
ΕξώφυλλοΕξώφυλλοΤΕΥΧΟΣ #16

ΣΟΎΠΕΡ ΛΊΓΚΑ: 
ΠΡΩΤΗ ΝΊΚΗ
ΤΟΎ ΠΑΣ

ΕΝΑ
ΚΛΕΊΣΤΟ 
ΠΑΡΚΟ

Η ΠΟΛΊΤΊΣΤΊΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η ΓΕΦΎΡΑ 
ΜΠΕΛΕΫ 
ΠΛΑΚΑΣ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

https://typos-i.gr


2|Πολιτισμός ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

Οκτώβριος με Μπιενάλε 
Δυτικών Βαλκανίων

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στα μέσα Οκτωβρίου, η πόλη των 
Ιωαννίνων θα φιλοξενήσει την 
Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων, 
μια πρωτοβουλία του Εργαστηρί-

ου Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Έχοντας στο πλευρό της αρκετούς συμ-
μάχους, όπως είναι ο Δήμος Ιωαννιτών, η 
μπιενάλε αυτή, που θα πραγματοποιηθεί 
υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτι-
σμού, φιλοδοξεί να διαφοροποιηθεί από 
άλλες μπιενάλε (πολιτιστικά γεγονότα 
που συμβαίνουν κάθε δύο χρόνια) και να 
βάλει τα Γιάννενα στον πολιτιστικό χάρτη.

Το σύνθημα της επερχόμενης μπιενάλε, 
από 11 έως 14 Οκτωβρίου, είναι «η πα-
ράδοση εκ νέου» και έρχεται να συνδέσει 
την άυλη πολιτιστική κληρονομιά με τη 
σύγχρονη τέχνη και τις νέες τεχνολογίες. 
Ως τόποι «δράσης» έχουν οριστεί το πάρ-
κο Λιθαρίτσια, το κτίριο Σουφαρί Σεράι, 
όπου στεγάζονται τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους (ΓΑΚ) και το Μέκειο Οικοτρο-
φείο.
Το πρόγραμμα, όπως έχει γίνει γνωστό 
μέχρι στιγμής, περιλαμβάνει τρεις δρά-
σεις: Κεντρική εκδήλωση, ομιλίες και ερ-
γαστήρια και εκθέσεις. Η κεντρική εκδή-
λωση που θα γίνει στα Λιθαρίτσια, θα έχει 
τη μορφή ενός ανοιχτού εργαστηρίου, με 

«πυρήνα» τη συλλογική κατασκευή. Τα 
Λιθαρίτσια θα φιλοξενήσουν εγκαταστά-
σεις μεγάλων διαστάσεων.
Οι ομιλίες και τα εργαστήρια θα εστιά-
σουν σε τρεις προτάσεις μέσω των οποί-
ων θα παρουσιαστούν πτυχές της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Η πρώτη πρόταση φέρει τον τίτλο «Un-
co-nference», που προσεγγίζει την έννοια 
των κοινών καθώς και νέους τρόπους 
ανάπτυξης κοινοτήτων με παραδείγματα 
από το αστικό και αγροτικό περιβάλλον. 
Η δεύτερη πρόταση με τίτλο «Οπτικές 
Οικοτοπίες: Ιστορία, Θεωρία, Κριτική» 
διερευνά την ιστορική σχέση οικολογίας 
και τέχνης και η τρίτη πρόταση «Άυλες 

Συναντήσεις» σχετίζεται με την πρόκλη-
ση ενός δημόσιου διαλόγου πάνω στις 
πολλές πτυχές της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, τέλος, τρεις 
εκθέσεις. Οι θεματικές που θα παρουσι-
αστούν, είναι η τέχνη της υφαντικής και 
πλεκτικής με νέα μέσα, σύγχρονες ανα-
παραστάσεις του μύθου και των συλλογι-
κών αφηγήσεων, καθώς και η μνημονική 
διάσταση του ήχου μέσα από τις έννοιες 
της προφορικότητας, της τεχνικής κατα-
γραφής και του αρχείου.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την Μπι-
ενάλε αναμένεται να γίνουν γνωστές την 
ερχόμενη εβδομάδα.

Το σύνθημα της 
μπιενάλε είναι «η 
παράδοση εκ νέου» 
και έρχεται να συν-
δέσει την άυλη πο-
λιτιστική κληρονο-
μιά με τη σύγχρονη 
τέχνη και τις νέες 
τεχνολογίες
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Οι «Αθεράπευτοι» παρουσιάζουν το θεατρι-
κό «Ο παπουτσωμένος γάτος και ο μάγος 
Τραμπαδώρ», μια δική τους εκδοχή στο 
κλασικό παραμύθι του Τζιοβάνι Στραπα-

ρόλα, για παιδιά «2 έως... 102 ετών», όπως σημει-
ώνουν, από σήμερα 16 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο 
της στοάς Ορφέα. 
Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη 
Παππά, καθώς και η πρωτότυπη μουσική του έρ-
γου που θα παίζεται ζωντανά επί σκηνής. Τα σκη-
νικά και τα κοστούμια έχει επιμεληθεί η Αγγελική 
Κουτσοθανάση, ενώ οι φωτογραφίες είναι του 
Βαγγέλη Παπαγιαννάκη.
Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Ευφροσύνη 

Μήτου, Δημήτρης Παππάς, Κατερίνα Παπλιάκου, 
Γιώργος Μπολονέζος, Κατερίνα Αρλέτου, Κυριά-
κος Μαντζιάρας, Παρασκευή Ροντογιάννη, Σοφία 
Στεφανοπούλου, Παναγιώτης Κόλλιας, Χριστίνα 
Βάρφη, Λευτέρης Βανούσης, Παναγιώτης Μα-
κρής, Αγγελική Κουτσοθανάση, Εύη Τσαβουρέλου 
και Ευθυμία Μούζη. Στον ήχο και το φως οι: Κώ-
στας Καραδένδρος και Φανή Κοτίνη. Στο θέατρο 
της Στοάς Ορφέα από την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 
και κάθε Κυριακή στις 11:30 το πρωί, για 6 παρα-
στάσεις, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.
Γενική είσοδος: 7€ (Μέλη της Λέσχης Φίλων: 5€)
Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλέφω-
να: 698-198-1067 και 698-198-1058.

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση συναυλίας με τον ιδιαίτερο 
αμερικανό μουσικό Kip Winger την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, 
στις 21:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, με 
αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας του Μουσεί-
ου Αργυροτεχνίας, στο Ιτς Καλέ, στο Κάστρο των Ιωαννίνων.
Η συναυλία με τίτλο «High Energy Acoustic Show» εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς 2018.
Ο Kip Winger θα παρουσιάσει ένα ακουστικό show βασισμέ-
νο στα πιο πρόσφατα σόλο άλμπουμ του αλλά και σε παλαι-
ότερες επιτυχίες του κυρίως με το συγκρότημα των Winger. 
Στη συναυλία θα εμφανιστούν και οι George Gakis and the 
Troublemakers, ενώ ειδική εμφάνιση θα πραγματοποιήσει και 
το electric string κουαρτέτο Fortissimo από τη Θεσσαλονίκη.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ο Κιπ Γουίνγκερ 
παίζει στα Γιάννενα

«Αθεράπευτοι» με 
«Παπουτσωμένο 
Γάτο»

ΓΙΟΡΤΗ 
ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
21 Σεπτεμβρίου στις 8 το 
βράδυ, στην κεντρική πλα-
τεία, το Πνευματικό Κέντρο 
αποχαιρετά το καλοκαίρι και 
καλωσορίζει το φθινόπωρο 
με μια μουσική γιορτή και 
τον Νίκο Παπαδιώτη με 
τη Χαρά Καλπακίδου, τον 
Δημήτρη Υφαντή και τον 
Γιώργο Κάκκο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Κέ-
ντρο Ιωαννίνων και οι εκδό-
σεις Φυλάτος, παρουσιάζουν 
τα βιβλία του Χάρη Κουδού-
να «Η πύλη της σοφίας» και 
«Το αποκωδικοποιημένο μυ-
στικό της πόρτας παναγιάς» 
στα παλιά σφαγεία, στις 23 
Σεπτεμβρίου, στις 19.00.

https://typos-i.gr/article/kip-goyingker-epitimos-gianniwths
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΜΕΧΡΙ τις 23 Σεπτεμβρίου, 16 
δημιουργοί θα εκθέτουν τα έργα 
στην έκθεση με τίτλο «Τέχνης 
επ’ άθλον» που φιλοξενείται στο 
Μουσείο Αργυροτεχνίας, στο Ιτς 
Καλέ, στο Κάστρο των Ιωαννί-
νων, στο πλαίσιο του 12ου Γύρου 
Λίμνης.
Οι καλλιτέχνες, μέλη του Σω-
ματείου Πτυχιούχων Ανωτάτων 
Σχολών Εικαστικών Τεχνών 
Ηπείρου, παρουσιάζουν έργα 
ζωγραφικής, χαρακτικής και 
γλυπτικής, εμπνευσμένα από τον 
αθλητισμό, τα βραβεία και το 
φυσικό περιβάλλον της λίμνης 
των Ιωαννίνων.
Συμμετέχουν: Ελευθερία Βέργου, 
Μαγδαληνή Γιωτάκη, Αγγελική 
Δερέκα, Δημήτρης Δημόπου-
λος, Γιάννης Ζωγάκης, Αγγελική 
Μπόμπορη, Θανάσης Μπου-
κουβάλας, Έφη Σταύρου, Αγαθή 
Σιόλου, Μαρία Τάσιου, Έλσα 
Τάτση, Γιώργος Τζούμπας, Ελένη 
Τσίκα, Δημήτρης Τσιρογιάννης, 
Γιώργος Χαλάστρας, Γιάννης 
Χατζηχρήστος.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
γίνουν την Τετάρτη 19 Σεπτεμ-
βρίου, στις 18:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκέπτονται την ομαδική 
έκθεση καθημερινά, εκτός Τρίτης, 
από τις 10:00 έως τις 18:00, με 
ελεύθερη είσοδο.
Η διοργάνωση της έκθεσης γί-
νεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συ-
νεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο 
«Ποσειδών» Ιωαννίνων.

Η συνεργασία της Δημοτικής Πινακοθήκης Ιωαννίνων 
με την πρεσβεία της Τσέχικης Δημοκρατίας στην Ελ-
λάδα συνεχίζεται. Μετά την περσινή έκθεση φωτο-
γραφίας του Jindřich Štreit, η γιαννιώτικη Πινακο-

θήκη θα φιλοξενήσει έκθεση έργων χαρακτικής του Jiří Slíva 
με τίτλο «Café DADA» από 19 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου. 
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρί-
ου, στις 19:00, παρουσία του καλλιτέχνη και του πρέσβη της 
Τσέχικης Δημοκρατίας. Στην τελετή των εγκαινίων θα προ-
βληθεί και η τσέχικη ταινία «Θεωρία της Τίγρης».
Ο Jiří Slíva, γεννημένος το 1947 στο Πίλσεν της Τσεχίας, ζει 
και εργάζεται στην Πράγα. Ασχολείται με τη χαρακτική, τη γε-
λοιογραφία και την εικονογράφηση. Έχει εκδώσει βιβλία με 
χιουμοριστικά σχέδια και γελοιογραφίες στην Τσεχία, τη Γερ-
μανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και στις ΗΠΑ. Σκίτσα του έχουν 
δημοσιευτεί στον τσεχικό και στον διεθνή Τύπο. 
Στην έκθεση «Café DADA», ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει 33 
χαρακτικά έργα της τελευταίας εικοσαετίας. Πρόκειται κυρίως 
για έγχρωμες λιθογραφίες και κάποιες οξυγραφίες, που αποτε-
λούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της τέχνης του. 
Ο Slíva εμπνέεται, μεταξύ άλλων, από το καλλιτεχνικό κίνημα 
του ντανταϊσμού, που γεννήθηκε ως αντίδραση στον παραλο-
γισμό της βαρβαρότητας του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου το 1916 
στη Ζυρίχη.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Δευτέρα-Πέμπτη: 8π.μ.-3 μ.μ., 
Παρασκευή: 8π.μ.-9μ.μ., Κυριακή: 10π.μ.-1μ.μ. & 6-9μ.μ.

Προσοχή, Μεγαλοπόδαροι στο Beatnik

Δεύτερο (μετά τους Bleib Mod-
ern) πολύ ενδιαφέρον live 
ξένης μπάντας που περιοδεύ-
ει στην Ελλάδα, φιλοξενεί το 

Beatnik. Στις 29 Οκτωβρίου (εισιτήρια 5 
ευρώ προπώληση, 7 ταμείο) υποδέχεται 
τους Sasquatch, τους Αμερικάνους που 
αρέσκονται σε ό,τι «φτιάχνει» ένα σω-
στό live: Sabbath, Grand Funk Railroad, 
Melvins, Mountain, Soundgarden κ.α. 
Η μπάντα γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια 
το 2000 και μετακόμισε στο Λος Άντζε-

λες την επόμενη χρονιά, αφού ο Κιθ Γκι-
μπς (κιθάρα, φωνή) ένωσε τις δυνάμεις 
του με αυτές των ντόπιων ηρώων του 
Ντιτρόιτ, Ρικ Φεράντε (ντραμς) και Κλέ-
ιτον Τσαρλς (μπάσο). Μετά την αποχώ-
ρηση του Κλέιτον το 2007, στην μπάντα 
προσχώρησε ο Τζέισον Καζανόβα.
Η μουσική τους συμπεριλαμβάνεται σε 
μεγάλο αριθμό ταινιών, τηλεοπτικών 
shows, και video games, συμπεριλαμ-
βάνομένης της επανακυκλοφορίας της 
ταινίας Clerks, και διαφόρων original 

hit series όπως το Sons of Anarchy του 
δικτύου FX, το DOG The Bounty Hunter 
του A&E, το Jersey Girl του The CW, 
το Supernatural αλλά και σε εκπομπές 
του MTV όπως τα Viva La Bam, Bam’s 
Unholy Union, Rob & Big, το NHL 2005, 
και τα American Chopper και Monster 
Garage. Οπότε, αν σας «θυμίζουν» κάτι, 
ξέρετε από πού. 
Έχουν ήδη τέσσερα άλμπουμ στο ενεργη-
τικό τους, το πιο πρόσφατο εξ αυτών το 
2017, με νέο ντράμερ, τον Κρέιγκ Ριγκς.

«Café DADA» 
στη Δημοτική 
Πινακοθήκη

https://typos-i.gr/article/berolinezikos-aeras-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/berolinezikos-aeras-sta-giannena
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Εδώ και μερικές μέρες, 
κάτι καινούργιο συμβαί-
νει στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων: μια σχολή 

του, το  Βιολογικών Εφαρμογών 
και Τεχνολογιών, δίνει πλέον 
«μάστερ στο πτυχίο», όντας η 
πρώτη στα Γιάννενα και μια από 
τις πρώτες, πενταετούς φοίτη-
σης με κατάλληλο πρόγραμμα 
σπουδών που αποκτούν αυτή τη 
δυνατότητα, στην Ελλάδα.
Τι συμβαίνει όμως με τα integrated 
masters και γιατί συγκεντρώνουν 
διφορούμενες κριτικές;
Καταρχάς, το «μάστερ στο πτυ-
χίο» δεν είναι κάτι εντελώς 
καινούργιο. Από όταν η ΕΕ απο-
φάσισε ότι οι πανεπιστημιακές 
σπουδές πρέπει να διασπαστούν 
και σταδιακά, το πτυχίο να χά-
σει τον ενιαίο του χαρακτήρα, 
η αντίληψη για τους κύκλους 

σπουδών περιλάμβανε και τα 
«ενσωματωμένα διπλώματα ει-
δίκευσης».
Η πιο σημαντική πολεμική που 
δέχεται αυτή η αντίληψη, είναι 
ότι πρακτικά, η δημιουργία κύ-
κλων σπουδών θα αποσκοπεί 
στη συγκέντρωση διδακτικών 
μονάδων μόνο και θα οδηγεί σε 
μια εντελώς ποσοτικοποιημένη 
αντίληψη για την εκπαίδευση. 
Ωστόσο, η ελληνική πραγματι-
κότητα έχει αρκετές διαφορές, 
ακόμα τουλάχιστον. 
Οι σπουδές διετούς και τριετούς 
φοίτησης πρακτικά δεν υπάρ-
χουν ακόμα. Το υπουργείο Παι-
δείας προσπαθεί να τις εισάγει 
φέτος, με τα διετή προγράμμα-
τα σπουδών που θα επιβλέπουν 
τα πανεπιστήμια, τα οποία είναι 
άγνωστο ακόμα σε τι είδους πτυ-
χίο θα οδηγούν. 
Στο εξωτερικό όμως, είναι μια 
πραγματικότητα εδώ και καιρό. 

Από το 2012 μέχρι το 2016, οι 
τετραετείς σπουδές με «ενσω-
ματωμένο μάστερ» αυξήθηκαν 
στην Αγγλία κατά σχεδόν 30%. 
Σύμφωνα με τον Guardian, τα 
πανεπιστήμια δεν διαφήμισαν 
καν περισσότερο αυτά τα προ-
γράμματα από τα «κλασικά», 
διετούς και τριετούς φοίτησης. 
«Πολλοί παρατηρούν το ένα έξ-
τρα έτος, αλλά δεν αντιλαμβάνο-
νται ακριβώς τι σημαίνει» λέει 
ο υπεύθυνος εγγραφών του Πα-
νεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, 
Άντονι Μπάουντς. 
Στην πράξη, παρότι η αγγλι-
κή ανώτατη εκπαίδευση προ-
σπάθησε να μειώσει τα χρόνια 
σπουδών, η επιστημονική απαί-
τηση και η ανάγκη της αγοράς, 
τα... αυξάνει ξανά. Το άρθρο του 
Guardian επικαλείται δηλώσεις 
εταιριών που ζητούν πιο καταρ-
τισμένους απόφοιτους, ειδικά 
στον τομέα της μηχανικής. 

Ωστόσο, η παραδοχή ότι το εν-
σωματωμένο μεταπτυχιακό 
έχει μικρότερο αντικείμενο από 
ένα αυτόνομο, «φωτίζει» και τα 
όρια, τόσο της επιστημονικής 
ολοκλήρωσης, αλλά και για τη 
συνέχεια των σπουδών σε δι-
δακτορικό επίπεδο. Πάντως, η 
απόφαση του Υπουργείου Παι-
δείας, ορίζει ότι οι απόφοιτοι-ες 
των συγκεκριμένων τμημάτων, 
μπορούν να κάνουν απευθείας 
διδακτορικό. 
Φυσικά, μια παράμετρος που 
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό 
τα παραπάνω, είναι τα δίδακτρα, 
παράγοντας που ακόμα, δεν εί-
ναι πολύ εξαπλωμένος στην 
Ελλάδα. Στην Αγγλία, ο σκεπτι-
κισμός για τις πιο μακρόχρονες 
σπουδές, έχει να κάνει και με 
τα ανεπαρκή για τόσο διάστημα 
«φοιτητικά δάνεια». 
Η διάταξη που αναγνωρίζει τίτλο 
μεταπτυχιακού στο πενταετές 
πτυχίο, πρακτικά αφορά τις πο-
λυτεχνικές και γεωπονικές σχο-
λές, αλλά και το ΒΕΤ Ιωαννίνων. 
Στα Γιάννενα, μεταπτυχιακά με 
δίδακτρα δεν υπάρχουν, ακόμα 
τουλάχιστον. Επίσης, η ρύθμιση 
είναι αναδρομική και οι απόφοι-
τοι-απόφοιτες του τμήματος, θα 
πρέπει να κάνουν μια διαδικασία 
αίτησης για να λάβουν τη σχετι-
κή βεβαίωση. 
Το τμήμα έχει χαιρετίσει την 
εξέλιξη, σημειώνοντας ότι πρό-
κειται για χρόνιο αίτημά του. 
Ανάλογη ισχύ, σύμφωνα τουλά-
χιστον με τα σημερινά δεδομένα, 
αναμένεται να έχουν προσεχώς 
τα πολυτεχνικά τμήματα του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά 
και η νεοσύστατη Γεωπονική. 
Πρώτα όμως, θα πρέπει να ειση-
γηθεί θετικά το Εθνικό Συμβού-
λιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (που 
δεν απάντησε, ωστόσο, στο σχε-
τικό αίτημα του υπουργείου για 
το ΒΕΤ) και η Αρχή  Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η 
οποία εισηγήθηκε θετικά για το 
ΒΕΤ.

Η διάταξη που 
αναγνωρίζει τίτλο 
μεταπτυχιακού στο 
πενταετές πτυχίο, 
πρακτικά αφορά τις 
πολυτεχνικές και 
γεωπονικές σχολές, 
αλλά και το ΒΕΤ Ιω-
αννίνων. Στα Γιάν-
νενα, μεταπτυχιακά 
με δίδακτρα δεν 
υπάρχουν, ακόμα 
τουλάχιστον.

Αλλάζουν (κάποια) πτυχία 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

https://www.theguardian.com/education/2017/feb/28/the-four-year-option-why-take-an-integrated-masters
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Electic Ladyland: 
Όταν ο Χέντριξ 
ηχογράφησε 
το μυαλό του

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Τζέιμς Μάρσαλ (ή Τζόνι Άλεν, όπως καταγράφηκε 
στα δημοτολόγια) Χέντριξ υπήρξε ον υπεράνω κρι-
τικής, έτσι και αλλιώς. Ο συνδυασμός του σύντομου 
βίου του και όσα έζησε με τον τρόπο που έπαιξε κι-

θάρα, τον αποθέωσαν πριν και κυρίως, μετά θάνατο.
Πριν από 50 ακριβώς χρόνια, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1968, 
ο Χέντριξ και οι Experience βγάλανε τον πιο ολοκληρωμένο 
τους δίσκο, το Electric Ladyland. Είχε προηγηθεί η «διπλή 
επίθεση» του ‘67 με το αποκαλυπτικό «Are you experienced?» 
και το «Axis:bold as love». Το Electric Ladyland όμως, ήταν σα 
να βγήκε αυτούσιο από το μυαλό του Χέντριξ: οργιαστικές κι-
θαριστικές συζητήσεις, άπειρες επανηχογραφήσεις για να βγει 
το σωστό, κατά Χέντριξ, αποτέλεσμα, καλεσμένοι στο στού-
ντιο σε κάτι απίθανες ώρες (που εκνεύριζαν τους υπόλοιπους 
Experience) και στο τέλος, ένα μικρό καλλιτεχνικό θαύμα.
Για το Electric Ladyland ο Χέντριξ κάλεσε όλους τους φίλους 
του. Από τον Στιβ Γουίνγουντ μέχρι τον Τζακ Κάσαντι, που 
τζάμαραν μαζί του σε διάφορα κομμάτια (και στο Voodoo 
Chile...), μέχρι τον BB King και τον Αλ Κούπερ, μετατρέπο-
ντας την περίοδο ηχογράφησης του δίσκου σε ένα ατέλειωτο 
πάρτι. «Υπήρχε τόσος κόσμος στο στούντιο που δεν μπορού-
σες να κουνηθείς» περιέγραφε αργότερα ο Νόελ Ρέντινγκ, 
μπασίστας των Experience, όχι εντελώς... χαρούμενος.
To EL κυκλοφόρησε με διαφορετικά εξώφυλλα. Το πιο γνω-
στό, αυτό με τις 19 γυμνές γυναίκες στη φωτογραφία του 
Ντέιβιντ Μόντερεϊ, απορρίφθηκε συλλήβδην και από τον 
ίδιο τον Χέντριξ. 
Το Electric Ladyland ήταν και παραμένει σχεδόν τέλειο. 
Στα περίπου 75 λεπτά και τις τέσσερις πλευρές του δίσκου, 
χώρεσαν μεταξύ άλλων τα δύο Voodoo Child, το Crosstown 
Traffic, τα Little Miss Strange και A Merman I should turn to 
be και φυσικά, πάνω από όλα, το All along the watchtower. 
O Μπομπ Ντίλαν είχε ηχογραφήσει το κομμάτι ούτε ένα χρό-
νο πριν, το Νοέμβριο του ‘67, στο John Wesley Harding. O 
Χέντριξ δεν δίστασε να το διασκευάσει οδηγώντας το σε εντε-
λώς διαφορετικούς δρόμους, με τη συνέργεια μερικών «κρυ-
φών» φίλων. Στις πρόβες και στο κομμάτι συμμετέχουν μετα-
ξύ άλλων ο Ντέιβ Μέισον των Traffic και ο Μπράιαν Τζόουνς 
των Stones, ενώ την ηχογράφηση έκανε ένας... ξάδερφος του 
Τζον Μπον Τζόβι (χωρίς πλάκα).
Το αποτέλεσμα είναι το γνωστό: η θυελλώδης αφήγηση του 
Παλιάτσου και του Ληστή, που παραπέμπει σε βιβλικές γρα-
φές και που ενέπνευσε δεκάδες διασκευές του κομματιού 
στη συνέχεια. 
Ο ίδιος ο Ντίλαν, δήλωνε αργότερα: «Με ξεπέρασε πραγματι-
κά (η διασκευή). Είχε τόσο ταλέντο (ο Χέντριξ) που μπορούσε 
να βρει στο τραγούδι στοιχεία και να τα αναπτύξει, στοιχεία 
που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα βρουν(...) Είναι 
παράξενο, αλλά όταν το τραγουδάω, αισθάνομαι ότι αποτείνω 
φόρο τιμής στον Χέντριξ, κατά ένα τρόπο». 
Δύο χρόνια αργότερα, ο Χέντριξ τράβηξε προς άλλους μουσι-
κούς δρόμους, λίγο πριν πεθάνει. Το Electric Ladyland όμως, 
ήταν ίσως το πιο ώριμο μουσικό σημείο αναφοράς του.

https://www.youtube.com/watch?v=n07TSnndg8I


Γιάννενα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Το όνομά του είναι Λεό

Ένα πάρκο κλειστό
λόγω ζημιών
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στην παραλίμνια περιοχή, στο τέλος της Ακτής 
Μιαούλη, το πάρκο ερμηνείας οικοσυστήματος 
της λίμνης, το οποίο είχε δημιουργήσει πριν 
από λίγα χρόνια μέσω ΕΣΠΑ ο Φορέας Διαχεί-

ρισης Λίμνης Ιωαννίνων, είναι κλειστό λόγω ζημιών.
Από τους πιο δημοφιλείς «προορισμούς» μαθητών, μέσω 
σχολικών προγραμμάτων, το πάρκο αυτό φέτος δεν θα 
λειτουργήσει, όπως όλα δείχνουν. Στις υποδομές του, το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα έγιναν εκτεταμένες ζη-
μιές. Η αποβάθρα καταστράφηκε, όπως και μια γέφυρα. 
Για λόγους ασφαλείας, ο Φορέας Διαχείρισης αποφάσι-
σε να το κλείσει. Ελλείψει δε πόρων, η επαναφορά του 
πάρκου στην αρχική του κατάσταση είναι προς το παρόν 
αδύνατη.
Πέρσι το καλοκαίρι, το πάρκο αυτό είχε ανoιχτές τις 
πύλες του με έναν σχετικά ανορθόδοξο τρόπο. «Παρα-
βιάζοντας» την ουσία της ύπαρξης του πάρκου, η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα 
Διαχείρισης, κατέστρεψε ένα κομμάτι της περίφραξης 
προκειμένου να γίνει… διαμπερές και να λειτουργή-
σει ως είσοδο και έξοδο των περιπατητών και των 
ποδηλατών που κινούνταν επί του άτυπου επιχωμα-
τωμένου πεζοδρομίου (στην άκρη των ιχθυολεκανών, 
απέναντι από το Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο). Από 
τότε είχε τεθεί ένα ζήτημα βιωσιμότητας του πάρκου 
ως πάρκου ερμηνείας του οικοσυστήματος, καθώς 
αντιμετωπίστηκε κυρίως ως χώρος διέλευσης. Οι βαν-
δαλισμοί βέβαια που έγιναν στο πάρκο στις αρχές του 
καλοκαιριού, είναι ένα άλλο ζήτημα.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και το πάρκο ερμηνείας του 
οικοσυστήματος δεν… υπάρχει αλλά και η ασφαλής 
διέλευση των περιπατητών δεν υφίσταται. Όσο για 
το δεύτερο γεγονός, έρχεται να υπενθυμίσει για μια 
ακόμη φορά ότι οι λύσεις σύνδεσης του παραλίμνιου 
πεζόδρομου πρέπει να μελετηθούν σοβαρά κι όχι πρό-
χειρα.

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΑΣ πήρε τη νίκη στη Ριζοπούλη, όχι όμως 
επειδή ο Απόλλωνας έχει ξεκινήσει τη χρο-
νιά σε πολύ κακό κλίμα, αλλά γιατί από το 
30' και μετά, έπαιξε πολύ καλύτερα από 

τους γηπεδούχους.
Επίσης, στο ματς φάνηκε ότι βρίσκει έναν παίκτη 
που θα κάνει τη διαφορά και αυτός, είναι ο Ζαν 
Μπατίστ Λεό, ο 22χρονος γάλλος επιθετικός.
Κοντά του, ο Νικολιάς, ο οποίος συνεχίζει να κάνει 
σταθερότατες και αξιόλογες εμφανίσεις, αλλά και ο 
Μυστακίδης από όταν ισορρόπησε το παιχνίδι του.
Ο Απόλλωνας ξελίνησε πιο δυνατά το ματς, πίεσε 
στο κέντρο, είχε επισκέψεις στην εστία του Βελλίδη, 
χωρίς όμως να απειλεί πραγματικά. Από την άλλη, ο 
ΠΑΣ «ψαχνόταν» για κάποια ώρα με τα λάθη να μην 
κοστίζουν, ευτυχώς, περισσότερο από μια κίτρινη 
κάρτα που πήρε ο Τσικάρσκι.
Κάπου εκεί, το παιχνίδι άρχισε να γυρίζει, με τον 
Μυστακίδη να πατάει καλύτερα στο ματς και να 
αποφεύγει τα λάθη και τον Λεό να απειλεί στο 33'.
Στο 40', ο Γάλλος βρέθηκε τετ α τετ με τον Χουάντερ-
σον και πλάσαρε με το δεξί για να ανοίξει το σκορ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ μπήκε ακόμα καλύ-
τερα στο γήπεδο. Με τον Μυστακίδη να ακολουθεί 
Νικολιά και Λεό σε απόδοση, μάζευε κάθε μπαλιά 
στο κέντρο και απειλούσε στην κόντρα.
Στο 60', ο Λεό έκανε εξαιρετική σκαφτή πάσα-ασίστ 
στον Νικολιά, ο οποίος πρόλαβε την άμυνα και τον 
Χουάντερσον πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι και 
αύξησε το σκορ στο 2-0.
Ένα λεπτό αργότερα, ο Χουάντερσον αποσόβησε το 
0-3 νικώντας τον Μυστακίδη σε άλλη μια φάση που 
η άμυνα του Απόλλωνα βρέθηκε δύο βήματα πίσω 
απο τους επιθετικούς του ΠΑΣ.
Στο 78' φάνηκε ότι ο ΠΑΣ χαλάρωσε. Ο Βιδάλ απέ-

τυχε να νικήσει τον Χουάντερσον που βγήκε νικητής 
σε ένα ακόμα τετ α τετ, ο Απόλλωνας βγήκε στην 
κόντρα και ο Ελ Χέλβε που ήταν ο μοναδικός ο οποί-
ος... έτρεχε ανάμεσα στους σταματημένους παίκτες 
του ΠΑΣ, έστειλε τη μπάλα αργά στο τέρμα για να 
μειώσει το σκορ.
Στο 84' ο ΠΑΣ πιέστηκε ακόμα περισσότερο, καθώς 
ο Κάστρο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 
Από εκεί και μετά έλαμψε το άστρο του Άντι Λίλα, ο 
οποίος ήταν παντού, επίμονος, με αποκορύφωμα τη 
φάση στις καθυστερήσεις, όταν με τακουνάκι έκοψε 
πριν από τον Ελ Χέλβε, ο οποίος ήταν μόνος με τον 
Βελλίδη.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μοντεαγούδο): Χουάντερ-
σον, Στάθης, Ναδάλες, Τζανετόπουλος (73' Γκί-
νο), Κύργιας,  Γκονζάλες (59' Σικαμπάλα), Τριάδης, 
Ντούρσο (73' Ελ Χέλβε), Μάντζιος,  Πέδρο, Μπεντι-
νέλι. 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Πετράκης): Βελλίδης, Μιχαήλ, 
Τζημόπουλος, Λίλα, Μπουκουβάλας, Τσικάρσκι, Νι-
κολιάς,  Κάστρο, Βιδάλ (87' Σκόνδρας), Μυστακίδης 
(80' Αθανασιάδης), Λεό(69' Κρίζμαν).

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

18:15 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-3

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-2

20:30 A.E.K.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

17:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΕΡΤ

18:15 Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ NS2

20:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΛΑΜΙΑ ΕΡΤ

20:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19:00 ΑΡΗΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΡΤ
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Η άλλη… γέφυρα Πλάκας

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Πριν από 60 χρόνια, ένα από τα 
ερωτήματα που βασάνιζε τους 
Τζουμερκιώτες στην Ήπειρο 
ήταν: «Πότε θα γίνει η Γέφυ-

ρα Πλάκας;». Κατά κάποιο τρόπο το ίδιο 
ισχύει και σήμερα, που η Γέφυρα Πλά-
κας, το μνημείο που κατέρρευσε πριν από 
τριάμισι χρόνια, βρίσκεται πίσω στο χρο-
νοδιάγραμμα αποκατάστασής της. Τότε, 
βέβαια, τη δεκαετία του ’50, το ερώτημα 
αφορούσε τη σιδερένια γέφυρα μπέλεϋ 
επί του Αράχθου λίγα μέτρα πιο κάτω από 
την πέτρινη Γέφυρα Πλάκας.
Τα Τζουμέρκα, λόγω και ιστορικών συν-
θηκών (από το 1881 ο Άραχθος απο-
τέλεσε το σύνορο μεταξύ Ελλάδας και 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι τους 
βαλκανικούς πολέμους), είχαν βιώσει 
έντονα την απομόνωση. Το αίτημα λοι-
πόν για σύνδεση με τα Ιωάννινα γίνεται 

επίμονο τη δεκαετία του ’50, οπότε και τα 
πρώτα αυτοκίνητα άρχισαν να κάνουν την 
εμφάνισή τους και στην περιοχή. Και η 
γέφυρα μπέλεϋ στον Άραχθο ήταν καίρια. 
«Οι κάτοικοι διερωτώνται πως δεν εκι-
νήθησαν εισέτι, διά την κατασκευήν της 
γέφυρας ταύτης και αι εμπορικαί οργα-
νώσεις της πόλεως Ιωαννίνων, καθόσον 
ο κλάδος των έχει πολλά να ωφεληθή εκ 
της συνδέσεως ταύτης, διότι το μεγαλύτε-
ρον εμπόριον σήμερον διεξάγεται με την 
Άρταν παρ’ όλον που απέχει κατά πολύ 
των Ιωαννίνων» αναφέρεται σε δημοσί-
ευμα τοπικής εφημερίδας των Ιωαννί-
νων το 1958, που μετέφερε την αγωνία 
των Τζουμερκιωτών για την κατασκευή 
της γέφυρας. 
Λίγους μήνες μετά, ο τοπικός Τύπος επα-
νέρχεται στο ζήτημα, ενόψει της χειμερι-
νής περιόδου, περιγράφοντας με γλαφυρό 
τρόπο τα όσα βίωναν οι Τζουμερκιώτες. 
«Δι’ αμφίβιων μέσων γίνεται η συγκοι-

νωνία με Τζουμέρκα» σημειώνεται σε 
πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Πρωινός 
Λόγος» τον Σεπτέμβριο του 1958. Ποια 
ήταν τα αμφίβια μέσα; «Μέχρι την παρελ-
θούσαν εβδομάδα, προτού ενσκήψουν οι 
καταρρακτώδεις βροχαί, τα φορτηγά αυ-
τοκίνητα κατώρθωναν να μεταβαίνουν 
από Ιωάννινα εις Πράμαντα και Άγναντα, 
σημαντικά κέντρα της περιοχής Τζουμέρ-
κων, διερχόμενα τον Άραχθον, λόγω του 
ότι τα ύδατα του είχον λιγοστέψει ένεκα 
του καλοκαιριού. Τώρα όμως είναι αδύ-
νατο να πραγματοποιήσουν το δρομολό-
γιον των αυτό των 60 χιλιομέτρων».
Το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα τον Σε-
πτέμβριο του 1960. Η γέφυρα μπέλεϋ μπήκε 
στη θέση της από τον Στρατό. Σύμφωνα με 
τα δημοσιεύματα και μαρτυρίες, η στρατιω-
τική γέφυρα ήρθε από αλλού. Συγκεκριμέ-
να, βρισκόταν δίπλα ακριβώς από το γεφύρι 
της Άρτας όπου είχε τοποθετηθεί κατά τον 
B’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ιταλούς για 

τη διέλευση στρατιωτικών οχημάτων.
Τη δεκαετία του ’50, με την κατασκευή 
τσιμεντένιας γέφυρας στην Άρτα για τη 
διέλευση των οχημάτων, η γέφυρα μπέ-
λεϋ ήταν πια άχρηστη. Οπότε μεταφέρθη-
κε στην περιοχή της Γέφυρας Πλάκας.
Κατά κάποιο τρόπο, η γέφυρα μπέλεϋ της 
Πλάκας αποτελεί μια… αντίκα με κοινω-
νική και ιστορική αξία, μια στρατιωτική 
γέφυρα που διέγραψε τη δική της πορεία, 
που συνέβαλε μεταπολεμικά στην ομα-
λοποίηση των συνθηκών ζωής και στη 
σύνδεση ενός απομονωμένου τόπου με το 
κέντρο και που, στα νεότερα χρόνια της, 
συνδέθηκε ακόμα και με κοινωνικούς 
αγώνες, όπως με αυτούς του Συλλόγου 
Προστασίας Αράχθου και πολιτών που 
επί δέκα χρόνια (1997-2007) κινητοποι-
ήθηκαν κατά της κατασκευής του υδρο-
ηλεκτρικού φράγματος του Αγίου Νικο-
λάου που θα «εξαφάνιζε» το μνημείο της 
Γέφυρας Πλάκας.

Τη δεκαετία του ’50, 
με την κατασκευή 
τσιμεντένιας γέφυ-
ρας στην Άρτα για 
τη διέλευση των 
οχημάτων, η γέ-
φυρα μπέλεϋ ήταν 
πια άχρηστη. Οπότε 
μεταφέρθηκε στην 
περιοχή της Γέφυ-
ρας Πλάκας.

Φωτογραφία του Κώστα 
Κωστούλα, παλιού φωτογράφου 
στην περιοχή της Πλάκας
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