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• Η αποτύπωση κι ο σχολια-
σµός της επικαιρότητας δεν –πρέ-
πει να- είναι το αποκλειστικό έργο
ενός επαγγελµατία δηµοσιογρά-
φου. Υπάρχει κι αυτό που λέµε έ-
ρευνα, στο οποίο µπορεί επίσης
να κάνει σπουδαία πράγµατα έ-
νας επαγγελµατίας «λειτουργός»
της ενηµέρωσης και υπάρχουν
λαµπρά τέτοια παραδείγµατα, τό-
σο από το παρελθόν όσο και στις
µέρες µας.

Μία ανάλογη προσπάθεια έχουν
ξεκινήσει οι δηµοσιογράφοι του «Τύ-
πος Ιωαννίνων» (Typos – i.gr) Βαρ-
βάρα Αγγέλη και Γιώργος Τσαντί-
κος, οι οποίοι κάθε Σάββατο παρου-
σιάζουν στην ενηµερωτική ιστοσελί-
δα µία ιστορία< ρετρό που αφορά
τα Γιάννενα του παρελθόντος. Κείµε-
να που για να πάρουν σάρκα και ο-
στά απαιτούν ενδελεχή έρευνα, συν-
δυασµό στοιχείων, επαλήθευση πη-
γών, κόπο και χρόνο<

Οι δύο ανήσυχοι δηµοσιογράφοι
προχώρησαν µάλιστα και λίγο πα-
ραπέρα. Επέλεξαν 25 συν µία από
τις ρετρό ιστορίες που έχουν αναρ-
τήσει µέχρι σήµερα στην ιστοσελίδα
τους και τις έκαναν βιβλίο, γιατί, ό-
πως τόνισαν και στην πρόσφατη ε-
πιτυχηµένη παρουσίαση της έκδο-
σης, στον Πολυχώρο «∆ηµ. Χα-
τζής», αγαπούν το χαρτί και πιστεύ-
ουν, κόντρα στις δυσοίωνες προβλέ-
ψεις, ότι αυτό έχει µέλλον!

Η εκδήλωση
Πλήθος κόσµου βρέθηκε το α-

πόγευµα της περασµένης Τετάρτης
στα Παλιά Σφαγεία, µε αφορµή την
πρώτη παρουσίαση της έκδοσης
«25+1 Ρετρό Ιστορίες -Ιωάννινα»,
του Τύπου Ιωαννίνων και της
ΣΧΗΜΑ ΚοινΣΕπ.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης
Ηπείρου Αλέκος Καχριµάνης, ο
∆ήµαρχος Ιωαννίνων Θωµάς Μπέ-
γκας, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµί-
ου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης, οι

Αντιδήµαρχοι Θωµάς Γιωτίτσας και
Θανάσης Μανταλόβας, ο ∆ήµαρ-
χος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος, ο
πρώην υπουργός Σταύρος Καλο-
γιάννης, ο πρώην δήµαρχος Ιωαν-
νίνων Φίλιππας Φίλιος κ.α..

Για το βιβλίο µίλη-
σαν οι Γιώργος Σµύ-
ρης, επίκουρος Κα-
θηγητής Τµήµατος
Καλών Τεχνών Πανε-
πιστηµίου Ιωαννίνων,
Γιάννης Πάσχος, οµότ. Καθηγητής
Ιχθυολογίας στο ΤΕΙ Ηπείρου και η
συγγραφέας του βιβλίου Βαρβάρα
Αγγέλη. Την εκδήλωση συντόνισε ο
Γιώργος Τσαντίκος.

Οι ομιλίες
� Όπως σηµείωσε ο Γ. Σµύρης

στην παρέµβασή του, «χωρίς ‘οποι-
αδήποτε πρόθεση νοσταλγίας και ε-
ξωραϊσµού του παρελθόντος', όπως
σηµειώνουν οι επιµελητές, το βιβλίο
µας παρουσιάζει 26 ιστορίες που α-
φορούν γεγονότα και στιγµιότυπα α-
πό την ιστορία της αρχιτεκτονικής

κληρονοµιάς και του δηµόσιου χώ-
ρου στα Γιάννενα, σε ένα αµάλγαµα
του παλαιού και του νέου, στον διαρ-
κή αγώνα επιβίωση της µνήµης και
της εικόνας, από την περίοδο του ο-
θωµανικού παρελθόντος µέχρι σχε-

δόν την εποχή µας. Υψώνει ένα νέο
επίπεδο συνείδησης του χώρου, ε-
πίπεδο που επάνω του να µπορού-
µε ως κάτοικοι αυτής της πόλης
πραγµατικά να οικοδοµήσουµε και
προπαντός να στοχαστούµε».

� Από την πλευρά του ο Γ. Πά-
σχος τόνισε χαρακτηριστικά πως «η
παλιά πόλη είναι µέσα µας, κοινή
κληρονοµιά, κοινό αίµα, είναι ο κοι-
νός τόπος που ήρθαµε όταν γεννη-
θήκαµε και θα αφήσουµε όταν πεθά-
νουµε, είναι ό,τι έχουµε κοινό µε αυ-
τούς που ζουν, µε αυτούς που πέ-
ρασαν και µε αυτούς που θα ‘ρθουν.

Η µαγεία της πόλης, η µαγεία της λί-
µνης θα µας ακολουθεί για πάντα, εί-
ναι κοµµάτι του βαθύτερου εαυτού
µας».

� Αναφερόµενη στην εκδοτική
αυτή απόπειρα, η Βαρβάρα Αγγέλη
σηµείωσε πως «µε το βιβλίο αυτό
δεν επιδιώκουµε να γίνουµε ούτε ι-
στορικοί, ούτε αρχαιολόγοι, ούτε αρ-
χιτέκτονες. Τα κείµενα είναι γραµµέ-
να µε βάση τον δηµοσιογραφικό λό-
γο. Ένας από τους βασικούς ρόλους
του δηµοσιογραφικού λόγου είναι ο
διαµεσολαβητικός. Στην ουσία δηµι-
ουργήσαµε ένα παζλ από πληροφο-
ρίες, µελέτες και µύθους του παρελ-
θόντος, βάζοντας και το δικό µας ε-
ρευνητικό 'λιθαράκι' και φτιάξαµε ι-
στορίες που πρέπει να ειπωθούν για
την πόλη µας».

� Τέλος, ο Πρύτανης Γ. Καψά-
λης σε παρέµβασή του ανέφερε πως
«το βιβλίο αυτό προσκαλεί τον καθέ-
να από µας να µάθουµε περισσότε-
ρα για όσα βλέπουµε καθηµερινά σε
αυτήν την πόλη, αλλά δεν γνωρίζου-
µε αυτά που κρύβουν βαθιά στα
σπλάχνα τους. Είναι µία ολόκληρη
ταινία, µία πορεία και µία διαδροµή
σε µία δύσκολη, αλλά σηµαντική ε-
ποχή της πόλης και της πατρίδας
µας».

� � �
Οι συντελεστές του «25+1 Ρετρό

Ιστορίες» είναι οι: Βαρβάρα Αγγέλη,
Γιώργος Τσαντίκος, Θανάσης Γού-
σης (γραφιστικά), Γιώργος Πατέ-
λης (σελιδοποίηση), Φωτεινή Κυ-
ριακού (µετάφραση στα αγγλικά) και
Τάκης Μανδέλης (κόµικς). Το βι-
βλίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία
Αναγνώστης, Μαργιόλας και ∆ωδώ-
νη.

µωθεί» επαρκώς
θα συµπλεύσουν

αποτελεσµατικά.
Η Ν.∆. επιχειρεί αυτήν την

ώσµωση των τριών «Π» µέσα α-
πό µια στρατηγική αµφίδροµης ε-
πικοινωνίας. Αυτό το σκοπό υ-
πηρέτησαν τα ανοιχτά θεµατικά
προσυνέδρια στα οποία παρου-

σιάστηκαν και συζητήθηκαν κοµ-
µάτια του Προγράµµατος ∆ιακυ-
βέρνησης της χώρας. Μιλήσαµε
στους πολίτες και τους ακούσα-
µε.

Συνδιαµορφώσαµε τη βάση
του κυβερνητικού µας προγράµ-
µατος χτίζοντας µια ουσιαστική
σχέση µε τους πολίτες. Μια σχέ-
ση που βασίζεται στην οριοθέτη-
ση και κατανόηση των κοινών
επιδιώξεών µας την επόµενη
µέρα. Γινόµαστε συµµέτοχοι
στο όνειρο της καινούργιας Ελλά-
δας. Της ευηµερίας, της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης και της ασφάλει-
ας.

Μέσα από την αµφίδροµη ε-
πικοινωνία εντοπίζουµε και τα
Πρόσωπα που θα κληθούν αύριο
να υλοποιήσουν το κοινό µας ό-
ραµα. Αυτή την έννοια έχει το α-
νοιχτό Μητρώο Πολιτικών Στελε-
χών όπου µέσα από δοµηµένες
συνεντεύξεις εντοπίζουµε τους
κατάλληλους ανθρώπους για τις
κατάλληλες θέσεις. Ανθρώπους
µε τις απαραίτητες δεξιότητες, αλ-
λά και απόλυτα ευθυγραµµισµέ-

νους µε τις προγραµµατικές µας
προτεραιότητες και τη βούληση
των πολιτών.

Η επιλογή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη να εισάγει διαδικασίες
αµφίδροµης επικοινωνίας και να
χτίσει ένα ανοιχτό κόµµα, ήδη α-
ποδίδει και δικαιώνεται. Η ενερ-
γός συµµετοχή των πολιτών σε

ανοιχτά διαδικτυακά ερωτηµατο-
λόγια (περίπου 100.000 ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα του Κόµ-
µατος), αλλά και στις προσυνε-
δριακές µας διαδικασίες ξεπέρα-
σαν κάθε προσδοκία. Ταυτόχρο-
να η ποιότητα αλλά και ο αριθµός
των πολιτών που συµπεριλαµβά-
νονται στο Μητρώο στελεχών έ-
χουν δηµιουργήσει µια πρωτό-
γνωρη δεξαµενή ταλέντου προς
αξιοποίηση.

Η Νέα ∆ηµοκρατία ανανεώ-
νεται και αλλάζει. Βρίσκεται σε
διαρκή αµφίδροµη επικοινωνία
µε τους Πολίτες, εµπλουτίζεται σε
ταλέντο και διαµορφώνει το Πρό-
γραµµα που θα γίνει διακριτό αυ-
τό το Σαββατοκύριακο στο 11ο
Συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας
και θα οδηγήσει την Ελλάδα εκεί
που µας αξίζει.

* Ο Μακάριος Β. Λαζαρίδης
είναι Σύµβουλος Επικοινωνίας
του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη

Η Νέα Δημοκρατία αλλάζει
και ανανεώνεται!..

� Του ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β. ΛΑΖΑΡΙΔΗ*

Επισημάνσεις
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Από το Metropolitan Hospital

SUPERPATH®: Νέα επαναστατική τεχνική για
άμεση αποκατάσταση της αρθρίτιδας ισχίου

• Η αρθρίτιδα αποτελεί µια εκ των συχνότερων παθήσεων του ισχίου
που ταλαιπωρεί εκατοντάδες ανθρώπους, επηρεάζοντας δραµατικά την
ποιότητα της καθηµερινότητάς τους. Οι έντονοι πόνοι στο πάσχον ισχίο
καθιστούν τους ασθενείς ανήµπορους να περπατήσουν, να καθίσουν α-
κόµη και να κοιµηθούν.

Τι είναι η SUPERPATH® ολική αρθροπλαστική ισχίου
Η τεχνική SUPERPATH® είναι η νεότερη ελάχιστα επεµβατική µέθο-

δος αρθροπλαστικής του ισχίου µε άµεση αποκατάσταση των ασθενών
µέσα σε λίγες µέρες.

Εµφανίστηκε την τε-
λευταία δεκαετία και έχει
ήδη γίνει η no 1 επιλογή
των ασθενών που πά-
σχουν από αρθρίτιδα στην
Αµερική. Στη χώρα µας ξε-
κίνησε να εφαρµόζεται στο
Θεραπευτήριο Μετροπό-
λιταν από τον ορθοπαιδι-
κό-χειρουργό Αναστάσιο
Τόκη (ένθετη φωτό), ∆ιευ-
θυντή Ορθοπαιδικής Κλι-
νικής, τον ∆εκέµβριο του
2016.

Μέχρι την εµφάνιση της τεχνικής SU-
PERPATH® ασθενείς κάθε ηλικίας που ή-
θελαν να απαλλαγούν από την αρθρίτιδα
του ισχίου ήταν αναγκασµένοι να περά-
σουν µια δύσκολη µετεγχειρητική περίοδο
µε έντονους πόνους και µεγάλη σε διάρ-
κεια αποκατάσταση.

Η αρθροπλαστική ισχίου SUPERPATH® πραγµατοποιείται µε από-
λυτη ακρίβεια µε τοµή 5-6 εκατοστών χωρίς τραυµατισµό µυών, τενόντων
µε 1 ηµέρα νοσηλείας και άµεση ανάκτηση καθηµερινών δραστηριοτήτων.

Η τεχνική SUPERPATH® είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία και
ως micro-αρθροπλαστική λόγω της πολύ µικρής τοµής που πραγµατο-
ποιείται στην περιοχή του ισχίου (5-6 cm) αλλά κυρίως λόγω της προστα-
σίας των µαλακών µορίων που περιβάλλουν την άρθρωση του ισχίου.

Με την χρήση ειδικών εργαλείων αντικαθίσταται η κεφαλή και η κοτύ-
λη της άρθρωσης του ισχίου µε απόλυτη ακρίβεια.

Ποια είναι τα οφέλη για τους ασθενείς
Η διαδερµική τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου SuperPath µε την διατή-

ρηση των µαλακών µορίων που περιβάλλουν το ισχίο εξασφαλίζει στους
ασθενείς:

� Μικρότερη παραµονή στο νοσοκοµείο: Η τεχνική SuperPath εί-
ναι αναίµακτη δεδοµένου ότι δεν τραυµατίζονται µύες και τένοντες πέριξ
του ισχίου. Μετά την επέµβαση οι ασθενείς είναι σε θέση να επιστρέψουν
στο σπίτι τους σε 1 ή 2 ηµέρες.

� Τάχιστη ανάρρωση: Η µειωµένη παρεµβατικότητα της τεχνικής
Superpath επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν στην καθηµερινότη-
τά τους µέσα σε λίγες µόνο ηµέρες µετά την επέµβαση έναντι των πολύ-
µηνων αποκαταστάσεων των παλαιότερων τεχνικών. Η κεφαλή του µηρι-
αίου δεν εξαρθρώνεται κατά την διάρκεια της επέµβασης και δεν υπάρχει
κίνδυνος εξαρθρήµατος της άρθρωσης ούτε ανάγκη µετεγχειρητικών πε-
ριορισµών και προφυλάξεων στις κινήσεις (ανυψωτικό λεκάνης, µαξιλάρι
απαγωγής).

� Άµεση κινητοποίηση - Περπατάτε λίγες ώρες µετά την επέµ-
βαση: Μέσα σε λίγες µόνο ώρες µετά την επέµβαση οι ασθενείς µπορούν
να περπατήσουν χωρίς να χρειάζονται βοήθεια δεδοµένου ότι δεν τραυ-
µατίζονται τα θυλακοσυνδεσµικά στοιχεία της άρθρωσης.

� Ελαχιστοποίηση του µετεγχειρητικού πόνου: ∆εδοµένης της έλ-
λειψης τραυµατισµών κατά την επέµβαση οι ασθενείς ανακουφίζονται ά-
µεσα από την αρθρίτιδα του ισχίου και δεν βιώνουν πόνους µετά από αυ-
τή.

Παρουσιάστηκε η έκδοση του «Typos i.gr»

«25+1 Ρετρό Ιστορίες» για
την πόλη των Ιωαννίνων

ΦΩTO «Π.Λ.»

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να εισάγει διαδικασίες
αμφίδρομης επικοινωνίας και να χτίσει ένα ανοιχτό κόμμα,

ήδη αποδίδει και δικαιώνεται

το «παιδί»! Αλλιώς δεν θα επέτρεπε να στηθεί το έ-
κτρωµα του «Πύργου του Tatlin» στην πλατεία των Ιω-

αννίνων. Ότι είναι µια δηµιουργία των φοιτητών της Σχολής Καλών Τε-
χνών του Πανεπιστηµίου µας, δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του.

ΟΙ φοιτητές δεν φταίνε. Έκαναν µια πρόταση και εναπόκειτο στον
∆ήµαρχο να αποφασίσει. Εκείνος κι όχι ένας αντιδήµαρχος! Αυτά τα
βλακώδη περί...
«σπειροειδούς
εξέλιξης και ανέ-
λιξης του αν-
θρώπου» είναι ι-
στορίες για ά-
σχετους από
Αριστεροθολο-
διανοούµενους,
που επιµένουν
να µας... µετα-
λαµπαδεύσουν
µε το ζόρι τις δι-
κές τους «αρ-
χές».

ΑΛΛΑ άντε,
ας το δούµε ως
δηµιούργηµα τέ-
χνης. Ποιά σχέ-
ση έχει µε τα
Χριστούγεννα,
τις αξίες του Χρι-
στιανισµού; Ένα
σύµβολο του...
παγκόσµιου επα-
ναστατικού κινή-
µατος, όπως αυ-
τό προσδιορίζονταν από την επανάσταση των κοµµουνιστών µπολ-
σεβίκων στην Ρωσία, δεν µπορεί να έχει καµία!

ΕΓΙΝΕ, µας λένε οι αεροβατούντες της ∆ηµοτικής Αρχής, διαφήµι-
ση της πόλης! Έτσι βαφτίζουν τον διεθνή διασυρµό! ∆εν τους ενδια-
φέρει τους συµπεριφερόµενους ως έχοντες ήθος και ύφος ευτυχών α-
νοήτων! Αρκεί που έγινε θόρυβος! Θόρυβο όµως κάνουν και οι τενε-
κέδες, αλλά δεν θα πει ότι είναι κι από χρυσό!

ΞΕΡΕΤΕ τι θυµίζει ο κ. Μπέγκας; Τον Αλκιβιάδη της αρχαίας Αθή-
νας, που µια ηµέρα έκοψε την ουρά του σκύλου του. Όταν ρωτήθηκε
από φίλο του για ποιό λόγο το έκανε, απάντησε πως έτσι οι Αθηναί-
οι θα ασχολούνται µε αυτό και όχι µε τ' άλλα καµώµατά του!

ΕΤΣΙ και ο ∆ήµαρχος. Όλοι τώρα ασχολούνται µε το τερατούργη-
µα στην πλατεία και όχι µε την αποτυχηµένη θητεία του, τα ακανθώ-
δη προβλήµατα των Ιωαννίνων και αυτά που ταλανίζουν όλους τους
πολίτες. Όχι πως... διασώζεται φυσικά! Το λέει καθαρά και η δηµο-
σκόπηση της «Κάπα Research», που µόλις χτες δηµοσιοποιήθηκε.

ΤΙ λέει; Απλά, ότι η δηµοτικότητά του βρίσκεται στο 37% και ότι το
47% των Γιαννιωτών έχει αρνητική γνώµη για εκείνον! ∆εν έχει σηµα-
σία που παρουσίασαν ότι... «κυριαρχεί» (όπως και για τον κ. Καχρι-
µάνη που το 51% λέει ότι δεν θα τον ψήφιζε) και µάλιστα µε ευρήµα-
τα πριν την τοποθέτηση του... ικριώµατος!

∆ΕΝ χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα προσθέσω µόνο την ά-
ποψη του συµπολίτη, γνωστού ψυχιάτρου κ. Φώτη Μωρόγιαννη, για
το, Πύργο του Tatlin: «Πρόκειται για επίθεση στα σύµβολα, επίθεση
στα νοήµατα. Η κακή αισθητική, η µικρότητα που εκπροσωπεί το µόρ-
φωµα αυτό είναι κίνηση χωρίς πνευµατικότητα, προσβλητική και στεί-
ρα»!

Επίθεση στα σύμβολα
και στα νοήματα…

� Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ

ΓΝΩΜΕΣ

Αλλά άντε, ας τον δούμε τον «Πύργο
του Τάτλιν» ως δημιούργημα τέχνης.
Ποιά σχέση έχει με τα Χριστούγεννα,

τις αξίες του Χριστιανισμού;

� από 1η σελ.

Του συγγραφέα Χρήστου Δημόπουλου

Ένα παιδικό βιβλίο για την
«Κιβωτό του Κόσμου»

• Η ιστορία του π. Αντωνίου Παπανικο-
λάου και η ίδρυση της «Κιβωτού του Κό-
σµου», παρουσιάζεται µέσα από την πένα
του συγγραφέα Χρήστου ∆ηµόπουλου σε έ-
να καλαίσθητο παιδικό βιβλίο από τις εκδό-
σεις Ψυχογιός. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί ε-
πίσηµα σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής
την ερχόµενη Τετάρτη, 20 ∆εκεµβρίου.

Τα έσοδα του εκδοτικού οίκου και του
συγγραφέα από την παρούσα έκδοση θα
διατεθούν στην «Κιβωτό του Κόσµου».

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το σηµείο συνάντησης του Τσίχλα και

του Σουγιά ήταν η πλατεία. Μόνο αυτήν ήξεραν κι άντε το πολύ πέντε δρό-
µους γύρω γύρω, τα σχολεία και το γηπεδάκι του µπάσκετ. Εκεί είχαν γεν-
νηθεί, εκεί µεγάλωναν, εκεί ξηµεροβραδιάζονταν. Εκεί ήταν κι οι παρέες, οι
συµµορίες τους, παιδιά σαν κι αυτούς, αλλά µεγαλύτερα, όλα γνωστά µε τα
παρατσούκλια τους. Ο Τσίχλας κι ο Σουγιάς, όµως, ήταν κολλητοί. Έκαναν
όλες τους τις σκανταλιές παρέα και, όταν είχαν κέφι, έπαιζαν και κανένα
µπασκετάκι µε την ξεφτισµένη µπάλα του Σουγιά, πότε στο γήπεδο του
δήµου και πότε στην πλατεία, όπου είχαν καρφώσει ένα στεφάνι χωρίς το
δίχτυ του στον κορµό ενός πεύκου, στο πίσω µέρος της εκκλησίας.

Ώσπου, µια µέρα, φτάνει στη γειτονιά ένας άνθρωπος που έµελλε να
τους αλλάξει τη ζωή<
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