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Με αυτή την ευκαιρία, ζητήσαμε από 1Ο ανθρώπους που 
έχουν μια κοινή αναφορά στο γραπτό λόγο, με διάφορους 
τρόπους, να συμμετέχουν στο σημερινό επετειακό φύλλο. 
Οι «ιστορίες μπαλκονιού (και όχι μόνο)» ξεκίνησαν τυ-
χαία ως ιδέα και τώρα, γίνονται ένα μικρό αφιέρωμα.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΟ ΕΞΏΦΥΛΛΟ ΣΉΜΕΡΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΨΉΦΙΑΚΑ ΤΕΥΧΉ

ΚΛΉΡΏΣΉ: 1ΟΟ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ 5 «ΡΕΝΤΖΕΛΑ» | ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΉ ΣΕΛΙΔΑ 18

https://typos-i.gr


Ο κύριος στο διαμέρισμα 
της γωνιακής πολυκατοικίας
ΚΆΘΕ Κυριακή του Πάσχα, από τις 9 το πρωί, δημοτικά τραγούδια 
στη διαπασών. Γύρω στη 1 το μεσημέρι, το ρεπερτόριο αλλάζει, 
γίνεται πιο λαϊκό.
https://typos-i.gr/article/o-kyrios-sto-diamerisma-ths-gwniakhs-
polykatoikias

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΆΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΆ: 

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
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Οι πύλες (ανοιχτές 
και κλειστές) 
του Κάστρου
ΤΟ ΚΆΣΤΡΟ των Ιωαννίνων πήρε τη συγκεκρι-
μένη μορφή κατά την περίοδο του περίφημου Αλή 
πασά. Παρά τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που έγιναν 
τότε, το βυζαντινό παρελθόν δεν διαγράφηκε.
https://typos-i.gr/article/oi-pyles-anoixtes-kai-
kleistes-toy-kastroy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Η διασταύρωση 
στη Δομπόλη
Η ΙΔΕΆ, είναι να δούμε τη σημερινή εικόνα των 
Ιωαννίνων με «θραύσματα» του παρελθόντος, μέσα 
από φωτογραφίες του σήμερα, στα σημεία που τρα-
βήχτηκαν παλιότερες φωτογραφίες.
https://typos-i.gr/article/h-diastayrwsh-sth-
dompolh

Η οδός Αβέρωφ 
των Ιωαννίνων
Ο ΓΕΏΡΓΙΟΣ Αυγέρος Αποστολάκας γεννήθηκε 
στο Μέτσοβο, τον Δεκαπενταύγουστο του 1815. 
Ήταν το έκτο παιδί του Μιχαήλ Αυγέρου Αποστολά-
κα, απο το δεύτερο γάμο του. Είχε ήδη άλλα δύο από 
το γάμο του.
https://typos-i.gr/article/h-odos-aberwf-twn-
iwanninwn

Η στοά Λιάμπεη 
και τα μπαρ
ΤΟ 1869 ο Ρασήμ πασάς χρησιμοποίησε μια… δη-
μοφιλή, την εποχή εκείνη, «μέθοδο ρυμοτόμησης»: 
https://typos-i.gr/article/h-stoa-liampeh-kai-ta-
mpar
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[ ΤΟΥ ΜΙΧΆΛΗ ΣΠΈΓΓΟΥ* ]

Ο Τηλέμαχος έφτιαξε τη μάσκα του, επα-
λήθευσε ότι είχε συμπληρώσει σωστά το 
έγγραφο, Β2, τάχυνε το βήμα του και μπή-
κε στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς του.  
Ένα ταψί γαλακτομπούρεκο που άρεσε στα 
παιδιά, σήμερα ήταν μια μεγάλη μέρα, σή-
μερα ήταν ίσως μια από τις δυο πιο σημα-
ντικές μέρες τις ζωής του. Σήμερα ήταν τα 
γενέθλιά του, σήμερα ο Τηλέμαχος γινόταν 
εβδομήντα χρονών. Δεύτερη στάση στο μίνι 
μάρκετ, έτσι έγραφε από έξω, να πάρει μπύ-
ρες, κρασί και τσίπουρο είχε δικό του, εκλε-
κτό, από τον τόπο του. Ο ιδιοκτήτης τον χαι-
ρέτισε ψυχρά, ο Τηλέμαχος πήρε τις μπύρες 
και ετοιμάστηκε να πληρώσει.  
«Έμαθες», είπε ο ιδιοκτήτης. «Οι Αλβανοί 
που μένουν στον πρώτο απέναντι, εκεί  που 
μένει η κυρία Ευτέρπη, την ξέρεις την κυ-
ρία Ευτέρπη;» Ο Τηλέμαχος έγνεψε καταφα-
τικά, έγνεψε μόνο, δεν του άρεσε η κουβέ-
ντα ούτε κι ο συγκεκριμένος άνθρωπος του 

άρεσε. «Έχουν όλοι τον ιό. Στο νοσοκομείο 
τους πήγαν, εντατική. Ήρθαν προχτές από 
εδώ, ούτε μάσκα, ούτε γάντια, ούτε τίποτε.  
Μπορεί να με κόλλησαν. Γαμώ τη φάρα σας 
γαμώ… τη φάρα τους εννοώ», διόρθωσε.  
«Κρίμα οι άνθρωποι», είπε ο Τηλέμαχος, 
ενώ περίμενε τα ρέστα, σήμερα ήταν τα 
γενέθλιά του, σήμερα δεν θα άφηνε τίποτε 
κακό να χαλάσει τον νου και την καρδιά του.  
«Δεν είναι κρίμα, είναι ντροπή. Αυτοί στο 
νοσοκομείο στην εντατική πιάνουν κρεβά-
τια Ελλήνων», είπε ο ψιλικατζής ενώ καθυ-
στερούσε τα ρέστα. «Ντροπή σε όλους μας 
που ψηφίζουμε αυτούς τους πολιτικούς 
που έχουμε, που έκαναν τη χώρα ξέφραγο 
αμπέλι, που άφησαν κάθε καρυδιάς καρύ-
δι να μπαίνει και να μας γαμάει όποτε του 
καπνίσει, να μας παίρνει τις δουλειές, να 
μας κλέβει, να μας μισεί και να μας βρίζει 
και όταν βρίσκει τα σκούρα να εκμεταλλεύ-
εται αυτά που χτίσαμε με ιδρώτα. Έχει χυθεί 

αίμα που να πάρει ο διάολος σε τούτα τα 
χώματα για να παραμείνουμε Έλληνες, και 
τώρα μας τους έβαλαν στη χώρα μας  από 
την πίσω πόρτα.  Έτσι δεν είναι Τηλέμαχε, 
αλήθεια «Μέσα» όταν ήσουν πως σε έλε-
γαν;»
«Τηλέμαχο…»
«Ναι ρε συ το ξέρω. Είσαι Βορειοηπειρώ-
της εσύ δεν είσαι Αλβανός, ρωτάω γιατί μας 
μπήκαν κάτι Βαλπόνες και έγιναν Μαρίες 
και κάτι Εμβέρ που έγιναν Σπύροι και δεν 
συμμαζεύεται, για αυτό ρωτάω».  
«Ναι, Τηλέμαχο…». Αποφάσισε να φύγει 
τώρα. Στην ευχή τα ρέστα, δεν θα έμπαινε 
στον κόπο να τα ζητήσει. «Καλησπέρα, τα 
λέμε», είπε και έκανε να φύγει.  
«Που πας;», ρώτησε ο μαγαζάτορας φορώ-
ντας το ειρωνικό χαμόγελο του χυδαίου αν-
θρώπου. «Ρέστα δεν θέλεις;»

* Ο Μιχάλης Σπέγγος είναι συγγραφέας.

Ιστορία καραντίνας
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Από τον τέταρτο
[ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΙΟΥΛΟΥ* ]

Ήμερα καραντίνας, ούτε που ξέρω. Αυτό που 
βιώνουμε δεν μετριέται με τον ίδιο τρόπο για 
όλους, πως να το κάνουμε; Ο χρόνος, ο ζωτικός 
χώρος, ακόμα κι η θέα που αντιστοιχεί στον 
καθένα, δεν είναι δίκαια μοιρασμένη. Άλλοι 
δεν μένουν καν σπίτι γιατί πρέπει να δουλέ-
ψουν, ενώ κάποιοι δεν έχουν σπίτι να μείνουν. 
Αυτό που θέλω να πω, είναι πως η αφετηρία 
του καθενός είναι διαφορετική και κανείς δεν 
μπορεί να μιλήσει για κοινό ταξίδι. 
Το δικαίωμα για τον δίωρο προαυλισμό μου το 
εξασκώ με ευλάβεια σχεδόν θρησκευτική μιας 
και για έναν άνθρωπο που λέει πως γράφει, ο 
εγκλεισμός δεν είναι χρόνος κερδισμένος, πρέ-
πει να φουλάρεις με εικόνες το μάτι, με συναι-
σθήματα, για να τα ξεράσεις ύστερα στο χαρτί 
και δουλεύοντας, να τα φέρεις σε μια μορφή 
αναγνώσιμη έστω. Τουλάχιστον έτσι δουλεύει 
για μένα. Οπότε, το άλλοτε βρώμικο και πα-
ρατημένο μπαλκόνι μου, έγινε μια προέκταση 
που μεγάλωσε κάπως τα 60τμ του σπιτιού. Ο 
άλλοτε πολυσύχναστος δρόμος που περνά 
από κάτω, τώρα είναι παντελώς νεκρός από 
κίνηση και η απέναντι πολυκατοικία που μου 
έκοβε τη θέα, ξαφνικά έγινε η θέα μου, έγινε η 
τροφός του ματιού μου. Έτσι, μπορώ μετά από 
τόσες ώρες να σας πω τη ρουτίνα αρκετών από 
τους γείτονες, πότε καπνίζουν, πότε βγαίνουν 
για περίπατο, αν απόκτησαν σκυλί για να βγά-
ζουν βόλτα ή κάποιο χόμπι χειροτέχνη. 
Μα αν θέλετε να πάρετε κάτι από αυτή την 
ιστορία, αν θέλετε να νιώσετε πως δεν χάσατε 
τον χρόνο σας διαβάζοντας αυτές τις αράδες, 
ένα μονάχα θα σας πω: Το μωρό των απέναντι, 
περπάτησε μέσα στην καραντίνα. Σε ένα μπαλ-
κονάκι 3 x 1 έκανε τα πρώτα του βήματα και 
δεν θέλω να πω με αυτό πως η ζωή δεν στα-
ματιέται και τέτοιες βλακείες, όσο θέλω να πω, 
πώς ζωή μπορεί να βρίσκεται, όπου κι αν πέσει 
το βλέμμα σου, σε ένα μπαλκόνι που ποτέ δεν 
είχες πριν παρατηρήσει και που τώρα δεν χορ-
ταίνεις να κοιτάς. 
Ήμερα καραντίνας, ούτε που ξέρω. Με ιστορίες 
μετράω.

* Ο Δημήτρης Γκιούλος είναι (και) συγγραφέας
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Ιστορίες απ’ τον ακάλυπτο
(ένα μεσημέρι εγκλεισμού το 2020 μ.Χ.)

[ ΤΟΥ ΠΆΥΛΟΥ ΣΤΆΙΚΟΥ* ]

Ώρα 14.00. Ώρα προετοιμασίας του φαγητού. Η παλιά πράσινη τσόχινη πολυθρόνα, το τελευταίο δείγμα εκείνου του πρώτου οικογενειακού 
σαλονιού που αγοράστηκε με δόσεις στη δεκαετία του ’70, ίσα που χωρούσε στο μπαλκόνι. Στριμώχτηκε ανάμεσα σε μια μισοπεθαμένη ορταν-
σία-μάταια την τάιζα κόκκους λίπασμα- και ένα σκαμπό γδαρμένο, αγορασμένο σε ένα ταξίδι στο Μαρόκο, και ιδού έτοιμο το παρατηρητήριο. 
Το είχα πάρει απόφαση.
Τέρμα το Netflix, το Youtube, τέρμα τα παλιά DVD. 
Είκοσι μέρες με κούρασαν τα εγκλήματα κάθε είδους, οι μεταφυσικές εμπειρίες, οι σεξουαλικές διαστροφές… Είχα εντρυφήσει πια για τα καλά 
σε κάθε είδους ταξίδι στο χρόνο, στο διάστημα, στην σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ψυχής και σε κάθε  τύπου διεστραμμένο εγκέφαλο. Οκ…
είπαμε…μένουμε σπίτι…όχι όταν βγούμε (;) να είμαστε έτοιμοι για το τέλειο έγκλημα!  

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►



Μία νέα εμπειρία των κατοίκων 
των πόλεων, ήλθε να τροφοδοτή-
σει την αστική μας συμπεριφορά. 
Παραγκωνισμένα για πολλά χρόνια 
αρχιτεκτονικά στοιχεία των αστικών 
πολυκατοικιών όπως το μπαλκόνι, 
ό ακάλυπτος των πολυκατοικιών, οι 
ευρύχωρες ή μη βεράντες και η πυ-
λωτή, ξαφνικά βρέθηκαν στο κέντρο 
της ζωής των πολιτών. 
Όλοι μας είδαμε ή συμμετείχαμε 
σε δραστηριότητες – απόρροια του 
εγκλεισμού μας- που ξαφνικά χω-
ρίς ιδιαίτερη σκέψη, ακολουθώντας 
σχεδόν ενστικτώδεις συμπεριφορές 
αναθεωρήσαμε την χρήση στοιχείων 
της κατοικίας που για χρόνια υπήρχαν 
δίπλα μας χωρίς να τους δίνουμε ση-
μασία. 
Το μπαλκόνι κυρίως ή βεράντα ακο-
λούθως, έχουν να κάνουν με την νε-
ωτερικότητα. Παρότι δεν αγγίζουν σε 
βάθος την οικοδομική παράδοση, οι 
νεώτεροι πολεοδομικοί σχεδιασμοί 
πύκνωσαν τον αστικό μας χώρο, με 
την πολυώροφη κατοικία, σε σημείο 
μάλιστα που ζητήματα όπως ο αερι-
σμός και ηλιασμός των διαμερισμά-
των θα έπρεπε να λυθούν. Το ζήτημα 
αυτό μετά από πολλές περιπέτειες 
που έχουν να κάνουν με τις διαστά-
σεις και μορφές που επιβάλλονται 
από τους Γενικούς Οικοδομικούς Κα-
νονισμούς, αλλά και με τον αστικό 
μας βίο των τελευταίων δεκαετιών, 
επιβλήθηκε ως κανονικότητα.
Ίσως αγνοούμε ότι τα συνοδά αυτά 
στοιχεία των οικοδομών ορίστηκαν 
σε διαστάσεις από τον πρώτο οικο-
δομικό κανονισμό του 1929, με πλά-
τος 1,10 μ. χωρίς να γίνεται αναφορά 
φυσικά στο μήκος τους. Τα νέα υλικά 
είχαν πια την δυνατότητα να απο-
κτήσουν μεγάλο μήκος ακόμη και σε 
ολόκληρη την όψη των πολυκατοικι-
ών. Τα περί «οριζοντίου ιδιοκτησίας» 
ζητήματα των νόμων της περιόδου 
ήταν καθοριστικά για την μετέπειτα 
αστική δόμηση συνυφασμένη με την 
πολυκατοικία. Μετά από 26 χρόνια ο 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός του 
1955 και οι μετέπειτα πρόσθετες δια-
τάξεις του 1968, μειώνουν το πλάτος 
των μπαλκονιών σε 1 μέτρο. Με τον 
ΓΟΚ του 1985 το μπαλκόνι πριμοδο-
τείται γενναία και αποκτά πλάτος 2 
μέτρων. 
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Θα τα κλείσω και θα διαβάσω…
όσο αντέχω εγω, τα μάτια μου και η 
όσφρησή μου. Ναι γιατί το μπαλκόνι 
από το παλιο δυάρι στο κέντρο της 
πόλης δίνει σε έναν ακάλυπτο. Και οι 
παρέες από τις τρεις αντικρυστές πο-
λυκατοικίες είναι πολύχρωμες και μυ-
ρωδάτες. Πολύχρωμες όχι μόνο από 
τα χρώματα που στόλιζαν τους τοίχους 
όχι κάθε κτηρίου, ούτε καν κάθε ορό-
φου αλλά κάθε διαμερίσματος. Πολύ-
χρωμες από τις διαφορετικές φυλές 
των ενοίκων, από τα διαφορετικά 
ρούχα που ήταν απλωμένα. Μυρωδά-
τες…Ναι, κάθε σπίτι το ξέρουμε έχει 
τη δική του μυρωδιά. Φαντάσου τώρα 
τί μαγειρεύει ο καθένας από τα έντεκα 
διαμερίσματα που ήταν κατοικήσιμα 
και πολλαπλασίασε τις εμπειρίες.

Ο καιρός είχε μόλις φτιάξει και το 
ημερολόγιο έδειχνε αισίως 20 

μέρα εγκλεισμού. Τί μέρα ήταν δεν 
έχει σημασία. Εξάλλου ποια η διαφο-
ρά; Θρονιάστηκα και άφησα μια μι-
κρή ακτίνα του ήλιου να ζεστάνει το 
δεξί χέρι μου. Το τελευταίο μπουκάλι 
τσίπουρο, παγωμένο και μισογεμάτο, 
πήρε τη θέση του πάνω στο σκαμπό 
και άνοιξα επιτέλους εκείνο το βιβλιο 
του Τσίρκα που όλο προσπαθούσα να 
το τελειώσω κι όλο το άφηνα στην 
77η σελίδα…. Ο ήρωας θα περνούσε 
στο απέναντι πεζοδρόμιο…εδώ και 
έξι χρόνια δεν κατάφερα ποτέ να δι-
απιστώσω αν πέρασε, τί έκανε…που 
πήγε…τα μάτια έκλειναν πριν, το τη-
λέφωνο αναστάτωνε την ηρεμία…κάτι 
γινόταν κι εγώ εκει στην 77η σελίδα. 
Καταραμένο βιβλιο ή προσωπική 
ανικανότητα; Ούτε τώρα ξεκινού-
σα με ζέση το διάβασμα κι ας έκανα 
ολόκληρη τελετουργία. Τα μάτια μου 
εθισμένα στην τηλεοπτική αισθητική 
άρχισαν ένα ζάπινγκ στον ακάλυπτο. 
Αυτή τη φορά ήθελαν δεν ήθελαν οι 
πρωταγωνιστές θα ήταν εκεί. Ας δω τί 
εχω σήμερα…

Για την ηλικιωμένη κυρία του ισο-
γείου μας που φρόντιζε τα δυο 

παρτέρια του ακάλυπτου η ημερομη-
νία είχε σημασία μόνο όταν έδειχνε 
30. Τότε πληρωνόταν. Ήμουν σίγου-
ρος γιατι τα τελευταία δύο χρόνια δεν 
την έβλεπα όταν πήγαινε να πάρει την 
σύνταξή της. Έφευγε καλοντυμένη το 
πρωί και γυρνούσε την επόμενη μαζί 
με ένα αγόρι από το γειτονικό φυτώ-
ριο. Που έλειπε όλη μέρα; Της κουβα-
λούσε χώμα, ρίζες, βολβούς και πολλά 
λουλούδια. Με επιμέλεια τα φύτευε 
στα δυο παρτέρια και δεν δίσταζε να 
λερώνει με χώμα τα λεπτά της χέρια. 
Μετά την απαγόρευση εξόδου ήταν 
κάθε μέρα πάνω από τις πετούνιες, 

τα σκυλάκια και τους πανσέδες. Δεν 
έβγαινε, δεν καλοντυνόταν. Φορούσε 
μια φόρμα και πλαστικά γάντια. Ίσως 
ήθελε να προστατέψει τα λουλούδια… 
Ούτε λόγος να ετοιμάσει φαγητό. Αυτό 
μονο το βράδυ και με προσοχή.

Το διπλανό ισόγειο μύριζε ήδη Ανα-
τολή. Ο Αχμέντ και ο Κιφά από το 

Πακιστάν (μπορεί κι από το Αφγα-
νιστάν), ηλικίας κάπου στα τριάντα, 
είχαν αρχίσει να τσιγαρίζουν κρεμμύ-
δια. Ο εγκλεισμός για κείνους ήταν 
μια καθημερινότητα έξι μήνες τώρα. 
Δεν έβγαιναν παρά νωρίς το πρωι για 
λίγο και γυρνούσαν πριν ζωντανέψει 
η πόλη. Τα μερεμέτια στις πολυκατοι-
κίες του ακάλυπτου ήταν η μονη τους 
δουλειά. 
Πού να πάνε; Είχαν σφίξει και τα 
πράγματα έξω. Ο φαρμακοποιός στην 
μπροστινή έξοδο της πολυκατοικίας 
μας τους είχε βάλει στο μάτι και όλο 
ζητούσε από τον αστυνομικό που ζού-
σε ακριβώς από πάνω μου, να κάνει 
κάτι… «Στην τελική Αργύρη μου, πα-
ράνομοι είναι, μουσουλμάνοι είναι,  
αστυνομικός είσαι, κάνε κάτι». Ο Αρ-
γύρης όμως όλο «ναι» και «ναι» αλλά 
τους άφηνε στην ησυχία τους. Μπορεί 
να βοήθησε και το γεγονός ότι οι δύο 
μουσουλμάνοι δεν του ζήτησαν ποτέ 
λεφτά για το βάψιμο που έριξαν στο 
σπίτι του. Ο Αχμέντ και ο Κιφά είχαν 
κι ένα καναρίνι μόλις άκουγε το λάδι 
να τσιγαρίζει άρχιζε το κελάηδημά του 
και γέμιζε κι όλο τον ακάλυπτο.

Όλοι το χαιρόντουσαν αυτό το κα-
ναρίνι. Όλοι εκτός από τον Τρε-

λόνι, τον γάτο του κυρίου Στέφανου 
του συνταξιούχου ξινού γυμνασιάρ-
χη που πρώτος εκείνος είχε κάνει το 
μπαλκόνι του παρατηρητήριο. Με την 
βυσσινί πιτζάμα του, ένα πακέτο Ρόθ-
μανς (πού τα έβρισκε ακόμα;) στο χέρι 
και πάντα έναν ελληνικό καφέ περ-
νούσε ώρες ολόκληρες στην δική του 
μεγάλη οθόνη. Άραγε τι να σκεφτόταν 
για κείνον τον μοναχικό 45αρη που 
τον έβλεπε απέναντί του χωμένο μέσα 
σε μια πολυθρόνα και μ’ ένα τσίπουρο 
στο χέρι; Ο Τρελόνι, ένας πορτοκαλής 
ευνούχος, χοντρός και κακιασμένος, 
σηκώθηκε στα δυο του πόδια και κοί-
ταξε κάτω στο καναρίνι δείχνοντάς 
του τα μυτερά του δόντια. Μου φά-
νηκε ότι ο κύριός του χαμογελούσε το 
ίδιο υποχθόνια με κείνον τον απαίσιο 
γάτο…
Στον δεύτερο η οικογένεια με τα τρί-
δυμα που όλη την ώρα έλεγες «δεν 
μπορεί κάτι θα έπαθαν»…Δεν άκουγες 
κιχ….Τρία αγοράκια, στα οχτώ, να μην 
τα ακούς καθόλου; Τι διάολο έκαναν 
εκεί μέσα όλη την ώρα. Στο μπαλκόνι 

της κουζίνας που έβγαζε στον ακάλυ-
πτο έβλεπα να βγαίνουν μόνο οι γο-
νείς…Ένας λεπτός κύριος με γυαλιά, 
ίδιος ο Μπιλ Γκέιτς στα νιάτα του, 
με τα ίδια μεγάλα μυωπικά γυαλιά 
και ένα χαμηλομάσχαλο παντελόνι…
τόσες μέρες το ίδιο. Μόνο πουκάμισο 
άλλαζε. Καρό κόκκινο, καρό μπλε, 
καρό πράσινο, καρό κόκκινο-καφέ….
Και η κυρία Ευθαλία, έτσι άκουσα να 
την φωνάζει μια μέρα η γιαγιά του 
ισογείου, με τα παραπανίσια κιλά της 
και πάντα με μια ξεβαμμένη ρόμπα. Τα 
παιδιά άφαντα. Σήμερα πάντως μαγει-
ρεύει χοιρινό πρασοσέλινο… το πεθύ-
μησα κι εγώ!

Ή ατραξιόν όμως είναι η κοκκινο-
μάλλα πάνω από τον κυρ Στέ-

φανο. Φρεσκοπαντρεμένη και πάνω 
στα ντουζένια της, ήρθε ο ιός και την 
έκλεισε μέσα. Και είναι που ο Φώτης, 
ο άντρας της αποκλείστηκε στην Πο-
λωνία. Οδηγός σε TIR, «θα πάω Αλέκα 
μου ένα δρομολόγιο και 25-26 Μαρτί-
ου θα έρθω να αράξουμε. Απόπασχα 
θα ξαναφύγω. Και να δεις τί εχει να γί-
νει…». Τέτοια έλεγε η Αλέκα στο τηλέ-
φωνο στην φιλενάδα της, καθισμένη 
στο μπαλκόνι, με τα μακριά λευκά της 
πόδια πάνω στα κάγκελα, αλλά αλ-
λιώς τα ‘φερε η μοίρα. «Κι έμεινα μέσα 
φιλενάδα…και μας έχει φάει το σκαιπ 
κάθε μέρα….ναι, και τι να κάνω….βα-
ρέθηκα μηρέ…». Κι άντε να βάφει και 
να ξεβάφει τα νύχια της. Χαρά για μένα 
από απέναντι …Κάθε τσαλίμι ακούσιο 
ένα ποτηράκι τσίπουρο στην υγειά της
…Κι όλο να γαργαλάει τη μύτη μου 
το χοιρινό, όλο να με ταξιδεύουν στο 
Πακιστάν ο Αχμέντ κι ο Κιφά με τα 
τηγάνια τους, όλο να με ζαλίζει με το 
τραγούδι του το καναρίνι και να σκέ-
φτομαι τον αγά του Καζαντζάκη, «Τρα-
γούδα μου ωρέ γιουσουφάκι εκείνον 
τον αμανέ», και άντε ένα τσίπουρο 
ακόμα στην υγεία του Φώτη του χα-
μένου και της Αλέκας με τα μακριά 
πόδια «Τι σου ‘τυχε μωρέ κοπέλα»…
και άντε «ένα γειά μας» ακόμα με το 
τσίπουρο, και να βουλιάζω πιο βαθιά 
στην πολυθρόνα…… Κι όλο να απομα-
κρύνεται η προοπτική να περάσει ο 
ήρωας την  σελίδα 77…
Τα μάτια κλείνουν… Δεν θα προσπαθή-
σω να σηκωθώ… Θ’ αφήσω τον ήλιο 
να με λούσει, το τσίπουρο σκοτώνει 
τον ιό είπαν…ή όχι; Ας κοιμηθώ. Δεν 
πειράζει…κάποιος θα με σηκώσει στις 
έξι να ακούσω τον κύριο καθηγητή. 
Εξάλλου όλοι εκείνη την ώρα το ίδιο 
κανάλι βλέπουν. Ακόμα κι ο Αχμέντ με 
τον Κιφά. Κι ας μην καταλαβαίνουν τη 
γλώσσα.

* Ο κ. Στάικος είναι πανεπιστημιακός

[ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΣΜΥΡΗ* ]
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Το μπαλκόνι, η βεράντα, 
ο νέος κήπος ή νέα πλατεία;
Ή ύπαρξη μπαλκονιών και βεραντών 

με ημιυπαίθριο χώρο στις όψεις των 
οικοδομών, λειτούργησε διαφορετικά στις 
νεοπαγείς αστικές κοινωνίες. Από την 
στιγμή που δεν υπήρχαν αυλές, έπρεπε με 
κάποιο τρόπο ο βιωματικός αστικός χώ-
ρος να γεμίσει με ήλιο και καθαρό αέρα. 
Αυτή ήταν η αρχή.
Παρότι πάντα υπήρχε η δυνατότητα να 
φιλοξενηθούν καθιστικά και να επεκταθεί 
η κατοικία προς τα έξω, παρέμειναν σχε-
δόν, ανενεργά, λειτουργώντας ως διακο-
σμητικός πράσινος χώρος στην καλύτερη 
περίπτωση  - πεδίο δόξης λαμπρό των 
σχεδιαστών, και  στην χειρότερη ως χώ-
ροι αποθήκευσης. Τα «πίσω» μπαλκόνια 
εξήντλησαν την ύπαρξή τους κυρίως ως 
χώροι εργαστηρίων ή στεγνωτηρίων. Τα 
«μπροστινά» έπρεπε να υποστηρίξουν και 
την αστική μας αξιοπρέπεια, αποκτώντας 
σκηνικές διαμορφώσεις. Η απαξίωση 
των μπαλκονιών και βεραντών ως βιώ-
σιμος ενεργός χώρος ήλθε σχετικά νωρίς, 
για να ολοκληρωθεί με την εργολαβική 
πολυκατοικία, στην οποία λειτουργού-
σε κυρίως ως καθοριστικό της τιμής του 
διαμερίσματος. Το «μέσα και το έξω» των 

διαμερισμάτων χάθηκε οριστικά.
Όμως παρότι η σχέση με το χώμα την 
αυλή και τον δρόμο είχε χαθεί, οι χώροι 
αυτοί αντικατάστησαν για τους ενοίκους, 
χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό, την 
χαμένη αυτή σχέση. Γεννήθηκε έτσι μία 
άλλη κουλτούρα. Εκείνη του εξώστη. Μο-
ναχικές παρουσίες – συνήθως καπνιστές- 
θεατρικοί χώροι με πρωταγωνιστή τους 
απέναντι, μία καθ’ ύψος εναέρια μετα-
φορά μικρών κήπων, κριτική επόπτευση 
του δρόμου, μοναχική ονειροπόληση και 
ενατένηση του θολού ορίζοντα, επίφα-
ση δημοσιότητας, φωνές και τιτιβίσματα 
παιδιών, είναι από τις λίγες εικόνες του 
νέου αυτού ρόλου. 
Με κριτική ματιά όλα όσα διαδραματί-
ζονται στο νέο μπαλκόνι ηθελημένα ή 
αθέλητα, δεν είναι τίποτε άλλο από δρα-
στηριότητες του χαμένου ή παραγκωνι-
σμένου δημόσιου χώρου. Έτσι το στοιχείο 
αυτό πέρασε στους χαμένους παραδεί-
σους του αστικού βίου, έγιναν ποίηση, 
έγινε έκφραση της πολιτικής (λόγος από 
το μπαλκόνι), έγινε ο παρίας της αναγκαί-
ας βιωματικής έννοιας του μέσα και του 
έξω, έγινε το θεωρείο των δράσεων του 

δρόμου. Όμως ήταν εκεί. Έγινε ο συνοδός 
του ονείρου για γενεές και γενεές αστών, 
έγινε κομμάτι του σύγχρονου βίου, έγινε 
ή ίδια η ζωή του μοναχικού αστού. Ήταν 
όμως εκεί, κυρίως για τον άνθρωπο του 
μεσογειακού κλίματος. Ήταν ο αέρας και 
ο ήλιος, ήταν η μικρή άγνωστη φωλιά του 
καθημερινού ανθρώπου. Ας μη ξεχνάμε 
ότι «ο βίος εν Ελλάδι είναι υπαίθριος», 
έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε. 
Αυτή ακριβώς ήλθε βεβιασμένα να αλ-
λάξει. Ο εγκλεισμός λειτούργησε σχεδόν 
ως ενδοσκόπηση, ως κριτική, ως παρά-
δοξο. Αναγκαστήκαμε να ξαναδούμε, να 
κατανοήσουμε τον αστικό και τον μας ιδι-
ωτικό μας χώρο. Αναγκαστήκαμε να τον 
ανακαλύψουμε, λειτουργώντας σχεδόν 
από ένστικτο. Γνωρίσαμε τον γείτονα, ο 
οποίος μπορεί και να μας ενοχλούσε στο 
παρελθόν, ακούσαμε άλλες φωνές, πα-
ρατηρήσαμε από ανάγκη αρχικά τον πε-
ρίγυρα, ο μοναχικός μας βίος απέκτησε 
άλλη διάσταση, σχεδόν ομαδική. Ξανα-
έγινε κοντολογίς δημόσιος. Το μπαλκό-
νι έγινε η πλατεία μας, έγινε ο δρόμος. 
Ξαναβρήκαμε εκείνο που στην αστική 
αρχιτεκτονική είχε χαθεί, έστω και αν ο 

μοντερνισμός δημιουργούσε τους ημιυ-
παίθριους χώρους στον όγκο του κτηρίου, 
ως οραματιστής του νέου αστικού χώρου, 
του μέσα και του έξω. Ξεχάσαμε τα μήκη 
και πλάτη του εργολαβικού μπαλκονιού, 
που απέκτησε τις διαστάσεις του κοινωνι-
κού βίου μας και τις προσαρμόσαμε στην 
κοινωνική μας αναγκαιότητα. Ξανακοιτά-
ξαμε το παρελθόν μας. Τον «ηλιακό» της 
παραδοσιακής μας αρχιτεκτονικής, το μι-
κρό μπαλκόνι του νεοκλασικού σπιτιού, 
με τα χαριτωμένα «φορούσια», τους κομ-
ψούς εξώστες του πρωίμου και ύστερου 
μοντερνισμού.
Όλα ήλθαν να ξαναγίνουν βίωμα, ξανα-
κοιτώντας την βάση του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, την απαρχή δηλαδή. Ξανα-
γίναμε, ή τουλάχιστον νομίζω, παράδοξα 
κοινωνικοί. Είναι η νέα πραγματικότητα. 
Και όλα αυτά τα οφείλουμε στο ταπεινό 
μας και παραγκωνισμένο μπαλκόνι, που 
έγινε η πλατεία μας, ο κήπος μας, η αυλή 
μας, έγινε ο δημόσιος μας χώρος. 

*Ο Γιώργος Σμύρης είναι καθηγητής της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής Ιωαννίνων



Μια φορά κι’ έναν καιρό, στα 
χρόνια της Φίνος Φιλμς, ζούσε 
μια παρέα τεντυμπόηδων. Πή-
γαιναν στην τελευταία τάξη του 
γυμνασίου (δεν υπήρχαν ακόμα 
λύκεια εξυπνάκηδες !) αλλά τα 
βράδια επιδίδονταν σε διαρρή-
ξεις, κλοπές και κάθε είδους 
κομπίνες. Ας γνωρίσουμε από 
κοντά τους πρωταγωνιστές της:
- Ο Χάρνταλ ήταν ο παράτολμος 
αρχηγός των νυχτερινών επι-
χειρήσεων. Μπορεί τα βράδια 
να έσπαγε τζάμια με σφεντόνες 
αλλά τα πρωινά στο σχολείο 
ήταν τύπος και υπογραμμός. Σή-
κωνε πρώτος το χέρι για να πει 
την προσευχή και έσκυβε όσο 
περισσότερο μπορούσε τη μύτη 
του στο βιβλίο για να δείξει την 
προσήλωσή του σ’ αυτό.
- Πολύτιμο στήριγμα είχε τον Κί-
λιε, ένα λιγομίλητο σωματαρά, 
που κουβαλούσε τη σκάλα και τα 
άλλα σύνεργα των διαρρήξεων. 
Ήταν άγρια τσιμπημένος με το 
όμορφο Τζενάκι, γι’ αυτό οι υπό-
λοιποι του επέτρεπαν που και 
που να κρατάει κάποιο κόσμημα 
για να της το κάνει δώρο.
- Ο Πέτσωφ ήταν ο τσιλιαδόρος 
της ομάδας. Κυκλοφορούσε με 
μια παλιά μηχανή φλορέτα και 
είχε πάντα λαδωμένο και πανά-
θλια κουρεμένο το μαλλί. Στο 
μάθημα ερχόταν πάντα αδιάβα-
στος.
- Κρίσιμος ήταν ο ρόλος του Αμ-
βρούτσιου. Σύχναζε σε μνημό-
συνα και κηδείες και συστηνό-
ταν σε ηλικιωμένες κυρίες, τις 
οποίες στη συνέχεια βοηθούσε 
να κουβαλήσουν τα ψώνια στο 

σπίτι. Έτσι όμως μάθαινε, πού 
κρύβουν τα τιμαλφή και τα λε-
φτά της σύνταξης. 
- Στις επιχειρήσεις συμμετείχε 
συχνά και ο ευέξαπτος Αδωνίξ, 
αν και συνήθως εκστόμιζε κο-
τσάνες, τις οποίες η παρέα δεν 
έπαιρνε και πολύ στα σοβαρά. 
Τον ανεχόταν όμως επειδή αυτός 
είχε γερό δόντι και συγκεκριμέ-
να τον προηγούμενο αρχηγό, για 
τον οποίο θα μιλήσουμε και στη 
συνέχεια.
- Ο Τσιόντρ ήταν ο καλός μαθη-

τής της συντροφιάς. Πήγαινε 
νωρίς στο σπίτι για διάβασμα 
και δεν συμμετείχε στις βραδινές 
εξορμήσεις. Ήταν όμως απα-
ραίτητος, γιατί βοηθούσε τους 
υπόλοιπους να αντιγράψουν στις 
εξετάσεις.
- Αρχηγός της παρέας ήταν ο Μη-
τρολάκ, περισσότερο γνωστός με 
το παρατσούκλι «κουλ». Αυτός 
σχεδίαζε με προσοχή τις εξορ-
μήσεις αλλά κρατούσε μια από-
σταση και δεν έπαιρνε μέρος στο 
επιχειρησιακό κομμάτι. Περίμε-

νε τους υπόλοιπους, πίνοντας 
ουϊσκάκια στο μπαρ «Μαζί-μου», 
ενώ διαπραγματευόταν με τους 
διάφορους κλεπταποδόχους τη 
διάθεση των κλοπιμαίων. Είχε 
διαδεχτεί στην αρχηγία τον τε-
λειόφοιτο Σαμαρκάντ, ο οποίος, 
αν και είχε συλληφθεί επ’ αυτο-
φώρω να αντιγράφει στις εξετά-
σεις, πήρε τελικά απολυτήριο, 
επειδή ήταν πρώτης γραμμής 
εθνικόφρων και είχε ζωγραφίσει 
στον τοίχο του σχολείου τον Αλέ-
ξανδρο με τον Βουκεφάλα. 

Όπως βλέπετε αγαπητές και αγα-
πητοί μου, αυτή η καραντίνα μου 
πρόσφερε μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να εξασκήσω τις μυθο-
πλαστικές μου ικανότητες. Δεν 
πάω βέβαια και για βραβείο σε-
ναρίου, νοιώθω όμως μια σιγου-
ριά ότι το επίπεδο της δικής μου 
δημιουργίας είναι κάπως ανώ-
τερο από αυτό της κατάρτισης 
των επιστημόνων ελεύθερων 
επαγγελματιών. Από την άλλη 
όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι, πριν καταργηθούν άδοξα, οι 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνέ-
βαλαν καίρια στον εμπλουτισμό 
της ελληνικής γλώσσας με νέες 
λέξεις και εκφράσεις. 
Σκόιλ ελικικού σύντροφοι και 
συντρόφισσες !

*Ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι 
δικηγόρος
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Μια φορά 
κι έναν καιρό…

[ Του 
ΓΙΆΝΝΗ ΠΆΠΆΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* ]

Από την ταινία «Νόμος 4000» 
(1962) του Γιάννη Δαλιανίδη
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Το δίχως άλλο, τούτες τις μέρες, 
είτε μπροστά στην οθόνη είτε 
στο πραγματικό ή φαντασιακό 
μπαλκόνι μας, όλοι μετρήσαμε 
κι αναμετρηθήκαμε με το «πα-
ράδοξο» της απόστασης· αυτό 
το «τόσο μακριά, μα τόσο κοντά» 
που πλέον το κέντρο βάρους του 
μετατοπίζεται, με ένταση κι οξύ-
τητα, στο αντίστροφό του: «τόσο 
κοντά, μα τόσο μακριά».  
Κι όμως, αν το καλοσκεφτού-
με, σε τούτο το παράδοξο, σε 
τούτη τη δίδυμη πρόκληση, 
συμπυκνώνεται το αβέβαιο και 
πολύχρωμο, από γεννησιμιού 
του, ταξίδι των ανθρώπων και 
των πολιτισμών. Δεν είναι κάτι 
«πρωτόφαντο» ούτε «πρωτό-
γνωρο». Ήταν και είναι δικό μας!  
Ήδη πριν 3 με 5 εκατομμύρια 
χρόνια, συμπεραίνουν οι ειδικοί 
που συνεχίζουν να ερευνούν δι-
αβρωμένα θραύσματα από κρα-
νία ή φάλαγγες από άκρα.  Τότε, 
δηλαδή, που οι προ-προ-προ…
παππούδες και οι γιαγιάδες μας 
διέρρηξαν, σε κάποια ασφυκτι-
κά πυκνοκατοικημένα δάση της 
Αφρικής, την πρόσκαιρη «ασφά-
λεια» και τους περιορισμούς του 
«τοπικού»· που ξεκίνησαν, τρέ-
χοντας με δυο πόδια στις ανοι-
χτές ξηροφυτικές πεδιάδες, τους 
πειραματισμούς με το «οικουμε-
νικό». Και που, πολύ πριν διακη-
ρύξουν σε επιγραφές ή περγαμη-
νές τους μύθους ή τις ιστορίες 
τους, άρχισαν να δια-πραγματεύ-
ονται, δρασκελιά τη δρασκελιά, 
το παράδοξο. 
Κάποιοι, όχι όλοι, με περισσό-
τερη επιτυχία. Εκείνοι, δηλαδή, 

που ολοένα διεύρυναν τις απο-
στάσεις. Όσοι, όχι χωρίς ρίσκο 
ή φόβο, υπερέβαιναν το «μπαλ-
κόνι» τους. Σε μας «έφτασαν» 
σκόρπια αποφάγια, κάρβουνα 
και λίθινα εργαλεία με τα οποία 
δοκίμαζαν νέους ορίζοντες, την 
κρεοφαγία, τη φωτιά, τη συνερ-
γασία· αχνά τεκμήρια μιας ήδη 
πολύπλοκης ζωής.  
Μα όσο τα όρια απλώνονταν κι 
υπερπηδούσαν βουνά, ποτάμια, 
θάλασσες, ηπείρους, τόσο οι 
αναφορές, οι σχέσεις κι οι επα-
φές των ανθρώπων απομακρύ-
νονταν. Θόλωναν. 
Τότε, σε μια κρίσιμη στροφή, σε 
ένα ακόμη κατώφλι, κάπου πριν 

100.000 χρόνια, διακρίνουμε σή-
μερα τα μονοπάτια, τα δίκτυα, τις 
«γέφυρες» που έδωσαν την ανε-
πιστρεπτί κατεύθυνση προς την 
περίπλοκη ζωή: μικρές χάντρες 
από επιλεγμένα κοχύλια και δό-
ντια θηραμάτων ή άλλων θη-
ρευτών, φτιαγμένες με μαεστρία 
και με γνώση που περνά από 
γενιά σε γενιά. Το δίχως άλλο, 
κρεμασμένες στο σώμα, το λαι-
μό ή τον καρπό, ή ραμμένες σε 
φορεσιές, κεφαλόδεσμους, σακί-
δια κ.ά. ανήκαν σε ευφάνταστες 
συνθέσεις: χειροπιαστές, πολύ-
σημες «ταυτότητες». Πρόσφορες 
ειδικά για εξ αποστάσεως επιβε-
βαιώσεις, συνδηλώσεις, υπεν-

θυμίσεις. Συντροφιά όχι μονάχα 
στη ζωή αλλά και στο ύστατο, 
μέσα στο χώμα, «σκεύος» της. 
Σε τεχνουργήματα και «τόπους» 
σαν κι αυτούς θα πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε τον «αργαλειό», 
όπου, με διάφορους ρυθμούς 
ή εκδοχές, υφαίνονται κι οι άλ-
λες αποστάσεις: οι «κάθετες», οι 
«τεθλασμένες», οι «καμπύλες»… 
Αποστάσεις που αποκτούν στους 
αιώνες πολλά πρόσωπα και προ-
σωπεία… 
Πάνω στις εύθραυστες χάντρες 
εκείνες τις παλαιολιθικές, τι 
παράδοξο, θα ‘λεγε κανείς, «κτί-
ζονται» έκτοτε οι -κάθε μορφής, 
υφής και ύφους- καλύβες, ιερές 

οικίες, πόλεις, ακροπόλεις, πο-
λυκατοικίες, με ή χωρίς μπαλ-
κόνια. 
Στο αύριο που ήδη ξημέρωσε, 
στη μεγαλύτερη αλλά και πιο 
μικρή από ποτέ, στην πιο «πα-
ράδοξη» πολυκατοικία, ας έχου-
με το νου μας: άλλα μπαλκόνια 
θέλουν στοργή, άλλα επισκευή, 
άλλα ανακατασκευή, άλλα πάλι 
γκρέμισμα…

* Η Ελένη Κοτζαμποπούλου είναι 
αρχαιολόγος στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ιωαννίνων, διδάκτωρ 
του Πανεπιστημίου Cambridge 
(UK), με ειδίκευση στη βιοαρχαι-
ολογία. 

Οι χάντρες και το «παράδοξο» 
της απόστασης
[ Της 
ΈΛΈΝΗΣ ΚΟΤΖΆΜΠΟΠΟΥΛΟΥ*]

Χάντρες από κοχύλι του γλυκού νερού (Theodoxus cf. danubialis), μεγέθους 1 εκ. Βραχο-
καταφύγιο Κλειδί, 15.000 χρόνια πριν. Φαράγγι Βοϊδομάτη. Φωτ. Π. Τσιγκούλης, © ΥΠΠΟΑ/
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
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Μπαλκόνι με θέα. 
Θέα στο μπαλκόνι

[ Της 
ΚΆΤΈΡΙΝΆΣ ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ*]

Όσο με θυμάμαι το ζούσα πάντα το μπαλκόνι μου. Μεγάλω-
νε μαζί με μένα και τις ανάγκες μου. Η μια του γωνιά έχει 
πλέον ένα μεγάλο τραπέζι, κούνια και αρκετά λουλούδια, 
φροντισμένη και προστατευμένη, με μια αναρριχώμενη 
πρασινάδα. Μια προέκταση του σπιτιού προς τα έξω, δημι-
ουργώντας έτσι, τον δικό μας εξωτερικό χώρο. Επιτέλους, 
φέτος η πρασινάδα είχε φτάσει έως την άλλη άκρη. Κάλυ-
πτε πέρα ως πέρα τα κάγκελα της μιας πλευράς. Φέτος…
Όσο οι μέρες της απομόνωσης πέρναγαν, άρχισα κοι-
τώντας την πρασινάδα, να αισθάνομαι σαν τον Λάζαρο, 
τον φοιτητή της γεωπονικής στην τριλογία του Βασίλη 
Βασιλικού. Είχε αρχίσει να με πνίγει. Το ένιωσα έντονα 
όταν ξαφνικά μετέφερα ένα μικρότερο τραπέζι και μια 
καρέκλα στην μπροστινή μεριά του μπαλκονιού. Εκεί-
νη στην πρόσοψη του σπιτιού και στα δυο μέτρα ύψος 
από τον κεντρικό δρόμο. Εκεί δεν  ήμουνα στο μπαλ-
κόνι. Είχα βγει στον δρόμο. Τότε παρατηρώντας γύρω 
μου είδα παραπλήσιες εικόνες. Κρεμασμένοι κι άλλοι 
στα κάγκελα, κοιτώντας απέναντι και κάτω. Αρχίσαμε 
να μιλάμε μεταξύ μας για πρώτη φορά σε αυτό το βαθ-
μό. Πολλές φορές ακόμα και δυνατά καθώς τα λιγοστά 
αυτοκίνητα δυσκόλευαν την επικοινωνία.
Τι; Η Κίνα, φταίει και κρύβει και τα περιστατικά; Καλά 

δε βλέπεις στον πλούσιο Ιταλικό βορρά τι γίνεται; Αγ-
γλία; Καλά αυτοί είναι τελικά στην ανοησία της αγέλης. 
Το έλεγες και πολιτικό καφενείο. Είδες, αυτοί πέρασαν 
κρατώντας αποστάσεις, αυτοί χωρίς μάσκες και αυτοί 
ξανά και ξανά. Μα πού πάνε, αφού όλα είναι κλειστά; Α 
για δες και καινούργιοι περιπατητές από άλλα σημεία 
της πόλης. Τους είχες ξαναδεί; Αυτοί κάθονται Σεισμό-
πληκτα. Γεια σας, πρώτη φορά ερχόμαστε από εδώ. 
Ωραία είστε και σε αυτή την μεριά της πόλης. Κοίτα 
που βρήκαμε και κοινούς γνωστούς αλλάζοντας συ-
νήθειες. Πάλι έστρωσες τραπέζι; Τι να κάνεις με τρία 
παιδιά. Και εσύ με δύο. Κούραση, δεν κάνουμε κι άλλη 
δουλειά όλη μέρα. Ντροπή, μη λέτε ότι κουράζεστε. 
Εμείς τα βλέπαμε πιο απλά τότε στην εποχή μας, ακού-
στε με, έγινα ενενήντα και είδα κατοχή. Πάρτε το όπως 
έρχεται και παλέψτε το. Άλλες συνήθειες τότε παιδιά 
μου, εμείς τον βλέπαμε τον διπλανό μας. Δεκάδες οι 
ιστορίες μπαλκονοκουβέντας. Άλλες ουσίας κι άλλες 
κουβέντα να γίνεται, όπως πάντα εξάλλου.
Μόνο που τώρα, το μπαλκόνι είχε γίνει το προγεφύ-
ρωμα μας. Είχε γίνει το παρατηρητήριο των αλλαγών 
στην ζωή μας, χωρίς όμως να γίνεται κλειδαρότρυπα. 
Δεν είχαμε ξαναμιλήσει έτσι καθώς ποτέ άλλοτε δεν 

είχαμε δει ως τέτοια τα μπαλκόνια μας. Μπαίναμε και 
βγαίναμε αθόρυβα, μόνοι και προστατευμένοι πίσω 
από πρασινάδες.
Το μπαλκόνι τούτο δεν είναι πια μόνο το δικό μου 
μπαλκόνι. Στις συνθήκες του περιορισμού ένιωσα ότι 
έγινε, θέλοντας και μη, ένα κομμάτι από τον δημόσιο 
χώρο. Προχτές έκατσε στην πρασινάδα που ξαφνικά 
με έπνιξε, ένα ζευγάρι γαλαζοπαπαδίτσες για πρώτη 
φορά. Κι αυτές πρωτάρες. Το έντονο φύλλωμα της, 
προσφέρονταν για τα ακροβατικά που αγαπάνε. Έγινε 
κι η πρασινάδα ετούτη ένα κομμάτι από την μεγάλη 
εικόνα. Την εικόνα εκείνη του δημόσιου χώρου, που 
είναι η ευκαιρία μας να δούμε αλλιώς. Οι δημόσιοι 
χώροι σήμερα δεν χρειάζονται απλά ανάπλαση αλλά 
ανοικοδόμηση με νέα υλικά. Δεν θα είναι το πλακίδιο 
και το χρώμα του που θα κάνει την διαφορά αλλά το 
στίγμα μας, μέσα από τις συνήθειες που αλλάζουν και 
η αντίληψη ότι μας «ανήκει» αυτό που είναι έξω από 
την πόρτα μας. Τότε οι δρόμοι, οι πλατείες, τα άλση, ο 
αιγιαλός, οι όχθες λιμνών και ποταμών θα είναι ζωντα-
νοί, όμορφοι, ανοιχτοί δημόσιοι χώροι. 

*Η Κατερίνα Μιτοπούλου είναι χημικός
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Αλλάζουμε 
πεζοδρόμιο, 
version III

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020, ένας τρόπος για να δείξεις πόσο 
σκληρός και εκδικητικός ήσουν με κάποιον, που οι σχέσεις 
σου δεν ήταν και στο καλύτερο δυνατό σημείο, ήταν να του 
πεις με «στόμφο»: «Θα με βλέπεις και θα αλλάζεις πεζοδρό-
μιο». Υπήρχε όμως και μια διαφορετική πιο light «version». 
Αυτή που όταν βρισκόσουν στον δρόμο και άλλαζες, διακρι-
τικά πάντα, πεζοδρόμιο είτε γιατί δεν ήθελες να χαιρετήσεις 
κάποιον είτε για να αποφύγεις μια δυσάρεστη συνάντηση. 
Να κάνεις ότι δεν τον είδες.
Οι δυο αυτές «version» αλλαγής πεζοδρομίου παρέμειναν 
ισχυρές μέχρι το Lockdown. Σήμερα που η επιβεβλημένη 
διατήρηση δυο μέτρων απόστασης μεταξύ μας, είναι πλέον 
κανόνας, έχουμε την δημιουργία μιας νέα «version», λίγο 
πολύ υποχρεωτικής. Περπατώντας και παρατηρώντας τόσο 
την δική μας όσο και των άλλων ανθρώπων, «πεζοπορική» 
συμπεριφορά, διαπιστώνεται ότι: Αλλάζουμε πεζοδρόμιο, 
αλλάζουμε πορεία από πολύ μεγαλύτερη απόσταση και 
χωρίς φυσικά να υπάρχουν οι λόγοι των δυο «version» που 
αναφέρθηκαν. Μόλις μπει άνθρωπος στο οπτικό μας πεδίο, 
νιώθουμε σαν πρωταγωνιστές σε γουέστερν, που όποιος 
ήταν πιο γρήγορος, όποιος ήταν καλύτερα εκπαιδευμένος, 
έπαιζε και στην επόμενη σκηνή. 
Κοιταζόμαστε διακριτικά, τις περισσότερες φορές, προσπα-
θώντας να διακρίνουμε γρήγορα και καθαρά τις προθέσεις ο 
ένας του άλλου. Κοιτάμε αν φοράει μάσκα, γάντια, αν είναι 
ηλικιωμένος, αν έχει παρέα και πολλές άλλες παραμέτρους. 
Επειδή το πεζοδρόμιο δεν «χωράει», να περάσουν δυο άν-
θρωποι ταυτόχρονα ο ένας δίπλα στον άλλον με απόσταση 
δυο μέτρων μεταξύ τους καθώς είναι σχεδιασμένα με μήκος 
1,6 μέτρα, η απόφαση είναι μονόδρομος. Αλλάζουμε πεζο-
δρόμιο για να είμαστε σίγουροι.
Μια αλλαγή ακόμα, που επηρεάζει και αυτή την καθημερι-
νότητα μας και δημιουργεί νέες απαιτήσεις και προσδοκίες 
για τον αστικό σχεδιασμό και την ανθεκτικότητά του. Ειδάλ-
λως θα αλλάζουμε διαρκώς πεζοδρόμιο!

O Βασίλης Φλούδας είναι οικονομολόγος

[ Του ΒΆΣΙΛΗ ΦΛΟΥΔΆ* ]
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Ο εξώστης, όπως είναι ο τεχνικός όρος, ή αλλιώς μπαλκόνι ή 
βεράντα, είναι η πιο χαρακτηριστική διαφορά των κτηρίων της 
Μεσογείου με εκείνα της κεντροβόρειας Ευρώπης. Διακρίνεται 
κυρίως, σαν προέκταση του καθιστικού χώρου του σπιτιού μας. 
Η χρήση του είναι ένα μικρό καθιστικό τους ζεστούς μήνες, ένας 
μικρός κήπος, ένα τμήμα επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλ-
λον. 
Στις πολυκατοικίες της δεκαετίας ‘50 -’70, στην εποχή της μεγά-
λης ανοικοδόμησης, οι εξώστες δεν ήταν τίποτα άλλο από έναν 
μακρόστενο στενό χώρο που η κύρια χρήση του, ήταν αυτή του 
απλώματος των ρούχων, της λεγόμενης μπουγάδας.
Στο πέρασμα των χρόνων οι εξώστες αλλάζουν μορφή, γίνονται 
ευρύχωροι και σταματούν να ακολουθούν την ίδια μορφή και μέ-
γεθος σε όλους τους ορόφους, γίνονται στοιχεία που διαμορφώ-
νουν σε μεγαλύτερο βαθμό το αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Αποτε-
λούν προστιθέμενη αξία σε ένα διαμέρισμα. 
Σήμερα στους εξώστες διακρίνουμε κυρίως αποθηκευμένα αντι-
κείμενα που δεν θέλουμε ή που δεν χρησιμοποιούμε συχνά, αντι-
κείμενα στα οποία ο χρόνος έχει αφήσει το αποτύπωμά του. 
Ο σημερινός τρόπος ζωής, δεν αφήνει πολύ ελεύθερο χρόνο για 
να αφεθούμε στη βεράντα μας για λίγες αχτίδες ηλίου μέχρι τη 
στιγμή που έρχεται η υποχρεωτική παραμονή πολλών ανθρώπων 
στην οικία τους. Σε αυτό το σημείο, όλοι ανακαλύψαμε το πόσο 
σημαντικό είναι να έχουμε πρόσβαση στο μπαλκόνι... Τα έπιπλα 
πήραν άλλη διάταξη, προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις των χρη-
στών τους, οι παλιές γλάστρες γέμισαν χρωματιστά λουλούδια, τα 
μη χρήσιμα αντικείμενα παραγκωνίστηκαν για να έχουμε χώρο. 
Το μπαλκόνι έγινε ο «δίαυλος» επικοινωνίας με τη φύση και με 
τους ανθρώπους: διάλογοι, αστεία, κουτσομπολιά, γέλια και αφη-
γήσεις, όνειρα και σκέψεις γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν...
Ο αυτοπεριορισμός μας, κάποια στιγμή θα αρθεί. Θα επανέλθου-
με στις παλιές μας συνήθειες, στις εργασίες μας και σε ένα πρό-
γραμμα γεμάτο με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Ας μην ξεχάσουμε 
το μπαλκονάκι μας, τη μικρή μας αυλή, εκεί που ακούσαμε ήχους 
πουλιών, μυρίσαμε και αγγίξαμε τα λουλούδια μας, μάθαμε το 
όνομα του γείτονά μας, αφήσαμε ένα βιβλίο στη μέση ή μια γου-
λιά καφέ στην κούπα μας και ένα τσιγάρο που έσβησε.
Είναι ο χώρος που μας κράτησε πιο ήρεμους μέσα στον αυτοπερι-
ορισμό μας, είναι το δικό μας μπαλκόνι.

*Ο Λάμπρος Γιώτης είναι πολιτικός μηχανικός και ιδιοκτήτης, τα 
τελευταία χρόνια, της «Κρύπτης» (στην οδό Ανεξαρτησίας)

[ Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΓΙΏΤΗ* ]

Ας μην το 
ξεχάσουμε
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Στο μπροστινό μπαλκόνι
[ Της ΒΙΚΥΣ ΚΏΣΤΆ* ]

Από μικρή μου άρεσαν οι αυλές, οι ταράτσες, τα μπαλ-
κόνια. Με τις ρετρό τενεκεδένιες γλάστρες, τις vintage 
λευκές μεταλλικές καρέκλες που «έβγαιναν» κάθε 
άνοιξη μαζί με τα λουλουδάτα μαξιλάρια, τις βραδινές 
κουβέντες υπό τους ήχους του ραδιοφώνου...
Από την μικρή αυλή στο σπίτι της γιαγιάς και του 
παππού, με το σκουριασμένο ποδήλατο και τις ζω-
γραφιές στον τοίχο, που στέκουν πια ξεθωριασμένες 
– απομεινάρια μια ανέμελης εποχής, την αυλή από 
πέτρα στους Χουλιαράδες με την απόκοσμη ησυχία 
και τη φωνή του κότσυφα να την «σπάει», το μπαλκό-
νι του πατρικού μου με τα καναρίνια, μέχρι το μπαλ-
κόνι του σπιτιού μου που το «χαϊδεύουν» τα κλαδιά 
της υπερήφανης Ιτιάς, η διαδρομή μεγάλη και γεμάτη 
αναμνήσεις.
Αναμνήσεις οικογενειακών μαζώξεων, γεύσεων, παι-
χνιδιών, αναμετρήσεων και ενδοσκοπήσεων, πάντα 
με ένα φλυτζάνι ελληνικό καφέ. Αναμνήσεις που πα-

ραμένουν ανεξίτηλες, αλλά που ξεχνάμε τη σημασία 
τους, λόγω των τρελών ρυθμών της καθημερινότη-
τας.
Τις ημέρες της καραντίνας, τις αναβίωσα όλες. Μετέ-
φερα στο πίσω μπαλκόνι, το μικρό,  σφουγγαρίστρες,   
κουβάδες, λεκάνες, απλώστρες, μανταλάκια  και το 
λοιπό περιφρονημένο εξοπλισμό καθαριότητας. Και 
βγήκα στο μπροστινό μπαλκόνι του σπιτιού μου, με το 
μεταλλικό τραπέζι και φόντο την φουντωμένη κερα-
σιά. Εδώ, σε αυτό το μπαλκόνι τρώω, εδώ διαβάζω, 
εδώ δουλεύω, εδώ συναντώ μέσω βιντεοκλήσεων 
τους δικούς μου ανθρώπους.
Και τις ηλιόλουστες ημέρες αυτής της περίεργης άνοι-
ξης, μετατρέπω το μπαλκόνι μου σε νησί, ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες του Γιάννη Κότσιρα (κάνε το χειμώνα 
καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί…). Μια ψάθα, 
ένα καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιηλιακό, το αγαπημένο 
μου βιβλίο και μουσική στα ακουστικά, αρκούν για να 

«αποσυνδεθώ» από τη δύσκολη καθημερινότητα και 
το άγχος για το αύριο.
Η Ιτιά μετατρέπεται σε φοίνικα, ο ελληνικός καφές σε 
εξωτικό κοκτέιλ και τα σπουργίτια σε γλάρους. Κι εκεί 
που κλείνω τα μάτια, σχεδόν ακούω το πάφλασμα 
των κυμάτων  και τα τζιτζίκια, αισθάνομαι το αεράκι 
να μου χαϊδεύει το πρόσωπο και ταξιδεύω στην αγα-
πημένη μου παραλία.
Ο ήχος του κινητού με ξυπνάει απότομα και «προσγει-
ώνομαι» στο μπαλκόνι μου. Τη θέση του μαγιό, έχει 
πάρει η καρό πιτζάμα, ενώ σταγόνες βροχής μουσκεύ-
ουν τις σελίδες του ανοιχτού βιβλίου…
Ραντεβού στο όνειρο, αύριο πάλι!
Αχ αυτά τα μπαλκόνια. Ακόμα και τα μικρά, όπως του 
Σαββόπουλου έχουνε τιμόνια, χαρές, γιορτές, βουβές 
ματιές, όμορφα χρόνια!

*Η Βίκυ Κώστα είναι δημοσιογράφος
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ΆΛΦΡΕΝΤ ΧΊΤΣΚΟΚ:

40 χρόνια χωρίς τον μετρ 
της αγωνίας και τις εμμονές του...

Πέρασαν κιόλας 40 χρόνια από το θάνατο του Άλ-
φρεντ Χίτσκοκ. Ήταν 29 Απριλίου του 1980, στο 
Λος Άντζελες. Όμως παραμένει ακόμη «ζωντα-
νός» και πρωτοπόρος στοιχειώνοντάς μας, με τις 
τρομακτικές και αγωνιώδεις ταινίες του και συνε-
χίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πα-
γκόσμιο κινηματογράφο, με το συνολικό του έργο 
και βεβαίως με τις ιδιοφυείς σκηνοθεσίες του, τις 
ανεπανάληπτες σεκάνς, τα μοναδικά πλάνα του, 
αλλά και τις εμμονές του.

Οι ξανθές πρωταγωνίστριες και η ηδονοβλεψία
Όπως οι περισσότεροι μεγάλοι κινηματογραφιστές 
-ειδικά της εποχής του- είχε και ο Χίτσκοκ εμμο-
νές, σε υπερβολικό βαθμό- πολλοί μιλάνε και για 
ψυχαναγκασμό, ακόμη και για συμπλεγματική συ-
μπεριφορά. Εμμονές που έβγαιναν σχεδόν πάντα 
στις ταινίες του. 
Οι περίφημες ξανθιές πρωταγωνίστριές του, κυ-
ρίες που ήταν έτοιμες να πέσουν πολύ... χαμηλά, 
αλλά και να «μοιάζουν με άσπιλο χιόνι επιτρέ-
ποντας να φανούν καλύτερα τα αιματοβαμμένα 
χνάρια του δολοφόνου» ή η τυραννική ματιά του 
πάνω στις γυναίκες και στον έρωτα, ήταν κάτι πα-
ραπάνω από εμμονή. Ακόμη, είχε κόλλημα με την 
ηδονοβλεψία. 
Όπως είχε πει στην περίφημη συνομιλία του με 
τον Τριφό, «είμαστε όλοι ηδονοβλεψίες», κάτι στο 
οποίο στήριξε τη σχέση του με το κοινό και βεβαίως 
πέρασε και στις ταινίες του. Κορυφαίο παράδειγμα 
ο αριστουργηματικός «Σιωπηλός Μάρτυς», με τον 
Τζέιμς Στιούαρτ, έναν φωτογράφο καθηλωμένο 
στο σπίτι από ένα ατύχημα, να παρατηρεί τους γεί-
τονες και να ανακαλύπτει συμπτωματικά ένα φόνο 
και να βάζει τη σύντροφό του, την απαστράπτουσα 
Γκρέις Κέλι, στο ίδιο «τριπάκι». Εμμονές είχε και 
με την ψυχανάλυση -το «Vertigo», κατά πολλούς 
η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, είναι το χα-
ρακτηριστικότερο δείγμα- με τους σεξουαλικούς 
συμβολισμούς και άλλα ροζ υπονοούμενα, αλλά 
και με τα όνειρα. Ίσως αυτός ήταν και ο βασικός 
λόγος που θαύμαζε τον Λουίς Μπουνιουέλ. Και 
φυσικά ο φόβος του για τους αστυνομικούς.



Πρόσωπα|15ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΠΈΝΤΈ ΧΡΟΝΏΝ 
ΣΤΟ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ

Όμως, όλα ξεκινούν από την παιδική ηλι-
κία. Ο Χίτσκοκ, γεννήθηκε στις 13 Αυγού-
στου του 1899 στο Ιστ Εντ του Λονδίνου. 
Ήταν ένα μοναχικό αγόρι, πήγε σε ένα αυ-
στηρό ιησουιτικό σχολείο, εκεί διδάχτηκε 
τον αυτοέλεγχο και την αποστροφή για 
το ανθρώπινο σώμα, ενώ σε ηλικία πέ-
ντε ετών, ο πατέρας του τον έστειλε στο 
αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς με ένα 
σημείωμα, το οποίο το διάβασε ο αστυ-

νομικός και τον έβαλε στο κρατητήριο 
για πέντε λεπτά, χωρίς να ξέρει τον λόγο 
ο μικρός Άλφρεντ. Ο αστυνομικός του 
είπε ότι αυτό παθαίνουν τα παιδιά που 
κάνουν κάτι κακό. Αυτό το περιστατι-
κό θα τον σημαδέψει, περισσότερο από 
πολλά άλλα, όπως οι πολλές φορές προ-
βληματικές σχέσεις του με τις γυναίκες. 
Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία την Άλμα 
Ρεβίλ, μία σεναριογράφο και μοντέρ, που 
υπήρξε βοηθός του για όλη του τη ζωή, 
αλλά μάλλον όχι και ερωτική σύντροφος. 
Οι φήμες θέλουν να έχει μία και μοναδική 

ερωτική επαφή μαζί της, αποκτώντας και 
τη μοναχοκόρη του.

ΣΈΞΙΣΤΗΣ;

Ο Χίτσκοκ ήταν φανερό ότι ήταν ένας 
καταπιεσμένος άνθρωπος που απελευθε-
ρωνόταν μέσα από τις ταινίες του, ξόρκιζε 
τους φόβους του και κάλυπτε την ερωτι-
κή του επιθυμία μέσα από τις πρωταγω-
νίστριές του, μερικές απ' τις οποίες είχαν 
άσχημες εμπειρίες από τη συνεργασία 
μαζί του, με χαρακτηριστική περίπτω-
ση αυτή της Τίπι Χέντρεν. Σίγουρα, στις 
μέρες μας, ο Χίτσκοκ θα είχε χαρακτηρι-
στεί σεξιστής, ρατσιστής και άλλα πολλά, 
αλλά αυτό ίσως είναι και μια ιδιοτροπία 
του χρόνου και της ιστορίας….

ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΧΏΡΙΣ ΟΣΚΑΡ

Πέρα όμως απ' όλα αυτά, που στιγμάτισαν 
το χαρακτήρα και το έργο του, υπάρχουν 

και οι ταινίες του. Και μπορεί κάποιες 
φορές να έχουν υπερεκτιμηθεί ορισμένα 
φιλμ, όπως το «Στη Σκιά των Τεσσάρων 
Γιγάντων» ή το «Ο Άγνωστος του Εξπρές», 
αλλά είναι βέβαιο ότι μας έχει χαρίσει μια 
σειρά από εκπληκτικές δημιουργίες και 
σεκάνς ή πλάνα που πήγαν το σινεμά 
σε μια ανώτερη διάσταση. Εκτός από το 

«Vertigo» (Τζέιμς Στιούαρτ, Κιμ Νόβακ), 
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αρι-
στουργήματα και οι ταινίες του «Ρεβέκα» 
(Λόρενς Ολιβιέ, Τζόαν Φοντέιν), «Υπό-
θεση Νοτόριους» (Κάρι Γκραντ, Ίνγκριντ 
Μπέργκμαν- πιο ερωτική από ποτέ), «Σι-
ωπηλός Μάρτυς» (Στιούαρτ, Γκρέις Κέλι), 
«Το Χέρι που Σκοτώνει» (Τζόζεφ Κότεν, 
Τερέζα Ράιτ), «Τα 39 Σκαλοπάτια» (Ρό-
μπερτ Ντόνατ, Μάντλεν Κάρολ) και άλλες 
πολλές. 
Εννοείται ότι δεν ξεχάσαμε το «Ψυχώ» 
(Άντονι Πέρκινς, Τζάνετ Λι, Βέρα Μάιλς) 
ίσως την τρομακτικότερη ταινία όλων 
των εποχών, που διαθέτει και τη σκηνή 
του φόνου στο ντουζ, ένα κινηματογρα-
φικό επίτευγμα, αλλά και ένα φινάλε που 
κόβει την ανάσα.
Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, δεν ήταν ένας εύκο-
λος άνθρωπος. Είχε πολύ κακή άποψη 
για τους ηθοποιούς, τους οποίους -εκτός 
εξαιρέσεων (Τζέιμς Στιούαρτ, Ίνγκριτ 
Μπέργκμαν, Τζόζεφ Κότεν, Γκρέις Κέλι, 
Χένρι Φόντα)- τους χαρακτήριζε ηλίθιους, 

ήταν δύσκολος στη συνεργασία, δικτάτο-
ρας του πλατό, αλλά ένας από τους 10-20 
σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των 
εποχών, έχοντας το... προνόμιο να είναι 
απ' τους λιγοστούς κορυφαίους του σινε-
μά που δεν πήραν ποτέ ένα Όσκαρ Σκη-
νοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγωνστάκης
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ROLLING STONES

«Living 
in a Ghost 
Town»
Οι Rolling Stones προσέφεραν... ικανο-

ποίηση στους θαυμαστές τους σήμερα, 
καθώς έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο 
τραγούδι, το «Living in a Ghost Town», 

μέρος του οποίου ηχογραφήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της καραντίνας για τον νέο κορονοϊό.
Το κομμάτι κυκλοφόρησε μαζί με ένα βίντεο που 
δείχνει έρημους δρόμους και σταθμούς μετρό στο 
Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Κιότο και άλλες πό-
λεις.
«Οι Stones βρίσκονταν στο στούντιο για να ηχο-
γραφήσουν νέο υλικό πριν από το lockdown κι 
υπάρχει ένα τραγούδι που πιστεύουμε ότι θα έχει 
απήχηση κατά τη διάρκεια όσων ζούμε αυτή τη 
στιγμή», σημειώνει ο Μικ Τζάγκερ σε ανακοίνωση.
«Το δουλέψαμε ενώ βρισκόμασταν σε απομόνω-
ση. Και να το... ελπίζω να σας αρέσει».
Το διάσημο συγκρότημα εξήγησε ότι άρχισε να 
ηχογραφεί το τραγούδι στο Λος Άντζελες το 2019. 
Κατόπιν, καθώς εφαρμόζονταν οι περιορισμοί για 
την πανδημία σε ολόκληρο τον κόσμο, προσάρμο-
σαν ορισμένους στίχους και προσέθεσαν τις τελευ-
ταίες πινελιές σε αυτό.
Στο βίντεο, ο Τζάγκερ διακρίνεται να τραγουδάει 
ενώ βρίσκεται σε ένα πολυτελές, διακοσμημένο 
με ξύλο δωμάτιο: «Η ζωή ήταν τόσο όμορφη και 
κατόπιν όλοι κλειστήκαμε μέσα. Νιώθω σαν ένα 
φάντασμα, να ζει σε μια πόλη φάντασμα».
Η κυκλοφορία του κομματιού έγινε μία εβδομά-
δα αφότου τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος 
ερμήνευσαν το «You Can't Always Get What You 
Want" από το σαλόνι του σπιτιού τους μέσω βι-
ντεοδιάσκεψης, στο πλαίσιο της συμμετοχής 
τους στην πρωτοβουλία "One World: Together At 
Home».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1967, οι Beatles έβγαλαν το ενδεχομέ-
νως πιο επιδραστικό άλμπουμ στην ιστο-
ρία του ροκενρόλ, το Sgt Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band, στα τέλη Μαΐου. Είναι 

το δεύτερο τραγούδι του δίσκου, το τραγουδάει ο 
Ρίνγκο και είναι σε 4/4.
Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1969, ένας 
άλλος λευκός Άγγλος, πήρε κάπως ξεδιάντροπα 
το κομμάτι, το διασκεύασε σε ένα τέταρτο αργό-
τερο ρυθμό και το απογείωσε. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά έδωσε τον ομώνυμο τίτλο στο πρώτο του 
άλμπουμ, οικειοποιούμενος πλήρως πλέον, το 
κόμματι.
Ο Τζο Κόκερ λοιπόν, ξεκίνησε την καριέρα του 
επίσημα δισκογραφικά το 1969, 51 χρόνια πριν, με 
μια μπάντα που πολλοί θα ζήλευαν: Ο Τζίμι Πέιτζ 
από τους Zeppelin, ο Τόνι Βισκόντι  και ο Άλμπερτ 
Λι στις κιθάρες, οι μισοί Procul Harum, Spooky 
Tooth και η άλλη μισή Motown σε διάφορα πό-
στα, ο Στιβ Γουίνγουντ στα πλήκτρα κ.α.
Ο Κόκερ αποφάσισε να βγάλει ένα δίσκο διασκευ-
ών, με μόλις τρία κομμάτια δικά του και του Κρις 
Στέιντον. Όλα αυτά συνέβαιναν πριν καν γίνει ευ-
ρέως γνωστός με την επική, σπαρακτική και εντε-
λώς φευγάτη εκτέλεση του With a little help… 
στη σκηνή του Γούντστοκ.
Ανάμεσα στα άλλα, στον δίσκο διασκεύασε γνωστά 
κομμάτια των Traffic, Μπομπ Ντίλαν, Animals, 
με έναν τρόπο που τον εξωθούσε πέρα από την 
ευκολία του «καλλιτέχνη διασκευών». Η φωνή 
του και η δεινότητα της μπάντας που είχε μαζί 
του, έφτιαχναν ένα σύνολο που στην πραγματικό-
τητα πειραματιζόταν πάνω σε γνωστές μουσικές. 
Πάνω από όλους όμως, ήταν η φωνή αυτού του 
ανθρώπου. Ούτε ακριβώς blues, ούτε soul, αλλά 
ούτε και ροκ «γρέζι» μόνο. 
Το With a little help… είναι το προτελευταίο κομ-
μάτι του δίσκου. Ο Πέιτζ παίζει κιθάρα στο κομμά-
τι και ο BJ Γουίλσον των Procul Harum ντραμς. 
Ο Κόκερ, λίγους μήνες μετά το Γούντστοκ, όπου 
έγινε πραγματικά διάσημος, έβγαλε έναν ακόμα 
δίσκο με διασκευές που ήταν ακόμα καλύτερος, 
παρότι τα κομμάτια (αν εξαιρέσει κανείς το Like a 
bird on a wire του Κοέν) δεν ήταν εξίσου γνωστά. 
Η ερμηνεία του όμως ήταν ξανά συναρπαστική.
Το With a little help… όμως, δεν ήταν πια το τρα-
γουδάκι των Beatles, οι οποίοι παρεμπιπτόντως 
είχαν συγχαρεί τον Κόκερ, μόλις το κυκλοφόρησε. 
Όταν ο Κόκερ πέθανε το 2014, ο Πωλ μακ Κάρτνι 
είπε ότι «μετέτρεψε το κομμάτι σε ύμνο και του 
είμαι για πάντα ευγνώμων που το έκανε αυτό»… 

Ο ΤΖΟ ΚΟΚΕΡ 
ΚΆΊ ΤΟ WITH 
A LITTLE HELP 
FROM MY FRIENDS

Με τη βοήθεια 
των φίλων
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Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν οι ιδέες βρίσκουν ανταπόκριση, αλλά χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο όταν 
μοιραζόμαστε αυτή την ικανοποίηση. Γι αυτό, με την ευκαιρία των 100 φύλλων, 5 αναγνώστες-τριες 
θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/Οι δημοτικές 
εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014», με κλήρωση. 
Ο όρος συμμετοχής είναι να στείλετε στο klirosi@typos-i.gr το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό 
σας, με τη λέξη «ρέντζελα» στο θέμα του email, μέχρι την 3η Μαΐου 2020.
Νικητές-τριες θα λάβουν στο ίδιο mail την απάντηση, καθώς και τον τρόπο παραλαβής του βιβλίου.

ΚΛΉΡΩΣΉ: 
1ΟΟ φύλλα και 5 «ρέντζελα»

mailto:klirosi@typos-i.gr
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