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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών 
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς συμμετέχει και η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Ιωαννίνων από 28 έως 

30 Σεπτεμβρίου με δράσεις υπό τον τίτλο 
«Οι πόλεις της πόλης των Ιωαννίνων».
Το πρόγραμμα των δράσεων, που είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο, έχει ως εξής:

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων (09.00–
13.00): «Πόλεις και κώμες στην αρχαία 
Ήπειρο»
– Εκπαιδευτική δράση για παιδιά γυμνα-
σίου και λυκείου, κατά την οποία παρου-
σιάζονται οι σημαντικότερες πόλεις των 
παραλίων της Ηπείρου και αναλύεται το 
δίκτυο των πολισμάτων και κωμών της 
ενδοχώρας
– Θεματικές περιηγήσεις στις συλλογές 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων. 
Υπεύθυνοι αρχαιολόγοι: Ιουλία Κατσαδή-
μα και Ελένη Βασιλείου. 
«Μετασχηματισμοί στην καρδιά της πό-
λης των Ιωαννίνων» (09.30-11.30 και 
12.00-14.00): Περιπατητική περιήγη-
ση στο σύγχρονο κέντρο της πόλης των 
Ιωαννίνων και ειδικότερα στην περιοχή 
γύρω από τον λόφο Λιθαρίτσια. Η περιή-
γηση δομείται σε στάσεις, σε επιλεγμένα 
σημεία (Πλατεία Πνευματικού Κέντρου, 
Πάρκο Ωρολογίου, Πάρκο Λιθαρίτσια, 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων) και 
επικεντρώνεται σε μνημεία, έργα τέχνης, 
αρχιτεκτονήματα και τοπόσημα, που απο-
καλύπτουν τη διαχρονία και τον μετα-
σχηματισμό του σύγχρονου κέντρου της 
πόλης, από την οθωμανική περίοδο έως 
τον 21ο αι.
Υπεύθυνοι Αρχαιολόγοι: Σοφία Κίγκα, 
Ελένη Κοτζαμποπούλου, Βασιλική Δή-
μου, Νεονίλλη Κούπαρη. 

Ακρόπολη Καστρίτσας-Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ιωαννίνων (10.00-13.00): Θε-
ματική περιήγηση στον Αρχαιολογικό 
χώρο Καστρίτσας και ενημέρωση στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων με έμφα-
ση στα εκθέματα της Καστρίτσας. Υπεύ-
θυνοι αρχαιολόγοι: Παρασκευή Γιούνη, 
Υπατία Φάκλαρη, Χαρά Καππά. 
Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (18.00-
20.00): Ενημερωτική συνάντηση με θέμα 
«Όψεις της πόλης των Ιωαννίνων από 
την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή».
Στη συνάντηση θα γίνουν ομιλίες από την 
αρχαιολόγο Ελένη Βασιλείου («Πριν την 
πόλη…»), την αρχαιολόγο Υπατία Φάκλα-
ρη («Πόλεις στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων 
κατά την αρχαιότητα»), από την τμημα-
τάρχη Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων 
Ειρήνη Καλογιάννη («Βυζαντινά και οθω-
μανικά μνημεία Ιωαννίνων»), από την 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της 

Τέχνης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιλιά-
να Ζάρρα («Ιωαννίνων πόλις: Όψεις της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου των 
νεότερων χρόνων»), από την δρ Ιστορίας 
της Τέχνης Ελένη Μάργαρη («Πρόσωπα 
της πόλης μας. Τα γλυπτά στους δημόσι-
ους χώρους των Ιωαννίνων»).
Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων Βυ-
ζαντινού Μουσείου, Ιτς Καλέ (20.30): 
Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης, στο πλαί-
σιο της περιοδικής έκθεσης «ΑΝΑ-ΓΕΝΝΗ-
ΣΕΙΣ: Το Έργο των Συντηρητών της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων».
Υπεύθυνοι Συντηρητές: Αυγή Ευθυμιά-
δου, Μελίνα Νάκα, Γιώργος Κύρκος, Μαί-
ρη Μωραΐτη.

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 
«Μετασχηματισμοί στην καρδιά της 
πόλης των Ιωαννίνων» (11.00-13.00): 
Πρόκειται για την επανάληψη της δράσης 
της προηγούμενης ημέρας
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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

Οι «πόλεις» των Ιωαννίνων

* Η φωτογραφία 
που απεικονίζει τον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Καστρίτσας, είναι του 
Κώστα Βάσση
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«Ευτυχία Πρίντζου», 
ένας θεατρικός 
μονόλογος

Το θεατρικό έργο του Βασίλη Κονταξή «Ευτυχία Πρί-
ντζου, η επιστροφή» ανεβαίνει στο θέατρο Καμπέ-
ρειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Η πόλη στη σκηνή», 
σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων.

Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, στις 
21:15. Το έργο που ανεβαίνει για πρώτη φορά, είναι ένας θεα-
τρικός μονόλογος εμπνευσμένος από τη ζωή της γιαννιώτισ-
σας φιλολόγου Ευτυχίας Πρίντζου, η οποία εκτελέστηκε πριν 
από 70 χρόνια (το 1948) στο Σταυράκι μαζί με άλλους συμπο-
λίτες της μετά από μία δίκη-παρωδία.
Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο συγγραφέας, τη 
μουσική ο Δημήτρης Υφαντής, τα σκηνικά και τα κοστούμια 
η Άρτεμις Αγαθοπούλου και τους φωτισμούς ο Πάνος Ευαγγέ-
λου. Ερμηνεύει η ηθοποιός Γιολάντα Καπέρδα.
Θα δοθούν δέκα συνολικά παραστάσεις, από 28 Σεπτεμβρίου 
έως και 7 Οκτωβρίου, στις 21:15.
Σε σημείωμα από το πρόγραμμα της παράστασης, το οποίο 
υπογράφει ο ιστορικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Λά-
μπρος Φλιτούρης, αναφέρεται συνοπτικά η ιστορία της ξε-
χωριστής περίπτωσης της Ευτυχίας Πρίντζου στα χρόνια του 
εμφυλίου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Φλιτούρης γράφει: «Τον Απρί-
λιο του 1948 συνελήφθη ως βασική υπεύθυνη σύνταξης και 
διανομής προπαγανδιστικών φυλλαδίων και προκηρύξεων 
κατά τη διάρκεια της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. Στο 
έκτακτο στρατοδικείο που θα την δικάσει και θα την καταδι-
κάσει κράτησε μια περήφανη στάση. Απέναντί της ως μέλος 
του δικαστηρίου θα σταθεί ο Λοχαγός Στυλιανός Παττακός, ο 
μελλοντικός πραξικοπηματίας που συνυπέγραψε την καταδί-
κη της. Πριν εκτελεστεί η Ευτυχία Πρίντζου δήλωσε: ‘Εύχο-
μαι να είμαι το τελευταίο θύμα αυτή της αδελφοσφαγής και η 
αγάπη και η ειρήνη να βασιλέψει στην πατρίδα μας’».
Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό: 10 ευρώ, φοιτητικό: 8 ευρώ, 
ανέργων: 3 ευρώ.
Προπώληση εισιτηρίων: στο βιβλιοπωλείο Χαρτέξ.
Κρατήσεις θέσεων: 6989696453, 2651025670.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 
Κάστρο Ιωαννίνων, κεντρική Πύλη (10.00): 
Περιήγηση στον περίδρομο των τειχών του βυ-
ζαντινού Κάστρου των Ιωαννίνων.
Υπεύθυνοι Αρχαιολόγοι: Ανθή Φιλίδου, Αθηνά 
Ζωγάκη. 
Κελλιά Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
(10.00-16.00): Επίσκεψη στο Μουσείο της 
Λίμνης Παμβώτιδας (Κέντρο Πληροφόρησης 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας).

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 
«Οδοιπορικό στον Δρίσκο», με τον Ορειβατι-
κό Σύλλογο Ιωαννίνων (9.00): Μνημείο Μα-
βίλη, Μονή Τζιόρας, εκκλησάκι Αγίας Παρα-
σκευής, Κορυφή Δρίσκου (2+2 χιλιόμετρα και 
χωματόδρομος). Για τη μετακίνηση των εν-
διαφερόμενων θα διατεθεί το λεωφορείο του 
Δήμου Ιωαννιτών.
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Πλατεία Βασι-
λικής.
Υπεύθυνος Αρχαιολόγος: Πολυξένη Δημητρα-
κοπούλου. 
Κάστρο Ιωαννίνων, Κεντρική Πύλη (10.00): 
Περιήγηση στον περίδρομο των τειχών του 
Κάστρου των Ιωαννίνων.
Κελλιά Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
(10.00-16.00): Επίσκεψη στο Μουσείο της 

Λίμνης Παμβώτιδας (Κέντρο Πληροφόρησης 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας).
Νησί Ιωαννίνων (18.00-20.00): Θεματική 
επίσκεψη στους τάφους των Πάλληδων, Μονή 
Φιλανθρωπηνών.
Υπεύθυνοι Αρχαιολόγοι: Σοφία Κίγκα, Πολυξέ-
νη Δημητρακοπούλου.

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 
Κάστρο Ιωαννίνων, Κεντρική Πύλη (10.00): 
Περιήγηση στον περίδρομο των τειχών του βυ-
ζαντινού Κάστρου των Ιωαννίνων.
Κελλιά Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 
(10.00-16.00): Επίσκεψη στο Μουσείο της 
Λίμνης Παμβώτιδας (Κέντρο Πληροφόρησης 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας).
Η πρόσβαση στα μουσεία και τους αρχαιολογι-
κούς χώρους κατά το τριήμερο των Ευρωπαϊ-
κών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι 
ελεύθερη.
Για την υλοποίηση των δράσεων της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, συνεργάζονται αρκε-
τοί φορείς: Δήμος Ιωαννιτών, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών, ΧΕΝ Ιωαννίνων, Φο-
ρέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Η Τέκμων» και Εταιρεία των 
Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννί-
νων.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο Αύγουστος και ο Σε-
πτέμβριος είναι συνή-
θως οι καλύτεροι μήνες 
για να.. ανησυχούμε για 

τη λίμνη. Λόγω των καιρικών 
συνθηκών, η λίμνη αφρίζει, 
πρασινίζει και μυρίζει άσχημα. 
Κάπου κάπου, μέσα στα χρόνια, 
ξεβράζει και πολλά νεκρά ψάρια 
(μερικές φορές και μακαρόνια).
Την τελευταία δεκαετία, η κου-
βέντα περιστρέφεται μόνο γύρω 
από το σχέδιο Προεδρικού Δια-
τάγματος της Λίμνης Ιωαννίνων 
το οποίο όλο και θεσμοθετείται 
και όλο δεν θεσμοθετείται. Ση-
μειωτέον ότι διάταγμα θα αφορά 
τους όρους χρήσης γης γύρω από 
τη λίμνη. Το Προεδρικό Διάταγ-
μα δεν είναι πανάκεια πάντως.
Καταρχήν, λοιπόν, υπάρχει η ίδια 
η λίμνη, που ανήκει στο δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών 
Natura εδώ και 15 χρόνια και η 
οποία έχει περάσει στο ανώτερο 
στάδιο ευτροφισμού. Τα προ-
βλήματά της πολλά. Συνοπτικά: 
περιορισμός της βιοποικιλό-
τητας, εξαφάνιση ενδημικών 
ειδών αριών, συσσώρευση ανε-
πιθύμητων χημικών ενώσεων, 
ακόμα και τοξικών, στο ίζημα 
του πυθμένα της λίμνης, παρου-
σία κυανοτοξινών, απώλεια της 
ικανότητας αυτοκαθαρισμού, 
αποκοπή της σύνδεσής της με 
τις πηγές του Μιτσικελίου λόγω 
του αναχώματος στην Αμφιθέα… 
Επιπλέον, δεν χρειάζεται κάποιο 
διάταγμα για να παρθούν μέτρα 
προστασίας τόσο για την ίδια τη 
λίμνη όσο και για τις παραλίμνιες 
εκτάσεις. Και τα μέτρα προστα-
σίας που απαιτούνται, οι κατά 
καιρούς πολιτικές ηγεσίες του 
τόπου τα γνωρίζουν. Υπάρχουν 
επιστημονικές μελέτες που τα 
έχουν υποδείξει με σαφήνεια, με 
κυριότερη το διαχειριστικό σχέ-
διο λίμνης Παμβώτιδας εν έτει 
2004. Μερικά από τα μέτρα αυτά, 
είναι: ξεμπάζωμα παραλίμνιων 
εκτάσεων για την αποκατάσταση 
της όχθης, τμήση του αναχώμα-
τος Αμφιθέας για φυσική επανα-
λειτουργία των πηγών με παράλ-
ληλη ανταλλαγή των ιδιωτικών 
παραλίμνιων εκτάσεων, ορθο-
λογική διαχείριση των καλαμιώ-
νων, αναρρόφηση της οργανικής 
λάσπης από τον πυθμένα κ.ά.  
Η μόνη εκκρεμότητα που έκλει-
σε (;) πριν από λίγα χρόνια, είναι 
αυτή της οριοθέτησης του αιγια-

Η 1η Μπιενάλε Δυτικών Βαλκανίων ετοιμάζεται, και οι 
διοργανωτές έδωσαν μια πρώτη εικόνα για το τι μέλ-
λει γενέσθαι στα Γιάννενα από 11 έως 14 Οκτωβρίου 
κατά τη χτεσινή  συνέντευξη Τύπου. Στην μπιενάλε 

θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και από το 
εξωτερικό. Οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τα δρώμενα, τις ομι-
λίες, τα εργαστήρια και τις εκθέσεις, είναι το πάρκο Λιθαρίτσια, 
το Μέκειο Οικοτροφείο και το Σουφαρί Σεράι.
Στο πάρκο Λιθαρίτσια, θα στηθεί και η κεντρική σκηνή της μπι-
ενάλε. Μια πολύ ιδιαίτερη σκηνή σαν «φούσκα». Μια διαφανής 
εγκατάσταση που «ενσωματώνεται» στο φυσικό περιβάλλον και 

που αποτελεί επί της ουσίας μια αρχιτεκτονική πρόταση -συν 
τοις άλλοις η «φούσκα» προστατεύει από ενδεχόμενες βροχές 
(περισσότερα για την εγκατάσταση αυτή εδώ).
Η κεντρική αυτή σκηνή θα φιλοξενήσει διάφορα δρώμενα, 
όπως ένα μικρό φεστιβάλ με ταινίες που αφορούν την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά (με τη συνδρομή του Φεστιβάλ Εθνο-
γραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας), ένα μουσικό πρόγραμ-
μα του Soundtrope Festival, το πρότζεκτ της ομάδας A priori 
Dance με τίτλο «form.at», ένα «ταξίδι» στις μουσικές και στις 
ιστορίες των Βαλκανίων με οδηγό τον αμερικανό μουσικό πα-
ραγωγό Κρίστοφερ Κινγκ και άλλα.

Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα φυτά

Στις παρυφές του δάσους στον Φρόντζο, υπάρχει η οδός Λαζαρίδη. Κώστα 
Λαζαρίδη για την ακρίβεια. Ο Κώστας Λαζαρίδης γεννήθηκε το 1904 στο 
Κουκούλι, γιος του Παύλου και της Μόσχως που καταγόταν από το Καπέσοβο. 
Πήγε σχολείο στο Κουκούλι και στη Βίτσα και κατόπιν στη Ζωσιμαία, στα 

Γιάννενα.
Επέστρεψε στο Κουκούλι ως δάσκαλος πια, το 1926, υπηρετώντας εκεί για 25 χρόνια.
Το μεγάλο του πάθος όμως, υπήρξε η φύση και η καταγραφή της. Μετά από σπουδές 
στην αγροτική σχολή Ιωαννίνων, μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
στη Γενεύη.
Ήδη, είχε ξεκινήσει να συλλέγει και να καταλογογραφεί φυτά και βότανα του 
Ζαγορίου, αλλά και να καταγράφει τη χρήση τους. Πολλά από αυτά, είναι βότανα 
που χρησιμοποιούσαν οι «Βικογιατροί».
Συνολικά, ο Λαζαρίδης έγραψε 53 βιβλία για την πανίδα, αλλά και τα έθιμα του 
Ζαγορίου, καθώς και πλήθος άρθρων σε έντυπα της περιοχής. Ιδιαίτερη ήταν η 
συγγραφική του δραστηριότητα μετά το 1962.
Ως συγγραφέας, κατέγραψε σχεδόν τα πάντα. Ένα από τα βιβλία του αφορά τα 
παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στο Κουκούλι («Παραδοσιακά παιγνίδια του χωριού 
μου» εκδ. Δωδώνη).
Εκτός από το δρόμο στις παρυφές του αισθητικού δάσους της πόλης, το όνομα 
του Λαζαρίδη διαιωνίζεται και στο Λαζαρίδειο Πνευματικό Κέντρο της Ριζαρείου 
Εκκλησιαστικής Σχολής στο Κουκούλι. Είναι το σπίτι του, το οποίο δώρισε το 1983 
μαζί με τη συλλογή του που αριθμεί 1.260 φυτά.
Πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1987, στην πλατεία του Κουκουλίου.Η

 Ι
Σ

Τ
Ο

Ρ
ΙΑ

 Π
ΙΣ

Ω
 Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Υ
Σ

 Δ
Ρ

Ο
Μ

Ο
Υ

Σ
 Τ

Η
Σ

 Π
Ο

Λ
Η

Σ

Η κεντρική σκηνή της μπιενάλε

https://typos-i.gr/article/kai-epishma-mpienale-dytikwn-balkaniwn
https://plastique-fantastique.de/LOUD-SHADOWS-LIQUID-EVENTS
https://typos-i.gr/article/eimai-enas-para3enos-amerikanos-h-mhpws-oxi
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Λίμνη: Μια κουβέντα 
που δεν τελειώνει
λού της λίμνης. Μια  οριοθέτη-
ση που έβαλε τη «γραμμή» της 
λίμνης πάνω στα αναχώματα, 
αποκόπτοντας τους υγρότοπους.
Την τελευταία δεκαετία τουλά-
χιστον, την υπόθεση «λίμνη» τη 
διεκδικεί σχεδόν αποκλειστικά η 
Περιφέρεια Ηπείρου. Το 2015, η 
Περιφέρεια, μη αρκούμενη προ-
φανώς στο διαχειριστικό σχέδιο 
του 2004, ολοκλήρωσε μια  νέα 
μελέτη αποκατάστασης του οι-
κοσυστήματος της λίμνης, όπου 
προτάθηκαν και κάποιες δράσεις 
με συνολικό προϋπολογισμό 16 
εκατ. ευρώ (όχι ιδιαίτερα μεγάλος 
προϋπολογισμός, όσο απαιτείται 
για την κατασκευή ενός δρόμου 
λίγων χιλιομέτρων). Παρά τα ευ-
χολόγια για  τη μελέτη «σωτηρίας 
της λίμνης», όπως αποκαλού-
νταν, οι δράσεις δεν προχώρησαν.
Η Περιφέρεια Ηπείρου εκπονεί 
και μια μελέτη με συγκεκριμένη 
στόχευση, όπως προκύπτει μόνο 
και μόνο από τον τίτλο: «μελέτη 
ροής υδάτων στο ανάχωμα της 
Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων και προστασίας 
παρόχθιων εκτάσεων περιοχών 
Αμφιθέας και Περάματος». Υπεν-
θυμίζεται ότι στην επίμαχη περι-
οχή, από το 2013 ξεκίνησε με αυ-
θαίρετο τρόπο η κατασκευή και η 
λειτουργία του στίβου θαλάσσιου 
σκι. Πρόσφατα, η περιφερειακή 
αρχή έδωσε κάποια περισσότε-
ρα στοιχεία για το τι προβλέπει 
η υπό εκπόνηση μελέτη για το 
ανάχωμα της Αμφιθέας.
Άλλη μια μελέτη που βρίσκεται 
στα σκαριά, αφορά το σχέδιο 
διαχείρισης του καλαμιώνα της 
λίμνης Ιωαννίνων από τον Φο-
ρέα Διαχείρισης της Λίμνης, σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια 
Ηπείρου και τον Δήμο Ιωαννι-
τών. Ο Φορέας Διαχείρισης της 
Λίμνης είναι και ο μοναδικός 
φορέας, επί της ουσίας, που 
παρακολουθεί έστω και κατά 
διαστήματα τους φυσικούς και 
βιολογικούς δείκτες της λίμνης. 
Ελλείψει όμως πόρων, τα πράγ-
ματα είναι δύσκολα.
Παράλληλα, ο Δήμος Ιωαννι-

τών προχωρά τα έργα για την 
επέκταση του αποχετευτικού συ-
στήματος σε διάφορες περιοχές, 
τα οποία ναι μεν συνδέονται με 
την προστασία της λίμνης, αλλά 
αποτελούν και ζήτημα της ποιό-

τητας της ζωής των πολιτών.
Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη 
λίμνη αυτή καθεαυτή, μόνο μία 
δράση βρίσκεται σε εξέλιξη: Η 
οποία μάλιστα δεν είναι καν ολο-
κληρωμένη δράση, αλλά πιλοτι-

κή. Πρόκειται για ένα σύστημα 
ελέγχου των αλγών με υπέρη-
χους, το οποίο έχει εγκατασταθεί 
ήδη στη λίμνη Παμβώτιδα… Οι 
όποιοι υπέρηχοι όμως, δεν αρ-
κούν.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

1959 

1960 

1970
1974

1990 

1992 

2003

2005
2010

Αποξήρανση της 
λίμνης Λαψίστας, με 
απόδοση γης στη γε-
ωργία. Η Παμβώτιδα 
συνδεόταν υδρολο-
γικά με τη λίμνη της 
Λαψίστας

Έναρξη εντατικής γεωργίας στις 
εκτάσεις της λεκάνης απορροής 
και, παράλληλα, ανάπτυξη του 
αστικού ιστού της πόλης

Κατασκευή αναχωμάτων σε 
Αμφιθέα, με αποκοπή της λίμνης 
από τα πηγαία νερά, και σε Ανα-
τολή-Κατσικά, με αποκοπή των 
υγρότοπων Κλείνουν οριστικά τα δημοτι-

κά σφαγεία (εκεί που σήμε-
ρα βρίσκεται ο πολιτιστικός 
πολυχώρος «Δημ. Χατζής»)

Έναρξη λειτουργίας της 
μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑΙ με απο-
δέκτη την τάφρο Λαψίστας 
στην Κρύα

2003 Ένταξη της 
περιοχής της 
Λίμνης Παμβώ-
τιδας στο δίκτυο 
προστατευόμενων 
περιοχών Natura.Οριοθέτηση 

της λίμνης

Η μόνη εκκρεμό-
τητα που έκλεισε 
(;) πριν από λίγα 
χρόνια, είναι 
αυτή της οριοθέ-
τησης του αιγια-
λού της λίμνης. 
Μια  οριοθέτηση 
που έβαλε τη 
«γραμμή» της 
λίμνης πάνω στα 
αναχώματα, απο-
κόπτοντας τους 
υγρότοπους.
Την τελευταία 
δεκαετία τουλά-
χιστον, την υπό-
θεση «λίμνη» τη 
διεκδικεί σχεδόν 
αποκλειστικά 
η Περιφέρεια 
Ηπείρου.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Όταν ερωτευτήκαμε σφόδρα…

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Όταν το σημερινό ακροατήριο μαθαίνει 
για τη «σκηνή του Μάντσεστερ» και 
τις αλλοφροσύνες στο Placenta και τις 
μουρλαμάρες των Happy Mondays, 

αλλά και τη μαγική πρώτη περίοδο των Stone 
Roses (γιατί, υπήρξε και δεύτερη;), θα πρέπει να 
ανατρέχει στο λήμμα «Buzzcocks».
Την εποχή λοιπόν που οι Pistols προκαλούσαν ακό-

μα και κάδους πλυντηρίων και οι Clash έγραφαν 
τα μανιφέστα τους, οι Buzzcocks ήταν οι πάνκηδες 
που βασικά, ήθελαν να περνάνε καλά στη σκηνή. 
Χωρίς ποτέ να φτάσουν τη μουσική ικανότητα των 
Clash ή τη στιγμιαία επιφοίτηση των Pistols, οι 
Buzzcocks κατέγραψαν στο Love Bites τις βασι-
κές αρχές του πανκ: uptempo μινιμαλισμός, ανύ-
παρκτα κιθαριστικά σολαρίσματα (άντε, το πολύ 
ένα με… δύο νότες) και ένα κομμάτι που θα τους 
έγραφε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ροκ 

εν ρολ: το Ever fallen in love (with someone you 
shouldn’t’ve).
To άλμπουμ εισήγαγε και ένα νέο όρο, που τότε 
ήταν ακόμα άγνωστος, έως και… βλάσφημος: την 
power pop.
Αρκετά χρόνια αργότερα, οι μπάντες της ευρύτε-
ρης περιοχής του Μάντσεστερ, σίγουρα έκαναν τα 
πρώτα τους βήματα ακούγοντας αυτό το δίσκο, ο 
οποίος επανεκδόθηκε σε cd το 1994, με πρόσθετα 
κομμάτια.

Πριν από 40 χρόνια, οι Buzzcocks 
κυκλοφόρησαν το Love bites

https://www.youtube.com/watch?v=terg_LPT3X0


[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το φυσικό αέριο είναι μαζί με το σι-
δηροδρομικό δίκτυο, η υποδομή 
με τις περισσότερες υποσχέσεις 
στην Ήπειρο. 

Εδώ και ένα χρόνο όμως, το όραμα του 
εναλλακτικού ενεργειακού δικτύου πήρε 
σχήμα, κυρίως μετά τις εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στο περι-
φερειακό συνέδριο της Ηπείρου. Βέβαια, 
οι εξαγγελίες αυτές μάλλον δεν επιβεβαι-
ώνονται από τη ροή των πραγμάτων…
Στις 24 Οκτωβρίου του 2018 λοιπόν, ο 
πρωθυπουργός είπε σε ομιλία του στα 
Γιάννενα ότι η Δημόσια Εταιρία Διανο-
μής Αερίου Λοιπής Ελλάδος (ΔΕΔΑ) έχει 
καταθέσει σχέδιο για την ανάπτυξη των 
δικτύων διανομής σε 42 πόλεις   μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται Γιάννενα, 
Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα. Όπως 
τόνισε ο πρωθυπουργός, προβλέπεται η 
κατασκευή 400 χλμ δικτύων φυσικού αε-
ρίου εντός της τετραετίας 2020-2023, που 
θα καλύπτουν  τον αστικό ιστό, με 15.000 
συνδέσεις όλων των κατηγοριών κατανα-
λωτών, με το μεγαλύτερο μέρος τους να 
αφορά παροχές προς οικιακούς κατανα-
λωτές.  
Στην αρχή του καλοκαιριού του ’18 όμως, 
η εξέλιξη δεν συμφωνούσε με τις πρω-
θυπουργικές εξαγγελίες. Η Ήπειρος δεν 
ήταν ανάμεσα στις αποφάσεις που υπέ-
γραψαν οι (τότε) υπουργοί Περιβάλλοντος 
Γιώργος Σταθάκης και αναπληρωτής Οι-
κονομίας Αλέξης Χαρίτσης, για την επέ-
κταση του δικτύου. 
Τέλη Ιουλίου του ’18, η ροή των πραγμά-
των άλλαξε και πάλι. Η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
το πλάνο 2018-2022, το οποίο προβλέπει 
μεταξύ άλλων την επέκταση στην Περι-
φέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στους 
Δήμους Ιωαννιτών, Άρτας, Πρέβεζας και 
Ηγουμενίτσας.  Σύμφωνα με το πλάνο, 
πρόκειται να συνδεθούν 690 οικιακοί και 
165 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, για 
τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση 
που ανέρχεται 13.800 MWh (οικιακοί) και 
16.500 MWh (εμπορικοί). Το κόστος εγκα-
τάστασης ανέρχεται σε 6.563.796 ευρώ.
Ωστόσο και πάλι φαίνεται πως το πεντα-
ετές πλάνο της ΡΑΕ δεν ανταποκρινόταν 
ακριβώς στα προσδοκώμενα, στην Ήπει-
ρο. Ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας αποκά-
λυψε ότι το σχέδιο προβλέπει δίκτυο που 
δεν αφορά τους βιομηχανικούς χρήστες. 
Το σχέδιο της ΔΕΔΑ προβλέπει τη δημι-
ουργία δικτύων στις τέσσερις μεγάλες πό-
λεις της Ηπείρου, 69 συνολικά χλμ. – τα 30 

από αυτά στα Γιάννενα. Στα δίκτυα αυτά, 
προβλέπεται να συνδεθούν 690 οικιακοί 
και 165 εμπορικοί νέοι τελικοί πελάτες, 
για τους οποίους προβλέπεται κατανά-
λωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 13.800 
MWh για τους οικιακούς και 16.500 MWh 
για τους εμπορικούς τελικούς πελάτες. 
«μεταφερόμενο» δε φυσικό αέριο θα είναι 
CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο), και το 
σχέδιο προβλέπει συνολικά 9 σταθμούς  
εκ των οποίων 3 στα Γιάννενα και 2 στις 
άλλες πόλεις. 
Ούτε όμως αυτή η «σύντομη εκδοχή» φυ-
σικού αερίου φαίνεται ότι είναι οριστική. 
Πριν από λίγες μέρες, ο κ. Μπέγκας με-
τέφερε όσα έγιναν σε εκδήλωση της ΡΑΕ 
στη ΔΕΘ, η οποία έγινε στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης και τα οποία δεν ήταν καλά 
ως νέα. Φαίνεται ότι η Ήπειρος είναι στο 
τελευταίο στάδιο του προγράμματος της 
ΔΕΔΑ, για το… 2036. 
Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο λοιπόν, 
το «προσδόκιμο» του φυσικού αερίου και 
της εγκατάστασή του στην Ήπειρο πήγε 
από τα πέντε χρόνια, στα δεκαοκτώ. 
Στο μεταξύ, παρότι υπάρχει η γενική πρό-
σκληση για δημιουργία ενιαίου διεκδικη-
τικού μετώπου από τον Δήμο Ιωαννιτών, 
η Περιφέρεια Ηπείρου μάλλον προτιμάει 
(και) παράλληλες δράσεις. Ο περιφε-
ρειάρχης Αλέκος Καχριμάνης εκτιμούσε, 
τον περασμένο Ιούνιο, ότι η μόνη πιθανό-
τητα να έρθει το φυσικό αέριο στην Ήπει-
ρο είναι η εγκατάσταση μονάδας LNG 
(υγροποιημένου φυσικού αερίου) στην 
Ηγουμενίτσα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι μια 
μελέτη εκπονούσε η Poseidon για το λι-
μάνι της Ηγουμενίτσας. Δήλωσε πάντως 
«μάχιμος» στο θέμα της διεκδίκησης, στο 
πλάι του δημάρχου, κατηγορώντας άλ-
λους παράγοντες για όψιμο ενδιαφέρον 
στο θέμα.
Θα έρθει τελικά το φυσικό αέριο στην 
Ήπειρο ή θα μετατραπεί σε νέα «σιδηρο-
δρομική σύνδεση»; Κάτι που είναι γνω-
στό από δεκαετίας, είναι ότι η εξάπλωση 
των δικτύων συναρτάται από την αγοραία 
απαίτηση. Ο κ. Καχριμάνης έχει διευκρι-
νίσει ότι η Περιφέρεια έχει ζητήσει στοι-
χεία για τις καταναλώσεις από τις ενεργο-
βόρες επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία κ.λπ. 
αλλά υπάρχει δυστοκία απαντήσεων από 
τις επιχειρήσεις, ακόμη και από αυτές 
που είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχα-
νικές Περιοχές Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
Έτσι, επί της παρούσης, το πιο… φυσικό 
αέριο στην πόλη θα το διαθέτει το αστικό 
ΚΤΕΛ, που έχει υπογράψει μνημόνιο συ-
νεργασίας με τη ΔΕΠΑ. Οι υπόλοιποι, θα 
περιμένουν… 
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Φυσικό αέριο: 
ένας χρόνος 
υποσχέσεων

Θα έρθει τελικά το φυσικό αέριο στην 
Ήπειρο ή θα μετατραπεί σε νέα «σιδη-
ροδρομική σύνδεση»; Κάτι που είναι 
γνωστό από δεκαετίας, είναι ότι η εξά-
πλωση των δικτύων συναρτάται από 
την αγοραία απαίτηση.
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Το γεφύρι των συμβολισμών
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τριάμισι χρόνια χωρίς τη Γέφυρα 
Πλάκας. Ήταν 2 Φεβρουαρίου του 
2015, όταν η έντονη βροχόπτω-
ση έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, 

όταν ο Άραχθος έμεινε «γυμνός» από το 
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανί-
ων, το γεφύρι που ήταν εκεί επί 150 χρόνια, 
φτιαγμένο με τις δυνάμεις της λαϊκής αρχι-
τεκτονικής από τον πρωτομάστορα Μπέκα 
και το μπουλούκι του, να σηματοδοτεί τον 
πολιτισμό των Τζουμέρκων και να αποτε-
λεί μέρος της ηπειρώτικης ταυτότητας.
Τριάμισι χρόνια μετά, ένα άλλο «μπουλού-
κι» προσπαθεί να επαναφέρει το χαμένο 
κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της 
περιοχής και να επιστρέψει την κοινωνι-
κή μνήμη (όσο αυτό γίνεται). Η πρόκλη-
ση μεγάλη: Να φτιάξει ένα γεφύρι όπως 
το είχε φτιάξει ο πρωτομάστορας Μπέ-
κας. Πέτρα την πέτρα. Ένα «νέο» πέτρινο 
γεφύρι, με την αγωνία του παρελθόντος 
και τη γνώση του σήμερα. Και βέβαια 
ενάμιση αιώνα μετά, τα πράγματα είναι 
διαφορετικά. Τον ρόλο του «πρωτομάστο-
ρα» διεκδικεί –σε αυτή την οριστική φάση 
αποκατάστασης του γεφυριού- το υπουρ-
γείο Υποδομών.
Από την πρώτη μέρα της κατάρρευσης 
του γεφυριού, για την κυβέρνηση η ανα-
στήλωση της Γέφυρας Πλάκας αποτέ-
λεσε σύμβολο για την «αναγέννηση της 
Ηπείρου» αλλά και ζήτημα «εθνικής αξι-
οπρέπειας», όπως έχει ειπωθεί. Οι συμ-
βολισμοί που συνοδεύουν το έργο αυτό, 
έδωσαν το παρών και κατά την εκδήλω-
ση υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του 

υπουργείου Υποδομών και της αναδόχου 
εταιρίας «Νηρίκος» η οποία έγινε την Τρί-
τη 18 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο «Τελω-
νείο», στην Πλάκα.
Η τελετή ήταν πανηγυρική, με πολύ κό-
σμο να παραβρίσκεται: από υπουργούς 
μέχρι απλούς πολίτες. Οι υπουργοί Υπο-
δομών Χρήστος Σπίρτζης, η νέα υπουργός 
Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, η πρώην 
υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, 
η υπουργός Προστασίας του Πολίτη (και 

βουλευτής Άρτας) Όλγα Γεροβασίλη, οι 
βουλευτές Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος και 
Άρτας Βασίλης Τσίρκας, ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Υποδομών Γιώρ-
γος Δέδες, ο δήμαρχος Βορείων Τζου-
μέρκων Γιάννης Σεντελές ο πρύτανης 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
Γιάννης Γκόλιας, ο καθηγητής του ΕΜΠ 
Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο επίκουρος 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων Γιώργος Σμύρης, ο πρόεδρος του Τε-

χνικού Επιμελητηρίου Ηπείρου Γιάννης 
Λυκοτραφίτης, μελετητές και υπηρεσια-
κοί παράγοντες και άλλοι. Παρών και για 
λίγη ώρα ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέ-
κος Καχριμάνης, ο οποίος επί της ουσίας 
ήρθε, είδε και απήλθε…
Την ώρα που η τελετή υπογραφής της 
σύμβασης γινόταν, λίγα μέτρα πιο κάτω, 
στο ποτάμι, οι εργασίες βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη. Λόγω καθυστέρησης με την έγκριση 
της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε όσο 
πιο γρήγορα ήταν εφικτό (πριν ακόμη και 
από την υπογραφή της σύμβασης), προ-
κειμένου να μη χαθεί άλλος πολύτιμος 
χρόνος. Η βασική αποστολή της αναδόχου 
εταιρίας είναι η αποκατάσταση του τόξου. 
Στο τόξο, όπως ορίζεται στη μελέτη, δεν 
θα χρησιμοποιηθούν τα παλιά κομμάτια, 
μέρος των οποίων είχε ανασυρθεί από το 
ποτάμι το καλοκαίρι του 2015. Το γεφύρι 
θα ξαναχτιστεί με νέα υλικά. Νέα υλικά τα 
οποία θα δομηθούν με τον τρόπο που είχε 
γίνει το γεφύρι πριν από 150 χρόνια.
Και όλα αυτά, πρέπει να γίνουν μέσα σε 
δύο καλοκαίρια. Είναι προφανές ότι με το 
φετινό καλοκαίρι να έχει φύγει, ο χρόνος 
πιέζει ιδιαίτερα. Σημειωτέον ότι το κό-
στος της σύμβασης ανέρχεται σε 4,6 εκα-
τομμύρια ευρώ.
Η τελετή υπογραφή της σύμβασης αποτέ-
λεσε ουσιαστικά μια «γιορτή» της συνερ-
γασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 
Και δεν ήταν λίγοι οι φορείς που συνερ-
γάστηκαν: Υπουργεία Υποδομών, Πολιτι-
σμού και Οικονομίας, Περιφέρεια Ηπεί-
ρου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τεχνικό Επι-

Από αριστερά ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, η νέα υπουργός 
Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά και η πρώην υπουργός Πολιτισμού Λυδία 
Κονιόρδου 
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μελητήριο Ηπείρου. Όλοι τους έχουν υπο-
γράψει τη δεύτερη προγραμματική σύμβαση 
για την αποκατάσταση της Γέφυρας Πλάκας 
με επικεφαλής το υπουργείο Υποδομών. Τα 
προηγούμενα δύο χρόνια, βρισκόταν σε ισχύ 
άλλη προγραμματική σύμβαση με επικεφα-
λής την Περιφέρεια Ηπείρου. Κατά την πε-
ρίοδο αυτή έγιναν βασικές πρόδρομες εργα-
σίες, χωρίς τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν θα 
ήταν δυνατή η αποκατάσταση του τόξου. Οι 
εργασίες αφορούσαν τη στερέωση των δύο 
βάθρων που δεν παρασύρθηκαν από τα νερά 
του Αράχθου εκείνη την ημέρα της 2ας Φε-
βρουαρίου του 2015.
«Δώσαμε μια υπόσχεση τότε (σ.σ. τον Φε-
βρουάριο του 2015), ότι το γεφύρι θα ξαναγί-

νει. Δεν είναι μόνο ένα μνημείο εθνικής ενό-
τητας και συνεργασίας, είναι και ένα μνημείο 
που σηματοδοτεί την κοινή προσπάθεια για 
μια σύγχρονη Ελλάδα, για να ξαναχτίσου-
με την Ελλάδα μας» δήλωσε ο υπουργός κ. 
Σπίρτζης, προσδίδοντας τον… απαραίτητο 
συμβολισμό στο έργο της Γέφυρας Πλάκας.
Η υπουργός Πολιτισμού κ. Ζορμπά αναφέρ-
θηκε από την πλευρά της στον αγώνα που 
έχουν να δώσουν οι αρχιτέκτονες του σήμε-
ρα οι οποίοι καλούνται «να αναμετρηθούν με 
τους παλιούς μαστόρους», δίνοντας έμφαση 
και στη νέα ταυτότητα του Γεφυριού υπό 
την έννοια της κοινωνικής συμμετοχής. Η 
πρώην υπουργός κ. Κονιόρδου, που βίωσε 
σε μεγάλο βαθμό την όλη υπόθεση, μίλησε 

για το στοίχημα της συνεργασίας. «Δεν ήταν 
αυτονόητο αυτό που γίνεται. Υπήρξαν στιγ-
μές αδιεξόδου. Βρισκόμαστε μπροστά σε 
ένα θαύμα. Και αυτό το θαύμα έχει ονομα-
τεπώνυμα, έχει ανθρώπους που πίστεψαν το 
έργο» ανέφερε. Στο παράδειγμα της συνερ-
γασίας για τη Γέφυρα Πλάκας, με την ευχή 
να υπάρξουν κι άλλα τέτοια παραδείγματα, 
αναφέρθηκε η υπουργός κ. Γεροβασίλη, χω-
ρίς να κρύψει ότι αρχικά υπήρχε ένας φόβος 
για το μέλλον της συνεργασίας.
Κατά την τελετή, όλοι στάθηκαν στο κομμά-
τι της συνεργασίας, με το υπουργείο Υποδο-
μών να αναφέρει όλους όσους συμμετείχαν 
στις μέχρι τώρα εργασίες. Και δεν ήταν λίγοι: 
«Πρωτομάστορες» και «μαστόρια»

Τριάμισι χρόνια 
μετά την κατάρρευ-
ση του γεφυριού 
οι αρμόδιοι προ-
σπαθούν να επανα-
φέρουν το χαμένο 
κομμάτι της πολιτι-
σμικής ταυτότητας 
της περιοχής και 
να επιστρέψει την 
κοινωνική μνήμη 
(όσο αυτό γίνεται). 
Η πρόκληση μεγά-
λη: Να φτιάξει ένα 
γεφύρι όπως το είχε 
φτιάξει ο πρωτο-
μάστορας Μπέκας. 
Πέτρα την πέτρα. 
Ένα «νέο» πέτρινο 
γεφύρι, με την αγω-
νία του παρελθό-
ντος και τη γνώση 
του σήμερα.
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Τα πλατάνια, μια νόσος 
και το παραλίμνιο
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Πώς θα σας φαινόταν ο 
παραλίμνιος αστικός 
δρόμος των Ιωαννίνων 
χωρίς τα πλατάνια του; 

Το μεταχρωματικό έλκος του πλα-
τάνου είναι αυτή τη στιγμή η πιο 
καταστρεπτική ασθένεια δασικών 
δέντρων που «επιβιώνει» στη 
χώρα. Και η Ήπειρος, έχει γνωρί-
σει τη ζημιά που μπορεί να κάνει. 
Παραποτάμιες περιοχές των Ιωαν-
νίνων και της Θεσπρωτίας έχουν 
πληγεί ήδη.
Από την πρώτη οι δασικές υπη-
ρεσίες έκρουσαν τον κώδωνα 
κινδύνου, επισημαίνοντας ότι ο 
συνηθέστερος τρόπος διάδοσης 
του μύκητα σε μικρές και μεγάλες 
αποστάσεις γίνεται με μηχανήμα-
τα εκσκαφής.
Τον κίνδυνο αυτόν ήρθε να υπεν-
θυμίσει σήμερα η κοπή ενός πλα-

τάνου στο παραλίμνιο μέτωπο της 
πόλης των Ιωαννίνων. Το Τμήμα 
Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών 
προχώρησε στην απομάκρυνση 
ενός νεκρού πλατάνου όχι μόνο 
για λόγους επικινδυνότητας αλλά 
και για να εξεταστεί η πιθανότητα 
προσβολής του από τη νόσο των 
πλατάνων. Η «επιχείρηση» έγινε 
παρουσία του δασολόγου-φυτο-
παθολόγου Παναγιώτη Τσόπελα, 
τακτικού ερευνητή του Ινστιτού-
του Μεσογειακών Δασικών Οι-
κοσυστημάτων και Τεχνολογίας 
Δασικών Προϊόντων με έδρα την 
Αθήνα.
Καθόλου τυχαία η παρουσία του 
και για έναν άλλον λόγο, πέραν της 
ειδικότητάς του: Κρούσματα της 
νόσου των πλατάνων έχουν εντο-
πιστεί ήδη σε Πέραμα, Λογγάδες 
και Ανατολή, με τον κ. Τσόπελα να 
εφιστά την προσοχή, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών.

Όσον αφορά πάντως τον συγκε-
κριμένο πλάτανο που κόπηκε, ο 
κ. Τσόπελας ήταν καθησυχαστι-
κός από μια πρώτη ματιά. Κι αυτό 
επειδή δεν διέκρινε σημάδια της 
νόσου. Απέδωσε δε τη νέκρωση 
του πλατάνου σε αβιωτικούς πα-
ράγοντες.
Επί τη ευκαιρία, επεσήμανε τα βα-
σικά προληπτικά μέτρα για τη μη 
διάδοση της ασθένειας των πλα-
τάνων. «Καθώς τα προσβεβλημένα 
δένδρα δεν δύνανται να ιαθούν, 
καλούμαστε να δράσουμε για να 
προστατεύσουμε τα υγιή αποφεύ-
γοντας παρεμβάσεις στα δέντρα 
(κλαδέματα, αμμοληψίες κ.λπ.) 
και απολυμαίνοντας τα εργαλεία. 
Τα μολυσμένα δένδρα πρέπει να 
νεκρώνονται και να καταστρέφο-
νται. Είναι καλό, τέλος, να υπο-
σημειώσουμε ότι τα εν λόγω ξύλα 
είναι ακατάλληλα για καύση, αφού 
ακόμα και έτσι ο μύκητας μεταδί-

δεται», σημείωσε ο κ. Τσόπελας.
Η ασθένεια του μεταχρωματικού 
έλκους οφείλεται στον μύκητα C. 
Platani. Ο μύκητας αυτός θεωρεί-
ται αυτόχθονο είδος της Βόρειας 
Αμερικής. Η «εισαγωγή» του στην 
Ευρώπη φέρεται ότι έγινε κατά 
τον β’ παγκόσμιο πόλεμο. Από τη 
δεκαετία του ’40 και μετά, η ασθέ-
νεια επεκτάθηκε σε Γαλλία και 
Ιταλία.
Στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν με-
γάλα και μικρά φυσικά οικοσυστή-
ματα πλατάνου, το μεταχρωματικό 
έλκος εμφανίστηκε το 2003. «Χτύ-
πησε» κυρίως οικοσυστήματα 
στην Πελοπόννησο με χιλιάδες 
πλατάνια να νεκρώνονται. Στην 
Ήπειρο ήρθε το 2010, με την ασθέ-
νεια να «επισκέπτεται» αρχικά 
περιοχές των Δήμων Δωδώνης 
(π.χ. Τύρια) και Ζίτσας και να επε-
κτείνεται κατά μήκος του ποταμού 
Καλαμά.

Στην Ήπειρο 
το μεταχρω-
ματικό έλκος 
ήρθε το 2010, 
με την ασθέ-
νεια να «επι-
σκέπτεται» 
αρχικά περι-
οχές των Δή-
μων Δωδώνης 
(π.χ. Τύρια) 
και Ζίτσας και 
να επεκτείνε-
ται κατά μή-
κος του ποτα-
μού Καλαμά.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στην καμπάνια «Σώστε τη Μπλε Καρδιά 
της Ευρώπης» (Save the Blue Heart of 
Europe»)  των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων EuroNatur και Riverwatch, 

συμμετέχει και η γιαννιώτη περιβαλλοντική 
οργάνωση «Πίνδος Περιβαλλοντική».
Η «Μπλε Καρδιά της Ευρώπης» είναι τα πο-
τάμια των Βαλκανίων, όπου προτείνονται (ή 
κατασκευάζονται ήδη) υδροηλεκτρικά ερ-
γοστάσια, ακόμα και μέσα σε εθνικά πάρκα, 
χωρίς να υπάρχει κάποιο διαχειριστικό σχέδιο 
για την προστασία της φύσης. Ένα από τα πιο 
παρθένα ποτάμια είναι ο Αώος, με συνολικό 
μήκος 270 χλμ., που πηγάζει από τη Βάλια 
Κάλντα της Πίνδου και εκβάλλει στην Αδρι-
ατική θάλασσα. Από τα 270 χλμ., τα 70 χλμ. 
βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους.
Με τη συνδρομή του ελβετικού ιδρύμα-
τος MAVA, οκτώ οργανώσει –Euronatur, 
Riverwatch, «Πίνδος Περιβαλλοντική», 
«MedINA», EcoAlbania, IUCN ECARO, 
Wetlands International και Tour du Valat- 
προσπαθούν να αναδείξουν τον Αώο ως 
«hotspot» βιοποικιλότητας, να θέσουν το ζή-
τημα της ορθής διαχείρισης των νερών και να 
μετατρέψουν το ποτάμι αυτό σε ένα διακρατι-
κό εθνικό πάρκο.
Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, η «Πίνδος Πε-
ριβαλλοντική», σε συνεργασία με την κίνηση 
πολιτών Protect Aoos, διοργάνωσε από 14 
έως 16 Σεπτεμβρίου μια ιδιαίτερη κινητοποί-
ηση-διαμαρτυρία. Μια πολυπληθής ομάδα 
ανθρώπων από όλη την Ελλάδα συμμετεί-
χαν σε ορειβατικές διαδρομές και σε river 
trekking, σε ένα «ταξίδι» από τη λίμνη των 
Πηγών Αώου μέχρι την Κόνιτσα.
Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη λίμνη 
των πηγών Αώου και κάποια σημεία όπου 
σχεδιάστηκαν κατά καιρούς φράγματα, όπως 
στο Αρκουδόρεμα και στη θέση Λάκκος του 
Παπά. Το όλο πρότζεκτ περιελάμβανε ενημε-
ρωτική εκδήλωση στη Βωβούσα και προβολή 
της ταινίας «Blue Heart» στους Πάδες.
Το τριήμερο έκλεισε με την ανάρτηση πανό 
«Όχι φράγματα στον Αώο/Vjosa» στο γεφύρι 
του Αώου στην Κόνιτσα.
Σε ανακοίνωσή της, η «Πίνδος Περιβαλλοντι-
κή» ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην 
κινητοποίηση (από τον Ορειβατικό Σύλλογο 
Ιωαννίνων, την Trace your Eco από τη Θεσ-
σαλονίκη και την κίνηση πολιτών Protect 
Aoos μέχρι την εταιρία Patagonia και την 
EcoAlbania ) και κυρίως όλους όσους συμμε-
τείχαν και «απέδειξαν ότι αυτοί που επιβου-
λεύονται προς ίδιον όφελος τα οικοσυστήμα-
τα της περιοχής δεν παίζουν χωρίς αντίπαλο» 
όπως σημειώνεται.

«Η μπλε καρδιά» της Ηπείρου

Η «Μπλε Καρδιά της Ευρώπης» είναι τα ποτάμια 
των Βαλκανίων, όπου προτείνονται (ή κατασκευά-
ζονται ήδη) υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ακόμα και 
μέσα σε εθνικά πάρκα, χωρίς να υπάρχει κάποιο 
διαχειριστικό σχέδιο για την προστασία της φύσης.
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στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Διεθνείς 
αγώνες 
Ρόλλερσκι 
στο Μέτσοβο
 
ΓΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ συνεχή το 
Μέτσοβο φιλοξενεί έναν από 
τους σημαντικότερους διεθνείς 
αγώνες Ρόλλερσκι (θερινό σκι).
Ο αγώνας, που αποτελεί πόλο 
έλξης για τους καλύτερους 
αθλητές Σκι Αντοχής των 
Βαλκανίων θα γίνει το επόμε-
νο Σαββατοκύριακο 29 και 30 
Σεπτεμβρίου 2018.
Από την Ελλάδα θα τρέξουν 
όλοι οι αθλητές και αθλήτριες 
των εθνικών ομάδων μεταξύ 
αυτών οι Απόστολος Αγγέλης 
και Μαρία Ντάνου. Από τους 
ξένους αθλητές ξεχωρίζουν 
οι συμμέτοχες των Ρουμάνων 
παγκόσμιων πρωταθλητών Paul 
Pepene και Petrica Hogiu. 
Θα πραγματοποιηθούν τα 
αγωνίσματα των 10, 5 και 3 
χλμ για τις κατηγορίες αντρών 
γυναικών και παίδων-κορασί-
δων αντίστοιχα. Οι αθλητές θα 
ξεκινήσουν από το χαμηλότερο 
σημείο του Μετσόβου, στη 
Μονή Αγίου Νικολάου, και θα 
τερματίσουν στο χιονοδρομικό 
κέντρο Μετσόβου. Η διαδρομή 
είναι από τις πιο επίπονες στο 
άθλημα αφού η υψομετρική δια-
φορά είναι 476 μ. και η συνεχή 
ανάβαση φθάνει τα 596 μ. [ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΑΣ πήρε δεύτερο στη σειρά παι-
χνίδι, χάρη στην τύχη του και στην 
ετοιμότητα του Βελλίδη, αλλά και 
στον κόσμο του που έκανε ωραία 

ατμόσφαιρα, «εγκαινιάζοντας» έτσι τους… 
μπλε «Ζωσιμάδες» (αν και το ταρτάν του 
στίβου δεν είναι ακόμα εντελώς έτοιμο).
Ο Άρης είχε πρωτοβουλία στο μεγαλύ-
τερο μέρος του αγώνα, πρωτοβουλία η 
οποία μεγάλωσε στο δεύτερο ημίχρονο. 
Στο πρώτο μέρος, το παιχνίδι είχε κάποιες 
φάσεις, με τον Άρη να έχει την καλύτερη 
ευκαιρία όταν ο Γκαρσία στο 30’ έκανε 
εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή και 
η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. 
Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Μυστακί-

δης που ήταν ο καλύτερος παίκτης του 
ΠΑΣ, μπήκε ωραία στην περιοχή του Άρη, 
αλλά το σουτ πέρασε άουτ.  
Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο σουτ του 
αγώνα έγινε στο 18›.
Το παιχνίδι συνέχισε κάπως έτσι, φλύαρο 
και χωρίς φάσεις. Στο 65› όμως, ο Τσικάρ-
σκι πέρασε ωραία αριστερά, γύρισε τη 
μπάλα στον Λεό, ο οποίος έκανε ένα σουτ 
που πήγαινε έξω. Ο Δεληζήσης όμως αντί 
να διώξει, έκανε τακουνάκι και έστειλε τη 
μπάλα στην εστία της ομάδας του. Αυτό 
ήταν και το πρώτο γκολ που δέχεται ο 
Άρης φέτος στο πρωτάθλημα.
Στη συνέχεια, ο Άρης προσπάθησε περισ-
σότερο, ωστόσο στο 85› ο Βελλίδης ήταν 
καίριος, αποκρούοντας εξαιρετικά το σουτ 
του Μπρούνο Γκάμα. Οι δύο τελικές ευ-

καιρίες ήταν και πάλι για τον Άρη, όταν 
ο Ναζλίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει και 
στην τελευταία φάση του ματς, ο Δεληζή-
σης παραλίγο να ισοφαρίσει.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

18:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 2-0

19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Α.Ε.Λ. 2-0

20:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ 1-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

16:00 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Ο.Φ.Η ΕΡΤ ΕΡΤ

19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΡΤ

20:30 Π.Α.Ο.Κ.-A.E.K. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ ΕΡΤ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ NS1
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