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Βόλτες… στην παγωμένη λίμνη

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στην ιστορία της (και όχι απαραί-
τητα στην πολύ μακρινή), η λί-
μνη Παμβώτιδα έχει βιώσει για τα 
καλά τους παγετούς. Στα παγωμέ-

να της νερά έχουν γραφεί θρύλοι, ιστο-
ρίες, περιπέτειες, πολλές από τις οποίες 
έχουν περάσει στο είναι της πόλης.
Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους 
μάς πάει πίσω στα μέσα του 15ου αιώνα, 
όταν ο Ντουραχάν πασάς, ερχόμενος από 
τη Θεσσαλία για να καταστείλει κάποια 
ανταρσία στο Αργυρόκαστρο, διέσχισε τη 
λίμνη με τον στρατό του, χωρίς να κατα-
λάβει ακριβώς τι έκανε. Κι όταν το κα-
τάλαβε, θεώρησε ότι σώθηκε χάρη στην 
επέμβαση της Παναγίας και έχτισε τη 
μονή της Ντουραχάνης. Σύμφωνα με τον 

θρύλο πάντα…
Χρονογράφοι και συγγραφείς καταγρά-
φουν αρκετές χρονιές κατά τις οποίες η 
επιφάνεια της λίμνης πάγωσε. Μία τέτοια 
χρονιά ήταν το 1864, με τον συγγραφέα 
και λόγιο Δημήτρη Σαλαμάγκα να κατα-
γράφει μια πολύ ωραία ιστορία για ένα 
μωρό. «Τότε είναι που μια Γιαννιώτισσα 
παντρεμένη στο Νησί, και έχοντας πάει, 
σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη, να 
επισκεφθή τη μάννα της, γυρίζοντας γέν-
νησε κατά τη διαδρομή. Το επώνυμο του 
ανδρός της ήταν Τσούλιας. Το παιδί όμως 
του Τσούλια, οι Νησιώτες το είπαν Πα-
γωτό. Και ζουν ακόμη Παγωτοί στο Νησί 
μας» αναφέρει ο Σαλαμάγκας.
Ο ίδιος έγινε πάντως μάρτυρας της πα-
γωμένης επιφάνειας της λίμνης κατά 
τον μεσοπόλεμο, το 1929. Η περιγραφή 

του στα «Άπαντα» αρκετά γλαφυρή: «Στις 
10 Φλεβάρη του 1929, την ημέρα του 
Άη-Χαράλαμπου, το θερμόμετρο έδειχνε 
στα Γιάννενα 17 βαθμούς υπό το μηδέν. 
Τη μέρα εκείνη κανένας ακόμα δεν είχε 
πάρει θάρρος να πατήση στο παγωμέ-
νο στρώμα. Με την αυριανή, αντίκρυσα 
απάνω του περιπατητές, που συζητούσαν 
αμέριμνοι απάνου στα νερά, σαν να βολ-
τάριζαν σε καμμιά πλατεία. Τα ποδήλατα 
μετριόταν σε δεκάδες».
Μετά το 1929, βέβαια, παγωμένη λίμνη 
είχαμε και άλλες χρονιές. Πολλοί μνη-
μονεύουν το 1964 και το 1978 ως τις πιο 
αξέχαστες χρονιές.

■Η παγωμένη λίμνη τον Φλεβάρη  
του 1929 με τον φακό  
του Απόστολου Βερτόδουλου

Στην ιστορία της η λίμνη 
Παμβώτιδα έχει βιώσει 
για τα καλά τους παγε-
τούς. Στα παγωμένα της 
νερά έχουν γραφεί θρύ-
λοι, ιστορίες, περιπέτειες, 
πολλές από τις οποίες 
έχουν περάσει στο είναι 
της πόλης.
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Ένας πιο τακτικός επισκέπτης

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το χιόνι δεν είναι απλά ένας τρόπος 
για να εξασκηθεί κάθε οριακά γρα-
φική περιγραφή που διαθέτει η ελ-
ληνική γλώσσα για το λευκό, ούτε 

μόνο μια αφορμή για να γίνει κριτική στους 
μηχανισμούς προστασίας και τη λειτουργία 
τους.
Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αναγκαίο, που 
η απουσία του κατά περίπτωση και περιο-
χή, μπορεί και να μην είναι φυσική. Επίσης, 
είναι προβληματική η παρουσία του στην 
αστική καθημερινότητα, σύμφωνοι, αλλά 
μια «εκπαιδευμένη» ορεινή και βόρεια γε-
νικά κοινωνία, μπορεί να μετριάσει κάπως 
τα προβλήματα.
Καταρχάς, είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 
τρία χρόνια που χιονίζει μέσα στα Γιάννενα. 
Πριν ακριβώς δύο χρόνια, από τις 10 Ιανου-
αρίου και περίπου για μια βδομάδα, η πόλη 
έζησε το χιόνι σε πολύ πιο έντονο βαθμό 
από ό,τι φέτος. 
Η όλη εμπειρία άφησε πίσω της ακόμα και 
εκθέσεις φωτογραφίας από μια πόλη που 

μάλλον είχε ξεχάσει που ακριβώς βρίσκεται 
και ότι οι ορεινές καιρικές συνθήκες, είναι 
κομμάτι του χειμώνα της. Πιο πριν, αντί-
στοιχη χιονόπτωση είχε καταγραφεί τον 
Φεβρουάριο του 2012 και ακόμα πιο πίσω, 
τον ίδιο μήνα του 2008.
Φέτος, το χιόνι καθυστέρησε λίγο, σε σχέση 
με τις προβλέψεις. Για την ακρίβεια, ήρθε 
μια μέρα αργότερα, κράτησε όμως λιγότερο 
και ακόμα δεν έχει φανεί πόσο θα επηρε-
άσει την καθημερινότητα των Ιωαννίνων. 
Άλλωστε τα σχολεία δεν πρόλαβαν να ανοί-
ξουν, για να δημιουργηθεί η πάγια αγωνία 
«αν θα πάμε σχολείο αύριο».
Κατά τα λοιπά και παρά τη λίγο πιο άμε-
ση αντίδραση σε σχέση με πρόπερσι, τα 
κλασικά προβλήματα μιας πόλης που δεν 
έχει μάθει να ζει με το χιόνι, ήταν και πάλι 
υπαρκτά: χωρίς αστικά λεωφορεία (άρα 
χωρίς συγκοινωνίες), χωρίς αντιολισθη-
τικές αλυσίδες, χωρίς την επιχειρησιακή 
δυνατότητα να είναι όλοι οι δρόμοι ανοι-
χτοί από την πρώτη στιγμή (κάτι που έτσι 
και αλλιώς είναι δύσκολο) και γενικώς, με 
μια μάλλον αμήχανη στάση μιας κοινωνίας 

που έχει να μάθει πολλά ακόμα. 
Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε και 
η πρόγνωση του καιρού προειδοποιεί και 
πάλι για χιονοπτώσεις, ιδού μερικά ενδια-
φέροντα στοιχεία:
■Για να χιονίσει, θα πρέπει η θερμοκρασία 
είναι 0 °C ή αρνητική σε όλα τα υψόμετρα 
έως και το έδαφος. Αντιθέτως, αν κατά την 
πτώση τους οι χιονονιφάδες συναντήσουν 
θερμότερα στρώματα αέρα, λιώνουν και 
πέφτουν στην επιφάνεια ως βροχή και αν η 
θερμοκρασία είναι οριακά θετική (συνήθως 
στους 2 με 3 °C) ως χιονόνερο. Υπό ορισμέ-
νες συνθήκες πάντως, μπορεί να υπάρξει 
χιονόπτωση και με επιφανειακή θερμοκρα-
σία έως και 4 με 5 °C. 
■Ιστορικά, ο χειμώνας του 1564 -65 ήταν 
για πολλά χρόνια ο μακρύτερος και βαρύ-
τερος στην Ευρώπη, ο πρώτος στη «Μικρή 
εποχή των παγετώνων», όπως ονομάστηκε. 
■Ο Πίτερ Μπρίγκελ ο πρεσβύτερος, Φλα-
μανδός ζωγράφος, είναι γνωστός για έναν 
από τους πρώτους (αν όχι τον πρώτο) πί-
νακες χειμερινού τοπίου που τιτλοφορείται 
«Οι κυνηγοί και το χιόνι».

Είναι η δεύτερη φορά 
μέσα σε τρία χρόνια 
που χιονίζει μέσα στα 
Γιάννενα. Πριν ακρι-
βώς δύο χρόνια, από 
τις 10 Ιανουαρίου και 
περίπου για μια βδο-
μάδα, η πόλη έζησε 
το χιόνι σε πολύ πιο 
έντονο βαθμό από ό,τι 
φέτος.
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Ένας τετράποδος 
σύντροφος 
από την Ήπειρο
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

«Τὸ δ' ἐν τῇ Μολοττίᾳ γένος τῶν κυνῶν τὸ μὲν θηρευ-
τικὸν οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις, τὸ δ' 
ἀκόλουθον τοῖς προβάτοις τῷ μεγέθει καὶ τῇ ἀνδρείᾳ τῇ 
πρὸς τὰ θηρία» (Αριστοτέλης, Των περί τα ζώα ιστοριών, 
βιβλίο 9ο)

Τη δική του, ξεχωριστή θέση έχει αποκτήσει ο 
μολοσσός Ηπείρου στο πέρασμα των αιώνων, 
δίπλα σε κοπάδια και βοσκούς, αλλά και στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων πρόσφατα 

(στο πλαίσιο περιοδικής έκθεσης).
«Το δε κυνηγετικόν είδος της Μολοττίας δεν διαφέρει 
καθόλου από τα άλλα ζώα του είδους του, το οποίο φυ-
λάσσει τα ποίμνια και διακρίνεται για το μέγεθος και 
την ανδρείαν του εναντίων των θηρίων», καταγράφει 
τον ποιμενικό της Ηπείρου ο Αριστοτέλης στα «των 
περί τα ζώα ιστοριών».
Ο Μολοσσός της Ηπείρου κατατάσσεται στη δεύτερη 
ομάδα (πίντσερ και σνάουτσερ, μολοσσοειδείς ορεινού 
τύπου και ελβετικοί ποιμενικοί) και φτάνει τα 75 εκα-
τοστά ύψος ο αρσενικός και λίγο λιγότερα, ο θηλυκός, 
καθώς και τα 60 κιλά βάρος.
Σε γενικές γραμμές είναι… αμάσητος τύπος.
Φημίζεται για την προστασία των κοπαδιών από άγρια 
ζώα πολύ μεγαλύτερα από τον ίδιο, όπως η αρκούδα, 
ενώ είναι βασικός αντίπαλος του λύκου, καθότι δεν ξε-
γελιέται από τον αντιπερισπασμό του επίσης έξυπνου 
ζώου.
Τέλος, είναι φιλικός με τους ανθρώπους, με προσοχή 
πάντα, καθότι βασικά, είναι φύλακας.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να διασωθεί 
και να ανανεωθεί το είδος, με εκτροφή και διάθεση 
σκυλιών στους βοσκούς.

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Αρχαιολογικά ευρήματα που λένε την 
ιστορία της κτηνοτροφίας στην αρχαιό-
τητα και που επιχειρούν να καταθέσουν 
τις εμπειρίες βουκόλων, μαγείρων και 

ποιμένων στην Ήπειρο. Κτηνοτροφία: η δραστηρι-
ότητα αυτή αιώνων που στη σημερινή εποχή δίνει 
τον δικό της αγώνα, σε διαφορετικές κοινωνικοοι-
κονομικές συνθήκες, αλλά με την ίδια αγωνία.
Η περιοδική έκθεση που έχει στηθεί σε τμήμα του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων αποτελεί ένα 
ενδιαφέρον «ταξίδι» στο πολύ παρελθόν. Ένα «τα-
ξίδι» το οποίο συμπληρώνουν οι συγκλονιστικές 
φωτογραφίες (σε μεγάλες διαστάσεις) του Κώστα 
Μπαλάφα για τη νομαδική κτηνοτροφία κατά τον 
20ο αιώνα. Με την περιοδική αυτή έκθεση έρχεται 
να συνυπάρξει κι άλλη μία, παράλληλη, έκθεση 
φωτογραφίας με τίτλο «Και τα δέντρα στο Μου-
σείο» του Πέρου Μπέχλη, που υπογραμμίζει το 
στοιχείο της φύσης.
Όπως αναφέρεται λοιπόν και στο εισαγωγικό ση-
μείο της περιοδικής έκθεσης, η κτηνοτροφία απο-
τέλεσε κύρια πηγή πλούτου για την Ήπειρο από 
την αρχαιότητα Σε αυτό συνέβαλαν σημαντικά το 
κλίμα και η μορφολογία του εδάφους. Οι αρχαίοι 
συγγραφείς έχουν κάνει ειδική μνεία στα πρόβατα, 

στα βόδια, τα άλογα και τους μολοσσικούς σκύλους 
της Ηπείρου. Τα βόδια, ιδιαίτερα, θεωρούνταν πολύ 
καλά («Η Ήπειρος ήταν εύβοτος και έτρεφε βους 
καλλίστας» κατά τον Ευκταίο). Αναπόφευκτος και 
ο συσχετισμός με τον ταύρο, με τους επιμελητές 
της έκθεσης να σημειώνουν ότι ο ταύρος απεικονί-
στηκε στα νομίσματα του Κοινού των Θεσπρωτών 
όχι μόνο επειδή ήταν το ζώο που θυσίαζαν στον 
Δωδωναίο Δία, αλλά και επειδή αποτελούσε την 
υπόμνηση του κτηνοτροφικού χαρακτήρα της πε-
ριοχής.
Στην έκθεση, συναντά κανείς και τα ερωτήμα-
τα, χαραγμένα σε μικρά τμήματα μολύβδου, που 
κατέθεταν οι κτηνοτρόφοι στο ιερό της αρχαίας 
Δωδώνης, αλλά και την περιπέτεια ενός βοσκού, 
ο οποίος είχε κλέψει τα πρόβατα ενός άλλου βο-
σκού.
Τη γενική επιμέλεια της έκθεσης έχει κάνει ο προ-
ϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων 
Κ. Σουέρεφ. Την έρευνα, τα κείμενα και τη μου-
σειολογική επιμέλεια έκαναν: Παρασκευή Γιούνη, 
Ελένη Κοτζαμποπούλου, Ελένη Βασιλείου, Γιώρ-
γος Γιωργούλας, Ιουλία Κατσαδήμα, Αγγελική Πα-
νάτση, Ελένη Σκαλιστή, Υπατία Φάκλαρη, Νίκος 
Χόινας.
Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων λειτουργεί 
καθημερινά από 08:00 έως 15:00, εκτός Δευτέρας.

«Η Ήπειρος έτρεφε 
βους καλλίστας…»



25+1 
ρετρό ιστορίες

σάς περιμένουν 
σε βιβλιοπωλεία 
και σε επιλεγμένα 
σημεία

Οι

Ένα 
λεύκωμα 

με ιστορίες για 
την πόλη των 

Ιωαννίνων
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Κάποτε, σε ένα από τα κόμικ που συνό-
δευσαν ένα (τότε προοδευτικό, μετέπειτα 
άθλιο) περιοδικό στην Ελλάδα, ένας σύγ-
χρονος δρ Φράνκεσταϊν προσπαθούσε να 

φτιάξει τον τέλειο ροκ σταρ, παίρνοντας μέλη νε-
κρών μουσικών. Το χέρι του Χέντριξ, τους γοφούς 
του Έλβις, την ψυχή του Ρέντινγκ.
Αυτή η ψυχή «εγκλωβίστηκε» για πρώτη φορά σε βι-
νύλιο πριν από 54 χρόνια, πρωτοχρονιά του 1964. Ο 
Ότις Ρέντινγκ κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσω-
πικό δίσκο, ονομάζοντάς τον από το ομώνυμο, εμ-
βληματικό και ιστορικό κομμάτι: «Pain in my heart».

Ο δίσκος περιλαμβάνει κομμάτια από την περίο-
δο 1962-62 του Ρέντινγκ. Το ομώνυμο κομμάτι το 
έγραψε ο Αλέν Τουσέν, επίσης μεγάλη φυσιογνω-
μία της μουσικής, αλλά με το ψευδώνυμο Ναόμι 
Νέβιλ, για να το τραγουδήσει η Ίρμα Τόμας.
Αρχικά, ο Τουσέν κινήθηκε νομικά κατά της εται-

ρίας του Ρέντινγκ, η Stax όμως συμφώνησε να 
αναγνωρίσει τη… Ναόμι Νέβιλ ως συνθέτρια και το 
πρόβλημα λύθηκε.
Στην πραγματικότητα, λύθηκε από την ερμηνεία 
του Ρέντινγκ. Αυτός ήταν που «χρωμάτισε» το 
τραγούδι σε βαθμό που οι μετέπειτα διασκευές του 
(ανάμεσά τους και των Rolling Stones ένα χρόνο 
μετά), να αναφέρονται στη δική του εκδοχή, κάπως 
σαν το With a little help from my friends ή το All 
along the watchtower. 
Η πληθωρική παρουσία του Ρέντινγκ πίσω από το 
μικρόφωνο ήταν τόσο καθοριστική, που το Rolling 
Stone θεωρεί ότι «έθεσε τις βάσεις για το πώς θα 
γράφονταν οι μπαλάντες στο εφεξής». 

Pain 
in my 
heart: 
Ο Ότις 
Ρέντινγκ

https://www.youtube.com/watch?v=7vAtaliwuqs
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Big Nose 
Attack 
στο Denoar
ΤΑ ΑΔΈΡΦΙΑ Βoogieman 
(κιθάρα, φωνή) & Little Tonnie 
(τύμπανα) δημιούργησαν τους 
the Big Nose Attack το 2011, 
μπολιάζοντας τις blues επιρρο-
ές τους με «ατίθασα» rock riffs, 
ατενίζοντας τα 70s.
Στις 10 Ιανουαρίου (πόρτες στις 
21.00, είσοδος 10 ευρώ) ξανάρ-
χονται στα Γιάννενα, στο Denoar 
αυτή τη φορά (στοά Μαραμένου).
Η μπάντα έχει κυκλοφορήσει 
τρείς δίσκους και ένα single το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν 
soundtrack στην ταινία μικρού 
μήκους «American Burger II».
Το «Yeah! That Girl», σήμα κατα-
τεθέν τους, υπάρχει σε κάθε σω-
στή ραδιοφωνική λίστα, έχοντας 
ξεπεράσει τα 250,000 views στο 
youtube
Οι Big Nose Attack κάνουν ένα 
διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις 
του 4ου τους άλμπουμ για να 
επισκεφθούν τα Γιάννενα για ένα 
εκρηκτικό show

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 
Μπάμπης Στόκας και Μελίνα 
Κανά συναντιούνται επί σκη-
νής του Stage, σε ένα πρό-

γραμμα που έχουν επιμεληθεί με τη 
συνεργασία του Οδυσσέα Ιωάννου.
Τραγούδια από το πλούσιο προσωπικό 
τους ρεπερτόριο που έχουν αφήσει τα 
σημάδια τους στον χάρτη της ελληνι-
κής δισκογραφίας αλλά και σπουδαία 
τραγούδια μεγάλων δημιουργών που 
μας συσπειρώνουν γύρω από ένα κοι-
νό αίσθημα.
Με ενωτική διάθεση, μας καλούν να 
θυμηθούμε τις αναφορές μας και να 
τραγουδήσουμε λόγια και μελωδίες 
από όλο σχεδόν το φάσμα του ελληνι-
κού τραγουδιού.

Ηλεκτρικές μπαλάντες εναλλάσσονται 
με διαχρονικά λαϊκά τραγούδια –ορι-
σμένα από τα οποία θα τραγουδήσουν 
για πρώτη φορά- σε ένα πρόγραμμα, 
που μέσα από τα ξαφνιάσματα και 
τις εκπλήξεις του, θα ανακαλύψουμε 
ξανά τα τραγούδια της ζωής μας.
Μαζί τους οι μουσικοί: Χρυσόστομος 
Καραντωνίου/Κιθάρες Γιώργος Πα-
χής/Μπουζούκι Αλέξανδρος Κούρος/
Ντράμς Αντωνία Τσολάκη/Μπάσο Δη-
μήτρης Καρασούλος/Ηλεκτρική κιθά-
ρα Γιώργος Θεοδωρόπουλος/Πλήκτρα 
Ηχοληψία: Σάκης Πυριόχος.
Παραγωγή: Ηχόχρωμα Πόρτες 21.30, 
έναρξη 22.30, προπώληση, μειωμένο, 
φοιτητικό: 10€, ταμείο: 12€ (Η τιμή 
του μειωμένου ισχύει και στο ταμείο)

Στόκας-Κανά: «Τι 'ναι αυτό 
που μας ενώνει» στο Stage



να είναι κι οι ίδιοι συμμέτοχοι. Υπάρχει τόση 
πολλή γνώση στις τοπικές κοινωνίες που 
πρέπει να προβληθεί και να μην χαθεί».
Το επόμενο διάστημα η εφαρμογή θα 
εμπλουτιστεί με νέα τεχνολογικά εργαλεία 

που θα δίνουν τη δυνατότητα στους «αφη-
γητές» να ζωντανεύουν τις ιστορίες τους. Το 
έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή με 2.374.437,50 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Pluggy: Μια πλατφόρμα διήγησης 
ιστοριών πολιτισμού

Ένα σοκάκι σε νησί των Κυκλά-
δων, ένα εγκαταλειμμένο ναυπη-
γείο στη Μάλαγα, ένα ξεχασμένο 
άγαλμα στο Λονδίνο μπορούν να 

κρύβουν μια ιστορία που μέχρι χθες παρέμε-
νε άγνωστη.
«Γι’ αυτό και το Pluggy, η πλατφόρμα κοι-
νωνικής δικτύωσης προσφέρει καινοτόμα 
εργαλεία στους πολίτες για να δημιουργούν 
και να δημοσιεύουν τις δικές τους ιστορίες 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς να τις 
μοιράζονται με τους φίλους τους με τους 
γνωστούς τους με όλο το κοινωνικό δίκτυο 
το οποίο είναι μέλος της πλατφόρμας και με 
αυτόν τον τρόπο να τις προωθούν ευρέως 
και να γίνονται οι ίδιοι κοινωνοί της πολιτι-
στικής κληρονομιάς του τόπου τους» δηλώ-
νει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων ο Νίκος Φραγκάκης, επιστημονι-
κός υπεύθυνος του ευρωπαϊκού έργου. Ήδη, 
οι πρώτες ιστορίες του Pluggy αφορούν σε 
πόλεις στην Ισπανία, ενώ έχουν αναρτηθεί 
και ιστορίες από τη Δημητσάνα και την Τήνο.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η εφαρμο-
γή δεν αφορά μόνο σε Έλληνες αλλά απευ-
θύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, 
χωρίς βέβαια να περιορίζεται η χρήση του 
από πολίτες άλλων χωρών». Η Ευρώπη, με 
την πολυπολιτισμική της σύνθεση και τη 
συνεχή εσωτερική μετακίνηση των πολιτών 
της αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την ανά-
πτυξη μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύ-
ωσης, που θα επιτρέπει στον οποιοδήποτε 
να μοιράζεται ιστορίες και εμπειρίες σχετικές 
με τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρο-
νομιά.
«Μπορεί ο καθένας μας να μπει στο pluggy.
eu όπου υπάρχει ένα απλό συγγραφικό ερ-
γαλείο και δίνει τη δυνατότητα στον καθένα 
να ανεβάσει τις φωτογραφίες του με ένα κει-
μενάκι-ιστορία που τις συνοδεύει», λέει ο κ. 
Φραγκάκης.
Όπως εξηγεί «βασική μας επιδίωξη είναι να 
υπάρχει ένα φόρουμ συζήτησης στο οποίο θα 
ακούγονται ιστορίες που δεν έχουν καταγρα-
φεί επίσημα. Ο χρήστης θα μπορεί να ενεργεί 
ως εξειδικευμένος 'αφηγητής', να δημιουργεί 
τις δικές του, συναρπαστικές ιστορίες. Έτσι, 
θα συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της 
υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
καθώς και στη μετάδοση των πολιτιστικών 
αξιών και της ταυτότητας της πολιτιστικής 
οργάνωσης, της κοινωνικής ομάδας και του 
τόπου του. Εμείς παρακινούμε τους πολίτες 
να μην είναι απλοί καταναλωτές και παρα-
τηρητές της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά 

Μπορεί ο καθέ-
νας μας να μπει 
στο pluggy.eu 
όπου υπάρχει ένα 
απλό συγγραφι-
κό εργαλείο και 
δίνει τη δυνατό-
τητα στον καθένα 
να ανεβάσει τις 
φωτογραφίες του 
με ένα κειμενά-
κι-ιστορία που 
τις συνοδεύει
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