
ΕξώφυλλοΕξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΤΕΥΧΟΣ #028

«εποχή 
του χαλκού»

Βγαίνοντας 
από την 

https://typos-i.gr


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

ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20182|Γιάννενα

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το Κουρμανιό είναι μια από τις 
παλιές και πιο παραδοσιακές 
συνοικίες των Ιωαννίνων. Μια 
συνοικία που από τον 19οι αιώνα 

αποτέλεσε το κέντρο του εμπορίου (με τα 
μικρομάγαζα και τα εργαστήρια να αφθο-
νούν), των συναλλαγών, των συναντή-
σεων, της βόλτας και της διασκέδασης 
(όπως μπορεί να εννοηθεί αυτή εκείνες 
τις εποχές) με αρκετά κρασοπουλιά.
Η ονομασία της συνοικίας αυτής οφεί-
λεται (σε ποιον άλλον;), στον Αλή πασά. 
«Παρά την πύλην του φρουρίου υπάρχει 
πλατεία πλατεία οριζομένη υπό εργαστη-
ρίων και μέρους της τάφρου, καλουμένη 
δε Κουραμανιό διά την αυτόθι επί Αλή 
κατασκευαζομένην κουραμάναν, μέλα-
να δηλ. και ευτελέστατον άρτον διά τους 
ομήρους εργάτας, πεφυλακισμένους και 
στρατιώτας. Η δ’ αγορά της πόλεως άρχε-
ται από της υποσυνοικίας Σαράγι (σ.σ. στο 
τέλος της οδού Ανεξαρτησίας) και εκτεί-

νεται μέχρι της εκκλησίας της Μητροπό-
λεως, κατέχει το κεντρικώτερον της του 
Μπαχράμ πασά συνοικίας και διασχίζεται 
διά καθέτου από της πύλης του φρουρί-
ου μέχρι του διοικητηρίου αφικνουμένης 
(σ.σ. η οδός Αβέρωφ)» έγραψε στα τέλη 
του 19ου αιώνα ο ιστορικός Ιωάννης Λα-
μπρίδης.
Ως Κουρμανιό ορίζεται λοιπόν η περι-
οχή από την κεντρική πύλη μέχρι εκεί 
που τελειώνει η οδός Αβέρωφ. Μια πε-
ριοχή στην οποία συναντώνται οι δρόμοι 
Κουντουριώτου και Ελιγιά, που κάποτε 
αποτελούσαν την «καρδιά» της εβραϊκής 
συνοικίας, η οδός Εθνικής Αντιστάσεως 
και η οδός Καλλάρη (πεζόδρομος σήμε-
ρα). Μια περιοχή που την ονομασία της 
την οφείλει στο κακής ποιότητας μαύρο 
ψωμί, την «κουραμάνα», το οποίο δινόταν 
στους εργάτες που επισκεύαζαν τα τείχη 
του Κάστρου από το 1810 έως το 1815 επί 
Αλή πασά. Μετά το 1838, βέβαια, η «πλα-
τεία», το πλάτωμα έξω από την κεντρι-
κή πύλη του Κάστρου, πήρε την ονομα-
σία του Νεομάρτυρα Γεωργίου, ο οποίος 
απαγχονίστηκε στη συμβολή των οδών 
Εθνικής Αντιστάσεως και Αβέρωφ –εκεί 
όπου υπήρχε ένας φούρνος.
Μια σημαντική στιγμή στη φυσιογνωμία 
του Κουρμανιού, ήταν βέβαια όταν ολο-
κληρώθηκε κατά την απελευθέρωση το 
έργο της επιχωμάτωσης της τάφρου πε-
ριμετρικά του Κάστρου.
Τη δεκαετία του ’30, από το Κουρμανιό 
ξεκινούσαν οι παράγκες της παραλίμνιας 
εμποροπανήγυρης, ενώ μεταπολεμικά η 
περιοχή έγινε τόπος λαϊκής αγοράς και 
αγοραπωλησίας ζώων, ένας τόπος για 
τους ανθρώπους του μόχθου. 
Στη νεότερη περίοδο, από μια φάση με-
τάβασης και παρακμής, το Κουρμανιό άρ-
χισε να γίνεται το επίκεντρο της ψυχαγω-
γίας των Γιαννιωτών και της τουριστικής 
κίνησης…

Η κεντρική φωτογραφία (πάνω) είναι από την 
περίοδο της Απελευθέρωσης και φιλοξενείται 
στο λεύκωμα «Η απελευθέρωση της 
Ηπείρου» του Ιδρύματος «Ακτία Νικόπολις». 
Το κτίριο μπροστά από το Κάστρο ήταν ένα 
οθωμανικό φυλάκιο 

Αριστερά: Στο τέλος της οδού Αβέρωφ, στο 
Κουρμανιό, μια χιονισμένη μέρα του 1938 
(φωτ. Βασίλης Κουτσαβέλης)

Κουρμανιό: 
Από τον Αλή πασά στο σήμερα
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Νέα φάση για τις ψηφιακές 
υποδομές στα Γιάννενα

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ένα εκτεταμένο και μετα-
βατικό έργο συμβαίνει 
αυτές τις μέρες σε συ-
γκεκριμένες γειτονιές 

της πόλης, για… συγκεκριμένους 
λόγους.
Το τρίτο αυλάκι διέλευσης δικτύων 
σκάβεται στο κέντρο και στην πε-
ριοχή της Περιβλέπτου, καθώς εκεί 
βρίσκονται τα κέντρα του ΟΤΕ.
Αυτό που συμβαίνει πρακτικά, είναι 
ότι σε μια ακτίνα περίπου 500 μέ-
τρων από τα κέντρα του ΟΤΕ στην 
28ης Οκτωβρίου και στην Περίβλε-
πτο, αλλάζει η σύνδεση των καφάο 
και μετατρέπεται, από τις κλασικές 

χάλκινες, σε οπτική ίνα. 
Η κατάργηση της χάλκινης σύνδε-
σης προς το κέντρο γίνεται πρακτικά 
δίπλα σε κάθε καφάο του ΟΤΕ. Όταν 
ηλεκτροδοτηθούν τα νέα «κουτιά», 
τότε η ποιότητα των συνδέσεων θα 
αναβαθμιστεί σημαντικά.  Αυτή είναι 
μια εκκρεμότητα που δεν έχει λήξει, 
καθότι η ΔΕΗ θα πρέπει να ανταπο-
κριθεί στα αιτήματα των εταιριών.  
Η Fiber to the curb/cabinet, η το-
ποθέτηση οπτικής ίνας μέχρι το 
«κουτί» του παρόχου δηλαδή, είναι 
μια από τις αρχιτεκτονικές σύνδεσης 
που ακολουθούνται. Θα είναι μια 
σημαντική αναβάθμιση της ποιότη-
τας και των δυνατοτήτων των συν-
δέσεων, με το ίντερνετ να επηρεάζε-

ται θετικά (ανάλογα πάντα και με τον 
τύπο σύνδεσης). 
Ισχύει και πάλι το «όσο πιο κοντά στο 
καφάο, τόσο καλύτερα» για τις συν-
δέσεις. Ωστόσο, το Fiber to home, η 
σύνδεση της ίνας μέχρι τον τελικό 
αποδέκτη δηλαδή, είναι ακόμα μια 
μελλοντική υπόθεση.  
Πάντως, η διαθεσιμότητα των νέων 
συνδέσεων (όπως οι VDSL)  είναι 
περιορισμένη ακόμα στα Γιάννενα. 
Μέχρι να έρθουν οι ανακοινώσεις 
επέκτασης, που είναι κοντά, μπο-
ρείτε να γελάσετε λίγο με τον τρόπο 
που αναγράφουν κάποιες οδούς των 
Ιωαννίνων οι εταιρίες, στις μηχανές 
αναζήτησης για διαθεσιμότητα του 
VDSL…

Σε μια ακτίνα περίπου 500 μέτρων 
από τα κέντρα του ΟΤΕ στην 28ης 
Οκτωβρίου και στην Περίβλεπτο, 
αλλάζει η σύνδεση των καφάο και 
μετατρέπεται, από τις κλασικές 
χάλκινες, σε οπτική ίνα
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Άλλη μια ταινία 
του Μπέργκμαν
ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ του στον Ίνγκμαρ Μπέρ-
γκμαν συνεχίζει το καλλιτεχνικό σωματείο 
«Εξαύδα». Την Κυριακή και τη Δευτέρα, 9 
και 10 Δεκεμβρίου, θα προβάλλει την ταινία 
«Μέσα απ’ το Σπασμένο Καθρέφτη». Η προ-
βολή θα γίνει στις 20:15, στο θεατράκι της 
«Εξαύδα» (Κουντουριώτη 31, με οικονομική 
ενίσχυση 2 ευρώ).
Η υπόθεση: Περιτριγυρισμένη από τον σύ-
ζυγο, τον πατέρα και τον αδελφό της, η 
Κάριν περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές 
προσπαθώντας να ξορκίσει τα φαντάσματα 
της, ενώ εισέρχεται όλο και πιο βαθιά στο 
σύμπαν της σχιζοφρένειας.
Είναι πρώτη ταινία του Μπέργκμαν που 
γυρίστηκε στο νησί του Φόρε. Το 1962 η 
ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενό-
γλωσσης ταινίας. Πρωταγωνιστούν: Χάριετ 
Άντερσον, Γκούναρ Μπιόρνστραντ, Μαξ φον 
Σίντοφ, Λαρς Πόσαγκορντ.

Ο «Συλλέκτης» στο 
Πνευματικό Κέντρο
Ο «ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ» έρχεται στα Γιάννενα για δύο παρα-
στάσεις στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα «Β. 
Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών. 
Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου 
Κοέν με πρωταγωνιστές τον Αργύρη Αγγέλου και την 
Ιωάννα Πηλιχού.
Ο «Συλλέκτης» (1963) το πρώτο μυθιστόρημα του Τζον 
Φόουλς, τον καθιέρωσε δικαίως στην παγκόσμια λο-
γοτεχνία ως έναν από τους σημαντικότερους πεζογρά-
φους. Το έργο παρακολουθεί τον Κλεγκ, έναν ανήσυχο 
και φιλόδοξο νεαρό ταπεινής καταγωγής που έχασε 
τους γονείς του μικρός, μεγάλωσε με μια θεία του και 
την ανάπηρη κόρη της και δεν κατάφερε ποτέ να εντα-
χθεί κοινωνικά. Μοναδική του διέξοδος η συλλογή πε-
ταλούδων. Όταν θα κερδίσει ένα λαχείο, θα απαγάγει 
και θα φυλακίσει για έναν μήνα τη Μιράντα, μια νεαρή 
φοιτήτρια Καλών Τεχνών με την οποία τον χωρίζουν 
έντονες κοινωνικές διαφορές
Εισιτήρια στο ταμείο του Πνευματικού Κέντρου, 11-1 
το πρωί και 6-9 το απόγευμα.
Τιμή εισιτηρίου: 13 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο

Εκδήλωση με τίτλο «Τέχνη και Καρδιά» 
διοργανώνει το Ωδείο «Νέες Τέχνες-Ars 
Nova» την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, στις 
7 το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων του Μουσείου Αργυροτεχνίας, στο Ιτς 
Καλέ Ιωαννίνων. Το Ωδείο επιχειρεί έναν διάλογο 
ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «επι-
στήμες που κινούνται σε παράλληλες ευθείες του 
πολιτισμού, όπως η γλυπτική, η ποίηση, και η 
μουσική συναντούν στο ‘διάβα’ τους την καρδιολο-
γία, για να συνθέσουν το περιεχόμενο της βραδιάς, 
που θα ‘διανθίσει’ μουσικά ο Δημήτρης Υφαντής».
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο επίκουρος καθηγη-
τής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Στέ-
φανος Φούσας, ο καθηγητής Ψυχιατρικής Πέτρος 
Σκαπινάκης, ο γλύπτης και ομότιμος καθηγητής 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρος 
Παπαγιάννης και ο ηθοποιός Μιχάλης Μαρκάτης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ομαδική έκθεση 
στον «Τεχνοχώρο»
ΜΈ ΜΊΑ ΟΜΑΔΊΚΗ έκθεση, 12 εικαστικοί υποδέχονται 
τον νέο χρόνο στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» (Ζυγομάλλη 
16).
Οι καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εκφρα-
στικά μέσα και τεχνικές, γεμίζουν τις μέρες των εορτών 
με χρώματα και ελπίδα, φέρνοντας ο καθένας στο προ-
σκήνιο το προσωπικό του καλλιτεχνικό στίγμα.
Συμμετέχουν οι Αγγελική Δερέκα, Κώστας Δικέφαλος, 
Ελένη Ζούνη, Jorgo Igli, Γιάννης Κόκκαλης, Νίκος Μι-
χαλιτσιάνος, Μαρκέλλα Μιχαλιτσιάνου, Χριστίνα Παπα-
ϊωάννου, Παναγιώτης Σιαγκρής, Χρήστος Σκαλκώτος, 
Μαίρη Σταματοπούλου, Κωνσταντίνος Τόλης. 
Η έκθεση θα διαρκέσει από 13 Δεκεμβρίου 2018 ως 12 
Ιανουαρίου 2019. Εγκαίνια Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου στις 
20.00. Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 
9.30-14.30. Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9.30-14.30 και 
17.30-21.30. Από 16/12 έως 03/01 ισχύει το εορταστικό 
ωράριο

«Τέχνη και Καρδιά» 
από το Ωδείο «Ars Nova»
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Οι χριστου-
γεννιάτικες 
εκδηλώσεις 
της 
εβδομάδας
To πρόγραμμα των χριστουγεν-
νιάτικων εκδηλώσεων, όπως το 
έχουν ετοιμάσει το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
και το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, 
αυτή την εβδομάδα, έχει ως 
εξής:
■9 Δεκεμβρίου, 11:30, 
κεντρική πλατεία: «Χριστού-
γεννα στην πλατεία», συναυλία 
με Γιώργο Γάκη και Δημήτρη 
Υφαντή
■11 Δεκεμβρίου, 11:30, κε-
ντρική πλατεία: Χορωδίες σχο-
λείων της πόλης τραγουδούν τα 
Χριστούγεννα. Συμμετέχουν: 3ο 
Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, 
4ο Δημοτικό Σχολείο, 24ο Δημο-
τικό Σχολείο, Δημοτικό Σχο-
λείο Περάματος, 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Βρυσούλας, Δημοτικό 
Σχολείο Πεδινής
■13 Δεκεμβρίου, 19:30: Η 
Φιλαρμονική Ορχήστρα στους 
πεζόδρομους της πόλης
■14 Δεκεμβρίου, 20:30, κεντρι-
κή πλατεία: Συναυλία των Goin’ 
Through μαζί με τον dj Sparky T
■15 Δεκεμβρίου, 12:00, κε-
ντρική πλατεία: Ομάδα θεατρι-
κού παιχνιδιού ΚΔΑΠ «Ρόδα»
■15 Δεκεμβρίου, 12:00, Σχολή 
Κλασικού και Σύγχρονου 
Χορού Πνευματικού Κέντρου: 
Παράσταση αφήγησης με τίτλο 
«Τσουκουρουκου… λουκουμά-
δες» με τη Μαρία Μαχαίρα και 
τον Αντώνη Καρασταμάτη
■15 Δεκεμβρίου, 12:00-16:00, 
ιστορικό κέντρο της πόλης: 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε 
Ανεξαρτησίας και Καλλάρη 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
Ιστορικού Κέντρου «Τα Παλιά 
Γιάννινα» με διάφορα δρώμε-
να και συναυλία του Δημήτρη 
Υφαντή
■16 Δεκεμβρίου, 12:00, 
κεντρική πλατεία: Χριστου-
γεννιάτικες μελωδίες από την 
παιδική ορχήστρα Do Re Mi του 
Δημοτικού Ωδείου και από τη 
Φιλαρμονική Ορχήστρα

Συναυλία της 
Δήμητρας Γαλάνη

ΣΤΟ STAGE IOANNINA

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 14 Δεκεμβρίου έρχεται στα Γιάν-
νενα το πιο «καυτό» συναυλιακό δίδυμο της χρονιάς, 
ο Γιάννης Αγγελάκας με τον Παύλο Παυλίδη. Πόρτες 
στις 21:30, έναρξη 22:30. Προπώληση: 12€
Ταμείο: 14€. Σημεία Προπώλησης τηλεφωνικά 
στο 11876 και ηλεκτρονικά μέσω viva.gr, Seven 

Spots (στα Ιωαννινα και όλη την Ελλάδα), Γερμα-
νός (απέναντι από Ρολόι), Giorgio (στοά Ορφέα), 
Vision of Sound (Ν. Ζέρβα 78), Μάνθος Οπτικά 
(Αβέρωφ 16).
Την επόμενη μέρα, Σάββατο, σειρά παίρνει ακόμα 
ένα Epic Party. Έναρξη 22:30, είσοδος 5€

ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γαλάνη μαζί με δύο 
από τους καλύτερους μουσικούς της 
νέας γενιάς, τον Θωμά Κωνσταντίνου 
στο ούτι και στα παραδοσιακά όργανα, 
και τον τζαζίστα πιανίστα Σπύρο Μάνε-
ση, παρουσιάζει το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο του 
κύκλου του «Μεγάλοι Ερμηνευτές».
Η συναυλία της σημαντικής αυτής ερ-
μηνεύτριας θα γίνει την Κυριακή 16 
Δεκεμβρίου, στις 21:00, στην αίθουσα 
«Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού 
Κέντρου.
Οι τρεις δημιουργοί θα παρουσιάσουν 
μια παράσταση με τραγούδια από δύο 
διαφορετικούς «κόσμους»: της Δύσης 
και της Ανατολής.
Εισιτήρια προπωλούνται στο ταμείο 
του Πνευματικού Κέντρου. Τιμή εισιτη-
ρίου: από 12 ευρώ.

Epic Party και 
Αγγελάκας-Παυλίδης
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1976 οι Eagles κυκλο-
φόρησαν το magnum opus τους. Το Hotel 
California. 
Το άλμπουμ που «τρίφτηκε» τόσο πολύ από 

τις ακροάσεις και έλιωσε στα πικάπ (αρχικά), έχασε 
μεν στην πορεία του χρόνου την αίσθηση ότι ακούς 
κάτι πραγματικά αριστουργηματικό, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι έπαψε να είναι αριστούργημα.
Οι Eagles, οι κατεξοχήν εκπρόσωποι του αμερικά-
νικου FΜ Rock, έστω και αν αυτή η κατηγοριοποί-
ηση υποβιβάζει το καλλιτεχνικό τους μέγεθος, έβα-
λαν ένα δίσκο στον οποίο συνυπήρχαν, εκτός από 
το χιλιοακουσμένο Hotel California, το Life in the 
fast lane, το New kid in town, το Victim of Love 
και κάμποσες θεωρίες συνομωσίας. 
Το Hotel California κατηγορήθηκε ως «σατανιστι-
κό», λόγω των «συμβολικών» στίχων του ομώνυ-

μου τραγουδιού, αλλά και του εσωφύλλου κ.λπ. 
Οι γενεσιουργές αιτίες της θεωρίας είναι μάλλον η 
τρελή επιτυχία του άλμπουμ και οι διάφοροι αλη-
θινοί μύθοι που το έζωσαν.

Για παράδειγμα, δεν είναι αληθές ότι στη φωτο-
γράφηση συμμετέχει ο Άντον λα Βέι, ο πιο επιφα-
νής σατανιστής της εποχής, αληθεύει όμως ότι οι 
Eagles ηχογραφούσαν δίπλα στους Black Sabbath 
και συχνά, έπρεπε να ξαναγράψουν τα κομμάτια, 
ειδικά το Last resort, λόγω του σαμπαθικού θορύ-
βου. 
Ο Γκίζερ Μπάτλερ, μπασίστας των Sabbath, περι-
έγραφε αργότερα ότι οι Eagles πρέπει να άφησαν 
περίπου μια ουγκιά κοκαΐνη πάνω στον μείκτη του 
στούντιο. 
Επίσης, το Hotel California που και καλά είναι 
η εκκλησία του Σατανά, θα λεγόταν κανονικά… 
Mexican reggae (αν παρατηρήσετε το ομώνυμο 
κομμάτι, έχει τις… ρεγγογραμμές), ενώ παραλίγο το 
μεγαλύτερο χιτ του συγκροτήματος να μην υπήρχε 
ποτέ όπως το γνωρίσαμε, καθώς  ο Ντον Φέλντερ 
ήταν σίγουρος ότι το είχε γράψει αλλιώς, αλλά δεν 
έβρισκε το ντέμο…

Ένα ξενοδοχείο κάπου 
στην Καλιφόρνια
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τα ρομπότ που κατασκεύασαν θα 
μπορούσαν, όπως λένε, να εξερευ-
νήσουν τον πλανήτη Άρη. Ή να 
βοηθήσουν ασθενείς ...στον πλα-

νήτη Γη να λαμβάνουν τα σωστά φάρμακα 
στη σωστή δοσολογία. Οι κατασκευές τους 
υπόσχονται ακόμα να δημιουργήσουν ένα 
«ρομποτικό μικροκλίμα» για την προστασία 
των ζώων του πλανήτη ή να ειδοποιούν τα 
καράβια για κινδύνους και -εναλλακτικά- 
να σώζουν ναυαγούς. Οι δημιουργίες τους 
είναι φιλόδοξες, παρότι οι ίδιοι ...δεν έχουν 
καν τελειώσει το σχολείο. 
Ο λόγος για τις μαθήτριες και τους μαθη-
τές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, 
που συμμετέχουν με 67 ομάδες στο 5ο 
Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής, που δι-
οργανώνει στις 15 Δεκεμβρίου, στη Θεσ-
σαλονίκη, το Πειραματικό Γυμνάσιο Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία 
με εκπαιδευτικούς φορείς και την τοπική 
αυτοδιοίκηση.

εφευρετικότητα

Οι μαθητές δημιούργησαν επίσης ρομπο-
τικές κατασκευές για ένα έξυπνο σπίτι 
με κατοίκους με προβλήματα ακοής και 
κίνησης μέσω εφαρμογών σε κινητό τη-
λέφωνο, αλλά και για ένα αυτόνομο έξυ-
πνο σπίτι που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα 
και συλλέγει βρόχινο νερό, ένα μηχανικό 
ασύρματο χέρι, το οποίο αν αναπτυχθεί θα 
μπορούσε να ανυψώνει και να μεταφέρει 
αυτοκίνητα εξ αποστάσεως μέσω κινη-
τού, ένα παιχνίδι με ρομποτικά αυτοκί-
νητα που ελέγχονται με ασύρματα γάντια 
που φορούν οι παίκτες στα χέρια τους, 
ρομποτικό όχημα που κινείται αυτόνομα 
και συλλέγει ανακυκλώσιμα υλικά, ένα 
έξυπνο ποδήλατο και ένα βιονικό χέρι, 
ρομπότ που ανιχνεύει υλικά ανάλογα με 
το είδος τους (σίδερο, αλουμίνιο, γυαλί) 
κι ένα έξυπνο ρομποτάκι - ανθρωποειδές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανω-
τών, οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Μα-
θητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής κάθε χρόνο 
αυξάνονται θεαματικά σε αριθμό. 

ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΊ ΑΠΟ ΤΑ ΓΊΑΝΝΈΝΑ

Στο 5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής 
συμμετέχουν 67 ομάδες από Δημοτικά, 
Γυμνάσια, Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. από πε-
ριοχές όπως Γιάννενα, Βόλο, Σέρρες, 

Έδεσσα, Κιλκίς, Αλεξάνδρεια, Άγιο Αθα-
νάσιο, Καρδία, Περαία, Θερμαϊκό, Καλα-
μαριά, Ευκαρπία, Εύοσμο, Αμπελόκη-
πους, Σταυρούπολη, Πολίχνη, Νεάπολη, 
Συκιές, Δήμο Θεσσαλονίκης κ.α. και από 
Κύπρο, που θα πάρουν μέρος ηλεκτρονι-
κά στο εκθεσιακό μέρος. 
«Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ τα παι-
διά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, 
να αλληλεπιδράσουν, να γνωριστούν, να 
συναγωνιστούν και τελικά να δημιουρ-
γήσουν και να προβάλουν τις ιδέες και τη 
δημιουργικότητα τους στον τομέα της ρο-
μποτικής, μέσα σε ένα κλίμα άμιλλας και 
χαράς, χωρίς διακρίσεις» υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση, όπου διευκρινίζεται 
ότι η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, 
καθώς στηρίζεται στον εθελοντισμό, οι 

δαπάνες της διοργάνωσης καλύπτονται 
από χορηγίες και τα παιδιά εργάζονται 
αποκλειστικά μόνα τους, χωρίς προπο-
νητές, έτσι ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες 
συμμετοχής.
Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ μπορούν να 
προσέρχονται στην Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων του σχολικού συγκροτήματος 
του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας στη Νεάπολη (περιοχή 
Στρεμπενιώτη, π. Πολυκλαδικό) από τις 
10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, για 
να θαυμάσουν τις ρομποτικές δημιουργίες 
των μαθητών/ριών ενώ στις 2 θα πραγμα-
τοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο 
του Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής.

Πηγή: ΑΠΕ 

Μαθητική ρομποτική, φεστιβάλ 5ο
ΚΑΊ ΜΈ ΓΊΑΝΝΊΩΤΊΚΈΣ ΣΥΜΜΈΤΟΧΈΣ

Mαθήτριες και μαθητές 
δημοτικού, γυμνασίου και 
λυκείου, συμμετέχουν με 
67 ομάδες στο 5ο Μαθητι-
κό Φεστιβάλ Ρομποτικής, 
που διοργανώνει στις 15 
Δεκεμβρίου, στη 
Θεσσαλονίκη

https://mfr.peiramak.gr/index.php?lang=en
https://mfr.peiramak.gr/index.php?lang=en
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατέβηκε στο 
ματς με τον Αστέρα στην 
Τρίπολη αποφασισμένος να 
ανασχέσει τα άσχημα απο-

τελέσματα και τις μέτριες εμφανί-
σεις. Έπαιξε καλύτερα από το γηπε-
δούχο και με κινητήρια δύναμη τον 
πολύ καλό Κρίζμαν, απείλησε πε-
ρισσότερες φορές τον Αστέρα, αλλά 
βρέθηκε ηττημένος στο τέλος με 
γκολ του Φερνάντεθ στο 90ο λεπτό. 
Ο ΠΑΣ ξεκίνησε δυνατά με τον Πα-
παδόπουλο να γλιτώνει τον Αστέρα 
από το 0-1 μόλις στο 8’, σε σουτ του 
Κρίζμαν. Ο Κροάτης ίσως να γινόταν 
σκόρερ αν στο 24’ δεν παρέμβαινε ο 
Βλάχος, ενώ στο 41’ ο Κρίζμαν έβγα-
λε τρομερή κάθετη μπαλιά στον 
Κλάους, αυτός βρέθηκε απέναντι 
στον Παπαδόπουλο, ο οποίος έστει-
λε τη μπάλα κόρνερ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας 
έκανε πιο αισθητή την παρουσία 
του με τον Μανιά στο 49’ και τον 
Κώτσιρα στο 65’. Στο 76’ ο Κρίζμαν 
και πάλι μπήκε στην περιοχή, σού-
ταρε, αλλά ο Παπαδόπουλος ήταν 
και πάλι ο σωτήρας της ομάδας του. 
Στο 87’ δεν μέτρησε γκολ του Δουβί-
κα για επιθετικό φάουλ στον Μπου-
κουβάλα ενώ λίγο αργότερα, ο Τόνσο 
δεν βρήκε τη μπάλα από καλή θέση, 
στην περιοχή του ΠΑΣ.
Στο 90’, ο Καλτσάς έκανε το γύρισμα 
και ο Φερνάντεθ νίκησε στην κίνη-
ση τον Βελλίδη, προσθέτοντας προ-
βλήματα στον ΠΑΣ...
Αστέρας (Γ. Παράσχος): Παπαδό-
πουλος, Κώτσιρας, Ορτέγα, Βλάχος 
(85’ Δουβίκας), Πασαλίδης, Βαλιέ-
ντε, Μουνάφο, Τόνσο, Μανιάς (90+ 
Μπέλοκ), Καλτσάς, Κυριακόπουλος 
(61’ Φερνάντες)
ΠΑΣ Γιάννινα (Γ. Πετράκης): Βελ-
λίδης, Νικολιάς, Μιχαήλ, Τζημόπου-
λος, Αποστολόπουλος, Γιάκος (63’ 
Παμλίδης), Μπουκουβάλας, Κρίζ-
μαν, Ξύδας (88’ Μυστακίδης), Σιό-
ντης (82’ Σκόνδρας), Αθανασιάδης

ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΈΡΟΣ, ΑΛΛΑ…

1-0 έχασε ο ΠΑΣ στην Τρίπολη

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0

19:00 A.E.K.-ΛΑΜΙΑ 2-0

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

15:30 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ

17:15 Ο.Φ.Η.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ NS2

19:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΡΗΣ ΕΡΤ

19:30 Π.Α.Ο.Κ.-Α.Ε.Λ. NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

19:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΕΡΤ

19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ NS1

Ο ΠΑΣ ξεκίνησε δυνατά με τον 
Παπαδόπουλο να γλιτώνει τον 
Αστέρα από το 0-1 μόλις στο 8’, 
σε σουτ του Κρίζμαν. 

https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/ta-dromologia-twn-astikwn-lewforeiwn
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/xrhsima-thlefwna
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannina
https://typos-i.gr/article/poia-farmakeia-efhmereyoyn-sta-giannina
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/oles-oi-thleoptikes-ekpompes-ths-hmeras
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/o-kairos-sta-giannena
https://typos-i.gr/what-you-can-do-today
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