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Ένα διαφορετικό 
σχολείο στην Κόνιτσα
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ]

Ο Βλαντ είναι Ρουμάνος 
και μεταδιδακτορικός 
φοιτητής με αντικείμε-
νο την ανθρωπολογία. 

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες τις 
πέρασε στην Κόνιτσα. Εκεί όπου 
έχει βρει «ένα παράθυρο στον 
κόσμο» όπως μας λέει ο ίδιος. 
Είναι η τρίτη χρονιά φέτος που 
συμμετέχει στο θερινό σχολείο 
Κόνιτσας για την ανθρωπολογία, 
την εθνογραφία και τη λαογρα-
φία των Βαλκανίων το οποίο 
διοργανώνει το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον 
Δήμο Κόνιτσας. Ένα σχολείο που 
του έδωσε την ευκαιρία να κάνει 
επιτόπια έρευνα, να δουλέψει 
δηλαδή με πρωτογενείς πηγές, 
και να κατανοήσει την έννοια 
των συνόρων, με ή χωρίς εισα-
γωγικά. Ο Βλαντ είναι σίγουρος 
ότι θα επιστρέψει και του χρό-
νου… Την ίδια βεβαιότητα έχει 
και ο Μπιλάλ, με καταγωγή από 
το Πακιστάν, που κάνει διδακτο-
ρικό στις πολιτικές επιστήμες 
στο Παρίσι. «Είμαι και εγώ πια 
ανθρωπολόγος» μας λέει χαριτο-
λογώντας. 

Στο θερινό σχολείο Κόνιτσας, 
από τις 22 Ιουλίου έως τις 4 
Αυγούστου, συμμετείχαν 45 
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 
μεταδιδακτορικοί φοιτητές. Οι 
περισσότεροι από το εξωτερικό: 
από τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και 
τον Καναδά μέχρι την Ιταλία, τη 
Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. 
Το επιστημονικό τους πεδίο, όχι 
απαραίτητα το ίδιο: Άλλοι σπου-
δάζουν ανθρωπολογία, άλλοι 
αρχιτεκτονική, άλλοι πολιτικές 
επιστήμες, άλλοι νομικά. Όλοι 
τους δημιουργούν μια πολυπο-
λιτισμική, επιστημονική ομάδα 

που για δύο εβδομάδες συνυπάρ-
χουν στον τόπο που λέγεται Κό-
νιτσα, έναν τόπο ο οποίος τους 
έχει υποδεχθεί με τον καλύτερο 
τρόπο. 
Το θερινό σχολείο Κόνιτσας με 
εμπνευστή και δημιουργό τον 
καθηγητή Κοινωνικής Λαογρα-
φίας Βασίλη Νιτσιάκο ξεκίνησε 
πριν από 13 χρόνια. Και μέσα 
σε αυτά τα χρόνια, κατάφερε να 
«χτίσει» μια πολύ καλή φήμη 
στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινό-
τητα. Εντάσσεται δε στο Δίκτυο 
Border Crossings, ένα δίκτυο 
που έχει συσταθεί από διάφορα 

πανεπιστήμια των Βαλκανίων 
με στόχο τη συνεργασία στον το-
μέα των κοινωνικής ανθρωπο-
λογίας, του πολιτισμού και της 
ιστορίας. 
Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτή-
ματα του σχολείου αυτού είναι η 
επιτόπια έρευνα σε Ελλάδα, σε 
Αλβανία και -τα τελευταία χρό-
νια- σε πΓΔΜ. Οι φοιτητές έχουν 
την ευκαιρία να ερευνήσουν 
επιτόπου ένα θέμα που τους εν-
διαφέρει και το οποίο μπορεί να 
αφορά την οικολογία, τη θρη-
σκεία, τον υλικό πολιτισμό, τα 
μνημεία, τις διάφορες εθνοτικές 

Ένα από τα μεγά-
λα πλεονεκτήματα 
του σχολείου αυτού 
είναι η επιτόπια 
έρευνα σε Ελλάδα, 
σε Αλβανία και -τα 
τελευταία χρόνια- 
σε πΓΔΜ. Οι φοιτη-
τές έχουν την ευκαι-
ρία να ερευνήσουν 
επιτόπου ένα θέμα 
που τους ενδιαφέρει 
και το οποίο μπορεί 
να αφορά την οικο-
λογία, τη θρησκεία, 
τον υλικό πολιτι-
σμό, τα μνημεία, τις 
διάφορες εθνοτικές 
ομάδες (π.χ. Βλά-
χους, Ρομά). 
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Η θερινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων «Το τάβλι», έργο του Δημήτρη Κεχα-
ΐδη, συνεχίζει την περιοδεία του σε χωριά και γειτονιές. «Το τάβλι» ανεβαίνει σε 
σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη και με πρωταγωνιστές τον Θανάση Μιχαηλίδη και 
τον Στέλιο Νίνη. Και οι φετινές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, γίνονται σε 

συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και την ΠΕΔ Ηπείρου.
Η περιοδεία αυτή την εβδομάδα έχει ως εξής: 
• Κυριακή 5 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.:  Αυλή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας 
• Δευτέρα 6 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Πλατεία Αμπελειάς
• Τρίτη 7 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Πλατεία Άνω Πέτρας, Γ. Καραϊσκάκη
• Τετάρτη 8 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Πλατεία Κεφαλόβρυσου Πωγωνίου
• Πέμπτη 9 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Γοργόμυλος (Πλατεία)
• Παρασκευή 10 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Αυλή Δημοτικού Σχολείου Κοσμηράς
• Σάββατο 11 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Πηγάδια Βορ. Τζουμέρκων (Πλατεία) 
• Κυριακή 12 Αυγούστου - 9.30 μ.μ.: Παλαιοχώρι Συρράκου (Πλατεία)

«Το τάβλι»: Οι σταθμοί 
αυτής της εβδομάδας

«Μέχρι να βγει ο ήλιος» 
στη Βίτσα Ζαγορίου

Την επίσημη παρουσίαση του cd «Μέ-
χρι να βγει ο ήλιος» διοργανώνει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Βίτσας 
Ζαγορίου την Κυριακή 12 Αυγού-

στου, στις 20:30, στην πλατεία του χωριού.
Θα μιλήσουν ο αναπληρωτής καθηγητής 
Ιστορίας και Εθνολογίας Βασίλης Δαλκα-
βούκης, ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα 
Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο 
ΤΕΙ Ηπείρου Γιώργος Κοκκώνης και ο ερευ-
νητής και επιμελητής μουσικών εκδόσεων 
Νίκος Διονυσόπουλος. Στην εκδήλωση θα 
συμμετέχουν οι μουσικοί Θωμάς Χαλιγιάν-
νης (κλαρίνο), Κώστας Καραπάνος (βιολί), 
Φώτης Παπαζήκος (τραγούδι και λαούτο), 
Τάσος Ντάφλος (ντέφι) και Γιώργος Γκούβας 
(τραγούδι).
Είσοδος ελεύθερη.

ομάδες (π.χ. Βλάχους, Ρομά). 
Γιατί ένας Κινέζος ή ένας Βραζι-
λιάνος να ενδιαφέρεται για επι-
τόπια έρευνα στα Βαλκάνια, με 
βάση μία ελληνική κωμόπολη, 
στην άκρη της Ελλάδας; «Εδώ 
προσφέρουμε ένα παράδειγμα 
μελέτης και κατανόησης που 
δίνει οπτικές και γνώσεις για 
να τις μεταφέρει ο κάθε συμμε-
τέχων στη δική του περιοχή. Η 
συμβίωση διαφορετικών πολι-
τιστικών ομάδων δεν είναι ένα 
χαρακτηριστικό μόνο των Βαλ-
κανίων, αλλά όλου του κόσμου» 
αναφέρει ο επίκουρος καθηγη-
τής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Ιωάννης Μάνος που διδάσκει 
στο θερινό σχολείο Κόνιτσας. 
Σε μια περιοχή σαν τα Βαλκά-
νια, πάντως, η συμβίωση δεν 
ήταν ποτέ εύκολη. «Αυτά που 
συμβαίνουν, θυμίζουν τέλη του 
19ου-αρχές του 20ου αιώνα. 
Μιλάμε σήμερα με όρους του 
19ου αιώνα. Ο ιστορικός χρό-
νος συμπυκνώνεται και πολλές 

φορές ακυρώνεται. Από τη μία, 
μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, 
και από την άλλη ο εθνικισμός 
είναι παρών» τονίζει ο κ. Νι-
τσιάκος. «Όταν διαβάζει κανείς 
την ιστορία από τη σκοπιά του 
έθνους-κράτους, είναι πολύ φυ-
σικό να αναπαραγάγει όλα τα 
στερεότυπα που συνδέονται με 
τον εθνικισμό. Πρέπει να απο-
δομήσουμε τον μεθοδολογικό 
εθνικισμό (σ.σ. που προωθεί τη 
μονο-εθνική αφήγηση του πα-
ρελθόντος)», αναφέρει. Μια δύ-
σκολη αποστολή… 
Την ίδια ώρα, μια πολυπολιτι-
σμική ομάδα νέων επιστημό-
νων πηγαινοέρχεται στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κόνιτσας, όπου γίνονται τα μα-
θήματα. Έτοιμη να αναζητήσει 
όρια, εικόνες, ερμηνείες και 
αφηγήσεις πέραν των συνόρων. 
Το φετινό θερινό σχολείο έκλει-
σε τον κύκλο του το Σάββατο 4 
Αυγούστου, με τη δέσμευση για 
ένα νέο αντάμωμα το επόμενο 
καλοκαίρι.  

Πάνω ο επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ιωάννης Μάνος (αριστερά) με τον 
καθηγητή Κοινωνικής Λαογραφίας Βασίλη Νιτσιάκο.
Κάτω δύο από τους φοιτητές ο Μπιλάλ (αριστερά) από το Πακιστάν 
και ο Βλαντ από τη Ρουμανία
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ]

Μια σειρά από δράσεις 
έρχεται να χρημα-
τοδοτήσει το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα 

«Ήπειρος 2014-2020» σε προστα-
τευόμενες περιοχές της Ηπεί-
ρου. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός των δράσεων, τις οποίες 
θα υλοποιήσουν οι κατά τόπους 
Φορείς Διαχείρισης, ανέρχονται 
σε 515.000 ευρώ.
Ο Φορέας Διαχείρισης της Λί-
μνης Παμβώτιδας θα «επενδύ-
σει» τα επόμενα δύο χρόνια σε 
δράσεις για την προστασία και 
διαχείριση της βιοποικιλότητας 
με στόχο την ανάσχεση της πε-
ριβαλλοντικής υποβάθμισης της 
λίμνης. Στα χέρια του έχει διαθέ-
σιμο ένα ποσό περίπου 100.000 
ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Φορέας 
Διαχείρισης επιδιώκει να μελε-

τήσει τους ιχθυοπληθυσμούς 
της λίμνης και τα αποθέματά 
τους, και δη την ηπειρώτικη 
τσίμα, η οποία έχει εξαφανιστεί 
σχεδόν. Στο πλαίσιο της μελέ-
της των ιχθυοπληθυσμών, θα 
μπουν στο μικροσκόπιο και οι 
φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί 
και ιδιαίτερα τα κυανοβακτήρια, 
όπως και η επιλεκτική αλιεία 
ζωοπλαγκτονοφάγων ειδών ως 
μια πιλοτική δράση αντιμετώ-
πισης της εξάπλωσης του φυτο-
πλαγκτού. Όσο για τη τσίμα, ένα 
ενδημικό είδος υπό εξαφάνιση, 
ο Φορέας ευελπιστεί ότι θα την 
εντοπίσει στη λίμνη ή σε άλλους 
βιότοπους της ευρύτερης περιο-
χής προκειμένου να προχωρήσει 
σε μια προσπάθεια αναπαραγω-
γής του είδους σε ελεγχόμενες 
συνθήκες.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μέρος 
της δράσης των 100.000 ευρώ 
αφορά τη βελτίωση και ανα-

βάθμιση των υποδομών του Κέ-
ντρου Πληροφόρησης στο Νησί 
και του Πάρκο Ερμηνείας Περι-
βάλλοντος στην παραλίμνια πε-
ριοχή, κοντά στο Odeon.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

Οι δράσεις του Φορέα Διαχεί-
ρισης Εθνικού Πάρκου Βόρει-
ας Πίνδου, με προϋπολογισμό 
120.000 ευρώ, που εντάχθηκαν 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
της Ηπείρου, αφορούν καταρχάς 
τη διαχείριση του οικοσυστήμα-
τος της τεχνητής λίμνης των πη-
γών Αώου και του περιορισμού 
των ξενικών ειδών στον ιχθυο-
πληθυσμό. Ο Φορέας Διαχείρι-
σης θα προχωρήσει επίσης και 
στη δημιουργία μιας βιώσιμης 
υποδομής για τη λειτουργία του 
Κέντρου Πληροφόρησης στην 
Κλειδωνιά Κόνιτσας.

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Με 100.000 ευρώ, ο Φορέας 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλ-
που-Λευκάδας στοχεύει στη 
λειτουργία ενός Κέντρου Περι-
βαλλοντικής Ερμηνείας και Δια-
δραστικής Ψηφιακής Ενημέρω-
σης, στο οποίο περιλαμβάνονται 
οπτικοακουστικά μέσα, έντυπο 
ενημερωτικό υλικό, διαδραστι-
κά ψηφιακά μέσα κ.λπ. Το με-
γαλύτερο μέρος του εξοπλισμού 
που θα χρησιμοποιηθεί για τη 
λειτουργία του Κέντρου θα έχει 
αυξημένα χαρακτηριστικά φορη-
τότητας, προκειμένου να μπορεί 
εύκολα να μεταφερθεί σε άλλες 
περιοχές (όχι μόνο εντός των 
περιοχών ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλ-
που-Λευκάδας).

ΚΑΛΑΜΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Καλα-
μά-Αχέροντα-Κέρκυρας θα 
υλοποιήσει δράσεις προϋπολο-
γισμού 98.500 ευρώ που στο-
χεύουν κυρίως στην αειφορική 
διαχείριση των οικοτουριστικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή 
των Στενών Αχέροντα (όπου τους 
θερινούς ιδίως μήνες υπάρχει 
μεγάλος αριθμός επισκεπτών), 
αλλά και στη χαρτογραφική απο-
τύπωση των υφιστάμενων μο-
νοπατιών καθώς και στον προσ-
διορισμό νέων περιπατητικών 
διαδρομών ανάδειξης του φυσι-
κού περιβάλλοντος στις προστα-
τευόμενες περιοχές των Στενών 
Αχέροντα, Στενών Καλαμά και 
του έλους Καλοδικίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας 
Αχελώου, Αγράφων και Μετε-
ώρων θα χρηματοδοτηθεί με 
97.000 ευρώ. Ο Φορέας Διαχείρι-
σης επιδιώκει την ενίσχυση δρά-
σεων συμμετοχικής διαχείρισης 
με την τοπική κοινωνία για την 
βελτίωση της προστασίας και δι-
ατήρησης των φυσικών πόρων 
αλλά και τον σχεδιασμό δράσε-
ων για τη βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη στις περιοχές του δι-
κτύου Natura 2000. Μία από τις 
δράσεις του αφορούν τη διοργά-
νωση ενός διεθνούς συνεδρίου 
με θέμα τις καλές πρακτικές για 
τον βιώσιμο τουρισμό.
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Ένα πρόγραμμα για τον 
ιχθυοπληθυσμό της λίμνης

Ο Φορέας Διαχεί-
ρισης της Λίμνης 
θα «επενδύσει» τα 
επόμενα δύο χρόνια 
σε δράσεις για την 
προστασία και δια-
χείριση της βιοποι-
κιλότητας με στόχο 
την ανάσχεση της 
περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης της 
λίμνης. 
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Ψηφίστηκε τελικά, με κυ-
βερνητικές θετικές ψή-
φους, αρνητικές αντιπολι-
τευτικές και ένα «παρών», 

το νομοσχέδιο που ενώνει το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου.
Ο νόμος άλλαξε σε μερικά σημεία, ανά-
μεσά τους και ένα ουσιαστικό: Ότι δη-
λαδή τα νέα τμήματα που θα ιδρυθούν 
από τον προσεχή Οκτώβριο, θα πρέπει 
να λειτουργήσουν «όχι αργότερα από 
το 2012-2022). Θα λειτουργήσουν; Υπό 
τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι σί-
γουρο, υπό την έννοια ότι η συνένω-
ση, εκτός από τα θετικά της σημεία, 
ξεκάθαρα προσπάθησε να ισορροπή-
σει αντιθέσεις και να εξυπηρετήσει και 
πολιτικές σκοπιμότητες.
Η κατάτμηση έχει φανερές… ασυμ-
μετρίες, οι οποίες έχουν ακαδημαϊκή 
ταυτότητα. Για παράδειγμα, θα υπάρ-
χουν δύο τμήματα ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, σε δύο διαφορετικές πόλεις 
και δύο διαφορετικές σχολές. Επίσης, 
θα διατηρηθεί ένα «υπο-οικονομικό» 
στην Πρέβεζα και θα υπάρξουν επίσης 
δύο καλλιτεχνικής κατεύθυνσης τμή-

ματα σε δύο διαφορετικές πόλεις και 
δύο διαφορετικές σχολές.  Προφανώς, 
σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις 
υπάρχουν διαφορές στα γνωστικά αντι-
κείμενα ή στη φύση των σχολών, αλλά 
σε κάποιες άλλες, η υπερβολική κατά-
τμηση των αντικειμένων και η στείρα 
εξειδίκευση, προκειμένου «κάθε πόλη 
να έχει πανεπιστήμιο, κάθε χωριό να 
έχει ΤΕΙ» όπως λεγόταν παλιά, είναι 
και πάλι παρούσα.
Επίσης, υπάρχουν μερικές ανακολου-
θίες, όπως για παράδειγμα το πολύπα-
θο τμήμα της Ηγουμενίτσας που τώρα 
θα… δοκιμαστεί ως «Μετάφρασης και 
Διερμηνείας», αλλά και ως… κοινωνι-
κή επιστήμη. Πρόκειται για ένα αντι-
κείμενο που παραπέμπει κυρίως στο 
περιεχόμενο της Φιλοσοφικής, αλλά… 
Ακόμα, τμήματα που επίσης ανήκουν 
σε άλλα γνωστικά αντικείμενα συ-
ντάσσονται σε άλλες σχολές κ.α.
Φυσικά, ένα πανεπιστήμιο έντεκα σχο-
λών και είκοσι έξι τμημάτων, θα έχει 
προτερήματα, κυρίως ποσοτικά. Ωστό-
σο, το εγχείρημα είναι τεράστιο και θα 
πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για 
να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 
του σχεδίου.  

Το ίδρυμα των 11 σχολών 
και των 26 τμημάτων

Το αργότερο τον Οκτώβριο 
του 2021 το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων 
θα έχει τις εξής σχολές:

1 Φιλοσοφική 

2 Φιλολογικό

3 Ιστορικό-Αρχαιολογικό

4 Φιλοσοφικό

5 Θετικών Επιστημών

6 Μαθηματικό

7 Φυσικό

8 Χημικό

9 Επιστημών Υγείας

10 Ιατρική

11 Βιολογικών Εφαρμογών

12 Νοσηλευτική

13 Λογοθεραπεία

14 Επιστημών Αγωγής

15 Παιδαγωγικό Δημοτικής

16 Νηπιαγωγών

17 Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

18 Οικονομικό

19 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Πρέβεζα)

20 Πολυτεχνείο

21 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

22 Μηχανικών Η/Υ

23 Αρχιτεκτονική

24 Μηχανολόγων Μηχανικών 

25 Γεωπονική

26 Γεωπονικό (Άρτα)

27 Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 
(Άρτα)

28 Μουσικών Σπουδών 

28 Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

30 Κοινωνικών Επιστημών

31 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη 
Παιδική Ηλικία 

32 Ψυχολογίας

33 Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ηγουμενί-
τσα)

34 Καλών Τεχνών

35 Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης

36 Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών

37 Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών

Tο εγχείρημα είναι 
τεράστιο και θα πρέπει 
να περάσουν κάποια 
χρόνια για να εκτιμηθεί 
η αποτελεσματικότητα 
του σχεδίου. 
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Stand Up: 
Μια καινούργια μέρα, χτες

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ]

Υπήρξε κάποτε μια εποχή που 
ο Ίαν Άντερσον ήταν ακόμα 
νέος και οι Jethro Tull αναζη-
τούσαν τη μουσική τους ταυ-

τότητα. Στο Stand Up, το δεύτερό τους 
άλμπουμ, το οποίο ήταν κάτι λιγότερο 
από 40 λεπτά της ώρας και αποτέλεσε 
μια από τις κομβικές «στροφές» της τεράστιας καριέρας τους, εί-
χαν καταλήξει μερικά από τα στοιχεία της ταυτότητας που λέγαμε.
Ανάμεσα στα δέκα τραγούδια του Stand Up, θα βρει κανείς την 
επιτομή αυτού που εύκολα ονομάζεται σήμερα folk rock. Όχι 
όμως με τον «εύκολο» τρόπο κατηγοριοποίησης ανάλογα με τα 
μουσικά όργανα που συμμετέχουν, αλλά με το απαράμιλλο στυλ 
της μπάντας του Άντερσον, που τότε, είχε εντάξει στη δύναμή της 
το δια βίου κιθαρίστα της, Μάρτιν Μπαρ.

Ένα από τα τραγούδια είναι η Bouree 
του Μπαχ σε μια σχετικά τζαζ εκδοχή 
και κάπως εμβατηριακή ανάπτυξη. 
Ένα άλλο, είναι το We used to know, 
το οποίο λέγεται ότι αποτέλεσε (με 
έναν τρόπο που μόνο οι μουσικοί 
ξέρουν) την έμπνευση για το Hotel 
California των Eagles.
Εκεί όμως που η μπάντα καθορίζει το 

μέγεθός της είναι το A new day yesterday. Μπλουζ στα χνάρια των 
Spooky Tooth και του Howling Wolf, η μπάντα ξεκίνησε να ηχογραφεί 
το δίσκο από αυτό το κομμάτι, που στέκεται αγέρωχα ανάμεσα στα κο-
ρυφαία της, αλλά και στα καλύτερα του ροκ εν ρολ, όλων των εποχών.
Το εξώφυλλο του δίσκου έχει τη δική του ιστορία: Η μπάντα επι-
σκέφθηκε για συναυλίες το Κονέκτικατ, το 1969. Εκεί, έμεινε μια 
βδομάδα με τον ξυλουργό και γλύπτη Τζέιμς Γκράσχοου, προκει-
μένου να φτιάξει μια αναπαράστασή τους σε ξύλο… 

http://www.hromoepilogi.gr
https://www.youtube.com/watch?v=Kq5zTznlSJI


Γιάννενα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Ήπειρος, η πιο αναπτυσσόμενη 
τουριστική περιοχή

Φαίνεται ότι τελικά οι προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο για 
την αύξηση της επισκεψιμότητας, έχουν αποτέλεσμα. 
Τουλάχιστον, αυτό καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2016 και 2017, όπου η Ήπειρος είναι 

η Περιφέρεια με τους πιο αυξανόμενους αριθμούς επισκεπτών και 
διανυκτερεύσεων, έστω και αν ακόμα καταλαμβάνει μια από τις χα-
μηλές θέσεις στη χώρα.
Περισσότεροι κατά 21,8% ήταν οι επισκέπτες στην Ήπειρο το 2017, 
σε σχέση με το 2016. Το ποσοστό της αύξησης είναι το μεγαλύτερο 
από όλη τη χώρα. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2017 κατέλυσαν στην 
Ήπειρο 277.505 άτομα (σχεδόν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της), 
έναντι 227.763 το 2016.
Το ισοζύγιο «γέρνει» υπέρ των ξένων επισκεπτών, όπως επίσης και 
το ποσοστό της αύξησης.
Πρώτη είναι η Ήπειρος και στην αύξηση των διανυκτερεύσεων: 
+19% είναι το «σκορ», με 1.259.722 διανυκτερεύσεις συνολικά, όλο το 
χρόνο, έναντι 1.058.584 το 2016. Εδώ, η  υπεροχή των ξένων επισκε-
πτών είναι σχεδόν ένα προς τρία.

Αφίξεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα σύντομης 
διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), 

κατά Περιφέρεια, 2016 και 2017

2 
 

 
 

Πίνακας 1.  Αφίξεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), 
κατά Περιφέρεια, 2016 και 2017 

 

  2016 2017   

Περιφέρεια Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο 

%  
μεταβολής 
συνόλου 
αφίξεων 

2017/2016 
 Σύνολο Χώρας 1.941.818 3.715.891 5.657.709 1.903.335 4.003.038 5.906.373 4,4 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 49.675 133.138 182.813 44.168 151.823 195.991 7,2 
Κεντρική Μακεδονία 163.522 733.308 896.830 147.287 779.357 926.644 3,3 

Δυτική Μακεδονία 19.552 2.138 21.690 21.696 2.992 24.688 13,8 
Θεσσαλία 155.392 117.935 273.327 162.333 134.574 296.907 8,6 

Ήπειρος 102.087 125.676 227.763 110.993 166.512 277.505 21,8 
Ιόνια Νησιά 49.903 537.215 587.118 49.974 557.225 607.199 3,4 

Δυτική Ελλάδα 45.964 13.594 59.558 53.157 17.086 70.243 17,9 
Στερεά Ελλάδα 134.313 21.304 155.617 142.342 26.241 168.583 8,3 
Πελοπόννησος 290.527 151.152 441.679 215.682 146.004 361.686 -18,1 

Αττική 152.355 112.451 264.806 175.445 98.785 274.230 3,6 
Βόρειο Αιγαίο 59.733 85.213 144.946 49.911 93.021 142.932 -1,4 

Νότιο Αιγαίο 614.334 849.037 1.463.371 645.398 958.922 1.604.320 9,6 
Κρήτη 104.461 833.730 938.191 84.949 870.496 955.445 1,8 

 
 
  Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα 

σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), 
κατά Περιφέρεια, 2016 και 2017

3 
 

 

 

Πίνακας 2.  Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών σε καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), 
κατά Περιφέρεια, 2016 και 2017 

 

 2016 2017  

Περιφέρεια Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Ημεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο 

%  
μεταβολής 
συνόλου 

διανυκτερεύσεων 
2017/2016 

  Σύνολο Χώρας 7.331.626 21.185.079 28.516.705 7.034.641 22.689.151 29.723.792 4,2 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 210.119 770.427 980.546 183.141 844.303 1.027.444 4,8 
Κεντρική Μακεδονία 624.097 4.341.666 4.965.763 559.092 4.545.408 5.104.500 2,8 

Δυτική Μακεδονία 45.427 4.718 50.145 47.306 5.918 53.224 6,1 
Θεσσαλία 513.813 666.830 1.180.643 574.178 722.911 1.297.089 9,9 

Ήπειρος 322.440 736.144 1.058.584 335.926 923.796 1.259.722 19,0 
Ιόνια Νησιά 333.670 4.184.767 4.518.437 347.807 4.369.939 4.717.746 4,4 

Δυτική Ελλάδα 164.803 50.471 215.274 187.524 58.426 245.950 14,2 
Στερεά Ελλάδα 437.221 157.389 594.610 444.756 189.064 633.820 6,6 
Πελοπόννησος 750.735 469.905 1.220.640 565.296 487.642 1.052.938 -13,7 

Αττική 382.309 304.826 687.135 429.258 300.482 729.740 6,2 
Βόρειο Αιγαίο 334.904 526.768 861.672 272.120 586.352 858.472 -0,4 

Νότιο Αιγαίο 2.714.558 4.361.076 7.075.634 2.696.700 4.762.368 7.459.068 5,4 
Κρήτη 497.530 4.610.092 5.107.622 391.537 4.892.542 5.284.079 3,5 
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Η Γη «ψήνεται» και πα-
ντού στο βόρειο ημι-
σφαίριο οι φλόγες 
κατακαίνε μεγάλες 

εκτάσεις, με πιο ενδεικτικές πε-
ριπτώσεις τις φονικές πυρκαγιές 
γύρω από την Αθήνα και στην 
Καλιφόρνια, καθώς και το ακόμη 
πιο φονικό κύμα καύσωνα στην 
Ιαπωνία, γράφει ο «Εκόνομιστ» 
σε κύριο άρθρο του, κρούοντας 
τον κώδωνα του κινδύνου ότι «ο 
κόσμος χάνει τον πόλεμο ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή».
Όπως αναφέρει, αυτό που κά-
ποτε ήταν μια εξαίρεση, σήμερα 
είναι πια κοινός τόπος. Υπενθυ-
μίζει ότι, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, καθώς ο πλανήτης 
μας ανεβάζει θερμοκρασία (σή-
μερα είναι περίπου ένα βαθμό 
Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα), ο 
καιρός αναμένεται να «τρελαθεί» 
ακόμη πιο πολύ. Παραπέμπει 
και σε μια επιστημονική μελέτη, 
σύμφωνα με την οποία, αν δεν 
υπήρχε η ανθρωπογενής κλιμα-
τική αλλαγή, το φετινό καυτό 
καλοκαίρι στην Ευρώπη πιθανό-
τατα δεν θα είχε καν υπάρξει.
Το βρετανικό περιοδικό επιση-

μαίνει ότι «καθώς η επίπτωση 
της κλιματικής αλλαγής γίνεται 
όλο και πιο φανερή, το ίδιο γίνε-
ται και η κλίμακα της πρόκλη-
σης που αντιμετωπίζουμε».
Όπως λέει, είναι ενδεικτικό ότι, 
τρία χρόνια μετά τις δεσμεύσεις 
των χωρών στο Παρίσι ότι θα 
κρατήσουν την άνοδο της θερ-
μοκρασίας «αρκετά κάτω» από 
τους δύο βαθμούς σε σχέση με 
τα προβιομηχανικά επίπεδα, οι 
εκπομπές «αερίων του θερμοκη-
πίου» αυξάνονται ξανά. Το ίδιο 
και οι ρυπογόνες επενδύσεις στο 
πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, 
ενώ το 2017, για πρώτη φορά 
μετά από τέσσερα χρόνια, αυξή-
θηκε η ζήτηση για τον «βρώμι-
κο» άνθρακα (στον οποίο περι-
λαμβάνεται και ο λιγνίτης).
Από την άλλη, σε πολλές χώρες 
οι επιδοτήσεις για νέες επεν-
δύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ηλιακή, αιολική κ.α.) 
μειώνονται αντί να αυξάνουν, 
με αποτέλεσμα ο τομέας της 
«πράσινης» ενέργειας να εμφα-
νίζει μάλλον στασιμότητα, ενώ η 
-σύμμαχος κατά της κλιματικής 
αλλαγής- «καθαρή» πυρηνική 
ενέργεια είναι τόσο ακριβή όσο 

και αντιδημοφιλής διεθνώς.
Ο «Εκόνομιστ» προειδοποιεί ότι δυ-
στυχώς μάλλον δεν πρόκειται για 
ένα προσωρινό πισωγύρισμα και 
ότι ίσως η ανθρωπότητα θα πρέπει 
πλέον να δει καθαρά τη δυσάρεστη 
αλήθεια: χάνει τον πόλεμο.

ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρ
χει καλοδεχούμενη πρόοδος, κα-
θώς οι «πράσινες» ενεργειακές 
τεχνολογίες γίνονται φθηνότε-
ρες, αποδοτικότερες και ευκολό-
τερες στην πρόσβαση (υπάρχουν 
μάλιστα πια χώρες όπου οι ανα-
νεώσιμες ενέργειες κοστίζουν 
λιγότερο και από τον άνθρακα). 
Επίσης ενθαρρυντική είναι η συ-
νεχής εξάπλωση των ηλεκτρο-
κίνητων αυτοκινήτων.
Θετικό ακόμη είναι ότι η κοινή 
γνώμη ευαισθητοποιείται ολοέ-
να περισσότερο. Μια πρόσφατη 
δημοσκόπηση σε 38 χώρες βρή-
κε ότι έξι στους δέκα άνθρωποι 
(το 61%) θεωρούν την κλιματική 
αλλαγή σοβαρή απειλή. 
Σε χώρες «πνιγμένες» από τον 
άνθρακα, όπως η Κίνα και η Ιν-
δία, αρκετοί πολίτες ασκούν πιέ-

σεις στις κυβερνήσεις τους.
Οι αισιόδοξοι θεωρούν ότι η 
απαλλαγή από τον άνθρακα είναι 
εφικτή, αλλά στην πράξη, τονίζει 
ο «Εκόνομιστ», «αποδεικνύεται 
τρομερά δύσκολη». Η πιο βασι-
κή αιτία είναι η μεγάλη αύξηση 
της ζήτησης ενέργειας ιδίως από 
την Ασία, καθώς η κινεζική και 
οι άλλες ασιατικές οικονομίες 
αναπτύσσονται ταχύτατα. Η πα-
γκόσμια χρήση άνθρακα, του πιο 
ρυπογόνου ορυκτού καυσίμου, 
εμφάνισε μέση ετήσια αύξηση 
3,1% κατά τη δεκαετία 2006-
2016, έναντι 2,9% του πετρελαί-
ου και 5,2% του -συγκριτικά πιο 
καθαρού- φυσικού αερίου.
Η δεύτερη αιτία είναι η οικονο-
μική και πολιτική αδράνεια, η 
τάση να ακολουθεί κανείς την 
πεπατημένη. Πρόκειται για ένα 
είδος εθισμού: όσο περισσότε-
ρα ορυκτά καύσιμα καταναλώ-
νει μια χώρα, τόσο πιο δύσκολο 
είναι να απαλλαγεί από αυτά. 
Ισχυρά επιχειρηματικά και άλλα 
λόμπι, καθώς και οι ψηφοφό-
ροι που τα υποστηρίζουν λόγω 
συμφέροντος, παίζουν καθορι-
στικό ρόλο στην «οχύρωση» του 
άνθρακα στο ενεργειακό μίγμα 
κάθε χώρας. Για να αλλάξουν τα 
πράγματα, θα χρειασθούν αρκε-
τά χρόνια.
Η τρίτη μεγάλη δυσκολία είναι 
τεχνικο-οικονομικής φύσης. Δεν 
είναι καθόλου εύκολο για τις με-
γάλες βιομηχανίες χάλυβα, τσι-
μέντου, μεταφορών κ.α. να λει-
τουργήσουν με μαζική παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν 
θα βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. 
Ο «Εκόνομιστ» καλεί τις δυτικές 
χώρες να συνειδητοποιήσουν ότι 
«πλούτισαν χάρη σε μια "δίαιτα" 
βιομηχανικής ανάπτυξης πλού-
σια σε άνθρακα» και, γι' αυτό, 
πρέπει να τιμήσουν τις δεσμεύ-
σεις τους στο Παρίσι. Όπως υπο-
στηρίζει, το οικονομικό κόστος 
αποφυγής της κλιματικής αλ-
λαγής θα είναι βραχυπρόθεσμο 
σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα 
οφέλη. Επισημαίνει ότι «οι πολι-
τικοί έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο 
στο να υποστηρίξουν τις ανα-
γκαίες μεταρρυθμίσεις και να δι-
ασφαλίσουν ότι οι πιο ευάλωτοι 
δεν θα φέρουν το κύριο βάρος 
της αλλαγής».
Αλλά, μέχρι να γίνει αυτό, το 
περιοδικό θεωρεί δεδομένο ότι 
ο κόσμος μας θα γίνει σίγουρα 
πολύ πιο ζεστός - με ό,τι αυτό 
μπορεί να σημαίνει.

Κλιματική αλλαγή: 
Ο κόσμος χάνει τον πόλεμο

Αύξηση παρουσιά-
ζουν οι ρυπογόνες 
επενδύσεις στο 
πετρέλαιο και στο 
φυσικό αέριο, ενώ 
το 2017, για πρώτη 
φορά μετά από τέσ-
σερα χρόνια, αυξή-
θηκε η ζήτηση για 
τον «βρώμικο» άν-
θρακα (στον οποίο 
περιλαμβάνεται και 
ο λιγνίτης).
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