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Η «πρωτιά» των Ιωαννίνων 
στην κωπηλασία

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η πρώτη διεθνής διοργάνωση κω-
πηλασίας στην Ελλάδα έγινε στις 
αρχές Αυγούστου του 1970, επί 
χούντας. Ήταν το α’ παγκόσμιο 

πρωτάθλημα εφήβων, και ο τόπος διεξαγω-
γής του ήταν η λίμνη των Ιωαννίνων.
Το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός, τα 
Γιάννενα το περίμεναν πώς και πώς. Τα δη-
μοσιεύματα του τοπικού Τύπου ήταν αποθε-
ωτικά, με τίτλους σαν «Η εκδήλωσις που θα 
προβάλη παγκοσμίως την πόλιν μας».
Για τη διεξαγωγή των παγκόσμιων κωπη-
λατικών αγώνων κινητοποιήθηκαν όλοι οι 
φορείς της πόλης: Ναυτικός Όμιλος, Εθνικό 
Ναυτικό Κέντρο, Νομαρχία, Δήμος, Χωρο-
φυλακή, ακόμα και ο Στρατός που διέθεσε 
ακόμα και μέσα για να γίνουν τα έργα που 
απαιτούνταν.
Η αφετηρία των αγώνων ήταν στη Λιμνο-
πούλα, και ο τερματισμός μεταξύ της Νήσου 
και του «Δώδεκα»: μια διαδρομή 1,5 χλμ. Ο 
πύργος και οι εξέδρες για τους επισήμους και 
τους θεατές είχαν τοποθετηθεί στο «Δώδε-
κα», με τη βοήθεια του στρατού. Στη Λιμνο-
πούλα έγιναν έργα όπως διαμόρφωση και 

εξωραϊσμός χώρου, ανέγερση εντευκτηρίου 
και κατασκευή νέας προβλήτας ενώ εγκα-
ταστάθηκαν ειδικά γραφεία, ταχυδρομείο, 
τράπεζα και σταθμοί πρώτων βοηθειών. Και 
βέβαια κρίσιμα σημεία της πόλης φωταγω-
γήθηκαν και σημαιοστολίστηκαν.
Όσον αφορά τη διατροφή των αθλητών, αυτή 
γινόταν στο εστιατόριο του (παλιού) Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. «Για την διατροφήν 
των φιλοξενούμενων έχει εγκατασταθή στο 
εστιατόριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
ειδικός μάγειρας του Χίλτον με το επιτελείο 
του! Φυσικά έχουν ληφθή όλα τα μέτρα ώστε 
το φαγητό των αθλητών να είναι άφθονο και 
αυτό ακριβώς που τους χρειάζεται» αναφέ-
ρεται σε δημοσίευμα.
Η… παροχή που κέρδισε τις εντυπώσεις, 
ήταν όμως οι λέμβοι. «Όλαι σχεδόν αι λέμβοι 
έχουν παραληφθή και ευρίσκονται εις κιβώ-
τια. Ειδικαί εγκαταστάσεις γίνονται διά την 
τοποθέτησίν των» σημειώνεται. Σαράντα 
δύο ολοκαίνουριες βάρκες είχαν αγοραστεί 
από την Ιταλία έναντι 2 εκατομμυρίων δραχ-
μών – ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για 
εκείνη την εποχή. Ο πρόεδρος της παγκόσμι-
ας ομοσπονδίας κωπηλασίας είχε ευχαριστή-
σει μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση «διά 

την ανάπτυξην τις αγωνιστικής κωπηλασί-
ας εις την χώραν διά της αγοράς ομαδικώς, 
εντελώς καινούργιων λεμβών, το οποίον 
επέτρεψεν εις τας περισσοτέρας ομοσπονδί-
ας α αποφύγουν μια πολύ δύσκολη και πολυ-
δάπανη μεταφορά υλικού». Το «ευχαριστώ» 
είχε ειπωθεί κατά την τελετή έναρξης που 
έγινε την πρώτη μέρα στο υπαίθριο θέατρο 
της ΕΗΜ. Παρών ήταν και ο υφυπουργός 
Αθλητισμός Κωνσταντίνος Ασλανίδης, τον 
οποίο χαρακτήριζαν «αναμορφωτή του ελ-
ληνικού αθλητισμού» (επί των ημερών του 
έγιναν αρκετά αθλητικά έργα, ενώ όλα τα 
σωματεία πέρασαν στον απόλυτο έλεγχό 
του).
Στα παραλειπόμενα των αγώνων, οι… βατρα-
χάνθρωποι. Την πρώτη μέρα των αγώνων, οι 
θεατές, αν μη τι άλλο, χόρτασαν θέαμα. «Οι 
βατραχάνθρωποι σε κύματα ερρίπτοντο υπό 
στρατιωτικού αεροπλάνου και έπιπτον σιγά 
σιγά στα νερά της λίμνης δι’ αλεξίπτωτων» 
αναφέρει δημοσίευμα.
Στην πρώτη διεθνή αυτή διοργάνωση, συμ-
μετείχαν αθλητές από 20 χώρες, ενώ ο αριθ-
μός των επισκεπτών στα Γιάννενα ανήλθε 
στα 700 άτομα. Τα περισσότερα μετάλλια 
τότε τα είχε κερδίσει η Ανατολική Γερμανία.

Ναυτικός 
Όμιλος 
Ιωαννίνων. Η 
χρονολογία 
της 
φωτογραφίας 
ωστόσο 
δεν έχει 
ταυτοποιηθεί. 
Εκτιμάται 
ότι είναι της 
δεκαετίας του 
‘70

Η αφετηρία 
των αγώνων 
ήταν στη Λι-
μνοπούλα, και 
ο τερματισμός 
μεταξύ της 
Νήσου και του 
«Δώδεκα»: μια 
διαδρομή 1,5 
χλμ. Ο πύργος 
και οι εξέδρες 
για τους επισή-
μους και τους 
θεατές είχαν 
τοποθετηθεί στο 
«Δώδεκα», με 
τη βοήθεια του 
στρατού. 
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«Έχουμε την ομορφότερη 
διαδρομή της Ελλάδας»

Πάμε στον 13ο Γύρο Λίμνης 
λοιπόν;
13ο και τυχερό, όπως εύχομαι να 
είναι… τουλάχιστον από την άπο-
ψη καιρού.

Πάντως και πριν από μερικά 
χρόνια που ο καιρός δεν ήταν 
πολύ καλός, δεν χάλασε ο 
αγώνας…
Ναι, ίσα ίσα πήραμε ωραίες εικό-
νες και οι αθλητές το χαρήκανε. 
Εμείς βέβαια ως διοργάνωση, εί-
χαμε τις… δυσκολίες μας, αλλάξα-
με δύο-τρεις φορές ρούχα, αλλά 
εντάξει…
Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας και η 
διοργάνωση είναι σε επίπεδο που 
δεν τους χαλάει μια βροχή;
Έτσι είναι. Αν δεν το δούμε έτσι 
δεν θα μπορέσει ποτέ να εξε-
λιχθεί. Η μέχρι τώρα πορεία 
του αγώνα είναι τέτοια που τον 
έχει καθιερώσει ως το επίσημο 
«30άρι» της Ελλάδας και επίση-
μο αγώνα του Σεπτεμβρίου. Όταν 
μιλάμε για τις αποστάσεις των 30 
χλμ. όλοι όσοι ασχολούνται, φέρ-
νουν στο μυαλό τους πρώτα τον 
αγώνα των Ιωαννίνων, τον Γύρο 
Λίμνης.  Νομίζω επίσης ότι είναι 
ο αγώνας της πόλης, γιατί έχει 
φανεί ότι συμμετέχει και μάλιστα 
ο κόσμος τον περιμένει τον αγώ-
να, είτε ως εθελοντής, είτε ως 
αθλητής, είτε ως θεατής. 

Φέτος οι συμμετοχές έχουν 
ανέβει. Έχουν ανέβει και οι 
απαιτήσεις;
Το ευχάριστο είναι ότι οι συμμετο-
χές αυξάνονται κάθε χρόνο, ειδι-
κά στο 30άρι, στον μεγάλο αγώνα 
δηλαδή. Όσοι-ες έρχονται να τρέ-
ξουν σε αυτόν τον αγώνα, έρχο-
νται κυρίως εκτός Ιωαννίνων και 
Ηπείρου. Αυτό, έχει και ένα πολύ 
καλό οικονομικό αποτύπωμα 
στην πόλη. Καταλαβαίνουν όλοι 
δηλαδή ότι έρχονται οι αθλητές, 
φέρνουν τους συνοδούς, μένουν 
για δύο-τρεις μέρες. Χρειάζεται 
όμως μια άλλη αντιμετώπιση, 
όλο αυτό. 
Συμμετέχει ο οικονομικός ιστός 
της πόλης ή επωφελείται εξ 

αντανακλάσεως;
Από την πρώτη μέρα, η φιλοσο-
φία μας είναι να έχουν όλοι όφε-
λος και όχι μόνο η διοργάνωση. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν κοιτάμε 
μόνο από πού θα φτάσει η συμ-
μετοχή, να έρθει και να φύγει ο 
συμμετέχων, αλλά να κάτσει πε-
ρισσότερες μέρες. Γι αυτό ο Γύρος 
Λίμνης δεν είναι μονοδιάστατο 
αθλητικό γεγονός, αλλά έχει και 
το μη αθλητικό πρόγραμμα που 
είναι τεράστιο. Οι εκδηλώσεις που 
κάνουμε έχουν ένα στόχο επιπλέ-
ον, να φέρουμε οικογένειες και 
όχι μόνο το δρομέα. Ειδικά φέτος, 
το family run έχει τεράστιο ενδι-
αφέρον. Έρχονται οικογένειες για 
να τρέξουν μαζί, να τερματίσουν 
και να φωτογραφηθούν, ζώντας 
μοναδικές στιγμές. 

Ο Γύρος έχει μια μόνιμη σχεδόν 
συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων
Ναι ήταν η Α’ καρδιολογική, με 
τους γιατρούς που μας βοήθησαν, 
αλλά και η Καλών Τεχνών. Είμα-
στε 3-4 χρόνια συνεργάτες με το 
εργαστήριο Γλυπτικής που μας 
κάνει τα μετάλλια και αναμνη-
στικά για τους ανθρώπους που 
έρχονται στον Γύρο και βοηθά-
νε, είτε δημοσιογράφοι, είτε tour 
operators, είτε επαγγελματίες 
που κάνουν συναντήσεις κ.λπ.

Πού μπορεί να φτάσει ο Γύρος;
Δεν είναι καθαρά θέμα δικό μας 
αλλά και του ανταγωνισμού. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκα-
τοντάδες αγώνες που γίνονται σε 
όλη την Ελλάδα. Στην περιοχή 
μας γίνονται επίσης αρκετοί, 30 
ή 40 νομίζω. Μπορεί κάποιος να 
κάνει σωστή δουλειά, αλλά να 
μην μπορεί να φανεί. Ο στόχος ο 
δικός μας είναι το στίγμα μας να 
είναι καθαρό, να έχει συνέπεια, 
να μπορούμε να σκεφτόμαστε την 
επόμενη χρονιά, που ήδη το κά-
νουμε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 
αγώνες που δεν συνεχίζουν. Το 
μεγαλύτερο «κατόρθωμα», είναι 
ότι 13 χρόνια είμαστε στη γραμμή 
εκκίνησης με συνέπεια και συ-

νέχεια μεγαλώνοντας τον αγώνα. 
Αυτό οφείλεται και στην πόλη, 
στους εθελοντές, που αν δεν τους 
είχαμε, δεν θα ήμασταν εδώ. 

Δεν λείπει και η καχυποψία 
μερικές φορές πάντως
Όντως. Μπορεί να υπάρχει κό-
πωση, η αίσθηση της πλήρωσης 
και έλλειψης ενδιαφέροντος για 
κάποιον που το έχει κάνει ήδη, ή 
μπορεί να έχει αλλάξει η ζωή του 
και να μην μπορεί να το κάνει. 
Εμείς έχουμε τον ίδιο ενθουσια-
σμό, της πρώτης φοράς, διότι  συ-
νεχώς έχουμε ανανέωση και στον 
πυρήνα της οργανωτικής ομάδας, 
αλλά και στους εθελοντές. Είναι 
παιδιά που έχουν κυριολεκτικά 
μεγαλώσει μαζί με τον Γύρο Λί-
μνης, καθώς ήταν εθελοντές στα 
10 και τα 12 τους χρόνια και τώρα 
είναι 25. Είναι πολύ υγιές και μου 
αρέσει. Αλλά είναι και η φιλο-
σοφία προς αυτή την κατεύθυν-
ση, να μην πιέζονται δηλαδή τα 
πράγματα. Να βγαίνουν όμορφα 
και αυθόρμητα, σεβόμενοι τους 
αθλητές και τις αθλήτριες. 

Το μεγαλύτερο προτέρημα, 
ποιο είναι;
Έχουμε την ομορφότερη διαδρο-
μή της Ελλάδας, κάτι που δεν το 
είπαμε εμείς, αλλά όσοι συμμετέ-
χουν.

Ο Γύρος μεγάλωσε, μεγάλω-
σαν και άνθρωποι μαζί του. Οι 
αρχές της πόλης; Μεγάλωσαν 
και αυτές μαζί του;
Αυτά τα 13 χρόνια έχουν αλλάξει 
πράγματα. Θα θέλαμε Δήμο και 
Περιφέρεια όχι απλά κοντά μας, 
αλλά δίπλα μας. Ο αγώνας εξε-
λίσσεται και οι ανάγκες αλλάζουν. 
Δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά 
δεδομένα. Φέτος βλέπω περισσό-
τερο ενθουσιασμό, από νέους αν-
θρώπους και αυτό με χαροποιεί. 
Να δούμε πως θα πάμε μέχρι τον 
15ο αγώνα, το 2021, για τον οποίο 
κάνουμε ήδη σχέδια.

Ευχαριστώ πολύ
Ευχαριστώ κι εγώ

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ]

Ο Ηλίας Σπυριούνης, γενικός διευθυ-
ντής του Ioannina Lake Run, του Γύρου 
της Λίμνης, μιλάει στον Τύπο Ιωαννί-
νων για τον αγώνα που φτάνει φέτος 
τα 13 χρόνια, τις προοπτικές του και το 
αποτύπωμά του στην πόλη
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Περισσότερα από 170 χρόνια μετά 
τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 
βρετανικού πλοίου HMS Terror 
στο Αρκτικό Αρχιπέλαγος του 

Καναδά, οι πρώτες εικόνες από το κουφά-
ρι του δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, 
αποκαλύπτοντας ένα καλοδιατηρημένο 
εσωτερικό που θα μπορούσε να ρίξει φως 
σ’ αυτή τη μυθική αποστολή.
Το Terror ήταν το ένα από τα δύο πλοία που 
μετείχαν στην αποστολή του Βρετανού εξε-
ρευνητή Τζον Φράνκλιν: απέπλευσαν από 
τη Βρετανία το 1845 αναζητώντας το Βο-
ρειοδυτικό Πέρασμα, το οποίο ενώνει τον 
Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωεκανό μέσω 
της Αρκτικής.
Το τέλος ήταν τραγικό. Οι 129 ναυτικοί 
έμειναν αποκλεισμένοι επί ενάμιση χρόνο 
στους πάγους και στο τέλος πέθαναν από 
την πείνα ή από το κρύο.
Οι λεπτομέρειες της μεγαλύτερης τραγω-
δίας στην εξερεύνηση της Αρκτικής παρα-
μένουν μέχρι και σήμερα αόριστες. Είναι 

άγνωστη ακόμη και η ακριβής ημερομη-
νία του τέλους. Το πρώτο πλοίο, το HMS 
Erebus βρέθηκε το 2014 στην ίδια ζώνη.
Οι εικόνες που τράβηξαν οι δύτες και ένα 
υποθαλάσσιο, τηλεχειριζόμενο ρομπότ 
αποκαλύπτουν ανέπαφα αντικείμενα από 
τη ζωή στο πλοίο, το κουφάρι του οποίου 
βρέθηκε το 2016 σε βάθος 24 μέτρων στα 
ανοιχτά του νησί του Βασιλιά Γουλιέλμου, 
στα ανατολικά του Κόλπου Κέμπριτζ.
«Μας δόθηκε η εντύπωση, εξερευνώντας 
το HMS Terror, ότι επρόκειτο για ένα πλοίο 
που εγκαταλείφθηκε πρόσφατα από το 
πλήρωμά του, φαινόταν σαν να είχε γλιτώ-
σει από το πέρασμα του χρόνου», ανέφερε 
ο Ράιαν Χάρις, ο διευθυντής της αρχαιολο-
γικής αποστολής και κυβερνήτης του τηλε-
χειριζόμενου ρομπότ που χρησιμοποιήθη-
κε στις έρευνες.
Στις 48 καταδύσεις -οι επτά από τις οποίες 
με το ρομπότ- σε νερά όπου η θερμοκρασία 
κυμαινόταν γύρω στο μηδέν, η ομάδα τρά-
βηξε βίντεο του 90% της κατώτερης γέφυ-
ρας του πλοίου. Ένα πηδάλιο καλυμμένο 
με άλγη, μια κουκέτα κρυμμένη κάτω από 

λάσπη και ανεμώνες, πιατικά και μπου-
κάλια: όλα έμειναν όπως ήταν, λες και το 
πλοίο εγκαταλείφθηκε βιαστικά πριν από 
το 170 χρόνια.
Τα ιζήματα που κάλυψαν το δωμάτιο του 
καπετάνιου, το Φράνσις Κρόζιερ, επέτρε-
ψαν να διατηρηθεί το γραφείο του στο 
οποίο οι ερευνητές αναμένουν ότι θα βρουν 
επιστημονικά όργανα και χάρτες.
Οι έρευνες αυτές έγιναν σε συνεργασία με 
οργανώσεις ντόπιων Ινουίτ. Η προφορι-
κή παράδοση αυτών των ιθαγενών, με τις 
ιστορίες να μεταδίδονται από γενιά σε γε-
νιά, επέτρεψε να εντοπιστούν τα δύο πλοία.
Μόνο το ιδιαίτερο διαμέρισμα του καπε-
τάνιου παραμένει απροσπέλαστο, εξαιτίας 
μιας κλειστής πόρτας. Οι ερευνητές ελ-
πίζουν ότι εκεί θα βρουν χειρόγραφα που 
ίσως διατηρήθηκαν χάρη στο ψύχος και τη 
λάσπη.
Η ιστορία των δύο πλοίων και των πληρω-
μάτων τους, μεταφέρθηκε εξαιρετικά στην 
τηλεόραση, στο «Terror», τη σειρά που η 
πρώτη της σεζόν βασίστηκε στο σενάριο 
του Ντέιβιντ Καϊγκάνιτς

Ο «Τρόμος», το «Έρεβος» 
και τα μυστικά τους

Το Terror ήταν το 
ένα από τα δύο 
πλοία που μετεί-
χαν στην αποστο-
λή του εξερευνητή 
Τζον Φράνκλιν: 
απέπλευσαν από 
τη Βρετανία το 
1845 αναζητώντας 
το Βορειοδυτικό 
Πέρασμα.
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Ποια είναι τα «διασημότερα» 
αξιοθέατα των Ιωαννίνων;
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η εποχή της άμεσης σχέσης, έως 
και εξάρτησης από το ίντερνετ, 
περιλαμβάνει και τη συνεχή  
αλληλεπίδραση με τους γύρω 

μας, αλλά και με τα… γύρω μας πράγματα.
Η Google για παράδειγμα, ζητάει αξιο-
λογήσεις των χρηστών σχεδόν για τα… 
πάντα. Από την άλλη, οι χρήστες-τριες 
μπαίνουν πιο εύκολα στη διαδικασία αξι-
ολογήσεων και εντυπώσεων-κριτικών 
για μέρη που επισκέπτονται, ειδικά αν 
είναι επιχειρήσεις και σημεία δημόσιου 
ενδιαφέροντος. 
Φυσικά, δεν λείπει η υπερβολή, τόσο από 
τους χρήστες, όσο και από τους φορείς 
όπως η Google. Είναι ακόμα νωπός ο «εμ-
φύλιος» βαθμολογιών για την ταινία του 
Κώστα Γαβρά για τον Γιάνη Βαρουφάκη 
από έλληνες χρήστες του IMDB, χωρίς να 
έχουν καν δει την ταινία ακόμα. Επίσης, η 
Google μπορεί να σας ζητήσει να αξιολο-
γήσετε ακόμα και… σταθμό διοδίων, μετά 
το πέρασμά σας από εκεί (δεν είναι πλά-
κα, αφήστε ανοιχτό το ίντερνετ στο κινη-
τό περνώντας από το σταθμό Τερόβου και 
τα ξαναλέμε…).
Ποιες τοποθεσίες και υπηρεσίες των Ιω-
αννίνων όμως βαθμολογούν περισσότε-
ροι χρήστες και χρήστριες στη Google;
Πολλές επισκέψεις, σχεδόν 2.400, έχει το 
Μουσείο Αλή Πασά και Επαναστατικής 
Περιόδου στο Νησί, με 4,6 αξιολόγηση. 
Το Σπήλαιο Περάματος έχει επίσης πολ-
λές επισκέψεις με βαθμολογίες-κριτικές, 
από τα αξιοθέατα και τις υπηρεσίες της 
πόλης, συνολικά 2.000 και πλέον και με 
πολύ καλό μέσο όρο βαθμολογίας, 4,7.
Φυσικά, η βαθμολογία είναι σχετική, κα-
θώς δεν λείπουν ποτέ ούτε οι ειλικρινείς, 
ούτε οι… ανειλικρινείς αξιολογήσεις. Επί-
σης, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις άγνοι-
ας των χρηστών για τη σωστή χρήση της 
δυνατότητας που παρέχει η Google. 
Πολλές αξιολογήσεις, με εξίσου καλό 
μέσο όρο, έχει το Μουσείο Αργυροτεχνί-
ας στο Ιτς Καλέ (411 αξιολογήσεις) και το 
Βυζαντινό Μουσείο (238).
Εκεί που τα πράγματα γίνονται… ενδιαφέ-
ροντα, είναι στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ που το 
έχουν αξιολογήσει 387 άτομα, έχει μέτριο 
μέσο όρο (3,6) και υπάρχουν αρκετά σχόλια, 
ειδικά από ξένους ταξιδιώτες που δεν είναι 
καθόλου κολακευτικά. Υπάρχουν φυσικά 
και άλλα, που δηλώνουν ικανοποίηση.

Ακόμα λιγότερες αξιολογήσεις, αλλά τον 
ίδιο περίπου μέσο όρο, έχει το αεροδρόμιο 
Ιωαννίνων (47, 3,6 βαθμός). 
Αυτά είναι μερικά από τα πιο προβεβλη-
μένα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, 
τα οποία έχουν και μια κάπως «προσωπο-
παγή» υπόσταση. Όπως προαναφέρθηκε, 
στη Google μπορείς να βαθμολογήσεις τα 
πάντα σχεδόν. Το Κάστρο των Ιωαννίνων 

πχ έχει πάνω από 3.500 αξιολογήσεις, 
στις οποίες μπορείς να διαβάσει κανείς 
ό,τι μπορεί να φανταστεί, ενώ το Εθνικό 

Πάρκο Βίκου-Αώου έχει γύρω στις 1.700 
αξιολογήσεις.
Αντίθετα, χώροι όπως το Αρχαιολογικό 
Μουσείο ή το Φετιχιέ Τζαμί έχουν πολύ 
λιγότερες από τις αναμενόμενες αξιο-
λογήσεις. Εκτός από την «υπόσταση» 
των τοποθεσιών, των μνημείων και των 
υπηρεσιών στη Google, χρειάζεται και η 
αντίστοιχη κινητικότητα από τους φορείς, 

με αξιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών, 
ανάρτηση φωτογραφιών, αναλυτικών 
πληροφοριών για ωράρια κ.λπ.  
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8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αγορά φέρνει 
(και) στα Γιάννενα, στις 8 Σεπτεμ-
βρίου, τον Γιάννη Χαρούλη στον 
Φρόντζο. Ώρα έναρξης 21:00, 
πόρτες 19:30. 
Τιμές Εισιτηρίων: Φοιτητικό / ανέρ-
γων: 12€. Γενική είσοδος: 14€ 
Σημεία προπώλησης από Τετάρτη 
21 Αυγούστου: Ticket Services: 
https://www.ticketservices.gr, Public: 
https://tickets.public.gr και σε όλα τα 
καταστήματα Public. 
Από Πέμπτη 22 Αυγούστου: Πολυ-
χώρος Αγορά: Κ. Κατσαρή, Ιωάν-
νινα / 6932580464, Ticketsioannina: 
Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα / 
694752992, Γερμανός: Κεντρική 
Πλατεία Ιωαννίνων

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

O ΓΙΏΡΓΟΣ 
ΓΑΚΗΣ ΣΤΟ 
ELLOPIA POINT
ΔΕΎΤΕΡΑ 9 Σεπτεμβρίου από 
τις 21.00, ο Γιώργος Γάκης παίζει 
unplugged στο Ellopia Point. 
Τηλ 2651094554

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΕΏΝΟΡΑ 
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ 
ΣΤΟΝ ΦΡΟΝΤΖΟ
Η ΕΛΕΩΝΟΡΑ Ζουγανέλη έρχε-
ται στα Γιάννενα, στις 15 Σεπτεμ-
βρίου, για ένα live στο πλαίσιο του 
φεστιβάλ «Αγορά» (έναρξη 21.30, 
εισιτήριο 10 ευρώ προπώληση, 
13 στο ταμείο. Μαζί της θα παί-
ξουν οι Μιχάλης Ασίκης πλήκτρα, 
Δημήτρης Μπαρμπαγάλας κιθάρες, 
Μανώλης Καλπάκης μπουζούκι, 
Μιχάλης Καπηλίδης τύμπανα, 
Ντίνος Χατζηιορδάνου ακορντεόν, 
Βασίλης Νησσόπουλος μπάσο.

13-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

SADOMAS ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
SADOMAS και Λόγος Απειλή 
εμφανίζονται στις Αναιρέσεις, στο 
θεατράκι της Σκάλας

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από τη Σιγκαπούρη στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Όμμα κάτω απο το φεγγάρι

Εκδηλώσεις με τίτλο «Ioannina New 
Era» στις όχθες της Παμβώτιδας δι-
οργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Ιωαννιτών από 13 έως 15 Σε-

πτεμβρίου. Οι εκδηλώσεις γίνονται για το «κα-
λωσόρισμα του φθινοπώρου στην πόλη μας» 
όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση. Ο τίτλος 
«Ioannina New Era», ελληνιστί «Ιωάννινα 
Νέα Εποχή», παραπέμπει στην παράταξη του 
δημάρχου Μωυσή Ελισάφ «Γιάννενα-Νέα Επο-
χή»…
Οι εκδηλώσεις λοιπόν θα γίνουν στο Πέραμα, 
στον Μώλο και στο Νησί, με την είσοδο για το 
κοινό να είναι ελεύθερη. Όλες θα ξεκινούν στις 
20:30. Αναμφίβολα, όλη την προσοχή θα κερδί-
σει η εν πλω συναυλία από την πλατεία Μαβί-
λη έως το «Δώδεκα» με Γιώργο Γάκη κι άλλους.
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
PeramaRocks/Λιμάνι Περάματος
Συμμετέχουν: Daffodils, Felony Case, Fire 
Burst και οι Blues Makers με τον Γιάννη Αυ-
γερινό.
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019
Rockarolla/Εν πλω συναυλία με τα καραβάκια 
από την πλατεία Μαβίλη έως το «Δώδεκα»

Συμμετέχουν: George Gakis & the Trouble-
makers, Fortissimo
Μια rock βαρκαρόλα με καραβάκια που θα υπο-
δέχονται το κοινό και βόλτα δίπλα στις όχθες 
της λίμνης για να την απολαύσουν θεατές και 
περιπατητές του Μώλου.
■H επιβίβαση στα καραβάκια θα γίνεται δωρε-
άν με δελτία προτεραιότητας που θα διανεμη-
θούν στο κιόσκι του Mώλου, στις 7:30 μ.μ.
Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019
Party Island/Νησί (πλατεία)
Η εκδήλωση ξενικά με Rock ’n’ roll πάρτυ και 
συνεχίζεται με λαϊκά και έντεχνα ελληνικά τρα-
γούδια με την Ορχήστρα του Γιάννη Σταύρου.
Street Musicians από το ISM (Ιoannina School 
of Music) θα υποδέχονται τους θεατές στους 
γραφικούς δρόμους του Νησιού.
Παράλληλα ο Αιμίλιος Νέος θα εκθέσει τις φω-
τογραφίες του.
■Το Σωματείο Λεμβούχων Νήσου προσφέρει 
στους επισκέπτες μειωμένο εισιτήριο από τις 6 
μ.μ. και μετά (1 ευρώ ανά διαδρομή). Τα τελευ-
ταία δρομολόγια από το Νησί θα γίνουν μετά 
το πέρας των εκδηλώσεων για την ομαλή επι-
στροφή των επισκεπτών.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ πανσέληνο του φθινοπώρου,  Σάββα-
το, 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 στον   αύλειο χώρο του 
Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτς Καλε, οι Όμμα θα πα-
ρουσιάσουν ζωντανά μία ατμοσφαιρική βραδιά με απο-
κλειστικά δικές τους μουσικές και τραγούδια.
Βαγγέλης Μπουλουχτσής - ακ. κιθάρα, φωνητικά, Περι-
κλής Μπουλουχτσής - ηλ. κιθάρα, φωνητικά, Κωνσταντίνα 
Γοργόλη - φωνητικά, κρουστά, φλάουτο, Αντώνης Παπα-
δόπουλος - ηλ. κιθάρα, ambient κιθάρα, fx.

Ευθύμης Σφαιρόπουλος - κοντραμπάσο
Ηχοληψία, ηχογράφηση - Δημήτρης Καραγεώργος, P.A, 
φωτισμοί - Γιώργος Βράνος, Tec. support - Δημήτρης 
Ρούσσης
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πρόσβαση και από 
τη Νότια Πύλη του Ιτς Καλέ. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνή-
σετε με το Μουσείο Αργυροτεχνίας στο τηλ.: 2651064065 
(καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

ΤΟ 3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ Φεστιβάλ Δωδώνης, που διοργανώ-
νουν ο Δήμος Δωδώνης, η Περιφέρεια Ηπείρου κι άλλοι 
φορείς, ρίχνει αυλαία με μια συναυλία της Κινεζικής Ορ-
χήστρας Σιγκαπούρης. Η συναυλία θα γίνει τη Δευτέρα 9 
Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στο αρχαίο θέατρο της Δωδώ-
νης, με ελεύθερη είσοδο.
Η Κινεζική Συμφωνική Ορχήστρα της Σιγκαπούρης είναι 
το μοναδικό επαγγελματικό σύνολο του είδους στη Σι-
γκαπούρη. «Έχοντας ως επικεφαλής τον πρωθυπουργό 
της χώρας Lee Hsien Loong, έχει ως διπλό στόχο, από 
το 1997 που ιδρύθηκε, τη διατήρηση του παραδοσιακού 
στοιχείου και τον εμπλουτισμό του παγκόσμιου ρεπερτο-
ρίου με το στοιχείο αυτό» αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση. Η Singapore Chinese Orchestra θα πραγματοποιή-
σει στη Δωδώνη τη μοναδική της συναυλία στην Ελλάδα, 
υπό τη μουσική διεύθυνση του μόνιμου αρχιμουσικού της 
Tsung Yeh.
Με 72 μουσικούς επί σκηνής και περισσότερους από 85 
συντελεστές συνολικά, η Κινεζική Ορχήστρα Σιγκαπού-
ρης θα παρουσιάσει στη Δωδώνη ένα πρόγραμμα ειδικά 
διαμορφωμένο για το κοινό του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Δωδώνης.
Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
έργα του οσκαρικού Tan Dun (βραβείο Όσκαρ για τη 
μουσική της ταινίας Τίγρης και Δράκος) και του, επίσης 
κινηματογραφικού, Eliott Schneider.

13-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Ιoannina New Era»... και μουσικά
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 39 χρόνια και κάτι μέρες, στις 2 Σε-
πτεμβρίου του 1980, οι Dead Kennedys, 
ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα 
όλων των εποχών, των διαστάσεων, των 

κόσμων και των μουσικών ειδών, κυκλοφόρησε το 
πρώτο άλμπουμ του. Το «Fresh Fruit for Rotting 
Vegetables» ήταν ένα τρομακτικά καινοτόμο και 
«επικίνδυνο» έργο τέχνης.
Όχι μόνο γιατί η μπάντα των τεσσάρων μυστήριων 
από το Σαν Φρανσίσκο, εκτός από πάνκικη, ήξερε 
και δέκα τόνους μουσική, ούτε γιατί ήταν μια φουλ 
προβοκατόρικη μουσική κολεκτίβα. 
Ο «λόγος παραπάνω» ήταν και παραμένει ο Τζέλο 
Μπιάφρα, ο Έρικ Ριντ Μπούτσερ, ο άνθρωπος που 

έχει αποφασίσει να μη συμβιβαστεί με τίποτα λιγό-
τερο από το ενορχηστρωμένο χάος. 
Οι Kennedys λοιπόν, είχαν καταρχάς όνομα που 
στην Ελλάδα θα τους εξασφάλιζε ότι θα ήταν 
για πάντα ένα underground group. Δεύτερον, 
είχαν αποφασίσει να προκαλέσουν την αμερικά-
νικη κοινωνία που βολόδερνε και ετοιμαζόταν 
να πέσει στα χέρια του Ρίγκαν, ο οποίος μέχρι 
τότε είχε, μεταξύ άλλων, συμπρωταγωνιστήσει 
με μια μαϊμού σε ταινία. Τρίτον, μπορεί να καλό-
βλεπαν μουσικά τους Ramones και τους Clash, 
αλλά ήταν δέκα τόνους πιο σκοτεινοί στον ήχο 
τους.
Το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει περιπολι-
κά να καίγονται, στα επεισόδια που ακολούθησαν 
την ποινή-χάδι που έλαβε ο δολοφόνος του Χάρβι 

Μιλκ, του ομοφυλόφιλου πολιτικού και του δημάρ-
χου Τζωρτζ Μοσκόνε. 
Το δε περιεχόμενο, είναι εκρηκτικό. Από το Too 
Drunk To Fuck στο Let’s Lynch the Landlord και 
από το I Kill Children στο Viva Las Vegas. Ανάμε-
σά τους, δύο απόλυτοι πανκ και γενικότερα, ύμνοι, 
το Holidays In Cambodia και το Kill The Poor, που 
το καθένα για ξεχωριστούς λόγους κρατάει μια δι-
αχρονική επικαιρότητα. Στην κορυφή όμως, ήταν 
είναι και θα είναι το Callifornia Uber Alles, ένα 
εφιαλτικά σατιρικό κομμάτι με βομβιστικούς κιθα-
ριστικούς τόνους.
Σήμερα, ο Τζέλο με τους Kennedys έχουν χωρίσει 
τα τσανάκια τους. Το Fresh Fruit όμως κρατάει κε-
ντρική θέση στις ακροάσεις των οπαδών, αλλά και 
στις συναυλίες τους.

Άμα δεν σας αρέσει, να πάτε 
διακοπές στην Καμπότζη
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Άνοιξε χθες τις πύλες της η 84ης 
Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ), με τιμώμενη χώρα της 
φετινής διοργάνωσης είναι την 

Ινδία. 
Η φετινή ΔΕΘ εκτιμάται ότι θα προσελκύ-
σει 300.000 επισκέπτες, ενώ οι άμεσοι και 
έμμεσοι εκθέτες ξεπερνούν τους 1.600, 
έναντι 1.494 πέρυσι, με αποτέλεσμα να 
έχουν καλυφθεί όλοι οι διαθέσιμοι χώροι. 
Η Ινδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της 
σε σχεδόν 3000 τετραγωνικά μέτρα στο 
περίπτερο 13, με περίπου 80 επιχειρή-
σεις να εκθέτουν τα προϊόντα τους σε ένα 
ευρύ φάσμα κλάδων, από τον πρωτογενή 
τομέα ώς την υψηλή τεχνολογία.

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η νεοφυής επιχειρηματική κοινότητα της 
χώρας δίνει επίσης δυναμικό «παρών». 
Στην έκθεση θα συμμετάσχουν περίπου 
300 ελληνικές startups, με την πρώτη 
ομάδα αυτών να «συστήνεται» στους επι-
σκέπτες από τις 7 ώς τις 11 Σεπτεμβρίου 
και τη δεύτερη από τις 12 ώς τις 15 του 
μηνός, στο περίπτερο 12 του εκθεσιακού 
κέντρου, στις τέσσερις "σκηνές" του οποί-
ου θα γίνουν περισσότερες από 150 ομιλί-
ες, για όλα τα θέματα αιχμής, όπως η 4η 
βιομηχανική επανάσταση.
Η 84η ΔΕΘ θα περιλαμβάνει ακόμη σημα-
ντικά θεματικά αφιερώματα, ενώ οι κρα-
τικές και διεθνείς συμμετοχές ανέρχονται 

σε 18 (Ινδία, Κύπρος, Ουρουγουάη, Λου-
ξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πο-
λωνία, Ινδονησία, Ρουμανία, Μπαγκλα-
ντές, Σερβία, Ρωσία, Νεπάλ, Ιράν, Ιταλία, 
Αίγυπτος, Κίνα και Βουλγαρία).
Σημαντική είναι η εκπροσώπηση του ελ-
ληνικού επιχειρείν: επιχειρήσεις από όλη 
την Ελλάδα συμμετέχουν στην έκθεση 
υπό την ομπρέλα της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων, ενώ ξεχωριστές πα-
ρουσίες έχουν τέσσερα επιμελητήρια, τα 
Εμποροβιομηχανικό και Επαγγελματικό 
Θεσσαλονίκης, το Εμποροβιομηχανικό 
Αθηνών και το Επιμελητήριο Σερρών. Συ-
νολικά, στα περίπτερα 2 και 3 βρίσκονται 
43 επιμελητήρια από όλη τη χώρα, με 308 
επιχειρήσεις.

«SMOKE FREE»

Yπενθυμίζεται ότι η έκθεση είναι και φέ-
τος «Smoke Free», απαλλαγμένη από τον 
καπνό των τσιγάρων, στο πλαίσιο πρω-
τοβουλίας σε συνεργασία με την "Παπα-
στράτος", ενώ είναι και η πρώτη διοργά-
νωση, όπου θα παρουσιασθεί πιλοτικά 
το δίκτυο 5G, με τη συνδρομή της Wind 
και της Huawei, επιβεβαιώνοντας τον δι-
αχρονικό ρόλο της ΔΕΘ ως εφαλτηρίου 
προβολής νέων τεχνολογιών. Οι επισκέ-
πτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από 
κοντά και να βιώσουν τις δυνατότητες 
των πρώτων 5G συσκευών (τηλεφώνων) 
στην Ελλάδα.

Η φετινή ΔΕΘ καλύπτει, πέραν του επι-
χειρηματικού σκέλους και μια ευρεία 
γκάμα ενδιαφερόντων. Μηχανοκίνηση 
(Automotion-Electricity-Mobility), ενέρ-
γεια (Energia), εκπαίδευση (Akademia), 
γαστρονομία (Γωνιά Γαστρονομίας) είναι 
μερικά μόνο από τα θεματικά αφιερώμα-
τα της έκθεσης. Επίσης φέτος, για πρώτη 
φορά, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες της 
ΔΕΘ θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο 
του Περιπτέρου 2, η Salonica Cannabis 
Expo 2019.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Όσον αφορά το κομμάτι της ψυχαγωγίας 
και γενικά των παράλληλων εκδηλώσε-
ων και συνεδρίων, στο πλαίσιο της Τιμώ-
μενης Χώρας διοργανώνεται πληθώρα 
events τόσο εντός όσο και εκτός του Δι-
εθνούς Εκθεσιακού Κέντρου (εικαστική 
έκθεση Ινδών καλλιτεχνών στο MOMus 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, επιδείξεις 
Ινδικού χορού-Bollywood Dance από την 
Kaly Stasinou, αφιέρωμα στον κινημα-
τογράφο της Ινδίας στην Αποθήκη 1 στο 
λιμάνι, παράσταση χορού Kathakali κτλ). 
Επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα 
διοργανωθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ το 4ο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφικής 
Επιχειρηματικότητας, από τις 7 έως τις 11 
Σεπτεμβρίου.
Με περισσότερους από 80 καλλιτέχνες 
και επιμελητές, η CHEAPART, για έκτη 

συνεχή χρονιά, θα φέρει κοντά το κοινό 
με τους δημιουργούς. Επίσης στην 84η 
ΔΕΘ σε καθημερινή βάση γνωστοί Έλλη-
νες καλλιτέχνες θα δίνουν τον μουσικό 
τόνο στην μεγάλη σκηνή, στο Τόξο της 
ΧΑΝΘ. Στη φετινή έκθεση θα βρεθεί και 
το παγκοσμίου φήμης Circo Medrano, 
που έρχεται ξανά, ύστερα από πολλά χρό-
νια, στην Ελλάδα.

ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕΙ

Η γενική είσοδος στην 84η ΔΕΘ είναι 7 
ευρώ, αλλά έχουν προβλεφθεί και μειω-
μένες τιμές (5 ευρώ) για προσέλευση τις 
καθημερινές 16.00-18.00 (εκτός Σαββά-
του & Κυριακής), για πολύτεκνους - τρί-
τεκνους και για τα παιδιά (4-10 ετών). Τα 
παιδιά έως 4 ετών είναι δωρεάν. Ειδικά 
για την 84η ΔΕΘ το παιδικό εισιτήριο πε-
ριλαμβάνει και είσοδο στο Circo Medrano. 
Το οικογενειακό εισιτήριο των τεσσάρων 
ατόμων είναι 20 ευρώ. Το εισιτήριο για το 
Circo Medrano είναι είτε ενιαίο για την 
84η ΔΕΘ και το Circo στα 10 ευρώ, είτε 
ξεχωριστό στο ταμείο του τσίρκου αφού 
εισέλθετε στην έκθεση στα 5 ευρώ.
Η ΔΕΘ διοργανώνεται υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονί-
ας-Θράκης). Το ωράριο της 84ης ΔΕΘ έχει 
ως εξής: Τις καθημερινές από τις 16:00 
έως τις 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από 
τις 10:00 έως τις 22:00._

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άνοιξε 
τις πύλες 
της 
η 84η 
ΔΕΘ
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