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Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
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Ένα «χωριό τέχνης» 
στα Τζουμέρκα
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Κάθε Αύγουστο, ένας μικρός οικισμός στα 
Τζουμέρκα, η Τσόπελα Πραμάντων, με-
ταμορφώνεται σε ένα «χωριό τέχνης». Ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Πνευματικό Κέ-

ντρο Τσόπελα Πραμάντων» εδώ και 15 χρόνια, τις 
δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, διοργανώ-
νει, υπό την αιγίδα του Δήμου Βορείων Τζουμέρ-
κων, ένα εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και ενήλι-
κες, στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου με 
τη συμπαράσταση των εικαστικών Κώστα Τσώλη 
και Ευφροσύνης Μυτιληναίου.
Αποκορύφωμα αυτού του εργαστηρίου είναι μια 
έκθεση. Η φετινή έκθεση με τίτλο «Εικαστική Δι-
αδρομή» θα γίνει στο πλαίσιο των εικαστικών μα-
θημάτων του εργαστηρίου και θα διαρκέσει από 4 
έως 17 Αυγούστου. Οι ντόπιοι καλλιτέχνες που θα 

λάβουν μέρος, είναι: Γιώργος Πολύζος, Βαγγέλης 
Πολύζος, Βασίλης Γεροδήμος, Ασπασία Πολύ-
ζου, Δημήτρης Μεράντζας, Χρήστος Καλόγηρος 
και Μάης Πολύζος. Οι φίλοι καλλιτέχνες είναι οι 
Κώστας Τσώλης, Ευφροσύνη Μυτιληναίου, Τζένη 
Αργυρίου, Νίκος Χατζής, Κων/νος Μουχταρίδης, 
Μαριάνθη Γιαννοπούλου και Νατάσσα Πουλαντζά. 
Με την έκθεση αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση, ο Σύλλογος φιλοδοξεί να ανοίξει 
τις δράσεις του σε μεγαλύτερη έκταση εντός του 
οικισμού, με στόχο την επαφή της τέχνης με τους 
ντόπιους κατοίκους και τους επισκέπτες της περι-
οχής που θα έρθουν στο χωριό αυτή την περίοδο.
Τα έργα της έκθεσης θα φιλοξενηθούν σε πέντε 
σημεία του οικισμού (ξενοδοχεία «Ξενείον του 
Γιώργου Μεράντζα» και «Ανάβαση», Εργαστήριο 
Γιώργου Πολύζου, πρώην Δημοτικό Σχολείο, κα-
φενείο στην πλατεία).

Η φετινή έκθεση 
με τίτλο «Εικαστι-
κή Διαδρομή» θα 
γίνει στο πλαίσιο 
των εικαστικών 
μαθημάτων του 
εργαστηρίου και θα 
διαρκέσει από 4 έως 
17 Αυγούστου.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΤΑ «ΠΟΡΤΡΈΤΑ 
ΓΥΝΑΙΚΏΝ»
Αναβάλλεται για τις 8 
Σεπτεμβρίου η παράστα-
ση «Πορτρέτα Γυναικών» 
από την Ορχήστρα 
Σύγχρονης Μουσικής 
της ΕΡΤ, η οποία είχε 
προγραμματιστεί να γίνει 
τη Δευτέρα 30 Ιουλίου, 
στον αρχαιολογικό χώρο 
της Δωδώνης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Δήμου Δωδώνης, η 
διοίκηση της ΕΡΤ, μετά 
την τραγωδία στην 
Αττική, αποφάσισε να 
ματαιώσει όλες τις πολι-
τιστικές εκδηλώσεις με 
τη συμμετοχή των μουσι-
κών της συνόλων.
«Στην επικοινωνία του 
Δήμου Δωδώνης με τον 
καλλιτεχνικό διευθυντή 
Μουσικών Συνόλων 
της ΕΡΤ, αποφασίστηκε 
η πραγματοποίηση της 
συγκεκριμένης παρά-
στασης στις 8 Σεπτεμ-
βρίου» αναφέρεται στην 
ανακοίνωση.
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ΣΤΙΣ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 21:30, θα ανέβει από 
το Εθνικό Θέατρο η «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή 

σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντί-
νου και με πρωταγωνιστές την Αλεξία 

Καλτσίκη, τη Μαρία Ναυπλιώτου, 
τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο και 

τον Χρήστο Λούλη. Η «Ηλέ-
κτρα» αυτή εντάσσεται στο 
πρόγραμμα του Φεστιβάλ 

Δωδώνης που διοργανώνει ο 
Δήμος Δωδώνης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Φε-
στιβάλ Δωδώνης πραγματοποιείται με 

τη συνδρομή χορηγών και υποστηρικτών, 
μεταξύ των οποίων και η Energean Oil. Για 

τη διευκόλυνση των θεατών, θα δοθούν δελ-
τία ελεύθερης εισόδου. Τα δελτία θα διανεμηθούν 

τη Δευτέρα 30 Ιουλίου, στην είσοδο του Βυζαντινού 
Μουσείου Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ) από τις 10 το πρωί μέ-

χρι στις 12 το μεσημέρι και από τις 17:30 μέχρι τις 20:30.

Δύο «Ηλέκτρες» μέσα σε ένα τριήμερο
Στις αρχές Αυγούστου, το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης θα φιλοξενήσει 
την «Ηλέκτρα» δις, την «Ηλέκτρα» του Ευριπίδη και την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή.

ΣΤΙΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, στις 21:30, θα ανέβει η 
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θέμη 
Μουμουλίδη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αρ-
χαίου Δράματος που διοργανώνει το ΔΗ-
ΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Πρωταγωνιστούν η 
Λένα Παπαληγούρα,  ο  Νίκος Κου-
ρής,  ο  Χρήστος Χατζηπαναγιώ-
της.
Προπώληση εισιτηρίων 
στο viva.gr, 12 ευρώ.

ΣΥΜΠΌΣΙΌ ΓΛΥΠΤΙΚΉΣ, ΕΤΏΝ 9

Το 9ο Συμπόσιο Γλυπτικής στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θε-
όδωρος Παπαγιάννης» στο Ελ-
ληνικό του Δήμου Βορείων Τζου-

μέρκων επιστρέφει από 17 Αυγούστου 
έως 7 Σεπτεμβρίου. Φέτος, στο συμπόσιο 
θα συμμετάσχουν οι καλλιτέχνες Έκτωρ 
Παπαδάκης, Γιώργος Σταματόπουλος, 
Σπύρος Λισγάρας, Fato Shuli και φυσικά 
ο Θεόδωρος Παπαγιάννης.
Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει στις 17 Αυ-
γούστου, στις 18:00. Πρόκειται για μια μι-
κρή γιορτή υπό την αιγίδα της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, που 
θα αφορά ξεναγήσεις στο μουσείο, επί-
σκεψη στο μοναστήρι της Τσούκας μέσω 
του δρόμου των γλυπτών και γλέντι.
Στις 18 Αυγούστου, στις 20:00, θα προ-
βληθεί το ντοκιμαντέρ του Νίκου Παπα-
κώστα «Ένα απόγευμα στο εργαστήρι του 
Θεόδωρου Παπαγιάννη».
Στις 19 Αυγούστου, στις 20:00, θα γίνει 
διάλεξη με θέμα «Τα συμπόσια της αρ-
χαιότητας και το συμπόσιο γλυπτικής στο 
Ελληνικό Ιωαννίνων. Ομοιότητες και δια-
φορές» από τον αρχιτέκτονα και ιστορικό 
της τέχνης Κωστή Ν. Καζαμιάκη.
Στις 22 Αυγούστου, στις 20:00, θα ανέ-

βει η θεατρική παράσταση «Η Γκόλφω» 
σε σκηνοθεσία της θεατρολόγου Σοφίας 
Μπλέτσου, με συμμετοχή ερασιτεχνών 
ηθοποιών από το χωριό.
Στις 25 Αυγούστου, στις 20:00, θα γίνει 
μια σύμπραξη κλασικής μουσικής και 
χορού-moving soundscapes υπό τη διεύ-

θυνση του Κώστα Λεοντάρη.
Στις 26 Αυγούστου, στις 20:00, ο ομότιμος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων Χαράλαμπος Νούτσος και ο Θεόδω-
ρος Παπαγιάννης θα παρουσιάσουν το 
βιβλίο του Κώστα Δ. Βασιλείου «Το Ελλη-
νικό (Λοζέτσι)».
Στις 29 Αυγούστου, στις 20:00, είναι η σει-
ρά μιας ποιητικής βραδιάς με επιμέλεια 
του Τάσου Κανάτση. Ποιητές της πόλης 
θα διαβάσουν ποιήματα και θα ακολου-
θήσει ρεμπέτικη βραδιά με τον Βαγγέλη 
Αγγέλη.
Στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, θα γίνει 
ομιλία του καθηγητή Λαογραφίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ευάγγελου Αυ-
δίκου με τίτλο «Ο ποιητής Κώστας Κρυ-
στάλλης».
Στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, θα διοργα-
νωθεί ένας λαϊκός δρόμος για παιδιά και 
ενήλικες από το μοναστήρι της Τσούκας 
μέχρι το μουσείο, με την επιμέλεια του 
προπονητή Γιάννη Δημ. Οικονόμου.
Στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, θα ανέβει 
η θεατρική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Ιω-
αννίνων «Το τάβλι».
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι 
ελεύθερη.
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Τα έργα του συμμετοχικού 
προϋπολογισμού
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΙΚΟΥ ]

Οκτώ προτάσεις θα «χωρέσει» σε 
αυτή του τη φάση ο «Συμμετοχι-
κός Προϋπολογισμός» του Δήμου 
Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των προτά-
σεων, από την επιτροπή του Δήμου Ιωαν-
νίνων βαθμολογήθηκαν και κατατάχθη-
καν οι εξής προτάσεις:

1Κινητικότητα για όλους (πρόταση 
του Συλλόγου ΑμεΑ) με προϋπολογι-

σμό  49.965,10  ευρώ και μ.ο βαθμολογίας 
78,00

2Διεξαγωγή Εθνικού Τουρνουά Καλα-
θοσφαίρισης με αμαξίδιο και δημιουρ-

γία τοπικής ομάδας(IBC,  26.500, 76,67)

3Δημιουργία της πρώτης ανοιχτής – 
ελεύθερης βιβλιοθήκης στα Γιάννινα 

μέσα σε ένα πάρκο, ζωντανό κύτταρο πο-

λιτισμού (δημότης 37.500 ευρώ, 75,00)

4Διαμόρφωση αυτοδιαχειριζόμενου 
χώρου δημιουργικότητας και ψυχαγω-

γίας νέων. (Τ.Κ. Κοσμηράς,  18.090 ευρώ, 
72,33)

5Διαμόρφωση – ανάπλαση δημοτικού 
ακάλυπτου χώρου στον κόμβο των 

Δώδεκα Αποστόλων, περιοχή Αμπελο-
κήπων (Πολιτιστικός σύλλογος Καλλιθέα 
30.000 ευρώ, 71,67)

6Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου – 
Χώρος Αναψυχής – Μέλανδρα (Ομάδα 

πολιτών, 50.000 ευρώ, 70,00)

7Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δράσεις 
Ευαισθητοποίησης: ένα μικρό ενερ-

γειακό πάρκο στο Γενικό Λύκειο Πεδινής 
(ΓΕΛ Πεδινής, 12.200 ευρώ, 70,00)

8Διαμόρφωση λειτουργία Πνευματικής 
στέγης  (Φορέας  13.750 ευρώ 70,00). 

Αρχικά, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός 
θα περιλάμβανε πέντε προτάσεις, ωστόσο 
οι τρεις τελευταίες ισοβαθμούν. Έτσι, θα 
γίνει μια υπέρβαση της τάξης των 38.000 
ευρώ από τα αρχικά προβλεπόμενα, κα-
θώς ο συνολικός προϋπολογισμός θα 
φτάσει τα 238.000 ευρώ.
Επίσης, η επιτροπή προτείνει και επτά 
αναπληρωματικές προτάσεις:
Και ως αναπληρωματικές προτείνονται οι 
επόμενες επτά προτάσεις κατά φθίνουσα 
σειρά.

1Το σχολείο ως χώρος εικαστικών πα-
ρεμβάσεων και η αναβάθμιση του 

αστικού τοπίου (16.850 67,33)

2Ανάπλαση και διαμόρφωση δημοτι-
κής έκτασης στην περιοχή Ολυμπιά-

δας Μαρμάρων για την διαμόρφωση κοι-
νόχρηστου χώρου, δημιουργία υποδομών 
αναδάσωσης και αισθητικής αναβάθμι-

σης του τοπίου (45.000 ευρώ, 66,33)

3Διαμόρφωση χώρου Πλατείας Πλάτα-
νου (5.000 ευρώ, 66,33)

4Δημιουργία ψηφιακού αρχείου (ντοκι-
μαντέρ) για τις Μονές του Νησιού και 

εξοπλισμός αίθουσας προβολής (43.300 
ευρώ, 63,67)

5Kidscape: Προσθήκη σημείων ενδια-
φέροντος για τα παιδιά στους υπάρχο-

ντες πεζόδρομους (50.000 ευρώ, 63,67)

6Δημιουργία μοντέρνων, περιβαλλο-
ντικά φιλικών, ποδηλατικών στάσεων 

(50.000 ευρώ, 63,33)

7Δημιουργία υπαίθριων σκακιέρων 
(2.000 ευρώ, 61,67)

Στην ψηφοφορία που έγινε στο δημοτι-
κό συμβούλιο, μειοψήφισε η αξιωματική 
αντιπολίτευση. 

Αρχικά, ο συμμετο-
χικός προϋπολογι-
σμός θα περιλάμβα-
νε πέντε προτάσεις, 
ωστόσο οι τρεις 
τελευταίες ισοβαθ-
μούν. Έτσι, θα γίνει 
μια υπέρβαση της 
τάξης των 38.000 
ευρώ από τα αρχι-
κά προβλεπόμενα, 
καθώς ο συνολικός 
προϋπολογισμός θα 
φτάσει τα 238.000 
ευρώ.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στη συμβολή των οδών 
Διονυσίου Φιλοσόφου 
και Κων. Καραμανλή, 
βρίσκεται ένας κοινό-

χρηστος χώρος… ανέκαθεν. Στην 
«αυλή» του Κάστρου και μιας 
από τις ωραιότερες πύλες του, 
και δίπλα από τη λίμνη των Ιω-
αννίνων. Ένας χώρος που έχει 
διακοσμηθεί με γλυπτά, όπως 
είναι «Το δάκρυ για την Κυρά 
Φροσύνη», και ο οποίος δεν ανή-
κει στο Δημόσιο ή στον Δήμο Ιω-
αννιτών, αλλά στην Εκκλησία. Ο 
δημόσιος αυτός χώρος είναι εκ-
κλησιαστικό ακίνητο, και η Εκ-
κλησία της Ελλάδας δεν το έχει 
ξεχάσει (ιδίως στις εποχές που 
περνάμε)…
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 
διεκδικεί αυτό το ακίνητο για 
να ανεγείρει ένα τουριστικό πε-
ρίπτερο. Ο Δήμος Ιωαννιτών 
κάθε άλλο παρά αμφισβητεί την 
κυριότητα του ακινήτου. Δεν 
αποδέχεται όμως οποιαδήποτε 
οικοδομική δραστηριότητα στον 
χώρο αυτόν. Το ίδιο και οι τοπι-
κές αρχαιολογικές υπηρεσίες, 
που παραπέμπουν στα απανωτά 
νομοθετήματα για την ιστορι-
κότητα και τον μνημειακό χα-
ρακτήρα του Κάστρου. Την ίδια 
ώρα ο Δήμος είναι διατεθειμένος 
να ξεκινήσει τις διαδικασίες για 
την απαλλοτρίωση του ακινήτου 
προκειμένου να παραμείνει ως 
έχει στην πόλη. Ωστόσο, ο πο-
λεοδομικός χαρακτηρισμός του 
ακινήτου φαίνεται ότι αποτελεί 
ένα μεγάλο «αγκάθι» στις σχέσεις 
των δύο εμπλεκόμενων φορέων.
Η όλη υπόθεση ξεκινά τον Μάρ-
τιο του 2017, όταν οι Οικονομικές 
και Τεχνικές Υπηρεσίες της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος ζήτησαν τη θεώρηση της 
ρυμοτομίας και των όρων δόμη-
σης στο επίμαχο ακίνητο 1,673 
τ.μ. Το ακίνητο αυτό είχε περιέλ-
θει στην ιδιοκτησία της Εκκλη-
σίας με τη σύμβαση του 1952. 
Με τη «Σύμβαση περί εξαγοράς 

υπό του Δημοσίου κτημάτων της 
Εκκλησίας προς αποκατάστασιν 
ακτημόνων καλλιεργητών και 
κτηνοτρόφων», η Εκκλησία της 
Ελλάδος παραχώρησε στο κρά-
τος το 80% της αγροτικής περι-
ουσίας της με αντάλλαγμα να 
λάβει κάποια αστικά ακίνητα και 
μετρητά.
Μετά το αίτημα της Ιεράς Συνό-
δου, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θω-
μάς Μπέγκας, με έγγραφό του 
προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμο, 
ξεκαθάρισε τη σπουδαιότητα 
του ακινήτου ως ελεύθερου κοι-
νόχρηστου χώρου.
Τον Ιανουάριο του 2018, το δη-
μοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων 
προχώρησε σε τροποποίηση του 
εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτο-
μικού σχεδίου. Στην απόφαση 
αυτή (αριθμ. 17/2018), σημει-
ώνεται ότι υπήρξε σύμφωνη 
γνώμη για διατήρηση του κοινό-
χρηστου χώρου από τις υπηρεσί-
ες της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες 
ζήτησαν να προχωρήσουν οι δι-
αδικασίες για την απαλλοτρίωση 
του ακινήτου και την καταβολή 
της ανάλογη της αποζημίωσης.

Με την τροποποίηση του πα-
λαιού ρυμοτομικού σχεδίου, το 
δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
να χαρακτηρίσει το ακίνητο ως 
ελεύθερο χώρο-αστικό πράσινο. 
Το ακίνητο αυτό από το 1915, 
όταν και έγινε το πρώτο ρυμοτο-
μικό σχέδιο, είχε χαρακτηριστεί 
ως χώρος πρασίνου. Το 1956, 
ωστόσο, έγινε τροποποίηση 
του σχεδίου (ΒΔ 3.9.1956 ΦΕΚ 
202/Α/13.9.1956), με την έκτα-
ση να χαρακτηρίζεται ως χώρος 
για την ανέγερση τουριστικού 
περιπτέρου, επιφάνειας μικρό-
τερης των 350,00 τ.μ. μετά από 
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Η νέα τροποποίηση του ρυμοτο-
μικού σχεδίου εν έτει 2018 που 
αποφάσισε το δημοτικό συμ-
βούλιο βασίστηκε στον προσδι-
ορισμό του κοινόχρηστου αυτού 
χώρου ως ελεύθερου χώρου-α-
στικού πρασίνου τόσο στο Γενι-
κό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) 
Ιωαννίνων του 1987 όσο και στη 
μελέτη αναθεώρησης του ΓΠΣ 
η οποία δεν έχει θεσμοθετηθεί 
ακόμη.
Η εξέλιξη αυτή όμως προκάλε-

σε την αντίδραση της κεντρικής 
διοίκησης της Εκκλησίας της 
Ελλάδας, η οποία κατέθεσε και 
ένσταση κατά της απόφασης 
του δημοτικού συμβουλίου. Σε 
μια πιο «σκληρή» γραμμή πια, 
οι υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου 

κατηγορούν τον Δήμο ότι επιδι-
ώκει την de facto δέσμευση του 
ακινήτου και εκτιμούν ότι το ακί-
νητο είναι οικοδομήσιμο, «πα-
τώντας» στο ρυμοτομικό σχέδιο 
του 1956 που προβλέπει ανέ-
γερση τουριστικού περιπτέρου. 
Μάλιστα, φέρεται να θέτουν και 
ζήτημα διαφυγόντων κερδών, με 
το σκεπτικό ότι επί τόσες δεκαε-
τίες έχουν χαθεί έσοδα από τη μη 
λειτουργία τουριστικού περιπτέ-
ρου -προφανώς το τουριστικό 
περίπτερο σημαίνει τουριστική 
επιχείρηση. Κάθε άλλο παρά 
αποκλείεται η «πίεση» αυτή να 
συνδέεται και με τη μελλοντική 
απαλλοτρίωση και το ύψος της 
αποζημίωσης, ανάλογα με τον 
χαρακτηρισμό του ακινήτου.
Η ένσταση των υπηρεσιών της 
Ιεράς Συνόδου ήταν να συζητη-
θεί στη συνεδρίαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του Δή-
μου Ιωαννιτών στις 20 Ιουλίου. 
Ωστόσο, το θέμα αναβλήθηκε, 
και αναμένεται να επανέλθει 
προς συζήτηση τον Σεπτέμβριο, 
με τη δημοτική αρχή Ιωαννίνων 
να επιμένει στα περί μη οικοδο-
μησιμότητας του ακινήτου.

Ένας χώρος πρασίνου, η Εκκλησία 
και το τουριστικό περίπτερο

O δήμαρχος Ιωαν-
νίνων Θωμάς Μπέ-
γκας, με έγγραφό 
του προς τον αρχι-
επίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδας 
Ιερώνυμο, ξεκαθά-
ρισε τη σπουδαιότη-
τα του ακινήτου ως 
ελεύθερου κοινό-
χρηστου χώρου.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Το Rock Bottom, 
μια συγκλονιστική δήλωση ζωής 

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Ένα από τα κορυφαία 
άλμπουμ του ροκ εν 
ρολ βγήκε πριν από 
44 χρόνια, Το Rock 

Bottom ήταν ουσιαστικά το δεύτε-
ρο άλμπουμ του Ρόμπερτ Γουάιατ, 
ενός τύπου που μέχρι τότε, έπαιζε 
ντραμς σε μια από τις επίσης κορυφαίες μπάντες του ροκ εν ρολ, 
τους Soft Machine. 
Το Rock Bottom όμως πήγαινε πολύ πιο πέρα από τις αρτίστικες 
αναζητήσεις των Machine με έναν πολύ δύσκολο τρόπο: ο Γουά-
ιατ στο άλμπουμ πρόσθετε το βιωματικό στοιχείο με έναν τρόπο 
που , χωρίς να «πνίγει» το δίσκο, του έδινε ακριβώς την προσω-
πική του δύναμη.
Ο Γουάιατ είχε βγει από το νοσοκομείο λίγο καιρό πριν, σε αναπη-

ρικό αμαξίδιο πλέον, μετά από ένα 
ατύχημα σε ένα πάρτυ γενεθλίων, 
έπεσε από τον τρίτο όροφο, μεθυ-
σμένος.
«Ανακουφίστηκα όταν αντιλήφθη-
κα ότι μπορώ, από ένα αναπηρικό 
αμαξίδιο, να κάνω κάτι» έλεγε μετά 
την κυκλοφορία του άλμπουμ.
Μ τη βοήθεια του ντράμερ των 

Pink Floyd Νικ Μέισον, ο Γουάιατ πειραματίζεται φωνητικά και 
συνθετικά, σε έξι κομμάτια που δεν καταλογογραφούνται εύκολα 
στο «μουσικό ράφι», αλλά με προφανείς αρτ και τζαζ επιρροές.
Ο 73χρονος σήμερα Γουάιατ άλλαξε σχεδόν τα πάντα στη ζωή του, 
άκων-εκών. Από την κοσμοαντίληψή του, τη στάση του απέναντι 
στις καταχρήσεις, αλλά και το πολιτικό επίδικο της ύπαρξής του. 
Και το Rock Bottom είναι πρακτικά ένα prog μανιφέστο αυτής 
της αλλαγής.

https://www.youtube.com/watch?v=-4AhdWGci3c
http://www.hromoepilogi.gr
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Ο γυμνασιάρχης που υπέγραψε 
την έκπτωση της βασιλείας
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Στις 25 Μαρτίου 1924, στην 
Αθήνα, η Δ’ Συντακτική Εθνο-
συνέλευση αποφασίζει την 
(πρώτη) έκπτωση της βασι-

λικής οικογένειας των Γλύξμπουργκ 
και κηρύσσει δημοψήφισμα, το οποίο 
γίνεται στις 13 Απριλίου, με αποτέ-
λεσμα 69,95% υπέρ της αβασίλευτης 
δημοκρατίας.
Ένας από τους δέκα εκλεγμένους 
αντιπροσώπους των Ιωαννίνων, είναι 
ο Γεώργιος Καλούδης.
Η συνέλευση αποτελείται από τους 
εκπροσώπους που εκλέχτηκαν στις 
εκλογές του 1923 και το κείμενο της 
απόφασης, προεδρεύοντος του Κων-
σταντίνου Ρακτιβάν (ενός από τους 
ιδρυτές του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας) είναι από τα πιο δημοκρατικά, 
μέχρι τότε, του ελληνικού κράτους.
Ο Καλούδης, το όνομα του οποίου έχει 
πάρει ο παράλληλος δρόμος στη Δω-
δώνης, μεταξύ Πουλίτσα και Χατζη 
Πελλερέν, γεννήθηκε στα Γιάννενα 
το 1865 και σπούδασε στη Ζωσιμαία 
Σχολή, την οποία έμελε να διευθύνει 

αργότερα, ως γυμνασιάρχης, καθώς 
επίσης και στη Γερμανία. Δίδαξε στη 
Θεολογική σχολή της Χάλκης καθώς 
και σε διάφορα γυμνάσια της Ελλά-
δας.
Εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη Δ’ 
Εθνοσυνέλευση και αργότερα βουλευ-
τής των Φιλελευθέρων την περίοδο 
1928-1932, «πλήρωσε» την βενιζελική 
πολιτική του ταυτότητα με μεταθέσεις 
όπως αρχικά στη Σιάτιστα και αργότε-
ρα, στο Λεωνίδιο. Εκεί, μετατέθηκε 
μετά το πραξικόπημα του Παγκάλου, 
ο οποίος είχε προλάβει να αποτρέψει 
την ψήφιση νέου συντάγματος στην 
Ελλάδα, διαλύοντας την Εθνοσυνέ-
λευση τον Σεπτέμβριο του 1925.
Ο Καλούδης άφησε το στίγμα του 
στο νεοσύστατο γυμνάσιο Λεωνιδίου, 
πριν μετατεθεί ξανά, αυτή τη φορά 
στο Ναύπλιο.
Στο μεταξύ, είχε προλάβει να διατελέ-
σει διευθυντής της Ζωσιμαίας μεταξύ 
1893-1895 και γυμνασιάρχης για δύο 
θητείες, 1902-1910 και 1912-1920, 
αλλά και γυμνασιάρχης στη Σιάτιστα.
Κόρες του ήταν οι Ιφιγένεια και Φε-
ρενίκη Καλούδη που άφησαν την 

περιουσία τους στον Δήμο Ιωαννι-
τών και κυρίως, το αρχοντικό της 
οικογένειας που βρίσκεται στο Αρ-
χιμανδρειό. Ο ίδιος ο Καλούδης πά-
ντως, έμενε για ένα διάστημα στην 
οδό Καστρισόια, όντας γείτονας με τον 
αρχιτέκτονα Μελίρρυτο.
Προτομή του Καλούδη, φιλοτεχνημέ-
νη από τον Βρέλλη, υπάρχει στα Λι-
θαρίτσια.

Εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη Δ’ Εθνοσυνέλευ-
ση και αργότερα βουλευτής των Φιλελευθέρων 
την περίοδο 1928-1932, «πλήρωσε» την βενιζελι-
κή πολιτική του ταυτότητα με μεταθέσεις όπως 
αρχικά στη Σιάτιστα και αργότερα, στο Λεωνίδιο.

https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis
https://typos-i.gr/article/xrhmatokibwtio-poy-den-eixe-anoi3ei-kaneis


8|Γιάννενα ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ντίσελντορφ-Ιωάννινα; Ενδεχομένως

Το Ντίσελντορφ προσπαθεί να βάλει στον αερο-
πορικό χάρτη ο Δήμος Ιωαννιτών. Το Γραφείο 
Τουρισμού του Δήμου, με ανακοίνωσή του, κάνει 
γνωστό ότι στις 22 Ιουλίου, στη γερμανική πόλη, 

έγινε συνάντηση των εκπροσώπων της κυπριακής εται-
ρίας TUS (η οποία κάνει το δρομολόγιο Λάρνακα-Ιωάννι-
να) και της διοίκησης του αεροδρομίου του Ντίσελντορφ, 
παρουσία του δημάρχου του Ντίσελντορφ Thomas 
Geisel και του γιαννιώτικης καταγωγής δημάρχου του 

Schwerte Δημήτρη Αξούργου. «Όπως έχει διαφανεί, οι 
διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για την προο-
πτική αεροπορικής διασύνδεσης των Ιωαννίνων με το 
Ντίσελντορφ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η 
τακτική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Γραφεί-
ου Τουρισμού.
Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι τη συνάντηση είχε 
προετοιμάσει ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Του-

ρισμού του Δήμου Ιωαννιτών Νίκος Γκόλας, σε συνερ-
γασία με τον δήμαρχο του Schwerte Δημήτρη Αξούργο. 
Οι διερευνητικές επαφές για την αεροπορική σύνδεση, 
όπως και η ενημέρωση τόσο της ηπειρωτικής Κοινότη-
τας όσο και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας στο Ντί-
σελντορφ, είχαν αρχίσει από τον περασμένο Μάιο, κατά 
την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών 
στο Βούπερταλ της Γερμανίας με επικεφαλής τον δήμαρ-
χο Θωμά Μπέγκα.

Κάντε προτάσεις για μια «έξυπνη πόλη»
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Μια νέα εποχή ξεκινάει 
για τις σχέσεις Δήμου 
Ιωαννιτών και ΤΕΙ 
Ηπείρου (προσεχώς, 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), με 
τη συνεργασία πάνω στο σχέδιο 
για την «Έξυπνη πόλη».
Το σχετικό σχέδιο έχει μπει ήδη 
σε διαβούλευση για ένα μήνα 
και θα είναι εφικτή η κατάθεση 
προτάσεων και παρατηρήσεων 
από τους πολίτες. «Είναι ένα επι-
χειρησιακό σχέδιο για μια έξυπνη 
πόλη» είπε ο αντιδήμαρχος Θα-
νάσης Μανταλόβας στην πρώτη, 
γενική παρουσίαση του σχεδίου, 
παρουσιάζοντας και μια σχετική 
ακολουθία για τις δράσεις που 
θα χρηματοδοτηθούν πρώτες με 
ποσό περίπου μισό εκατομμύριο 
ευρώ.
Ο πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου Τά-
σος Τσίνας με τη σειρά του, είπε 
ότι το ΤΕΙ κομίζει στη νέα εποχή 
του πανεπιστημίου «τις καλές 
του πρακτικές που εφαρμόζει 
και τώρα τις μπολιάζει στο νέο 

ίδρυμα. Τέλος, ο Αλέξανδρος Τζι-
άλλας, λέκτορας, περιέγραψε το 
σχέδιο ως ένα «άνοιγμα των δυ-
νατοτήτων που παρέχει η πόλη. 
Προσπαθήσαμε να καταγράψου-
με όλα τα στοιχεία και αναπτύξα-
με άξονες που μπορούν να καλύ-
ψουν όλες τις δυνατότητες».  
Τι είναι όμως η «έξυπνη πόλη»; 
Το σχέδιο, αναφέρει στην κεφα-
λίδα του ότι στόχος μιας έξυπνης 
πόλης είναι «να ενισχύει την ευ-

ημερία τους, χωρίς ταυτόχρονα 
να καταστρέφει το φυσικό περι-
βάλλον ή να θέτει σε κίνδυνο τη 
διαβίωση των άλλων ανθρώπων. 
Μια έξυπνη πόλη δημιουργεί ένα 
ελκυστικό περιβάλλον χρησιμο-
ποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, 
για να ενισχύσει την οικονομική 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστι-
κότητα της και να προσελκύσει 
επενδύσεις, κεφάλαια και εξειδι-
κευμένο προσωπικό».

Στόχος μιας έξυ-
πνης πόλης είναι 
«να ενισχύει την 
ευημερία τους, 
χωρίς ταυτόχρονα 
να καταστρέφει το 
φυσικό περιβάλλον 
ή να θέτει σε κίνδυ-
νο τη διαβίωση των 
άλλων ανθρώπων.

Από αριστερά Τάσος Τσίνας, 
Θανάσης Μανταλόβας, 
Αλέξανδρος Τζιάλλας

http://www.diavouleusi.eu/diabouleyseis/ioannnina-smart-city-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B9/#plan
http://www.diavouleusi.eu/diabouleyseis/ioannnina-smart-city-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B9/#plan
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Τον δεκάλογο 
των συμπερα-
σμάτων της για 
την καταστροφι-
κή πυρκαγιά στο 
Μάτι έδωσε στη 
δημοσιότητα η 
ερευνητική ομά-
δα του Τμήματος 
Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλ-
λοντος του 
Εθνικού και 
Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών υπό τον 
καθηγητή Ευθύ-
μη Λέκκα έπειτα 
από μια πρώτη 
ανάλυση των 
δεδομένων που 
συνέλεξε. Οπως 
επισημαίνεται, 
μεταξύ άλλων, 
η μη έγκαιρη 
προειδοποίηση, 
γεγονός που 
συνετέλεσε στον 
μεγάλο αριθμό 
των θυμάτων, 
οφείλεται στην 
ταχύτατη πλευ-
ρική εξάπλωση 
της πυρκαγιάς.
Δείτε το σχετικό 
βίντεο

1
Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση πυρ-
καγιάς σε ζώνη μίξης δασών - οικισμών (wildland 
urban interface - WUI), όπου καταγράφεται η υψη-
λότερη πιθανότητα ανθρώπινων απωλειών στον ελ-
ληνικό χώρο και παγκοσμίως. Ειδικά στον ελληνικό 
χώρο τέτοιες περιπτώσεις είναι πολυάριθμες.

2
Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι, ταχύτητας κατά θέσεις 
και κατά διαστήματα ακόμα και άνω των 90 χιλ. την 
ώρα, διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στη γρή-
γορη μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα χαμηλότερα 
υψόμετρα (downslope spread).

3
Η ταχύτατη πλευρική εξάπλωση της πυρκαγιάς, 
αποτέλεσε πιθανότατα τον κύριο λόγο για τη μη 
έγκαιρη προειδοποίηση, γεγονός που συντέλεσε 
στο μεγάλο αριθμό των θυμάτων.

4
Παρατηρήθηκε ότι επηρεάστηκαν κυρίως κατοικίες 
και κτήρια υπερυψωμένα ή με ορόφους, με μικρό-
τερες καταγεγραμμένες ζημιές στα ισόγεια και στα 
υπόγεια, τυπικό δείγμα πυρκαγιάς κόμης.

6
Από την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην 
κατασκευή των οικιών με ευαίσθητα σημεία στη στέγη, 
τα κουφώματα και άλλα μέρη, τα οποία συνετέλεσαν 
στην καταστροφή τους. Η βελτίωσή τους πιθανόν να είχε 
θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην τρωτότητά τους 
απέναντι σε πυρκαγιές.

8
Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται αυτή τη στιγμή 
συστηματικά, στις επιπτώσεις συνέβαλε η κυκλοφο-
ριακή συμφόρηση, λόγω πανικού αλλά και η μεγάλη 
συγκέντρωση πληθυσμού (κατοίκων αλλά και επι-
σκεπτών / τουριστών που πιθανόν δεν γνώριζαν τη 
γεωγραφία της περιοχής).

10
Πιθανή απρόσμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς 
λόγω αλλαγής στον τύπο της βλάστησης. Η πυρ-
καγιά ξεκίνησε από περιοχές που είχαν καεί στο 
παρελθόν και μετέβει σε περιοχή που δεν είχε καεί 
πρόσφατα με υψηλή συγκέντρωση καύσιμης ύλης 
και επομένως η συμπεριφορά της έγινε κατά πολύ 
πιο εκρηκτική.

5
Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται αυτή τη στιγμή 
συστηματικά, προκύπτει ότι ο πληθυσμός που βρι-
σκόταν κοντά στην παραλία, πληροφορήθηκε για 
την πυρκαγιά από άτομα που εκκένωναν το δυτι-
κότερο τμήμα του οικισμού Μάτι, το οποίο είχε ήδη 
πληγεί και όχι με τη μορφή έγκαιρης προειδοποίη-
σης από κάποιο φορέα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι 
δόθηκε σχεδόν μηδενικός χρόνος προειδοποίησης 
και αντίδρασης.

7
Σημαντικός εκτιμάται ότι είναι ο ιδιαίτερος πολεο-
δομικός σχεδιασμός του οικισμού, ο οποίος ενέργη-
σε ως «παγίδα» για τον πληθυσμό που προσπάθησε 
να εκκενώσει. Κάποια από τα σημαντικά χαρακτη-
ριστικά του ήταν: οδοί μικρού πλάτους, πολυάριθμα 
αδιέξοδα, ιδιαίτερα επιμήκη οικοδομικά τετράγωνα, 
χωρίς δυνατότητα πλευρικής διαφυγής.

9
Η μορφολογία της ακτογραμμής έκανε δυσχερή την 
πρόβαση στην παραλία στα περισσότερα σημεία 
(κρημνώδεις ακτές), περιορισμένες οι προσβάσιμες 
παραλίες, τα οποία σε συνδυασμό με τη χαμηλή 
ορατότητα και την αποπνιχτική ατμόσφαιρα συντέ-
λεσαν στον εγκλωβισμό.

https://youtu.be/Gr1MoFsAQWw
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στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Σε αναμονή για τις πρώην 
στρατιωτικές φυλακές
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Μια ξεχασμένη πα-
ραλίμνια περιοχή, 
μέσα στον αστικό 
ιστό των Ιωαννίνων, 

με την οποία η πόλη δεν είχε 
και δεν έχει καμία σχέση. Μια 
περιοχή που απλώς είναι σαν να 
μην υπάρχει. Η έκταση των 22 
στρεμμάτων των πρώην στρατι-
ωτικών φυλακών έχει μια μονα-
δική ευκαιρία να αξιοποιηθεί ως 
δημόσιος χώρος και να συνδεθεί 
λειτουργικά με το παραλίμνιο 
αστικό μέτωπο.
Αυτή την περίοδο, βρίσκονται 
σε εξέλιξη ακόμη οι διαδικασίες 
για τον διεθνή αρχιτεκτονικό δι-
αγωνισμό της μετατροπής των 
πρώην στρατιωτικών φυλακών 
σε ένα πολιτιστικό πάρκο. Ο δι-
αγωνισμός ήταν να γίνει στις 22 
Ιουνίου, αλλά τελικά πήγε στις 
10 Σεπτεμβρίου. Στην τελευταία 

του συνεδρίαση, το δημοτικό 
συμβούλιο Ιωαννίνων ενέκρινε 
τη σύνθεση της κριτικής επιτρο-
πής που θα αξιολογήσει τα προ-
σχέδια, στα οποία θα βασίζεται η 
αρχιτεκτονική μελέτη. Τα μέλη 
της επιτροπής προέρχονται με 
κλήρωση από τη λίστα κριτών 
που διατηρεί το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), από 
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ιωαννιτών και... «εκ προσωπικο-
τήτων». Όπως είχε γίνει και στον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προ-
σχεδίων για την κεντρική πλα-
τεία. Το μέλος-προσωπικότητα, 
που αποτελεί επιλογή της δη-
μοτικής αρχής, είναι ο καθηγη-
τής Αρχιτεκτονικού και Αστικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Πατρών Γιώργος Πανέτσος, με 
αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα 
Αλεξοπούλου, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια του Τμήματος Αρχι-

τεκτόνων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η επιτροπή πρέπει να βγάλει το 
πόρισμά της μέσα σε δέκα  μέρες 
μετά τον διαγωνισμό. Ο προϋπο-
λογισμός του διαγωνισμού είναι 
320.800 ευρώ και περιλαμβάνει 
τα τρία βραβεία (50.300 ευρώ συ-
νολικά) και τρεις εξαγορές προ-
σχεδίων (7.500 ευρώ) ενώ για τις 
μελέτες το ποσό ανάθεσης φτά-
νει τα 263.000 ευρώ.
Την έκταση των πρώην στρα-
τιωτικών φυλακών την παρα-
χώρησε στον Δήμο το Ελληνικό 
Δημόσιο, τον Δεκέμβριο του 
2016, υπό τον όρο να υλοποιήσει 
το σχέδιο αξιοποίησης της παρα-
λίμνιας αυτής περιοχής μέσα σε 
μια πενταετία. Την άνοιξη του 
2017, το έργο με τον επίσημο τίτ-
λο «Ενσωμάτωση χώρου παλαι-
ών στρατιωτικών φυλακών στον 
αστικό ιστό ως κέντρο παροχής 
αστικών εξυπηρετήσεων» πήρε 

το πράσινο φως για ένταξη στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υπο-
δομές, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» με προϋπολογισμό 
2,5 εκατ. ευρώ.
Μέσα στους επόμενους μήνες, ο 
Δήμος Ιωαννιτών θα πρέπει να 
ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική 
μελέτη για να μη χάσει τη χρη-
ματοδότηση.
Σύμφωνα με την προκήρυξη 
του διαγωνισμού, προβλέπονται 
η αξιοποίηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων για τη φιλοξε-
νία εκθέσεων, διαλέξεων και 
εργαστηρίων, η διαμόρφωση 
υπαίθριου χώρου για καλλιτε-
χνικές εκδηλώσεις και η ένταξη 
ήπιων μορφών αθλητικών δρα-
στηριοτήτων όπως διαδρομές 
για ποδήλατο, τζόκινγκ, χρήση 
υπαίθριων οργάνων γυμναστι-
κής κ.λπ. ή άλλες πιθανές εναλ-
λακτικές αθλητικές δραστηριό-
τητες.

Μέσα στους επόμε-
νους μήνες, ο Δήμος 
Ιωαννιτών θα πρέ-
πει να ολοκληρώσει 
την αρχιτεκτονική 
μελέτη για να μη 
χάσει τη χρηματο-
δότηση.
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