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Τι χρειάζεται 
για να «πρασινίσει» 
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Τι χρειάζεται 
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Ο Παυλόπουλος 
για τον Κρυστάλλη

Η πολιτιστική ατζέντα

Το φυσικό αέριο 
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και η αντίδραση Μάξιμου
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Το ΔΗΠΕΘΕ 
περιοδεύει 
με «Το τάβλι»

Το εμβληματικό έργο του 
Δημήτρη Κεχαΐδη «Το 
τάβλι», ένα έργο σταθ-
μός στη σύγχρονη ελλη-

νική δραματουργία, παρουσιάζει 
φέτος το καλοκαίρι σε περισσό-
τερα από 30 χωριά και γειτονιές 
της Ηπείρου το Δημοτικό Περι-
φερειακό Θέατρο.
Το «Τάβλι» ξεκινά το ταξίδι του 
την Κυριακή 22 Ιουλίου από τη 
Μάζια. H επίσημη πρεμιέρα έχει 
προγραμματιστεί να γίνει την 
Τρίτη 31 Ιουλίου, στο υπαίθριο 
θέατρο της ΕΗΜ, ενώ η περιο-
δεία θα ολοκληρωθεί και φέτος 
με τέσσερις παραστάσεις στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Δημή-
τρης Χατζής», στα παλιά σφα-
γεία, στα Γιάννενα.
Σε συνέντευξη Τύπου, η πρόε-
δρος του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, 
Αλέκα Βακαλοπούλου, στάθηκε 
στη σπουδαιότητα και τη συνε-
χή προσπάθεια του Δημοτικού 
Θεάτρου για αποκέντρωση, ενώ 
για το έργο μίλησαν η καλλιτε-
χνική διευθύντρια, Ελένη Δημο-
πούλου, ο σκηνοθέτης Κώστας 
Γάκης, ο σκηνογράφος Richard 
Anthony και οι δυο πρωταγω-
νιστές, Θανάσης Μιχαηλίδης και 
Στέλιος Νίνης.
Το «Τάβλι» πρωτοανέβηκε από 
το Θέατρο Τέχνης τον Φεβρου-

άριο του 1972 σε σκηνοθεσία 
Κάρολου Κουν και ηθοποιούς 
τον Νικήτα Τσακίρογλου και τον 
Γιάννη Μόρτζο. 
Στην Ήπειρο πρωτοπαρουσιά-
στηκε επαγγελματικά από τον 
Οργανισμό Ηπειρωτικού Θε-
άτρου (ΟΗΘ) το 1977 και τους 
ρόλους ερμήνευσαν οι Παντε-
λής Παπαδόπουλος και Γιώργος 
Τζέρπος.
Λίγα λόγια για το έργο:  Η απώ-
λεια της αθωότητας, η γέννηση 
της ταυτότητας του «Νεοέλλη-
να» που κάνει τα πάντα για «να 
πιάσει την καλή» και να βολευ-
τεί, ο εκφυλισμός των κοινωνι-
κών σχέσεων και ο υποβιβασμός 
τους σε σχέσεις βρώμικης δια-
μεσολάβησης, τα μάταια όνειρα 
πλουτισμού, η μοναχικότητα 
του ανθρώπου μέσα στην πρέσα 
του απάνθρωπου συστήματος 
που ζούμε, όλα αυτά είναι στοι-
χεία που παραμένουν δυστυχώς 
πιο επίκαιρα από ποτέ μέσα στη 
σύγχρονη τεχνητή κρίση του συ-
στήματος και υπό το φως νέων 
σκανδάλων στον πολιτικό στίβο.
Οι φετινές καλοκαιρινές παρα-
στάσεις του ΔΗΠΕΘΕ γίνονται 
σε συνεργασία με το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
και την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου.

Κυριακή 22/7-
9.30 μ.μ.

Δημοτικό Σχολείο Μάζιας

Πέμπτη 26/7- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Ανθοχωρίου 
Μετσόβου

Παρασκευή 27/7- 
9.30 μ.μ.

6ο Δημοτικό Σχολείο 
Βρυσούλας

Σάββατο 28/7- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Αετόπετρας Ζίτσας

Κυριακή 29/7- 
9.30 μ.μ.

Κατασκήνωση Παραμυθιάς

Δευτέρα 30/7- 
9.30 μ.μ.

Θεατράκι Μονοδενδρίου

Τετάρτη 1/8- 
9.30 μ.μ.

Θεατράκι Φιλιππιάδας - 
Πλατεία Παπανδρέου

Σάββατο 4/8- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Ανθούσας Πάργας

Κυριακή 5/8- 
9.30 μ.μ.

Αυλή 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Ελεούσας

Δευτέρα 6/8- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Αμπελιάς

Τρίτη 7/8- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Άνω Πέτρας, 
Γ. Καραϊσκάκη

Τετάρτη 8/8- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Κεφαλόβρυσου 
Πωγωνίου

Πέμπτη 9/8- 
9.30 μ.μ.

Γοργόμυλος (Πλατεία)

Παρασκευή 10/8- 
9.30 μ.μ.

Αυλή Δημοτικού Σχολείου 
Κοσμηράς

Σάββατο 11/8- 
9.30 μ.μ.

Πηγάδια Βορ. Τζουμέρκων 
(Πλατεία)

Κυριακή 12/8- 
9.30 μ.μ.

Παλαιοχώρι Συρράκου 
(Πλατεία)

Δευτέρα 13/8- 
9.30 μ.μ.

Πλατεία Γρεβενιτίου

Τρίτη 14/8- 
9.30 μ.μ.

Αυλή Δημοτικού 
Σχολείου Μανωλιάσσας

Πέμπτη 16/8- 
9.00 μ.μ.

Πλατεία Ανατολικής

Παρασκευή 17/8- 
9.00 μ.μ.

Ασφάκα Ζίτσας 
(Πνευματικό Κέντρο)

Σάββατο 18/8- 
9.00 μ.μ.

Πλατεία Τσεπελόβου

Κυριακή 19/8- 
9.00 μ.μ.

Δημοτικό Σχολείο Κόντσικας

Τρίτη 21/8- 
9.00 μ.μ.

Δημοτικό Σχολείο Κουκλιών

Παρασκευή 24/8
Θεσσαλονίκη - Δήμος Συκεών/
Νεάπολης

Δευτέρα 27/8- 
9.00 μ.μ.

Περίβλεπτος 
(Πνευματικό Κέντρο)

Τρίτη 28/8- 
9.00 μ.μ.

Νέο Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας 
- Νεοκαισάρειας

Παρασκευή 31/8– 
9.00 μ.μ.

Αυλή Δημοτικού Σχολείου 
Δροσιάς – Πεντέλης

Τετάρτη 5/9-
9.00 μ.μ.

Ελληνικό - Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θ. Παπαγιάννης»

Πέμπτη 6/9 έως 
Κυριακή 9/9-
9.00 μ.μ.

Πολυχώρος «Δ. Χατζής» - 
Παλιά Σφαγεία

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
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«ΑΠΟΨΕ ΤΡΏΜΕ 
ΣΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ» ΑΠΟ 
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΕΚΦΡΑΣΗ»
ΤΟ ΠΡΟΑΎΛΙΟ της Μονάδας Προστασίας Παιδιού 
Ιωαννίνων (το παλιό οικοτροφείο Θηλέων) στον λόφο 
Βελισσαρίου μετατρέπεται σε μια θεατρική σκηνή. 
Το Θέατρο «Έκφραση», καθημερινά μέχρι τις 26 Ιουλίου, 
στις 21:30, θα ανεβάζει εκεί την κωμωδία του Άκη Δήμου 
«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης». Μέρος των εσόδων των 
παραστάσεων θα διατεθούν για τις ανάγκες της μονάδας.
Την παράσταση σκηνοθετεί ο Χρήστος Χρήστου, ενώ 
τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Γιάννη Κράβαρη. 
Παίζουν: Γεωργία Διακοπούλου, Γιάννης Παπαγεωργίου, 
Χρήστος Χρήστου, Μίνα Παππά, Γιάννης Κράβαρης, Πέ-
τρος Χριστακόπουλος, Μαρία Ευσταθοπούλου, Λίτσα 
Σαρακατσάνου.
Τα εισιτήρια κοστίζουν 8 ευρώ στην προπώληση και 10 
(κανονικό) & 8 (ανέργων, φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 
65) ευρώ στο ταμείο. Προπώληση γίνεται στο tickets 
ioannina (κιόσκι κεντρικής πλατείας).

«Αγαμέμνων» στο αρχαίο 
θέατρο της Δωδώνης

ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ μουσική μπάντα των Τακίμ και την παράσταση με τον ευρη-
ματικό τίτλο «Γιατί γλυκό μου sweetheart?» (και τον… υπότιτλο «Τζαζ και… χιτζάζ 
από το Έλις Άιλαντ στο Σικάγο) φέρνει στα Γιάννενα ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος 
Ζαγορισίων. Η μουσική παράσταση θα ανέβει στις 25 Ιουλίου, στις 21:15, στο 
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στον «Φρόντζο».
Οι Τακίμ, μαζί με τους τραγουδιστές Γιάννη Νιάρχο και Κατερίνα Τζιβίλογλου, θα 
ζωντανέψουν το καφέ αμάν Αμέρικα. Στη σκηνή μαζί τους θα είναι ο Πετρο-Λού-
κας Χαλκιάς και ο δεξιοτέχνης στο μπουζούκι Νίκος Τατασόπουλος. Την παρά-
σταση-αφιέρωμα στη μουσική παράδοση των ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ θα 
παρουσιάσει ο Λάμπρος Λιάβας.
Το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ, και 12 ευρώ στην προπώληση. Εισιτήρια προ-
πωλούνται στα καταστήματα: Χρωμοεπιλογή (Γ. Παπανδρέου 71), Χρυσοχοείο 
Αρκαδόπουλος (Αβέρωφ 19), City Café (28ης Οκτωβρίου και Φ. Τζαβέλλα 2), Τα 
Τρύπια Ποτήρια (Σπ. Λάμπρου 63Α), Μπιζιστέν (Λόρδου Βύρωνος 25), Σύνδε-
σμος Ζαγορισίων (Χρηστοβασίλη 8).

ΓΙΑΤΙ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ SWEETHEART?

Σε λίγες ημέ-
ρες, το αρ-
χαίο θέατρο 
της Δωδώ-

νης θα φιλοξενή-
σει την επόμενη 
παράσταση. Στις 27 
Ιουλίου, στις 21:30, 
θα ανέβει το πρώτο 
έργο της τριλογίας 
της Ορέστειας του 
Αισχύλου «Αγαμέ-
μνων» σε σκηνοθε-
σία Τσέζαρις Γκρα-
ουζίνις, στο πλαίσιο 
του 2ου Φεστιβάλ 
Αρχαίου Δράματος 
που διοργανώνει το 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννί-
νων.
Στον διπλό ρόλο του 
Αγαμέμνονα και του 
Αίγισθου ο Γιάννης 
Στάνκογλου. Κλυ-
ταιμήστρα η Μαρία 
Πρωτόπαππα. Μαζί 
τους ο Θοδωρής 
Κατσαφάδος, ο Αρ-
γύρης Πανταζάρας, 
η Ιώβη Φραγκάτου 
και 12μελής χορός. 
Το έργο ανεβαίνει σε 
νέα μετάφραση του 
Γιώργου Μπλάνα 
και πρωτότυπη μουσική του Χάρη Πεγιάζη.
Η υπόθεση: Ο Αγαμέμνων επιστρέφει στο Άργος, 

μετά το τέλος του 
τρωικού πολέμου. 
Η υποδοχή της Κλυ-
ταιμήστρας μοιάζει 
θερμή, όμως κρύ-
βει ένα οργανωμένο 
σχέδιο εκδίκησης, 
που έχει καταστρώ-
σει μαζί με τον Αίγι-
σθο, προκειμένου να 
εκδικηθεί τη θυσία 
της Ιφιγένειας, που 
σφαγιάστηκε για να 
ξεκινήσουν τα πλοία 
προς την Τροία. Κα-
θώς η Κλυταιμή-
στρα δολοφονεί τον 
Αγαμέμνονα και την 
αιχμάλωτη πριγκί-
πισσα Κασσάνδρα, 
ακολουθεί τον κύ-
κλο του αίματος του 
οίκου των Ατρειδών 
που ξεκίνησε με την 
Ιφιγένεια και συνε-
χίζεται στις επόμε-
νες τραγωδίες της 
τριλογίας.
Το εισιτήριο κοστί-
ζει 17 ευρώ, και 12 
ευρώ το μειωμένο. 
Προπώληση εισι-
τηρίων στο viva.
gr, στα γραφεία του 

ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων (τηλ. 2651025670)   και στο 
ticketsioannina (κιόσκι κεντρικής πλατείας).
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Τι εκπέμπει περισσότερους 
ρύπους στα Γιάννενα
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Η μόνιμη επωδός της «πράσι-
νης πόλης» στην κουβέντα για 
την πιο περιβαλλοντικά φιλική 
καθημερινότητα, φαίνεται ότι 

αποκτά ένα κάποιο περίγραμμα και φιλο-
δοξεί, στις αρχές του 2019 να αναζητήσει 
και τα μέσα για να υλοποιήσει στα σοβαρά 
κάποια τμήματα του σχεδίου.
Ακόμα πάντως, όλα είναι πολύ γενικά. 
Παρασκευή απόγευμα, μπροστά σε λίγο 
κόσμο, ο Δήμος έκανε την πρώτη εκδή-
λωση δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέ-
διο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.  
Ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας έκανε την 
εισαγωγή, λέγοντας ότι θα ήθελε περισ-
σότερους φορείς σε αυτού του είδους τις 
συζητήσεις και πρόσθεσε ότι «είναι συνει-
δητή επιλογή μας να συμμετάσχουμε στο 
σχέδιο της βιώσιμης ενέργειας».
Ο Δημήτρης Γκιώνης, μηχανολόγος-μηχα-
νικός, ήταν αυτός που παρουσίασε το σχέ-
διο, το οποίο έχει ενδιαφέροντα σημεία, 
καθώς και κάποια άλλα που μοιάζουν 
αρκετά ευχολογικά (μην ξεχνάμε όμως ότι 
πρόκειται για μια προμελέτη, στην ουσία). 

Καταρχάς, έχει ενδιαφέρον η καταγραφή 
των εκπομπών CO2 στην πόλη. Με στοι-
χεία του 2014 λοιπόν, σε όλο τον Δήμο, οι 
περισσότεροι ρύποι προέρχονται από τις 
οδικές μεταφορές και ακολουθεί ο οικι-
ακός τομέας. Κοινώς, ό,τι έχει κληροδο-
τηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων από το 
περιορισμένο δίκτυο δημόσιων και εναλ-
λακτικών μέσων μεταφοράς, συν τη με-
γαλύτερη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, 
ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες, τα 
τελευταία χρόνια. Ακολουθούν η βιομη-
χανική παραγωγή, κατά σειρά ο δευτερο-
γενής και τριτογενής τομέας, οι υπηρεσί-
ες και υποδομές του Δήμου και τέλος, ο 
πρωτογενής τομέας, με ένα πολύ μικρό 
ποσοστό. 
Σε επίπεδο Δήμου, το μεγαλύτερο κομ-
μάτι των εκπομπών καταλαμβάνουν οι 
εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΙ και του ΣΥΔΛΙ, 
ακολουθεί ο δημοτικός φωτισμός και τα 
οχήματα.
Ο κ. Γκιώνης οριοθέτησε τις απαιτούμε-
νες παρεμβάσεις, σε μια σειρά πράγματα 
που έρχονται εύκολα στο μυαλό: ενεργει-
ακές αναβαθμίσεις, εγκατάσταση φωτο-
βολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πη-

γών, αντικατάσταση παλιών οχημάτων, 
εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση 
κ.α.
Φυσικά, αυτά χρειάζονται χρήματα, συ-
γκεκριμένες εφαρμογές και… χρήματα. Το 
σχέδιο λέει ότι αρχές του 2019 θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί αυτή η φάση και να 
αναζητηθούν χρηματοδοτήσεις κ.λπ.
Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει από το 
2015 στο Σύμφωνο των Δημάρχων, στο 
οποίο συμμετέχουν 7,5 χιλιάδες πόλεις 
από όλο τον κόσμο. Ένας από τους βασι-
κούς στόχους είναι η μείωση κατά 27% 
της ενέργειας που καταναλώνεται, μέχρι 
το 2030. Ίσως αυτό το ποσοστό αυξηθεί 
σύντομα στο 32%, με αλλαγή της συμφω-
νίας.
Ο Δήμος διαθέτει αυτή τη στιγμή 426 
φωτοβολταϊκά σε στέγες και άλλα 106 
σε κτήματα. Έχει ανοίξει επίσης το ζήτη-
μα της αντικατάστασης των φωτιστικών, 
ενώ άλλοι φορείς επιχειρούν με δικές 
τους προτάσεις για αναβαθμίσεις τοπι-
κής κλίμακας.
Έτσι και αλλιώς, το θέμα της ενέργειας 
στην Ήπειρο, θα είναι το κεντρικό ζήτημα 
των επόμενων ετών, όπως όλα δείχνουν…

Ο Δήμος διαθέτει αυτή 
τη στιγμή 426 φωτοβολ-
ταϊκά σε στέγες και άλλα 
106 σε κτήματα. Έχει 
ανοίξει επίσης το ζήτημα 
της αντικατάστασης των 
φωτιστικών, ενώ άλλοι 
φορείς επιχειρούν με 
δικές τους προτάσεις για 
αναβαθμίσεις τοπικής 
κλίμακας.

https://typos-i.gr/article/elpides-gia-ena-energeiako-kolymbhthrio
https://typos-i.gr/article/elpides-gia-ena-energeiako-kolymbhthrio
https://typos-i.gr/article/posh-energeia-katanalwnoyme-sthn-hpeiro
https://typos-i.gr/article/posh-energeia-katanalwnoyme-sthn-hpeiro
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Τα Γιάννενα και η 
Ήπειρος είναι τελι-
κά εντός του πεντα-
ετούς σχεδιασμού 
επέκτασης του φυ-
σικού αερίου. 
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση 
το πλάνο 2018-2022, 

το οποίο προβλέπει μεταξύ 
άλλων την επέκταση στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου και συγκεκρι-
μένα στους Δήμους Ιωαννιτών, 
Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενί-
τσας. 
Σύμφωνα με το πλάνο, πρόκει-
ται να συνδεθούν 690 οικιακοί 
και 165 εμπορικοί νέοι τελικοί 
πελάτες, για τους οποίους 
προβλέπεται κατανάλωση που 
ανέρχεται 13.800 MWh (οικια-
κοί) και 16.500 MWh (εμπορι-
κοί). Το κόστος εγκατάστασης 
ανέρχεται σε 6.563.796 ευρώ.
Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει 
την επέκταση των δικτύων σε 
43 πόλεις της χώρος, καθώς και 
στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, 
Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο) με στό-
χο την τροφοδοσία περισσότε-
ρων από 32.000 καταναλωτών, 
κυρίως οικιακών.
Το συνολικό ύψος των επενδύ-
σεων διαμορφώνεται στα 190,8 
εκατ. ευρώ και θα χρηματοδο-
τηθεί από το ΕΣΠΑ (50 %), δα-
νεισμό (40 %) και ίδια κεφάλαια 
της εταιρείας. Συνολικά, με την 
κατασκευή των νέων δικτύων 
προβλέπεται να τροφοδοτηθούν 
27.869 νέοι οικιακοί πελάτες, 
4.833 εμπορικοί και 82 βιομη-
χανίες.
O σύνδεσμος της διαβούλευ-
σης είναι εδώ. Η προθεσμία 
είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Φυσικό αέριο 
σε τέσσερις πόλεις της Ηπείρου
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Μέχρι το 2022 θα συνδεθούν συνολικά 
στην Ήπειρο 690 Οικιακοί και 165 
εµπορικοί νέοι τελικοί 
πελάτες, για τους οποίους 
προβλέπεται κατανάλωση 
που ανέρχεται αντίστοιχα 
σε 13.800 MWh 
για τους οικιακούς 
και 16.500 MWh 
για τους εµπορικούς 
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http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1907.csp
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Αν σας έρθει 
η όρεξη για καταστροφή…

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Η δεκαετία του ’90 ευνόησε πολύ (έως 
πάρα πολύ), την trash αισθητική σχε-
δόν στα πάντα. Από το ντύσιμο, μέ-
χρι τις τηλεοπτικές εκπομπές. Πριν 

όμως μάθουμε στην Ελλάδα τα «Ερωτοδικεία» 
και τα διάφορα κωστοπουλικά έντυπα (που στο 
ξεκίνημά τους ήταν κάτι αρκετά διαφορετικό), 
ο αδηφάγος δυτικός πολιτισμός είχε προλάβει 
να κάνει (και) θαύματα στο συγκεκριμένο πε-
δίο.
Ένα από αυτά, ήταν το Appetite for Destruction 
των Guns ‘n’ Roses, της πιο ταλαντούχας και 
αυτοκαταστροφικής μπάντας που κούρδισε επί 
σκηνής (με μες μαλλί), σε ένα πολυμίσητο εί-
δος του ροκ εν ρολ.
Το Appetite ήταν  (και είναι) ένας μουσικός 
οδοστρωτήρας. Η ξακουστή πεντάς  από το 
L.A. βγήκε από τα κομμωτήρια σπλάχνα του 
glam για να βάλει το πιο επιτυχημένο ντεμπού-
το άλμπουμ όλων των εποχών, με πάνω από 30 
εκατ. πωλήσεις παγκόσμια, από τις 21 Ιουλίου 
του 1987 που κυκλοφόρησε
Το άλμπουμ καθαυτό, έμελε να αφήσει παρα-
καταθήκη δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα κομ-
μάτια του «σκληρού» ροκ εν ρολ: το Paradise 
city και το Sweet child o’ mine, χάρη κυρίως 
στη μουσική ιδιοφυία του Σάουλ Χάντσον, κατά 

κόσμο Slash. 
O δίσκος ήταν και ένα μνημείο για τη δια-
φημιστική βιομηχανία. Παρότι τα δύο πρώτα 
σινγκλ ήταν μεσαίας αποδοχής, έπρεπε  να 
περάσει ένας χρόνος μέχρι να κυκλοφορήσει 
το Sweet child o’ mine και λίγο αργότερα το 
Paradise city για να γίνει ο χαμός που συνό-
δευσε το δίσκο. Όταν όμως κυκλοφόρησαν, ο 
δίσκος μπήκε με… χίλια στους πίνακες επι-
τυχιών και έμεινε ως «ένα μοναδικό δείγμα 
μίξης διαφορετικών ροκ εν ρολ αξιών», όπως 
τον περιγράφει το Rolling Stone. 

«CHANGEMAKERS» 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ]

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Κατασκευ-
αστές αλλαγών-Changemakers» της Habibi.Works 
–ένα πρόγραμμα της μη κυβερνητικής εθελοντικής 
οργάνωσης   Soup and Socks- σε συνεργασία με το 

ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) θα γίνει 
από 23 έως 25 Ιουλίου στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημή-
τρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, στα Γιάννενα. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου, στις 
19:00.
Η Habibi.Works σε συνεργασία με το KEAN, θα παρουσιά-
σει τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες και δημιουργίες των 
τελευταίων δύο χρόνων της ζωής των προσφύγων μέσα στα 
κέντρα φιλοξενίας του Κατσικά, της Φιλιππιάδας και των Δο-
λιανών.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πνευμα-
τικού Κέντρου Ιωαννίνων και την υποστήριξη του Δήμου 
Ιωαννιτών.
Η έκθεση, η οποία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 
Πνευματικού Κέντρου και την υποστήριξη του Δήμου Ιωαν-
νιτών, θα είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινά από τις 19:00 
έως τις 23:00. Ειδικότερα, τη Δευτέρα, 23 Ιουλίου η ομάδα 
του Habibi.Works και του ΚΕΑΝ θα καλωσορίσουν όλους 
τους επισκέπτες με μουσική, αναψυκτικά & σνακ δίνοντας 
έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες της έκθεσης να γνωρί-
σουν από κοντά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής 
προσπάθειας και να μάθουν περισσότερα για το έργο της εθε-
λοντικής και καλλιτεχνικής τους δράσης.

http://www.hromoepilogi.gr
https://www.youtube.com/watch?v=Rbm6GXllBiw
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Όχι χωρίς προβλήματα, 
το αεροδρόμιο των Ιω-
αννίνων αυξάνει τις… 
δουλειές του. Σήμερα, 

υπάρχουν τέσσερις προορισμοί προς 
(και από) τους οποίους μπορεί να 
κινηθεί ένας επιβάτης κάθε βδο-
μάδα: Αθήνα, Λάρνακα, Κοπεγχά-
γη, Στοκχόλμη, ενώ αναμένεται να 
προστεθούν και άλλοι το προσεχές 
διάστημα, τόσο εξωτερικού, αλλά 
και εσωτερικού, με «σπάσιμο» του 
μονοπωλίου της Aegean στις πτή-
σεις εσωτερικού.
Συνολικά, το αεροδρόμιο εξυπηρε-
τεί δεκαεπτά πτήσεις τη βδομάδα 
(οι δεκατρείς για Αθήνα, δύο για 
Λάρνακα και από μια για Στοκχόλ-
μη-Κοπεγχάγη).
Τα αποτελέσματα στην κίνηση, εί-
ναι εμφανή: Τον περασμένο Μάιο 
(χωρίς να έχουν ξεκινήσει όλα τα 
σκανδιναβικά τσάρτερ), το αεροδρό-
μιο Ιωαννίνων είχε 1.000+ αφίξεις 
από το εξωτερικό, σε 13 πτήσεις.
Ο αριθμός αυτός συνιστά το 25% και 
πλέον, της κίνησης εσωτερικού.
Η γενική εικόνα σε όλα τα αεροδρό-
μια της χώρας το πρώτο πεντάμηνο 
του 2018 είναι η αύξηση κατά 10,4% 
των επιβατών σε σχέση με το 2017.
Ο συνολικός αριθμός των διακινη-
θέντων επιβατών το α’ πεντάμη-
νο του 2018 έφθασε τα 16.261.853 
παρουσιάζοντας αύξηση 10,4% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2017 όπου είχαν διακινηθεί 
14.726.643 επιβάτες.
Πέρυσι τον Μάιο, στα Γιάννενα είχαν 
έρθει περισσότεροι επιβάτες εσωτε-
ρικού, δεν υπήρχαν όμως καθόλου 
αφίξεις εξωτερικού. Τον επόμενο 
μήνα, τον Ιούνιο του 2017, η κίνηση 
εξωτερικού ανήλθε στις 605 αφίξεις.
Στο αεροδρόμιο λύνονται μια σειρά 
ζητήματα χάρη στην κινητοποίηση 
των φορέων (π.χ. καύσιμα), προχω-
ράνε οι εργασίες επέκτασης, προκύ-
πτουν όμως και άλλα θέματα όπως 
η ενίοτε όχι αρμονική συνεργασία 
με τις τοπικές υπηρεσίες της ΥΠΑ, 
αλλά και θέματα που θα πρέπει να 
εξεταστούν μεσοπρόθεσμα, όπως η 
μείωση της κίνησης εσωτερικού.

Το αεροδρόμιο 
των 17 πτήσεων τη βδομάδα

Τον περασμένο Μάιο (χωρίς να έχουν ξεκινήσει όλα τα 
σκανδιναβικά τσάρτερ), το αεροδρόμιο Ιωαννίνων είχε 
1.000+ αφίξεις από το εξωτερικό, σε 13 πτήσεις. 
Ο αριθμός αυτός συνιστά το 25% και πλέον, 
της κίνησης εσωτερικού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7
ΦΡΟΝΤΖΟΣ
Παράξενο ζευγάρι

Γιάννης Ζουγανέλης 
και Βλαδίμηρος 
Κυριακίδης 

Έναρξη 21.30, 
εισιτήριο 15 ευρώ

ΚΥΡΙΑΚΉ 29/7
ΦΡΟΝΤΖΟΣ
Εκκλησιάζουσες

Σκηνοθεσία Αλέξαν-
δρου Ρήγα με τους 
Αντώνη Λουδάρο, 
Δημήτρη Σταρόβα, 
Γιώργο Κωνσταντίνου.
Εισιτήρια από 12€

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7
ΔΩΔΩΝΉ
«Πορτρέτα Γυναικών» 
του Θοδωρή Λεμπέση 
Ορχήστρα Σύγχρονης 
Μουσικής της ΕΡΤ



8|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Το Γηροκομείο Ζωσιμά-
δων τιμωρείται με πρό-
στιμο από το τελωνείο 
Ηγουμενίτσας ύψους 

139.000 ευρώ για λαθρεμπόριο 
καυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το 
Γηροκομείο χρησιμοποιούσε 
πετρέλαιο θέρμανσης για να ζε-
στάνει το νερό (και όχι κίνησης, 
όπως ορίζει ο νόμος).
Καταρχάς, πρόκειται για ένα 
ακόμα σουρεαλιστικό κομμάτι 
της ελληνικής νομοθεσίας, η 
οποία αποτυγχάνει σταθερά εδώ 
και χρόνια να ελέγξει το λαθρε-
μπόριο καυσίμων.
Πώς έχουν τα πράγματα αναλυ-
τικά; Ο νόμος του 2001, ορίζει 
όντως ότι το πετρέλαιο θέρ-
μανσης χρησιμοποιείται μόνο 
για θέρμανση και όχι για τη λει-
τουργία συσκευών και εγκατα-
στάσεων που χρησιμοποιούνται 
για άλλο σκοπό. Ο νόμος ορίζει 
ότι το ζέσταμα του νερού είναι 
«άλλος σκοπός», παρότι είναι 
προφανές, με τους κανόνες της 
λογικής, ότι είναι παρεμφερής.
Με την έκθεση ελέγχου υπ αριθ-
μό 2409 του περασμένου Απρι-
λίου, το Τελωνείο Ηγουμενίτσας 
κατηγορεί το Γηροκομείο Ζω-
σιμάδων με τους νόμους περί 
λαθρεμπορίας καυσίμων και 
παράλληλα, επεκτείνει σε βάθος 
πενταετίας την έρευνα.
Ωστόσο, υπάρχει ένα δεδικασμένο 
που μπορεί να αποβεί υπέρ του 
Γηροκομείου: Πριν από τρία χρό-
νια, ο Άρειος Πάγος ασχολήθηκε 
με πανομοιότυπη σχεδόν υπόθε-
ση γηροκομείου στη Θεσσαλο-
νίκη, που είχε τιμωρηθεί για τον 
ίδιο ακριβώς λόγο. Με την κατά 
πλειοψηφία απόφαση 582/2015, 
ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η υπεύ-
θυνη του γηροκομείου κακώς κα-
ταδικάστηκε με βάση το νόμο περί 
λαθρεμπορίας. Η βασική λογική 
στην τότε απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου, είναι ότι τεχνικά δεν 
είναι δυνατό να διαχωριστεί το σύ-
στημα θέρμανσης χώρου από αυτό 
του νερού, καθώς πολλά κτίρια, 
από πολυκατοικίες μέχρι νοσοκο-
μειακές μονάδες θερμαίνουν και 
τα καλοριφέρ, αλλά και το μπόιλερ 
του νερού.
Το Γηροκομείο, κατά την προσφι-
λή του τακτική, «βάζει μπροστά» 
τους εργαζόμενους να ζητήσουν 
να μην βεβαιωθεί το πρόστιμο 
που θα σημάνει ουσιαστικά το 
κλείσιμο του Γηροκομείου. Έτσι 
και αλλιώς, η μονάδα έχει πε-

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Στο Συρράκο βρέθηκε σήμερα ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος, για τις εκ-
δηλώσεις των 150 χρόνων από 

τη γέννηση του Κώστα Κρυστάλλη. Ο 
κ. Παυλόπουλος, κατά τα αποκαλυπτή-
ρια προτομής ζήτησε μια «αναδρομική 
συγγνώμη για όσα δεν έκανε η Πολιτεία 
τόσο όσο ο Κώστας Κρυστάλλης ήταν ζω-
ντανός, όσο και μετά τον θάνατό του για 
να τιμηθεί το έργο του όπως του αρμόζει». 
Πρόσθεσε δε ότι «ευτυχώς το έργο αυτού 
αναγνωρίζεται από εκείνους που πρέπει. 
Αλλά εύχομαι η Πολιτεία εφεξής να πρά-
ξει κι εκείνη το δικό της χρέος».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθη-
σε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμή του 
ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης 
Σεντελές: «Η ψυχή μας είναι η ιστορία μας, 
είναι η γλώσσα μας και είναι ο πολιτισμός 
μας. Αυτά τα τρία υπηρέτησε ο Κώστας 
Κρυστάλλης», είπε μεταξύ άλλων στην 
αντιφώνησή του. 
«Και αυτές τις ιερές μνήμες, στις δύσκο-
λες στιγμές για τον τόπο, έχουμε κι εμείς 
χρέος να υπερασπισθούμε», είπε ο Προκό-
πης Παυλόπουλος και συνέχισε: «Να υπε-
ρασπισθούμε και την ιστορία μας και την 
γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Χάρις 
σ’ αυτά η Ελλάδα ήταν, είναι και θα πα-
ραμείνει μεγάλη. Όχι από την έκτασή της 
ούτε από τον πληθυσμό της. Είναι αυτά 

που την κάνουν μεγάλη. Όπως και τον 
Κώστα Κρυστάλλη δεν τον έκαναν μεγά-
λο τα πολλά χρόνια ή το μεγάλο σε έκτα-
ση έργο. Ας θυμόμαστε αυτή την ποιοτική 
διαφορά. Αυτούς τους κρίσιμους καιρούς 
μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο».
Ο κ. Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον δή-
μαρχο για την εκδήλωση που διοργάνωσε 
για το έργο του Κώστα Κρυστάλλη. «Εί-
ναι ένα προσκύνημα γιατί ξέρουμε όλοι 
τι ανήκει σ’ αυτόν τον μεγάλο λογοτέχνη, 
τον μεγάλο Έλληνα. Έζησε λίγο μα απέδει-
ξε ότι το να δικαιώσει κάποιος την παρου-
σία του επί γης δεν εξαρτάται από το πόσα 
χρόνια θα ζήσει. Σημασία έχει τι ‘σφραγίδα 
δωρεάς’ του ανήκει. Γι’ ανθρώπους όπως 
ο Κώστας Κρυστάλλης το μερίδιο αιωνιό-
τητας που ανήκει στον καθένα δεν εξαρτά-
ται ούτε από τον χρόνο ούτε από την πο-
σότητα. Είναι η ποιότητα και, κυρίως, το 
παράδειγμα που μας αφήνει» σημείωσε.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην ομιλία 
του κατά την έναρξη των εορταστικών εκ-
δηλώσεων για τη συμπλήρωση 150 χρό-
νων από τη γέννηση του ποιητή Κώστα 
Κρυστάλλη, έκανε λόγο για μία από τις πιο 
αγνές και χαρακτηριστικές μορφές στην 
ιστορία της σύγχρονης ελληνικής ποίη-
σης. Όπως τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, ο 
Κώστας Κρυστάλλης «θύμισε στους Έλλη-
νες της εποχής του, μέσα από το πλούσιο 
έργο του, την σημασία του λαϊκού πολιτι-
σμού μας και την αξία της γλώσσας του 
λαού μας, της δημοτικής».

«Μια αναδρομική 
συγγνώμη» για 
τον Κώστα Κρυστάλλη

«Γι’ ανθρώπους όπως ο 
Κώστας Κρυστάλλης το 
μερίδιο αιωνιότητας που 
ανήκει στον καθένα δεν 
εξαρτάται ούτε από τον 
χρόνο ούτε από την ποσό-
τητα. Είναι η ποιότητα και, 
κυρίως, το παράδειγμα 
που μας αφήνει» 

https://typos-i.gr/article/o-poihths-poy-xa8hke-neos


Γιάννενα|9ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ράσει «δύσκολα» τα τελευταία 
χρόνια, είτε λόγω των κακών 
οικονομικών της Μητρόπολης, 
είτε εξαιτίας της εργασιακής 
ανασφάλειας και παλιότερων δι-
αξιφισμών της διοίκησης με το 
προσωπικό. Οι εργαζόμενοι πά-
ντως αναφέρουν ότι η επιστολή 
τους έχει τη σύμφωνη γνώμη, 
τόσο του μητροπολίτη Μάξιμου, 
όσο και της διεύθυνσης του Γη-
ροκομείου.
Στην ανακοίνωσή τους ανα-
φέρουν μεταξύ άλλων ότι «ο 
έλεγχος εξάντλησε κάθε αυστη-
ρότητα» και διευκρινίζουν ότι 
αφενός είναι ανοιχτοί σε κάθε 
έλεγχο «κάτι που αποδεικνύε-
ται περίτρανα από τις διάφορες 
εκθέσεις ελέγχου που υπάρχουν 
στο ίδρυμα». Στα πιο ουσιαστικά, 
αναφέρουν «άγνοια νόμου», ότι 
δηλαδή «κανένας απολύτως δεν 

γνώριζε πως για το ζέσταμα του 
νερού θα έπρεπε να γίνεται χρή-
ση μόνο πετρελαίου κίνησης», 
αλλά και ότι μόλις αυτό έγινε 
γνωστό «άμεσα προβήκαμε στις 
απαραίτητες ενέργειες» και ότι 
δεν υπήρχε δόλος, ούτε κάποιος 
κέρδισε κάτι.
Σημειώνουν επίσης ότι για τα 
δύο χρόνια του ελέγχου η τιμή 
των δύο πετρελαίων εξισώθηκε 
(προς τα πάνω) και τα τρία τε-
λευταία χρόνια το Γηροκομείο 
τοποθέτησε ηλιακούς θερμοσί-
φωνες.
Αναφέρουν ακόμα ότι πάνω από 
το 90% της ποσότητας του καυ-
σίμου διατίθεται για θέρμανση 
του χώρου «λόγω της ιδιαιτερό-
τητας των φιλοξενούμενων που 
επιζητούν συνεχώς ζέστη» και 
τέλος, επισημαίνουν: «Για την 
τεράστια κοινωνική προσφορά 

του Γηροκομείου στην τοπική 
κοινωνία, για την αναμφισβήτη-
τη αναγκαιότητα συνέχισης της 
λειτουργίας του και για τις υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες που 
καθημερινά καταβάλλουμε όλοι 
εμείς, θα περίμενε κανείς, εάν 
όχι επιβράβευση, τουλάχιστον 
περισσότερο σεβασμό».
Οι εργαζόμενοι ζητούν τέλος από 
τις αρχές, τοπικές και κεντρικές, 
καθώς και τα κόμματα και την 
πολιτική ηγεσία της χώρας, να 
εξετάσουν το θέμα «με την πρέ-
πουσα λεπτότητα και κάτω από 
το πρίσμα των συνεπειών που 
θα έχει για το μέλλον του Γηρο-
κομείου η επιβολή ενός εξαντλη-
τικού προστίμου, να απαλλάξουν 
το Γηροκομείο μας από κάθε επι-
πλέον – άδικη επιβάρυνση, που 
θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην 
αναστολή της λειτουργίας του».

Το Γηροκομείο, 
το πρόστιμο, τα σενάρια 
και η… πολιτική 
Μητρόπολη

ΜΑΞΙΜΟΣ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΏΠΟ ΠΙΣΏ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ»
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Μάξιμος αποδίδει την 
εξέλιξη σε πολιτική σκοπιμότητα.
Συγκεκριμένα, «υποδεικνύει» με δηλώσεις του 
«πολιτικά πρόσωπα που έχουν πολιτική εμπλοκή 
και μάλιστα από πρόσωπο που δεν δέχθηκα να δω 
όταν μου ζήτησε ραντεβού».
Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά απέκλει-
σε τους τοπικούς πολιτικούς παράγοντες από τους 
«παρεμβαίνοντες», λέγοντας ότι ο άνθρωπος που 
προκάλεσε το πρόστιμο δεν είναι τοπικός παρά-
γοντας, «αλλά θέλει να γίνει». Έτσι και αλλιώς πά-
ντως, με αυτές τις διατυπώσεις, η δήλωση είναι πε-
ρισσότερο σεναριολογική. Με αυτή του τη δήλωση 
και ανεξάρτητα με τις γενεσιουργές αιτίες του προ-
στίμου, ο μητροπολίτης συνεχίζει τις πολιτικές του 
παρεμβάσεις, οι οποίες είναι συχνότατες πλέον.
Παρά το δεδικασμένο που απαλλάσσει γηροκομείο 
της Θεσσαλονίκης από την ίδια ακριβώς κατηγο-
ρία, ο μητροπολίτης προτιμάει να ρίχνει το βάρος 
στο γεγονός ότι «τα καύσιμα ήταν δωρεά». 
Σύμφωνα με το μητροπολίτη Ιωαννίνων, το ίδρυμα 
θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. 
Η όλη υπόθεση πάντως δεν περιποιεί τιμή, ούτε 
στη Μητρόπολη που συνεχίζει, δημόσια και μη, να 
παρεμβαίνει στο τοπικό πολιτικό σκηνικό, είτε στον 
«δράστη» μιας τέτοιας καταγγελίας, εφόσον ισχύ-
ουν όσα αναφέρει ο μητροπολίτης

Το Γηροκομείο, κατά την προσφιλή του τα-
κτική, «βάζει μπροστά» τους εργαζόμενους 
να ζητήσουν να μην βεβαιωθεί το πρόστι-
μο που θα σημάνει ουσιαστικά 
το κλείσιμο του Γηροκομείου.
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Οι βάσεις για το φιλόδοξο αυτό 
εγχείρημα άρχισαν να μπαίνουν 
πριν από ενάμιση χρόνο περί-
που, με πρωτοβουλία της Σχο-

λής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.  Η πόλη των Ιωαννίνων φι-
λοδοξεί να γίνει η τρίτη πόλη στην Ελ-
λάδα, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη, που θα υιοθετήσει τον θεσμό της 
μπιενάλε (η ιταλική αυτή λέξη προσδιο-
ρίζει γεγονότα που συμβαίνουν κάθε δύο 
χρόνια). Μια μπιενάλε τέχνης επιδιώκει 
καταρχάς να λειτουργήσει ως μια πλατ-
φόρμα ανοιχτού πολιτισμικού διαλόγου, 
ενώ ο ρόλος της στην ενίσχυση του city 
branding και του πολιτιστικού τουρι-
σμού κάθε άλλο παρά είναι αμελητέος.
Η ιδέα της Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανί-
ων –από τον τίτλο και μόνο είναι εμφα-
νής μια πολιτική-πολιτιστική αντίληψη 
για την ευρύτερη περιοχή (την οποία 
«ξανα-ανακαλύπτει» τον τελευταίο και-

ρό και η Ευρωπαϊκή Ένωση)- προέκυψε 
στο Εργαστήριο Ιστορίας της Τέχνης με 
διευθυντή τον αναπληρωτή καθηγητή 
Χρήστο Δερμεντζόπουλο, ο οποίος και 
«τρέχει» το όλο πρότζεκτ.
Για την πραγματοποίηση της μπιενάλε, 
έχει συσταθεί ήδη μια ομώνυμη αστι-
κή μη κερδοσκοπική εταιρία, ενώ το 
υπουργείο Πολιτισμού έχει εγκρίνει επι-
χορήγηση για την πρώτη αυτή μπιενάλε 
στα Γιάννενα. Το μείζον ζήτημα είναι οι 
συνέργειες. Εκτός από το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, αναμένεται και η ενεργός 
συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ιδρυμά-
των, πολιτιστικών φορέων και συλλογι-
κοτήτων.
Ο βασικός άξονας της Μπιενάλε, όπως 
έχει σχεδιαστεί, είναι η άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά της Ηπείρου και των Δυτι-
κών Βαλκανίων όπως επικαιροποιείται 
μέσα από τη σύγχρονη τέχνη, με την 
αξιοποίηση τεχνολογιών και ανάπτυξης 

διαδικτυακών εφαρμογών, και οι αξίες 
που φέρουν οι κοινότητες.
Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει η 
στόχευση για τη δημιουργία ενός αρχεί-
ου ψηφιακής άυλης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς μέσω ενός εικονικού μουσεί-
ου, το οποίο, σε πρώτη φάση, πιθανόν 
τοποθετείται στο παλιό πανεπιστήμιο 
των Ιωαννίνων.
Εικαστικές εκδηλώσεις και δρώμενα 
αποτελούν ένα άλλο κομμάτι της μπιε-
νάλε, με τους διοργανωτές να αναπτύσ-
σουν συνεργασίες με τα μουσεία της πό-
λης και παράλληλα να προσβλέπουν στη 
δραστηριοποίηση σε δημόσιους χώρους, 
καθώς και στην αξιοποίηση και την εκ 
νέου ενεργοποίηση κτιρίων της πόλης. 
Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να 
οριστικοποιηθούν οι συνεργασίες, οι 
δράσεις όπως και το πρόγραμμα της 
Μπιενάλε. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με την Μπιενάλε, εδώ.

Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων. Πού; Στα Γιάννενα. Πότε; Τον Οκτώβριο του 2018.

Τα Γιάννενα αποκτούν μια Μπιενάλε

Ο βασικός άξονας της Μπιε-
νάλε είναι η άυλη πολιτιστι-
κή κληρονομιά της Ηπείρου 
και των Δυτικών Βαλκα-
νίων όπως επικαιροποιεί-
ται μέσα από τη σύγχρονη 
τέχνη, με την αξιοποίηση 
τεχνολογιών και ανάπτυξης 
διαδικτυακών εφαρμογών, 
και οι αξίες που φέρουν οι 
κοινότητες.

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
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/what-you-can-do-today
http://bowb.org

	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5
	_GoBack

