, αλλά όχι
ιδιαίτερα τακτά, γίνονται κάποιες
εκδηλώσεις.
Το φεστιβάλ θερινού σινεμά, από
την πλευρά του, που διοργανώνει
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών υπενθυμίζει κάθε
χρονιά ότι κάποιοι υπαίθριοι χώροι μπορούν να ζωντανέψουν, με
την κατάλληλη μέριμνα, όπως η
αυλή του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή ο αύλειος
χώρος του Σουφαρί Σεράι-Γενικά
Αρχεία του Κράτους.
Ένας αρκετά μεγάλος υπαίθριος
δημόσιος χώρος που διεκδικεί
να μπει στον «χάρτη» των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είναι
η αυλή-κήπος του κτιρίου της
Μονάδας Προστασίας Παιδιού
Ιωαννίνων, στον λόφο Βελισσαρίου. Η διοίκηση του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου
προσπαθεί να «ανοίξει» τη μονάδα αυτή στην κοινωνία, να την
κάνει πιο οικεία, να την απομακρύνει από την ιδρυματική λογική παρελθόντος και να παράξει
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Δημόσιες αυλές που «ζωντανεύουν»
Τα τελευταία χρόνια, γίνονται αρκετές ενέργειες που
βγάζουν από την
αφάνεια κάποιους
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους.
Και την αφορμή τη
δίνει συνήθως ο
πολιτισμός.

Στην κεντρική φωτογραφία το αρχοντικό Πυρσυνέλλα. Κάτω
αριστερά η Μονάδα Προστασίας Παιδιού, όπου το Θέατρο
«Έκφραση» θα δώσει τις παραστάσεις του έργου «Απόψε
τρώμε στης Ιοκάστης». Αριστερά ο κήπος του Δημαρχείου.
Πάνω Θερινό σινεμά στην αυλή του Σουφαρί Σεράι

μια νέα κοινωνική μνήμη. Και ο
πολιτισμός δίνει την κατάλληλη ευκαιρία. Από την ερχόμενη
εβδομάδα και για λίγες μέρες, το
Θέατρο «Έκφραση» θα δίνει στην
αυλή της Μονάδας Προστασίας
Παιδιού τις παραστάσεις του
έργου «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» - μια πραγματικά καλή
πρωτοβουλία (στη Μονάδα, το
τελευταίο διάστημα φιλοξενούνται οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο «Θερινό Μαντείο» του
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων).
Στην πόλη υπάρχουν κι άλλες
μεγάλες αυλές οι οποίες περιβάλλουν μάλιστα σημαντικά κτίρια,
αλλά παραμένουν αναξιοποίητες
και «κλειστές» για το κοινό. Μια
τέτοια αυλή, είναι το κτίριο Γ.
Σταύρου στην οδό Ανεξαρτησίας,
ιδιοκτησίας της Μητρόπολης Ιωαννίνων, όπου σήμερα στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Το
μπροστινό μέρος της αυλής είναι
ένας απεριποίητος κήπος και το
πίσω μέρος… πάρκινγκ.
Τη δική του δυναμική θα μπορούσε να έχει και ο κήπος του
Δημαρχείου Ιωαννίνων, ο οποίος
συνορεύει πια με πεζόδρομο.

10|Κόσμος
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Ταϊλάνδη: Το χρονικό της διάσωσης
των «Αγριόχοιρων»
Ο απεγκλωβισμός των 12 παιδιών και του προπονητή τους, που είχαν παγιδευτεί σε ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο στη βόρεια Ταϊλάνδη, ολοκληρώθηκε σήμερα, 17 ημέρες μετά την εξαφάνισή τους.
Ακολουθεί χρονολόγιο της δραματικής επιχείρησης διάσωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε
τη ζωή του ένας Ταϊλανδός βατραχάνθρωπος.

23/6:

28/6:

2/7:

6/7:

Μια μητέρα σημαίνει συναγερμό,
καθώς ο γιος της δεν επέστρεψε
στο σπίτι μετά την προπόνηση. Τα
πράγματα των αγοριών, ποδήλατα και παπούτσια, βρέθηκαν λίγες
ώρες αργότερα στην είσοσο του
σπηλαίου. Ξεκινούν οι έρευνες που
όμως διακόπτονται γρήγορα αφού
πέφτει το σκοτάδι.

Άφιξη πολλών δεκάδων Αμερικανών στρατιωτών και άλλων ξένων
ειδικών.

Οι δύτες προχωρούν, υπολογίζουν
ότι απέχουν μόλις 600 μέτρα από το
σημείο όπου υποθέτουν ότι θα βρίσκονται τα παιδιά. Το ίδιο βράδυ, τα
εντοπίζουν ζωντανά δυο Βρετανοί
δύτες και δίνουν στη δημοσιότητα
ένα βίντεο.

Ένα πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων της Ταϊλάνδης χάνει τη
ζωή του, λόγω έλλειψης οξυγόνου,
επιστρέφοντας στην είσοδο αφού
εφοδίασε τα παιδιά. Αναζητούνται
άλλοι τρόποι για τον απεγκλωβισμό
τους.

24/6:
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω
της σφοδρής βροχόπτωσης, η
στάθμη του νερού στη σπηλιά ανεβαίνει απότομα. Κινητοποιούνται
δύτες.

25/6:
Οι διασώστες φτάνουν στην πρώτη
μεγάλη «αίθουσα» μέσα στο σπήλαιο.

26/6:
Ο αρχηγός της κυβέρνησης Πραγιούτ Τσαν-Ότσα ζητά «να κινητοποιηθούν οι πάντες» για να βρεθούν
ζωντανά τα παιδιά. Το νερό φτάνει,
σε ορισμένα σημεία, τα πέντε μέτρα, μολονότι γίνεται συνεχώς απάντληση.

ΑΝ ΨΆΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

29/6:
Ξαναρχίζουν οι έρευνες που είχαν
διακοπεί προσωρινά λόγω της
υψηλής στάθμης του νερού. Οι διασώστες αναζητούν μια νέα δίοδο
πρόσβασης και τοποθετούν στον
δρόμο τους κουτιά με είδη πρώτης
ανάγκης - τρόφιμα και κινητά τηλέφωνα.

30/6:
Οι δύτες δίνουν τη μάχη τους στα
λασπόνερα, με μηδενική ορατότητα.
Η βροχή επιτέλους σταματά

1/7:
Οι διασώστες καταφέρνουν να
οργανώσουν μια προκεχωρημένη
βάση για τις επιχειρήσεις τους μέσα
στη σπηλιά, σε βάθος 3 χιλιομέτρων από την είσοδό της

Δρομολόγια
αστικών
λεωφορείων

Χρήσιμα
τηλέφωνα

7/7:

3/7:
Τρόφιμα και φάρμακα μεταφέρονται στο σημείο όπου παραμένουν
εγκλωβισμένα τα παιδιά και ο προπονητής της. Τα εξετάζουν γιατροί
για να δουν αν είναι σε κατάσταση
για να καταδυθούν. Η απάντληση
συνεχίζεται αδιάκοπα για να πέσει
όσο είναι δυνατόν η στάθμη του νερού και να καταστεί ευκολότερη η
επιχείρηση διάσωσης.

4/7:
Δίνεται στη δημοσιότητα ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο τα παιδιά δηλώνουν ότι είναι «καλά στην υγεία
τους».

«Ζητώ συγγνώμη από όλους τους
γονείς» - Ο νεαρός προπονητής
των παιδιών, εγκλωβισμένος και ο
ίδιος, στέλνει επιστολή στους συγγενείς των παιδιών. Το επίπεδο του
οξυγόνου στη σπηλιά πέφτει, αλλά
οι αρχές αποκλείουν προς το παρόν
μια επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της ομάδας μέσω κατάδυσης.

8/7:
Τα τέσσερα πρώτα παιδιά βγαίνουν
σώα και ασφαλή από τη σπηλιά. το
καθένα συνοδεύεται από δύο έμπειρους δύτες.

9/7:

5/7:

Άλλα τέσσερα αγόρια απεγκλωβίζονται.

Η απάντληση συνεχίζεται και οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο,
καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση των καιρικών
συνθηκών το αμέσως επόμενο διάστημα.

10/7:

Εφημερεύοντα
φαρμακεία

Επιτυχής έξοδος και των υπόλοιπων τεσσάρων παιδιών και του
προπονητή.

Πρόγραμμα
τηλεόρασης

Τι καιρό
θα κάνει σήμερα
στα Γιάννενα

