Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΤΕΥΧΟΣ #11

Η πολιτιστική
ατζέντα
της εβομάδας

Οι αυτοκινητόδρομοι και
τα διόδια

Στίβεν Κινγκ:
5 τηλεοπτικές
σειρές

Εξώφυλλο
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Τ

Συμπόσιο
γλυπτικής
και
τέχνης
στο
Ελληνικό

ο 9ο Συμπόσιο Γλυπτικής στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος
Παπαγιάννης» στο Ελληνικό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων 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. Οι παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, είναι αρκετές (με ελεύθερη είσοδο).
Το πρόγραμμα αυτής της πρώτης εβδομάδας
έχει ως εξής:
•17 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ, 18:00
Μια μικρή γιορτή υπό την αιγίδα της
Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, που θα αφορά ξεναγήσεις στο
μουσείο, επίσκεψη στο μοναστήρι της
Τσούκας μέσω του δρόμου των γλυπτών
και γλέντι.
•18 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ, 20:00
Προβολή του ντοκιμαντέρ του Νίκου
Παπακώστα «Ένα απόγευμα στο εργαστήρι του Θεόδωρου Παπαγιάννη».
•19 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ, 20:00
Διάλεξη με θέμα «Τα συμπόσια της αρχαιότητας και το συμπόσιο γλυπτικής
στο Ελληνικό Ιωαννίνων. Ομοιότητες
και διαφορές» από τον αρχιτέκτονα και
ιστορικό της τέχνης Κωστή Ν. Καζαμιάκη.

Πού θα παιχτεί «Το τάβλι» αυτή την εβδομάδα

Τ

Φωτογραφία από την προετοιμασία της παράστασης στην κατασκήνωση Παραμυθιάς

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

ο εμβληματικό έργο του Δημήτρη Κεχαΐδη «Το τάβλι»
που ανεβάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ) Ιωαννίνων συνεχίζει την περιοδεία του κι αυτή
την εβδομάδα. Στην παράσταση, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, παίζουν ο Θανάσης Μιχαηλίδης και ο Στέλιος Νίνης.
Οι φετινές καλοκαιρινές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ γίνονται
σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου.
Η περιοδεία συνεχίζεται ως εξής:
Κυριακή 12 Αυγούστου-9.30 μ.μ.: Παλαιοχώρι Συρράκου
(Πλατεία)
Δευτέρα 13 Αυγούστου-9.30 μ.μ.: Πλατεία Γρεβενιτίου
Τρίτη 14 Αυγούστου-9.30 μ.μ.: Αυλή Δημοτικού Σχολείου
Μανωλιάσσας
Πέμπτη 16 Αυγούστου-9.00 μ.μ.: Πλατεία Ανατολικής
Παρασκευή 17 Αυγούστου-9.00 μ.μ.: Ασφάκα Ζίτσας (Πνευματικό Κέντρο)
Σάββατο 18 Αυγούστου-9.00 μ.μ.: Πλατεία Τσεπελόβου
Κυριακή 19 Αυγούστου-9.00 μ.μ.: Δημοτικό Σχολείο Κόντσικας

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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«Μα… Γυρεύοντας»
στην Φρόντζου
Πολιτεία

«Ελένη» στο
αρχαίο θέατρο
της Δωδώνης

ΤΟ ΚΟΥΚΛΟΘΈΑΤΡΟ
Αντράλα παρουσιάζει την παράσταση «Μα… Γυρεύοντας Με τον
Antonio Jimenez de la Salsa» στην
Φρόντζου Πολιτεία, την Κυριακή
12 Αυγούστου, στις 19.30.
«Ο μοναδικός, ανεπανάληπτος,
εμπνευστής των γεύσεων, τρομερός chef, έχει γράψει μια συνταγή που είναι μοναδική και αυτή
παρουσιάζει όπου και αν βρεθεί. Τι
γίνεται όμως όταν ένας ποντικός
του χαλάει τα σχέδια; Θα τα καταφέρει;». Ε;

ΜΕΤΆ ΤΗΝ «Αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη»,
ο Δήμος Αβδελιώδης επιστρέφει στο αρχαίο θέατρο της
Δωδώνης για να ανεβάσει την
«Ελένη» του Γιάννη Ρίτσου. Η
παράσταση θα γίνει την Κυριακή 12 Αυγούστου, στις 21:00,
στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ
Δωδώνης, με ελεύθερη είσοδο.
Τον ρόλο της Ελένης ερμηνεύει
η Βερόνικα Αργέντζη.

Εκδήλωση για τα γεφύρια
του Ζαγορίου

Ο

Δήμος Ζαγορίου, η Ένωση Ζαγορισίων
Αθηνών, ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλιωτάδων διοργανώνουν εκδήλωση με
θέμα: «Ζαγορίσια γεφύρια, χθες, σήμερα, αύριο»
την Κυριακή 12 Αυγούστου στους Μηλιωτάδες
στις 8:30 μ.μ. στο χώρο της πλατείας.
Η εκδήλωση γίνεται λίγους μήνες μετά την κατάθεση της πρότασης από τον Δήμο Ζαγορίου προς
το Υπουργείο Πολιτισμού, για την εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος, καταγραφής της
υφιστάμενης κατάστασης και υλοποίησης παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία,
διάσωση και ανάδειξη τους για να συνεχίσουν να
στέκουν όρθια.
«Σήμερα στο Ζαγόρι είναι καταγεγραμμένα 106
πέτρινα γεφύρια, υπάρχουν όμως και άλλα που
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πρέπει να καταγραφούν και αναδειχθούν γιατί το
καθένα έχει τη δική του αξία» αναφέρει ο Δήμος.
Θα χαιρετίσουν ο δήμαρχος Ζαγορίου Βασίλης Σπύρου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ζαγορισίων Αθηνών
και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων.
Εισηγήσεις θα κάνουν ο Γιώργος Σμύρης, αρχιτέκτονας, επίκουρος καθηγητής Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και από η Μαρία Μπαλοδήμου, αρχιτέκτονας, υποψήφια διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
Η εκδήλωση θα κλείσει με παρουσίαση χορευτικών του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων και
παραδοσιακό ζαγορίσιο γλέντι με το συγκρότημα
του Μιχάλη Μπραχόπουλου.

Μια εκδήλωση για έναν
ζιτσαίο χαρτογράφο
ΕΚΔΉΛΩΣΗ παρουσίασης της ζωής και του έργου
του Μιχαήλ Θ. Χρυσοχόου Ζιτσαίου διοργανώνουν ο
Δήμος Ζίτσας, η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική
Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ζίτσας την Κυριακή 12 Αυγούστου, στις 20:30, στην Πινακοθήκη Χαρακτικής «Κώστας Μαλάμος» στη Ζίτσα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος, η προϊσταμένη της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Βαΐα Οικονομίδου και
η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζίτσας Αγγελική Καραμπίνα. Ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απόστολος Κατσίκης.
Το θέμα της ομιλίας του είναι: «Μιχαήλ Χρυσοχόος: Ο
Ζιτσαίος, πρωτοπόρος της εθνικής χαρτογραφίας».
Στον χώρο θα φιλοξενούνται και θα εκτίθενται χάρτες
του από τις ειδικές συλλογές που διαθέτει η Ζωσιμαία
Βιβλιοθήκη.
Τον Φεβρουάριο, μια ανάλογη εκδήλωση που
σύστησε στο κοινό τον άγνωστο χαρτογράφο, είχε γίνει
στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, στα Γιάννενα.
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Departures

τηλεοπτικές
σειρές
του Στίβεν
Κινγκ
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]
πάρχει ένα πρόβλημα με το (ατέλειωτο, τρομερό, τρομακτικό, μεγαλειώδες) συγγραφικό
έργο του Στίβεν Κινγκ: κατατρύχεται από την
κατάρα των κακών μεταφορών σε σινεμά
(περισσότερο) και τηλεόραση (λιγότερο).
Έτσι λοιπόν, με λίγα φωτεινά παραδείγματα,
όπως π.χ. η «Τελευταία έξοδος», το «Στάσου
πλάι μου» και η «Λάμψη», το «Dead zone»
άντε και το περσινό «It», οι σινεμεταφορές
έργων του πιο τρομακτικού τύπου των καιρών μας είναι από μέτριες έως κακές. Τελευταίο «χτύπημα» ήρθε με τον κακό «Μαύρο
Πύργο», παρά το λαμπερό καστ.
Στην τηλεόραση, τα πράγματα είναι κάπως
διαφορετικά. Υπήρχαν προσπάθειες μέτριες
προς ανεκτές, όπως το The Stand (Το κοράκι), που πίσω στα ‘90s ο θεατής έπρεπε να
είναι οπλισμένος με φραπέδες για να αντέ-

ξει τα μεταμεσονύχτια επεισόδια του Star
που κρατούσαν ώρες ολόκληρες, λόγω διαφημίσεων. Τώρα, έρχεται το Castle Rock, το
οποίο δεν είναι σειρά του Στίβεν Κιγνκ, αλλά
μια διασκευή χαρακτήρων του που ζούνε σε
τοποθεσίες του «σύμπαντος Κινγκ», δηλαδή
του ευρύτερου Μέιν.
Η αίσθηση του Castle Rock είναι η σωστή.
Μυστήριο και μεταφυσική τύπου Κινγκ, ενώ
οι αφιερωματικές αναφορές είναι παντού:
από τη φυλακή Σώσανγκ, μέχρι τύπους με
περίεργα βλέμματα και βικτωριανά σπίτια
που μπορεί και να κρύβουν τρόμους. Επίσης,
η νέα σύμπραξη με τον Τζ. Τζ. Άμπραχαμς είναι εγγύηση για το «γυαλιστερό» αποτέλεσμα.
Του χρόνου, αναμένεται η τηλεοπτική μεταφορά του Dark Tower, η οποία ίσως να είναι
καλύτερη από την κινηματογραφική αποτυχία. Μέχρι τότε, ιδού πέντε καλές σειρές, βασισμένες σε έργα του Στίβεν Κινγκ:

Του χρόνου, αναμένεται η τηλεοπτική μεταφορά
του Dark Tower, η
οποία ίσως να είναι καλύτερη από
την κινηματογραφική αποτυχία.
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Kingdom
Hospital

Πριν από 15 χρόνια εμφανίστηκε
ίσως η καλύτερη μεταφορά στην
τηλεόραση, το Kingdom Hospital,
που ήταν μια «συμμαχία» με τον
Λαρς φον Τρίερ, εξίσου και η απόκοσμη παλαβομάρα που εξέπεμπε.
Ένα νοσοκομείο είναι χτισμένο
πάνω σε ένα παλιότερο νοσοκομείο, που ήταν χτισμένο σε μια βιοτεχνία παραγωγής στολών για τον
Αμερικάνικο Εμφύλιο. Οι γνώστες,
ήταν έτοιμοι ήδη για παράλληλα
σύμπαντα και κακόβουλα (ή και όχι)
πνεύματα.

Rose Red/The Diary
of Ellen Rimbauer

The Stand

Άντε και συμβαίνει η αποκάλυψη, όχι όμως όπως φαντάζεστε, αλλά με την εξάπλωση
ενός θανατηφόρου ιού. Οι
επαπομείναντες και εναπομείνασες χωρίζονται σε δύο
στρατόπεδα, με σαφείς βιβλικές αναφορές, πυρηνικά όπλα
και… τον οξαποδώ να φοράει
καουμπόικες μπότες.

Πρόκειται για δύο μίνι σειρές, με σαφή ετεροχρονισμό. Το
Rose Red βγήκε το 2002, με σενάριο του ίδιου του Κινγκ και
ασχολείται με στοιχειωμένες επαύλεις, κάτι σαν πρόδρομος
των δεκάδων αντίστοιχων ταινιών της τρέχουσας δεκαετίας.
Το «Ημερολόγιο της Έλεν Ριμπάουερ» είναι η μίνι σειρά που το
ακολούθησε, κατώτερη σε ποιότητα, που εξιστορεί τα «πριν»
της ιστορίας του Rose Red.

11.22.63

Πέρυσι, το Hulu έκανε την
πρώτη συνεργασία στο πλάνο
«Στίβεν Κινγκ-Τζ. Τζ. Άμπραχαμς». Το 11.22.63 είναι η
ιστορία ενός δασκάλου στο
Μέιν (σώωωωπα…) ο οποίος
ταξιδεύει στο χρόνο για να
αποτρέψει τη δολοφονία
του Τζακ Κένεντι. Ο Τζέιμς
Φράνκο που παίζει, είναι και
παραγωγός, ενώ γενικά το
καστ είναι ακριβό.

Bag of Bones

Ο «Σάκος με κόκκαλα» είναι από
τα πιο γνωστά βιβλία του Κινγκ.
Πριν από μερικά χρόνια, μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, όχι τόσο ως
σειρά, αλλά ως φιλμ σε δύο μέρη.
Το αποτέλεσμα δεν είναι τίποτα
εξαιρετικό, ωστόσο βλέπεται ευχάριστα. Οι οπαδοί του Κινγκ που θα
«στραβώσουν», μπορούν απλώς
να ανακαλύπτουν τις αναφορές
σε άλλα έργα του συγγραφέα που
υπάρχουν διάσπαρτες στα δύο
επεισόδια.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Να περάσει ο επόμενος

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ο 1971, τα πράγματα είχαν πάνω-κάτω ως εξής: Ο Νίξον ήταν μια χαρά, ο
αμερικάνικος στρατός στο Βιετνάμ, όχι. Τα παντελόνια κατέληγαν σε καμπάνες, τα πουκάμισα σε γιακάδες-πτερύγια Μπόινγκ 747. Οι φαβορίτες
ήταν παχιές και το μαλλί, ήταν τουλάχιστον λασπωτήρας.
Μέσα σε αυτό τον πολιτικοαισθητικό κυκεώνα, οι Who, η πιο φασαριόζα μπάντα
που πέρασε από τούτο τον πλανήτη, έβγαζε έναν Αύγουστο, το καλύτερο άλμπουμ
της και ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών: το Who’s Next.
Οι Who το 1971 ήταν ήδη παλαίουρες, πρώην mods, σε έναν πόλεμο χωρίς στρατούς, με σχεδόν δέκα χρόνια θητείας και ήδη, μεγάλες επιτυχίες στο παλμαρέ τους.
Επίσης, ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης.
Το Who’s Next όμως ήταν αυτό που τους επανέφερε στη ζωή. Η ηγεμονεύουσα
μορφή του Πιτ Τάουνσεντ έχει βάλει τη σφραγίδα της σε κάθε κορυφαία στιγμή του
άλμπουμ, από την επιλογή των καλεσμένων μέχρι το πιανάκι του Baba O’ Riley. Η
μπάντα όμως ήταν τόσο ομοιογενής, ακόμα και στη λίγο πριν όλοι πλακωθούν με
όλους, που αυτή η «μονοκρατορία» δεν φαίνεται. Ο Ντώλτρι είναι πληθωρικός στο
μικρόφωνο και οι άλλοι δύο είναι η κορυφαία ρυθμική που έπαιξε ποτέ σε ροκ εν
ρολ μπάντα.

Μεταξύ των καλεσμένων του δίσκου, υπήρξαν ο Λέσλι Γουέστ των Mountain στην
κιθάρα του Love ain’t for keeping, ο Αλ Κούπερ στην εναλλακτική εκδοχή του
Behind blue eyes, ο Ντέιβ Άρμπας στο βιολί, κ.α.
Ο οβελίσκος του εξωφύλλου, μπροστά στον οποίο φωτογραφίζονται τα μέλη της
μπάντας, είναι υπαρκτός. Βρισκόταν κάπου στο Ντάραμ, από όπου η μπάντα επέστρεφε, μετά από συναυλία.
«Κάναμε αρκετές πόζες, κάποιες από αυτές εμπνευσμένες από την ‘Οδύσσεια του
διαστήματος’ του Κιούμπρικ. Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα ότι κατουρήσαμε σε
ένα μονόλιθο που συγκρατούσε σκουπίδια. Ήταν μέσα σε μια χωματερή…» περιγράφει ο Ίθαν Ράσελ, ο αμερικάνος φωτογράφος που πήρε τη φωτό του εξωφύλλου.
Κάπως έτσι λοιπόν, πριν από 47 ολόκληρα χρόνια, γράφτηκαν εννιά από τα καλύτερα κομμάτια του ροκ εν ρολ. Το τελευταίο εξ αυτών, λέει μεταξύ άλλων:
«I’ll tip my hat to the new constitution
Take a bow for the new revolution
Smile and grin at the change all around
Pick up my guitar and play
Just like yesterday
Then I’ll get on my knees and pray
We don’t get fooled again»…
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Όταν σημασία δεν έχει
το ταξίδι, αλλά τα διόδια…

Κάνοντας
κλικ στο
μικρόφωνο
μπορείτε να
ακούσετε το
ρεπορτάζ

«Η ιδιωτικοποίηση
είναι νεκρή από τη
στιγμή που υπόκειται στην προσδοκία
των επενδυτών για
ένα σταθερό κέρδος».
Στίβεν Μιμ, καθηγητήw του Πανεπιστημίου της Τζώρτζια

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Έ

να από τα θέματα για τα οποία
η Ήπειρος δικαιούται να διαμαρτύρεται διαχρονικά, είναι
αυτό των οδικών αξόνων.
Πρώτα… δεν υπήρχαν. Όταν έγιναν και
αφού πανηγυρίσαμε για τα αυτονόητα
στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του
τρέχοντα αιώνα, η δαπάνη για τη χρήση
των δρόμων είναι τέτοια που κάθε μετακίνηση υπόκειται σε οικονομικό προγραμματισμό.
Εντός των ορίων της Ηπείρου ή αμέσως
μετά από αυτά, υπάρχουν, ούτε λίγο, ούτε
πολύ, πέντε σταθμοί που καλύπτουν… κάθε
οδό διαφυγής: Παμβώτιδα και αμέσως μετά
τα όρια του νομού Ιωαννίνων, Μαλακάσι
βορειοανατολικά, Τύρια δυτικά, Τέροβο και
Άκτιο προς νότο και νοτιοδυτικά.
Ειδικά στην περίπτωση των διοδίων της
Εγνατίας προς βορρά, εναλλακτικό δίκτυο πρακτικά δεν υφίσταται, ειδικά το
χειμώνα. Και να υπήρχε όμως, δεν σημαίνει ότι η δικαιολογία «οι δρόμοι είναι
ιδιωτικοί, να πάτε από τον παλιό δρόμο»
έχει ηθική ή άλλη βάση.
Η ιδιωτικοποίηση των δρόμων σηκώνει

πολλή συζήτηση στο εξωτερικό. Κολοσσοί των μέσων όπως το Bloomberg φιλοξενούν απόψεις όχι και τόσο φιλικές,
όπως για παράδειγμα αυτή του καθηγητή
του Πανεπιστημίου της Τζώρτζια Στίβεν
Μιμ: «Η ιδιωτικοποίηση είναι νεκρή
από τη στιγμή που υπόκειται στην
προσδοκία των επενδυτών για ένα σταθερό κέρδος» αναφέρει μεταξύ άλλων.
Πριν από μερικούς μήνες δε, ακόμα και
η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε μια
μάλλον απαισιόδοξη περιγραφή των
ιδιωτικών επενδύσεων σε οδικά έργα
στην Ελλάδα, αναφερόμενη στο τελικό
κόστος τους.
Σε τι συνίστανται όλα αυτά για τους χρήστες των οδικών αξόνων στην Ήπειρο;
Καταρχάς, σε ένα συνολικό κόστος 11,5
ευρώ. Φυσικά, πολύ σπάνια θα χρησιμοποιήσει κάποιος-α όλα τα διόδια της
περιοχής, μέσα σε μια μέρα.
Όμως, θα δαπανήσει σίγουρα έξι ευρώ
στα διόδια του Ακτίου, για να πάει μέχρι
το αεροδρόμιο του Ακτίου και να επιστρέψει. Η υποθαλάσσια δίοδος, η οποία
ανήκει στην Εγνατία, κοστίζει 3 ευρώ και
δεν έχει καμία απολύτως έκπτωση, ανεξάρτητα αν θα περάσεις και θα επιστρέ-

ψεις σε πέντε λεπτά ή σε πέντε μέρες…
Η παραχωρησιακή λογική του ελληνικού κράτους δημιούργησε τουλάχιστον
δύο τέτοιες ανακολουθίες, με χρήσιμες
ζεύξεις, οι οποίες για πολλά χρόνια δεν
είχαν ή δεν έχουν ακόμα αξιόλογα και
ασφαλή οδικά δίκτυα εκατέρωθεν.
Και όταν όμως η γέφυρα του Ρίου απέκτησε δρόμο ένθεν κακείθεν, το κόστος
παρέμεινε υπερβολικό.
Η νυν κυβέρνηση συνεχίζει στο δρόμο
των προηγούμενων, με λεκτικές μόνο
διαφοροποιήσεις και με το επικοινωνιακό «κεκτημένο» ότι επί των ημερών της
ολοκληρώθηκαν οι δρόμοι.
Η Εγνατία όμως ετοιμάζεται να περάσει
σε ιδιωτικά συμφέροντα, με την πρωτοτυπία ότι ακριβαίνει όσο… παλιώνει, σαν
τα κρασιά. Από το 2019 και προκειμένου
να «προικοδοτηθεί» ενόψει ιδιωτικοποίησης, θα υπάρχουν περισσότερα διόδια
και το κόστος για τον οδηγό θα αυξηθεί.
Τα «αντίμετρα», τουλάχιστον όπως τα
έχει περιγράψει κατά καιρούς το αρμόδιο υπουργείο, είναι μάλλον θολά αυτή
τη στιγμή.
Για παράδειγμα, σε δηλώσεις του ο
υπουργός Χρήστος Σπίρτζης αναφέρει

ότι με το ηλεκτρονικό σύστημα χρέωσης
και την αύξηση των εσόδων, το κόστος
θα μειωθεί. Στην περίπτωση της Εγνατίας οδού όμως, το κόστος χιλιομέτρου
αυξάνεται πριν… μειωθεί, μοιάζοντας
λίγο με τις αλλαγές τιμών σε προϊόντα
πριν από εκπτώσεις.
Την ίδια στιγμή, η Ιόνια οδός αποφεύγει
να παραχωρήσει επίσημα στοιχεία για
την κίνηση στο δρόμο. Έτσι, δεν είναι
δυνατή η διασταύρωση της διαπίστωσης ότι τα μεγάλα οχήματα, από τα οποία
περιμένει το υπουργείο να αυξήσουν τα
έσοδα, χρησιμοποιούν βασικά τον παλιό
δρόμο Άρτας-Ιωαννίνων.
Προς το παρόν, όλα μοιάζουν με έναν αγώνα όπου όλοι και κυρίως οι εταιρίες, θέλουν τα περισσότερα για λογαριασμό τους.
Ακόμα και τα ηλεκτρονικά πάσο για τα διόδια δεν δουλεύουν παντού, γιατί οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα διόδια δεν
συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ η Εγνατία δεν έχει καν εκπτωτικά προγράμματα.
Ήδη, η Ιόνια έχει κάνει μια αύξηση, στην
Εγνατία με την αυγή του 2019 αναμένεται
σχεδόν διπλασιασμός του κόστους και όλο
και περισσότεροι σκέφτονται το ενδεχόμενο ταξιδιών από τους παλιούς δρόμους
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Η διακύμανση της ανεργίας
στην Ήπειρο από το 2004

Μ

ετά από επτά χρόνια, η ανεργία στην Ελλάδα πέφτει ξανά
κάτω από το 20%. Σύμφωνα
με τα μηνιαία στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Μάιο, πριν δηλαδή ξεκινήσει κανονικά η τουριστική
σεζόν, η ανεργία πανελλαδικά ανήλθε στο
19,5% έναντι 21,7% πέρσι, τον ίδιο μήνα.
Η Ήπειρος παραμένει υψηλά, όχι όμως
στην πρώτη θέση που κατατάσσεται μαζί
με τη Δυτική Μακεδονία στις μηνιαίες
μετρήσεις. Η γειτονική Περιφέρεια παραμένει πρώτη, με μετρημένη, σε επίπεδο πρώτου τριμήνου του ’18 ανεργία στο
27% περίπου. Στα ίδια στοιχεία, η Ήπειρος
ήταν έκτη, με ποσοστό 22,5%.
Στα στοιχεία του Μαΐου, μηνιαία και σε
εύρος αποκεντρωμένης διοίκησης, η
ανεργία σε Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία
ανέρχεται στο 24%.
Οι αριθμοί έχουν ως εξής:
• Σύνολο εργαζόμενων στη χώρα
3.824.393 άτομα
• Άνεργοι 924.941 άτομα
• Οικονομικά μη ενεργοί 3.230.269
άτομα
• Πέρυσι, το ποσοστό ανεργίας τον
Μάιο ήταν 22,1% και σε Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία 27,1%.
Φυσικά, η μείωση των ποσοστών συνεχίζει να μην αποτυπώνει ακριβώς τις
συνθήκες εργασίας, που πόρρω απέχουν
ακόμα και από αυτές τις «προ κρίσης». Οι
μισθοί είναι κατακρημνισμένοι, οι συνθήκες, ειδικά σε εποχιακούς τομείς είναι
δύσκολες και οι καταγγελίες δεν λείπουν,
η αποσπασματική και με ημερομηνία λήξης εργασία είναι πολύ εξαπλωμένη…
Η τελευταία φορά πάντως που το ποσοστό
μετρήθηκε κάτω από 20%, ήταν τον Ιούλιο
του 2011. Το μικρότερο ποσοστό της δεκαπενταετίας πανελλαδικά, καταγράφηκε το
πρώτο εξάμηνο του 2008, με 7,3%.
Στην Ήπειρο το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα
επίμονο. Ακόμα και σήμερα, με τη μέτρηση κάτω από 20% πανελλαδικά (που
και πάλι είναι ένα υψηλό ποσοστό), στην
Ήπειρο παραμένει σχεδόν τρεις μονάδες
ψηλότερα.
Παρακάτω, υπάρχουν στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, με μια
χρονογραμμή της ανεργίας στην Ήπειρο
ανά τρίμηνο, από το 2004 μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.
Το χαμηλότερο ποσοστό της δεκαπενταετίας στην Ήπειρο, καταγράφηκε λίγο πριν

Στην Ήπειρο το πρόβλημα
είναι ιδιαίτερα επίμονο.
Ακόμα και σήμερα, με
τη μέτρηση κάτω από
20% πανελλαδικά (που
και πάλι είναι ένα υψηλό
ποσοστό), στην Ήπειρο
παραμένει σχεδόν τρεις
μονάδες ψηλότερα.

ξεσπάσει η κρίση: 9,2%, μονοψήφιο (μοιάζει… μαγικό πλέον), το Β’ τρίμηνο του
2009. Ήταν κάτι σαν τελευταία «υπόμνηση», καθώς από τότε η ανεργία άρχισε να
αυξάνεται. Έφτασε στο υψηλότερο σημείο
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της στις αρχές του 2014 με 28,5% και από
τότε πέφτει, όχι όμως με τους ρυθμούς
που ανέβηκε. Από το 2011 στο 2012 αυξήθηκε έως και 6% και από τότε, έχει μειωθεί τόσο, αλλά μέσα σε τέσσερα χρόνια…
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