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Αν σας αρέσει 
ο Τύπος, 
μπορείτε να 
τον στηρίξετε
Ο Τύπος Ιωαννίνων κλεί-
νει 4 χρόνια ύπαρξης, 
έχοντας ήδη καταφέρει 
πράγματα που συνήθως 
χρειάζονται πολύ περισ-
σότερο χρόνο.

Οι συνθήκες, ειδικά 
λόγω της πανδημικής 
κρίσης, αλλάζουν και 
για να προσαρμοστούμε 
σε αυτές, μπήκαμε στο 
Patreon.

Το Patreon είναι μια 
πλατφόρμα «ενίσχυσης 
δημιουργών», μέσω 
της οποίας, ουσιαστικά 
μπορείτε να κάνετε μια 
μηνιαία συνδρομή στο 
typos-i.gr

Εκτός από τη στήριξή 
τους, οι συνδρομη-
τές-τριες θα έχουν πρό-
σβαση πριν από όλους 
σε βίντεο, ψηφιακές 
εκδόσεις, podcasts, κα-
θώς και άλλες μικρές ή 
μεγαλύτερες εκπλήξεις 
που ετοιμάζουμε.

Μπορείτε να μπείτε 
εδώ και να κάνετε τη 
σχετική διαδικασία: 
https://www.patreon.
com/TyposI?fan_
landing=true

Σας ευχαριστούμε πολύ.  

https://typos-i.gr
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true


Επτά φοιτητές επιχειρηματολογούν 
για τα αιολικά πάρκα
Ο ΟΡΟΣ «βιοποικιλότητα» δεν είναι μια έννοια που «χωράει» απλώς σε κάποιο 
ακαδημαϊκό σύγγραμμα ή σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Είναι μια έννοια ανθρώ-
πινη, κοινωνική. Εκφράζει την ποικιλότητα που υπάρχει στα διάφορα επίπεδα 
ζωής και οργάνωσης αυτής.
https://typos-i.gr/article/epta-foithtes-epixeirhmatologoyn-gia-ta-aiolika-parka

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Περιορισμοί κίνησης 
στην είσοδο 
της πόλης
ΤΗΝ Πέμπτη 21/5 και την Παρασκευή 22/5, απαγο-
ρεύεται η κυκλοφορία οχημάτων στη λωρίδα κοντά 
στη διαχωριστική νησίδα, στην είσοδο της πόλης, 
στην εθνική Ιωαννίνων-Άρτας και στη Δωδώνης.
https://typos-i.gr/article/periorismoi-kinhshs-
sthn-eisodo-ths-polhs

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Αγορά στα Γιάννενα 
και παντού: Ζητείται 
ρευστό…
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ προσπαθεί να βρει ξανά τους συνή-
θεις για την εποχή ρυθμούς, μετά από ένα σχεδόν 
δίμηνο ιδιότυπο «εγκλεισμό» που αφήνει τα ίχνη του 
ήδη στην οικονομική δραστηριότητα
https://typos-i.gr/article/agora-sta-giannena-kai-
pantoy-zhteitai-reysto

Τότε και τώρα: βόλτες 
σε δρόμους 
της πόλης
ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ αλλάξει η πόλη των Ιωαννίνων τα 
τελευταία 40 χρόνια; Πολύ, αλλά και… λίγο ταυτό-
χρονα. Δείτε για παράδειγμα αυτή τη «βόλτα» σε 
προεκλογική περίοδο.
https://typos-i.gr/article/tote-kai-twra-boltes-se-
dromoys-ths-polhs
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Περιμένοντας 
τον «εσωτερικό επισκέπτη»
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η φετινή σεζόν είναι σίγουρα… 
αλλόκοτη. Καταρχάς, τουρι-
στικά δεν έχει ξεκινήσει καν, 
μιας και τα ξενοδοχεία είναι 

κλειστά για μια βδομάδα ακόμα. 
Επίσης, παρά τις κυβερνητικές εξαγγε-
λίες, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που 
μένουν αναπάντητα, συν μια σημαντι-
κή δόση ανησυχίας για την είσοδο άνευ 
ελέγχου των τουριστών στη χώρα.
Ένα ακόμα θέμα, είναι ότι τα μέτρα που 
εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι αρκετά 
πίσω από αυτά που περίμενε ο τουριστι-
κός κλάδος (κάτι που συμβαίνει και στον 
υπόλοιπο κόσμο της εργασίας).
Ωστόσο, ένα πρώτο σχέδιο υπάρχει, προ-
σαρμοσμένο ανά περιοχή.
Ένας βασικός στόχος είναι «να βγούνε 
τα έξοδα». Οι ξενοδόχοι των Ιωαννίνων 
και της Ηπείρου, εκτιμούν ότι φέτος θα 
χαθεί σχεδόν το μισό τουριστικό προϊόν, 
οπότε θα προσπαθήσουν να ανασχέσουν 
τη ζημιά, μέχρι την «ίσαλο γραμμή», κυ-
ρίως με τον εγχώριο και οδικό τουρισμό, 
αλλά και με τους επισκέπτες από την 
Αλβανία. Ο παλιός, οριακά ρατσιστικός 
αστεϊσμός, έχει πάρει ήδη την εκδίκησή 
του, καθώς οι τουρίστες από την Αλβα-
νία είναι ήδη ένα αναγνωρίσιμο μέγεθος.
Ειδικά για την Ήπειρο όμως, φέτος ίσως 
αποβεί και σωτήριο μέγεθος. Οι ξενοδό-
χοι, ανάμεσα στις ελλείψεις των μέτρων, 
παρατηρούν και ότι δεν έχει αναληφθεί 
πρωτοβουλία για διακρατική συνεργα-
σία με την Αλβανία, όπως γίνεται με άλ-
λες χώρες, στο πλαίσιο του τουριστικού 
καλοκαιριού.
Το ρίσκο ωστόσο είναι υπαρκτό. Η κί-
νηση στην πόλη των Ιωαννίνων για πα-
ράδειγμα, είναι το μεγαλύτερο, καθώς, 
έτσι και αλλιώς, το καλοκαίρι είναι μια 
«ήσυχη» εποχή για την πόλη. Ήδη έχουν 
χαθεί τα συνέδρια, κάτι που αποτελεί 
ιδιαίτερο πλήγμα.
Ωστόσο, στα παράλια της Ηπείρου, 
οι κρατήσεις για Ιούλιο και Αύγουστο 
υπάρχουν ακόμα. Η πολιτική των ξε-
νοδόχων σε όλη την Ήπειρο (και αλλού 
φυσικά) να μην επιβάλλουν «ποινή» σε 
περίπτωση ακύρωσης, έχει διατηρήσει 
τις κρατήσεις. 
Φυσικά, υπάρχουν παράγοντες που θα 
ρυθμίσουν το πλήθος των επισκεπτών. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με βάση τις 

κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν θα 
επιτραπεί ακόμα η είσοδος επισκεπτών 
από χώρος με υψηλό επιδημιολογικό 
φορτίο. Στις πέντε πρώτες χώρες προέ-
λευσης όμως, οι τρεις είναι «στα κόκκι-
να»: Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία. Στις πρώτες 
οκτώ, προστίθενται και οι ΗΠΑ. 
Γι αυτό άλλωστε, βασικός στόχος είναι 
οι βαλκανικές χώρες και όπως προα-
ναφέρθηκε, ο εσωτερικός τουρισμός. Ο 
έλληνας επισκέπτης είναι αυτός στον 
οποίο προστρέχει και πάλι η εγχώρια 
τουριστική βιομηχανία, για στήριξη. Φυ-
σικά, αυτός θα πρέπει να έχει χρήματα 
για να κάνει διακοπές, καθώς και άδεια, 
δύο πράγματα… ιδιαίτερα αμφίβολα φέ-
τος. 
Μια εκτίμηση για τα μέτρα, είναι ότι 
η κυβέρνηση ήταν φειδωλή (και) στα 
ποσά του κοινωνικού τουρισμού. 
Ένας άλλος παράγοντας είναι οι διεθνείς 
πτήσεις. Ο ορεινός όγκος των Ιωαννί-
νων για παράδειγμα, περιμένει με αγω-
νία να δει εάν θα κρατηθεί η «ανοιχτή 
γραμμή» με το Ισραήλ. 
Τέλος, υπάρχει η αναντιστοιχία στο αί-
τημα του κλάδου και το αντίστοιχο κυ-
βερνητικό μέτρο. Η κυβέρνηση ήταν 
και πάλι φειδωλή, καθώς ενώ οι επαγ-
γελματικοί κλάδοι ζητούσαν μειώσεις 
του ΦΠΑ στο 6% για τη διαμονή και στο 
13% για την εστίαση, έγιναν μειώσεις 
μικρότερες ή επιλεκτικές (πχ μόνο στον 
καφέ και τα αλκοολούχα ή μόνο στην 
αναλογία του τουριστικού πακέτου all 
inclusive). 
Η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων θέτει 
επίσης μερικά σημεία, όπως τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα «να κινούνται σε λο-
γικά πλαίσια», να μειωθεί το ΦΠΑ στη 
διαμονή στο 6% και στην εστίαση στο 
13%, να μειωθεί η προκαταβολή φόρου 
και να καταργηθεί ο φόρος διαμονής, να 
υπάρξει χρηματοδότηση επιχειρήσεων 
με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, 
να επιδοτηθούν οι θέσεις εργασίας, να 
χορηγηθούν διπλάσια voucher κοινωνι-
κού τουρισμού, να μειωθούν στο μισό τα 
διόδια για τα τουριστικά λεωφορεία κ.α. 
Επίσης, προτείνουν προς τις αυτοδιοι-
κητικές αρχές τη δημιουργία οργανισμού 
προβολής και προώθησης τουρισμού, 
στα πρότυπα του αντίστοιχου σε Χαλκι-
δική, Ρόδο και Δυτική Μακεδονία, αλλά 
και μια σειρά άλλες παρεμβάσεις, βραχυ-
πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 

Στα παράλια της Ηπείρου, οι κρατήσεις 
για Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχουν ακό-
μα. Η πολιτική των ξενοδόχων σε όλη 
την Ήπειρο (και αλλού φυσικά) να μην 
επιβάλλουν «ποινή» σε περίπτωση ακύ-
ρωσης, έχει διατηρήσει τις κρατήσεις. 
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Η ιταλική κατοχή 
του 1917 στα Γιάννενα
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Η ιταλική κατοχή στην πόλη των Ιωαννίνων ξεκινά… Σε μια περίοδο ιδιαίτε-
ρα ταραχώδη, με τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον 
αγώνα των Βορειοηπειρωτών για τη δημιουργία αυτόνομου κράτους να μην 
έχει λήξει, με τις ελληνικές δυνάμεις να αδυνατούν να συγκρατήσουν τις 
βουλγαρικές επιθέσεις στη Μακεδονία και με τις εσωτερικές επιπτώσεις του 
Εθνικού Διχασμού να είναι εμφανείς, οι ιταλικές δυνάμεις βρίσκουν το πλέον 
κατάλληλο έδαφος για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στην Αλβανία 
και στην Αδριατική Θάλασσα.
Με το επιχείρημα του καθαρά στρατιωτικού και προσωρινού χαρακτήρα της 
προέλασης για αναχαίτιση ενδεχόμενης προέλασης του βουλγαρικού και αυ-
στριακού στρατού στην Αλβανία, οι ιταλικές δυνάμεις εισήλθαν στο ελληνι-
κό έδαφος στις αρχές του 1917, με την κατάληψη του λεγόμενου «τριγώνου 

του Πωγωνίου» (η περιοχή που περικλειόταν από τη γραμμή των ελληνοαλ-
βανικών συνόρων και τον δρόμο Κτισμάτων-Καλπακίου-Μελισσόπετρας). 
Και η προέλαση των ιταλικών δυνάμεων συνεχίστηκε: Φιλιάτες, Κόνιτσα, 
Παραμυθιά, Ηγουμενίτσα, Μαργαρίτι, Πάργα, Μέτσοβο, Ιωάννινα. 
Η ιταλική κατοχή των Ιωαννίνων έληξε λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο, 
αφού προηγήθηκαν διάφορα γεγονότα, όπως η αλλαγή της πολιτικής κα-
τάστασης στην Ελλάδα, με την απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ 
και την επιστροφή του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αθήνα, οι διπλωματικές 
κινήσεις εκ μέρους της Ιταλίας για να καθυστερήσει η αποχώρηση, οι συμ-
μαχικές πιέσεις και η είσοδος της Ελλάδας στον Μεγάλο Πόλεμο στο πλευρό 
της Αντάντ. Ωστόσο το «τρίγωνο του Πωγωνίου» παρέμεινε στα χέρια των 
ιταλικών δυνάμεων μέχρι τον Νοέμβριο του 1919.

26 Μαΐου 1917:

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]
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Η ιταλική κατοχή των Ιωαννίνων έλη-
ξε λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβριο, 
αφού προηγήθηκαν διάφορα γεγονότα, 
όπως η αλλαγή της πολιτικής κατά-

στασης στην Ελλάδα, με την απομάκρυνση του 
βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ και την επιστροφή του 
Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αθήνα, οι διπλωμα-
τικές κινήσεις εκ μέρους της Ιταλίας για να κα-
θυστερήσει η αποχώρηση, οι συμμαχικές πιέσεις 
και η είσοδος της Ελλάδας στον Μεγάλο Πόλεμο 
στο πλευρό της Αντάντ. Ωστόσο το «τρίγωνο του 
Πωγωνίου» παρέμεινε στα χέρια των ιταλικών 
δυνάμεων μέχρι τον Νοέμβριο του 1919.
Πώς βίωσε όμως η πόλη των Ιωαννίνων την ολι-
γόμηνη αυτή ιταλική κατοχή; Καταρχάς, όπου κι 
αν πήγαιναν, οι ιταλικές αρχές έδιναν προθεσμία 
λίγων ωρών στις ελληνικές στρατιωτικές αρχές 
να αποχωρήσουν και προθεσμία δύο ημερών στις 
διοικητικές αρχές να εγκαταλείψουν τη θέση τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η τροφοδοσία της 
πόλης με δημητριακά, κυρίως καλαμπόκι και σι-
τάρι. Το πρόβλημα αυτό εμφανίστηκε πριν ακόμη 
την κατάληψη της πόλης, από τον Φεβρουάριο. 
Έναν μήνα μετά, οι Γιαννιώτες είχαν συμμετάσχει 
σε ένα μεγάλο συλλαλητήριο κατά της προέλασης 
των ιταλικών δυνάμεων, ενώ οι ηπειρώτες βου-
λευτές με ψήφισμά τους στην κυβέρνηση ανη-
συχούσαν επικαλούμενοι δηλώσεις Ιταλών ότι η 
προέλαση γίνεται «διά την εξασφάλισιν της Αλ-
βανίας από των ανταρτικών σωμάτων άτινα είναι 
στρατιωτικώς ανίσχυρος να διαλύσει η Ελλάς».

ΤΑ ΤΡΌΦΙΜΑ

Από τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλί-
ου κατά τη διάρκεια της κατοχής, προκύπτει ότι 
ο εφοδιασμός της πόλης με αγαθά και κυρίως η 
υπερτίμηση των τροφίμων ήταν κυρίαρχα ζητή-
ματα. Όπως και η μείωση των εσόδων. «Ως δεν 
αγνοείτε, κ. σύμβουλοι, η οικονομική του Δήμου 
κατάστασις από της επιβολής του αποκλεισμού 
της Ελλάδος και της απραξίας του εμπορίου δεν 
εισπράττει τους φόρους ιδίως των ωνίων και 
εμπορευμάτων» αναφέρεται σε απόφαση του Ιου-
λίου. Την ίδια ώρα, το δημοτικό συμβούλιο αδυ-
νατούσε να φέρει τις πέρας τις διαδικασίες μίσθω-
σης δημοτικών καφενείων λόγω της «μειώσεως 
της εμπορικής κινήσεως», ενώ σημαντική παρά-
μετρος ήταν και το «πάγωμα» του δανείου ύψους 
100.000 δραχμών που επρόκειτο να πάρει ο Δήμος 
από την Εθνική Τράπεζα.
Οι τοπικές αρχές της πόλης συμμετείχαν, όπως 
προκύπτει από κάποια δημοσιεύματα, σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις των ιταλικών στρατευμάτων, 
όπως σε ένα δείπνο προς τιμή του ιταλού στρα-
τιωτικού διοικητή Ντέλι Πόντι ο οποίος γιόρταζε 
την προαγωγή του στο αξίωμα του υποστράτηγου.
Όσον αφορά τον τοπικό Τύπο της εποχής, δεν 
υπάρχουν πολλά στοιχεία. Στις 2 Αυγούστου, η 
«Ήπειρος» επανεκδόθηκε. Σε σημείωμα της επα-
νέκδοσης, η «Ήπειρος» απέδωσε την αναστολή 
της έκδοσης κατά την «προσωρινή κατοχή των 
ιταλικών στρατευμάτων εις Ιωάννινα» σε δυσκο-
λίες τεχνικής φύσης, όπως αδυναμία διαβίβασης 
τηλεγραφημάτων και ειδήσεων. «[Η εφημερίδα 
είχον] το δίλημμα ή να παύση αφού θα καθίστα-

το δύσκολος η συνέχισις της εκδόσεώς της ή ν’ 
ακολουθήση τας ελληνικάς αρχάς. Παραιτήθηκε 
από την απόφαση να εγκατασταθή στην Αθήνα…» 
τονίζεται. Την ίδια ώρα «μιλούσε» για τον «πολι-
τισμό και την ευγένεια των ιταλικών στρατευμά-
των τα οποία εφιλοδόξησαν να φανώσι κατά αυτό 
ανώτερα όλων των στρατευμάτων…».

ΜΙΑ ΙΣΤΌΡΙΚΉ ΜΈΡΑ

Και μετά έφτασε η 24η Αυγούστου, μια ιστορική 
μέρα, όπως χαρακτηρίστηκε. Ήταν η μέρα της 
επιστροφής των ελληνικών αρχών στην πόλη και 
η αρχή του τέλους για την αποχώρηση των ιτα-
λικών στρατευμάτων στις 10 Σεπτεμβρίου τελικά. 
Η αποχώρηση των Ιταλών, σύμφωνα με απόφαση 
της Αντάντ και το διεθνές εθιμοτυπικό πρωτό-
κολλο, είχε αρκετές διαδικασίες: από την παρά-
δοση υπηρεσιών, κτιρίων και αρχείων μέχρι την 
υποστολή της ιταλικής σημαίας.
Η άφιξη των ελληνικών αρχών στα Γιάννενα στις 
24 Αυγούστου ακολουθήθηκε από «φρενητιώδη 
ενθουσιασμό». Οι Γιαννιώτες περίμεναν ολημε-
ρίς, με τις αρχές να καταφτάνουν μετά τα μεσά-
νυχτα. «Κατέφτασαν εις την πλατείαν τα φέροντα 
τας ελληνικάς αρχάς αυτοκίνητα, μέσα εις μίαν 
θύελλαν ζητωκραυγών, ενθουσιασμού και φρενη-
τίδος, εκδηλωτικής των καϋμών, της αγωνίας και 
των νοσταλγιών με τας οποίας έζησεν η ψυχή της 
πόλεως επί τρίμηνον, έως ότου επανιδή την Ελ-
ληνικήν πάλιν φυσιογνωμίαν της» επισημαίνεται 
σε δημοσίευμα. 

«ΣΈ ΤΡΈΙΣ ΜΈΡΈΣ, ΣΈ ΤΡΈΙΣ ΜΉΝΈΣ…»

Ενδιαφέρουσα είναι όμως η σύνδεση της επι-
στροφής των ελληνικών αρχών με προφητείες 
του Πατρο-Κοσμά. «Και η προφητεία του Αγίου, 
από αιώνας ήδη τιμαλφέστατα –μαζύ με τόσας 
άλλας- διαφυλαττομένη εις την ψυχήν του πλη-
θυσμού, σήμερον –ημέραν εορτασμού της μνήμης 
Του- με καταπληκτικήν ακρίβειαν εκπληρώσεως 
έρχεται ακριβώς πάνω εις τους 3 μήνας -26 Μαΐ-
ου, 24 Αυγούστου- να συνδεθή με το ευφρόσυνον 
σημερινόν ιστορικόν γεγονός αφίξεως των ελλη-
νικών αρχών εις Ιωάννινα, διά τα οποία ο Άγιος 
είχαν είπη την πρόρρησιν ότι θα ‘ελευθερωθούν 
και θα σκλαβωθούν πάλιν αλλά ή σε τρεις μέρες ή 
σε τρεις μήνες ή τρία χρόνια θα ξεσκλαβωθούν’» 
γράφει η «Ήπειρος».
Ο επίλογος αυτής της ιταλικής κατοχής, σε μια 
περίοδο ταραχώδους πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής στην Ελλάδα, θα γραφεί στις 10 Σεπτεμβρί-
ου με την τελετή των σημαιών (υποστολή της 
ιταλικής σημαίας και έπαρση της ιταλικής σημαί-
ας). «Κι τα Γιάννενα κοιμούνται υπό την γνώριμον 
σκέπην της γαλανής Σημαίας και του Σταυρού»…

Πηγές
Βακατσάς Κωνσταντίνος, «Η ιταλική κατοχή του 
1917-1919 στο αρχείο της Γενικής Διοικήσεως 
Ηπείρου»
Μαντά Κ. Ελευθερία, «Η Ήπειρος κατά τον Α’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Η ιταλική κατοχή, 1917»
Εφημερίδα «Ήπειρος»
Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ήπειρος» στις 24 Αυγούστου του 1917

Με το επιχείρημα του κα-
θαρά στρατιωτικού και 
προσωρινού χαρακτήρα της 
προέλασης για αναχαίτιση 
ενδεχόμενης προέλασης του 
βουλγαρικού και αυστρια-
κού στρατού στην Αλβανία, 
οι ιταλικές δυνάμεις εισήλ-
θαν στο ελληνικό έδαφος 
στις αρχές του 1917, με την 
κατάληψη του λεγόμενου 
«τριγώνου του Πωγωνίου»
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Έχει προσφέρει τις 
πρώτες βοήθειες σε 
εκατοντάδες ζώα και 
πτηνά που βρέθη-

καν τραυματισμένα στις εθνικές 
οδούς ή δηλητηριασμένα από 
δολώματα, έχει περισυλλέξει 
νεκρά αρκουδάκια, λύκους και 
σπάνια πουλιά που δεν πρόλα-
βαν τις πρώτες βοήθειες, έχει ξε-
νυχτίσει ουκ ολίγες φορές, όταν 
αρκούδες έφερναν βόλτες σε χω-
ριά, ακόμη και σε παραλίμνιες 
περιοχές του αστικού ιστού της 
Καστοριάς. Πρόκειται για τον 
Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος 
είναι συνεργάτης του Αρκτούρου 
στην Καστοριά και μέλος της 
Εταιρίας Προστασίας Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Καστοριάς. 
Πριν από μερικές ημέρες βρέ-
θηκε αντιμέτωπος μ' ένα από τα 
πιο δύσκολα περιστατικά, όταν 
διαπίστωσε ότι η μαμά- αρκούδα 
έθαψε -όπως δείχνουν τουλάχι-
στον τα στοιχεία που έχουν συλ-
λεχθεί- τα δυο μωρά της κοντά 
σε αγροτικό δρόμο, ύστερα από 
τροχαίο δυστύχημα. Δεν είναι 
η πρώτη φορά που στο πλαίσιο 
της εθελοντικής του προσφο-
ράς έρχεται πολύ κοντά με τον 
άγνωστο για πολλούς κόσμο 
των ζώων. Με την εμπειρία και 
την επίμονη παρατήρησή του 
κατάφερε να αποκωδικοποιεί 
συμπεριφορές και λειτουργίες 
τους. «Το πιο δύσκολο πράγ-
μα», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «είναι 
να πλησιάσεις και να αγγίξεις 
ένα πληγωμένο τραυματισμένο 
ζώο. Το ζώο, όντας χτυπημένο, 
αισθάνεται έντονα την απειλή 
και μπορεί να επιτεθεί». Εξηγεί, 
δε, ότι ο τρόπος που θα πλησι-
άσει κανείς το τραυματισμένο 
ζώο είναι καθοριστικός «ώστε να 
νιώσει ότι είσαι η τελευταία του 
ευκαιρία να επιστέψει στη φύση 
και τη ζωή».
Θυμάται δύο περιστατικά που 
έχουν καταγραφεί ξεχωριστά 
στη μνήμη του. «Όταν έφτασα 
στο ατύχημα, ένας μεγαλόσωμος 
αρκούδος 250 κιλών, χτυπημέ-
νος στα πίσω πόδια από αυτο-

Ο διασώστης των ζώων 
και των πουλιών

κίνητο στην Εγνατία οδό, ήταν 
στην άκρη του δρόμου. Ήταν 
ζωντανός, πλησίασα προσεκτι-
κά, με άφησε να τον αγγίξω, με 
κοιτούσε συνεχώς με το βλέμμα 
του ενώ κάποια στιγμή σήκωσε 
το μπροστινό του πόδι και το 
έβαλε πίσω από το κεφάλι του. 
Τότε πρόσεξα τα νύχια του. Δεν 
έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσο 
μεγάλο πέλμα και νύχια αρκού-
δας. Ένιωσα δέος και απέραντο 
σεβασμό, που ένα τέτοιο εμβλη-
ματικό ζώο, που υπάρχει χιλάδες 
χρόνια πριν από εμάς στη γη, 
μου επέτρεπε να το αγγίζω», εξι-
στορεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος.
Το δεύτερο περιστατικό ήταν 
ένα μικρο αρκουδάκι που χτυ-
πήθηκε από αυτοκίνητο και με 
το τίναγμα μπλέχτηκε σε συρμα-
τοπλέγματα πάλι της Εγνατίας 
οδού. «Κι αυτό με άφησε να το 
αγγίξω, να ξεμπλέξω τα σύρμα-
τα που ήταν τυλιγμένα στο κορ-
μί του και να το μεταφέρουμε 
στο σταθμό μας στην Καστοριά, 
αλλά δυστυχώς την επομένη 
ημέρα δεν τα κατάφερε», θυμά-
ται. «Τα ζώα είναι ήσυχα στον 
θάνατό τους αλλά ανυπόμονα 
στη ζωή», αναφέρει ο Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος, εξηγώντας ότι 
αυτό το κατάλαβε στα 25 χρόνια 
της άμεσης επαφής μαζί τους.
Σε δύο περιπτώσεις, στη Χλόη 
Καστοριάς και σ' ένα χωριό του 
Νεστορίου, έβγαλε κυριολεκτικά 
τις αρκούδες μέσα από την αυλή 
του σπιτιού και από το κοτέτσι 
οικογένειας στο Νεστόριο. 
Ερωτηθείς πού οφείλεται το 
γεγονός ότι έχουν πληθύνει τα 
περιστατικά συναντήσεων αρ-
κούδας και ανθρώπων, απάντη-
σε: «Μπήκαμε στα χωράφια των 
ζώων, βάλαμε πόδι στις περιοχές 
τους, ανοίξαμε δρόμους, αυξή-
θηκε η ανθρώπινη παρουσία, 
πχ κυνηγών που διαθέτουν και 
σκυλιά».  Επισημαίνει, δε, και 
μια άλλη παράμετρο, για την 
οποία υπάρχει μεγάλη συζήτηση, 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα 
τελευταία χρόνια, το πρόβλημα 
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έχει μεγαλώσει με τα έργα εγκα-
τάστασης ανεμογεννητριών σε 
όλα τα βουνά της περιοχής, όπου 
ανοίγονται τεράστιοι δρόμοι και 
υπάρχει σημαντική όχληση από 
την ανθρώπινη παρουσία».
Η Δυτική Μακεδονία, εξαιτίας 
των λιμναίων οικοσυστημάτων, 
είναι σημαντικός μεταναστευ-
τικός σταθμός πτηνών που τα-
ξιδεύουν προς βορρά η προς το 
νότο, ενώ άλλα επιλέγουν την 
περιοχή, λόγω άφθονης τροφής 
στα συγκεκριμένα οικοσυστήμα-
τα. Πριν από τρία χρόνια, χάρη 
στις προσπάθειες του Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου, ένας «Ασπρο-
πάρης», που ανήκει σε οικογέ-
νεια σπάνιου γύπα -ούτε τρία 
ζευγάρια δεν ζουν στην Ελλάδα- 
σώθηκε την τελευταία στιγμή 
από δηλητηριασμένο δόλωμα. 
«Μας ειδοποίησαν από την Πτο-
λεμαΐδα και από τις περιγραφές, 
μόλις κατάλαβα γιατί πρόκειται, 
έγινα "σίφουνας" να φτάσω όσο 
πιο γρήγορα μπορούσα». Η πιο 
όμορφη στιγμή ήρθε όταν αφέ-
θηκε ελεύθερος στο φυσικό του 
περιβάλλον. «Με τη βοήθεια της 
Ορθολογικής Εταιρείας τοποθε-
τήθηκε ειδικός πομπός, όπου 
παρακολουθούνταν τα ταξίδια 
του στην Ευρώπη».
Ορισμένα πουλιά είναι σπάνια γι 
αυτό και, όπως επισημαίνει ο κ. 
Παναγιωτόπουλος, πρέπει να κά-
νουμε κάτι «να μην επιβαρύνου-
με άλλο τους πληθυσμούς τους». 
Θυμάται ότι ήταν χειμώνας με 
το χιόνι να πέφτει ασταμάτητα. 
«Μας ειδοποίησαν -λέει- στις 10 
το βράδυ για ένα μεγάλο αρπα-
χτικό που βρέθηκε στα Γρεβενά. 
Από τις περιγραφές κατάλαβα 
ότι ήταν Χρυσαετός. Έφυγα στις 
11:30 το βράδυ από Καστοριά και 
παρ' ότι είχα ειδικά λάστιχα, το 
χιόνι ήταν τόσο που χρειάστηκε 
στη διαδρομή να βάλω και αλυ-
σίδες για καταφέρω να φτάσω 
στον προορισμό μου. Επέστρεψα 
στην Καστοριά  τα ξημερώματα. 
Η πιο μεγάλη ικανοποίηση ήρθε 
όταν ανοίξαμε το κλουβί και τον 
είδα να ξαναπετά υγιής από ένα 

βράχο του Γράμμου».
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν 
από τους πρώτους που διαμαρ-
τυρήθηκε για την αδράνεια που, 
όπως υποστηρίζει, επέδειξε η 
πολιτεία και οι  τοπικοί φορείς 
μετά το σαμποτάζ, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει, που έγινε σε μο-
νάδες γουνοφόρων ζώων. Δέκα 
χρόνια μετά, κάποια από τα μινκ 
έχουν προσαρμοστεί στο περι-
βάλλον της λίμνης Καστοριάς 
και στις παρόχθιες περιοχές του 
Αλιάκμονα εξαφανίζοντας την 
πανίδα και τις φωλιές των που-
λιών.
Συμμετέχει σε ομάδες που πα-
ρακολουθούν και καταμετρούν 
την πτητική πανίδα των λιμνών 
μας αλλά και σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα των σχολείων της 
πόλης με θέμα τα πουλιά και το 
περιβάλλον της λίμνης. 
Κλείνοντας τη συζήτηση, στέλ-
νει το δικό του μήνυμα, αυτό που 
μεταφέρει και στους μαθητές 
των σχολείων όταν επισκέπτο-
νται το περιβαλλοντικό κέντρο 
του δήμου: «Ό,τι δανειστήκαμε 
από το περιβάλλον είναι υποχρέ-
ωσή μας να το αποδώσουμε στα 
παιδιά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τις φωτογραφίες παραχώρησε 

στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Παναγιω-
τόπουλος

Τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα έχει μεγαλώσει 
με τα έργα εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

σε όλα τα βουνά της περιοχής, όπου ανοίγονται 
τεράστιοι δρόμοι και υπάρχει σημαντική όχληση 

από την ανθρώπινη παρουσία
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Ο Μισέλ 
Πικολί 
που 
γλέντησε 
τη ζωή 
και το 
σινεμά...
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Στις 12 Μάη, ο Μισέλ 
Πικολί, ένας από τους 
ογκόλιθους του γαλλικού 
αλλά και του παγκόσμι-

ου κινηματογράφου, άφησε την 
τελευταία του πνοή σε ηλικία 
95 χρόνων, γλιστρώντας δια-
κριτικά από την παρέα των ζω-
ντανών θρύλων Αλέν Ντελόν 
και Ζαν Πολ Μπελμοντό, για να 
συναντήσει τους Ζαν Γκαμπέν, 
Μπουρβίλ, Φιλίπ Νουαρέ και 
όλους τους μεγάλους της υπο-
κριτικής. Μας είχε χαρίσει στιγ-
μές απόλαυσης και κυρίως έναν 
κόσμο που ήξερε να παλεύει για 
τις ιδέες και τη ζωή, ενώ πάντα 
πίστευε ότι έπρεπε να ταράσσει 
τα νερά με τις ερμηνείες του. Τα 
κατάφερε, με το παραπάνω.

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 230 ΤΑΙΝΙΈΣ

Ο Μισέλ Πικολί έπαιξε σε πάνω 
από 230 ταινίες, ξεκινώντας από 
το 1945, για να ολοκληρώσει την 
πορεία του στο σινεμά το 2014, 
συνεργάστηκε με πλήθος σκη-
νοθετών, πολλοί απ' τους οποί-
ους ήταν ξακουστοί δημιουργοί. 
Από Μελβίλ, Ρενουάρ, Γκοντάρ, 
Ρενέ και Μαλ μέχρι Λελούς, Γα-
βρά, Σοτέ, Φερέρι και Χίτσκοκ. 
Φυσικά η συνεργασία του με τον 
Λουίς Μπουνιουέλ, σε έξι ταινί-
ες, ήταν αυτή που του έδωσε και 
τον αέρα του ξεχωριστού πρω-
ταγωνιστή, καθώς ταίριαζαν τα 
κινηματογραφικά τους χνότα και 
όχι μόνο.
Ο Πικολί, που στην πλούσια στα-
διοδρομία του έπαιξε τα πάντα, 
δοκίμασε τα πάντα, ακόμη και τη 
συνεργασία με τον Θόδωρο Αγ-
γελόπουλο στη «Σκόνη του Χρό-
νου», ενώ ως γνήσιος παριζιάνος 
γλέντησε τη ζωή, κατέκτησε 
πολλές γυναίκες, παντρεύτηκε 
τρεις φορές. Τη δεύτερη φορά, 
το 1966, με τη διάσημη ντίβα Ζι-
λιέτ Γκρεκό, σε εποχές γλεντιού, 
έρωτος και αναρχίας.

ΜΈΛΒΙΛ ΚΑΙ ΓΚΌΝΤΑΡ

Το έναυσμα για την τεράστια πο-
ρεία του τού την έδωσε ο μέγι-
στος Ζαν Πιέρ Μελβίλ, δίνοντάς 
του το 1962 ένα σημαντικό ρόλο 
στον «Χαφιέ», δίπλα στον Μπελ-
μοντό. Αμέσως μετά θα ακολου-
θήσει η ταινία που θα τον απο-
γειώσει, το αριστουργηματικό 
δράμα του Γκοντάρ «Η Περιφρό-
νηση», στην οποία θα πρωταγω-
νιστήσει δίπλα στην Μπριζίντ 

Μπαρντό, σε μία παραγωγή του 
Κάρλο Πόντι. Απολαυστικός θα 
επισκιάσει ακόμη και το σύμβο-
λο του σεξ, το μύθο της «Μπε 
Μπε» και θα ανοίξει το δρόμο για 
τη στενή συνεργασία του με τον 
Λουίς Μπουνιουέλ.

Ή ΙΣΤΌΡΙΚΉ ΣΥΝΥΠΑΡΞΉ 
ΜΈ ΤΌΝ ΜΠΌΥΝΙΌΥΈΛ

Η ταύτιση του Πικολί με τον 
Μπουνιουέλ, η έμπνευση και η 
αναρχική διάθεση του δεύτερου 
με τη συνειδητή βεβαιότητα του 
πρώτου ότι «ο ηθοποιός πρέπει 
να κάνει ένα βήμα πίσω στην 
ερμηνεία» για να πάρει ο χαρα-
κτήρας το χώρο του, μας έδω-
σαν αξεπέραστα δείγματα ενός 
κινηματογράφου, που δυστυχώς 
σήμερα μοιάζει με κάτι που έχει 
σχεδόν εξαφανιστεί. Σίγουρα, ο 
ιδανικός ερμηνευτής - εκπρό-
σωπος μιας μπουρζουαζίας, που 
ο Μπουνιουέλ κάνει την υπο-
κρισία της σκόνη και θρύψαλα. 
Η συνεργασία τους, τις δεκαε-
τίες του '60-'70 θα φτάσει στον 
απόγειό της με το κλασικό «Η 
Ωραία της Ημέρας», έχοντας ως 
συμπρωταγωνίστρια την Κατρίν 
Ντενέβ. Όμως δεν είναι κατώ-
τερα τα αριστουργηματικά φιλμ 
«Το Ημερολόγιο μιας Καμαριέ-

ρας», «Το Φάντασμα της Ελευθε-
ρίας» και φυσικά το αξεπέραστο 
«Η Γοητεία της Μπουρζουαζίας». 
Η συνύπαρξη Μπουνιουέλ-Πι-
κολί θα μείνει για πάντα στην 
ιστορία του παγκόσμιου κινημα-
τογράφου.

Ή ΈΜΠΈΙΡΙΑ 
ΜΈ ΤΌΝ ΧΙΤΣΚΌΚ

Στα αξιοπερίεργα περνά και η 
συνεργασία του με έναν «κόντρα 
σκηνοθέτη», για τις καλλιτεχνι-
κές και ιδεολογικές πεποιθήσεις 
του ηθοποιού, τον συντηρητικό 
και χωρίς να αφήνει τίποτα στην 
τύχη των γυρισμάτων, Άλφρεντ 
Χίτσκοκ. Έκαναν την αποτυχη-
μένη ταινία, κατά ομολογία και 
του Χίτσκοκ και του Πικολί, το 
ψυχροπολεμικό «Τοπάζ». Όπως 
είχε δηλώσει έκανε την ταινία 
για να του δοθεί η ευκαιρία να 
δει πως σκηνοθετεί ο Χίτσκοκ, 
να κερδίσει ακόμη μία σπάνια 
εμπειρία. Το παράδοξο είναι, 
όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ότι 
έγιναν φίλοι, ενώ είχε μόνο καλά 
λόγια να πει για τον Άγγλο σκη-
νοθέτη, γνωστό για τις άσχημες 
σχέσεις του με τους περισσότε-
ρους ηθοποιούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης 
Αναγνωστάκης

Το Μεγάλο 
Φαγοπότι

Ανάμεσα στους δεκάδες τίτλους 
ταινιών που πρωταγωνίστησε 
θα πρέπει να συγκρατήσουμε 
τη θρυλική πλέον ταινία «Το 
Μεγάλο Φαγοπότι» του Μάρ-
κο Φερέρι, φτιάχνοντας μια 
απίστευτη θεόμουρλη παρέα 
με τους Νουαρέ, Μαστρογιάνι, 
Τονιάτσι, αλλά και τα εξαιρετικά 
φιλμ «Ερωτική Αποκάλυψη» του 
Σοτέ, με την Ρόμι Σνάιντερ, «Ο 
Μιλού του Μάη» του Λουί Μαλ, 
«Οι Δεσποινίδες του Ροσφόρ» 
του Ντεμί αλλά και το ανα-
τρεπτικό «Τεμρόκ» του Κλοντ 
Φαράλντο.
Ο Μισέλ Πικολί, παρά τα 70 
χρόνια πορείας σε κινηματογρά-
φο και θέατρο, τιμήθηκε ίσως 
πιο λίγο από οποιοδήποτε άλλον 
σημαντικό ηθοποιό. Αρκέστηκε 
σε μία βράβευση στις Κάννες 
το 1980, για την ταινία του 
Μπελόκιο «A Leap in the Dark» 
και αυτό ήταν. Ούτε ένα βραβείο 
Σεζάρ, που έχουν πάρει ακόμη 
και περαστικοί από το χώρο… Ο 
Πικολί απέδειξε, όπως αρκετοί 
σημαντικοί καλλιτέχνες, ότι δεν 
είχε ανάγκη τις βραβεύσεις 
για να χαράξει το όνομά του με 
χρυσά γράμματα στην ιστορία 
του κινηματογράφου και να 
αφήσει μια ασυναγώνιστη ερμη-
νευτική παρακαταθήκη.
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Δέκα επεισόδια 
με πολύ μπάσκετ

LAST DANCE: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το Last Dance, το ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων 
του ESPN και του Netflix, το οποίο ολοκληρώ-
θηκε προ ημερών, είναι ήδη ένα από τα πιο επι-
τυχημένα τηλεοπτικά προϊόντα. Γιατί όμως;

Καταρχάς, γιατί μιλάει για τους Chicago Bulls και κυρί-
ως, για τον Μάικλ Τζόρνταν, τον αδιανόητα ικανό αθλητι-
κά και κορυφαίο μπασκετικά άνθρωπο που εμφανίστηκε 
μέχρι στιγμής στον πλανήτη. 
Δεύτερον, γιατί είναι ένα από τα (σχετικά) νέου τύπου 
ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν, με τη «μεταχρονολογη-
μένη» χρήση υλικού που τραβήχτηκε επί τόπου και κρα-

τήθηκε για χρόνια, κάπως σαν τις ημερομηνίες ανοίγ-
ματος κρατικών αρχείων. Όταν δηλαδή κανείς από τους 
πρωταγωνιστές δεν θα πληγεί (οικονομικά ή με άλλο 
τρόπο) από όσα ειπωθούν και κυρίως, θα αναζοπυρωθεί 
η εμπορική τους αξία. Τo Last Dance όμως πάει σε άλλο 
επίπεδο την υπόθεση και χρησιμοποιεί το αρχειακό υλι-
κό που έγινε ειδικά γι αυτό το σκοπό, τριάντα χρόνια πριν. 
Το αποτέλεσμα αναδεικνύει ότι η ανάμνηση του προσε-
χούς μέλλοντος θα είναι ακόμα πιο «πιστή» και ίσως λι-
γότερο «ρετρό» από όσο την είχαμε συνηθίσει, βλέποντας 
στιγμιότυπα από ιστορικά και μη γεγονότα μέσα από τη 
διαθλασμένη οπτική που επιβάλλει ο περιορισμός των 
(τότε) τεχνολογιών.

Τρίτον, γιατί το ΝΒΑ δεν ήταν πάντα αυτό που είναι 
τώρα, όπως και όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου, άλ-
λωστε. Όχι ότι ήταν λιγότερο εμπορικό, κάθε άλλο. Ο 
Τζόρνταν είναι ο άνθρωπος-μάρκα. Το brand που λάν-
σαρε τότε η Nike γι αυτόν, στην πορεία έγινε τόσο ισχυρό 
που αυτονομήθηκε επιχειρηματικά. Τον τρόπο, τον έχει 
περιγράψει αναλυτικά η Ναόμι Κλάιν στο βιβλίο της, No 
Logo.  Το NBA όμως του τότε, είναι η σημερινή ανάμνη-
ση των ηλικιών μεταξύ 40-50. Των ανθρώπων δηλαδή 
που στην Ελλάδα έμαθαν και αγάπησαν το μπάσκετ από 
το Ευρωμπάσκετ του ’97 και έζησαν την ανάδειξη του 
«ελληνικού μπασκετικού κεφαλαίου» ως ένα από τα ση-
μαντικότερα στον κόσμο. Με τις πολλές κρίσεις και πα-
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ρακμές του, αλλά και τις πολλές επιτυχίες 
του, βεβαίως. 
Τέταρτον, γιατί είναι vintage. Ενέχει δηλαδή 
τη νοσταλγία που κάνει όλα προϊόντα, ειδι-
κά τα τηλεοπτικά, ακόμα πιο επιτυχημένα. 
Η υπενθύμιση του παρελθόντος, ειδικά αν 
αναφέρεται σε ζωντανές, προσωπικές ανα-
μνήσεις, είναι ακόμα πιο ισχυρό διεγερτικό 
συναισθημάτων. Αν έχεις δει δηλαδή έστω 
μια σειρά τελικών από το ιστορικό πρωτά-
θλημα που πήραν οι Πίστονς ή τα δύο τε-
λευταία τρόπαια των Μπουλς και έχεις μια 
εικόνα για το τι σήμαιναν όλα αυτά τότε, η 
επίδραση είναι μεγαλύτερη.
Το Last Dance δεν είναι ακριβώς «αγιο-
γραφία» του Τζόρνταν. Είναι ένα κανονικό 
ντοκιμαντέρ, το οποίο αποδεικνύει και 
κάτι πολύ επικίνδυνο: ότι η μαεστρική 

χρήση του υλικού μπορεί να αποκρύψει 
και να βάλει σε δεύτερο, αλλά ισχυρότατο 
πλάνο, τα αγιογραφικά στοιχεία. 
Είναι και κάπως άνισο. Ξεκινάει από το 
ρόλο που έπαιξε στη δημιουργία, αλλά και 
την καταστροφή της ομάδας των Μπουλς 
ο Τζέρι Κράουζε, ο αμφιλεγόμενος γενι-
κός διευθυντής της ομάδας και επιστρέ-
φει πολύ αργότερα στο ίδιο σημείο. Ήδη, 
υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για το ρόλο 
που μπορεί να παίξει ένας «εξωγηπεδι-
κός» στη δημιουργία ενός τόσο ισχυρού 
αθλητικού συνόλου και ταυτόχρονα, ενός 
πανίσχυρου εμπορικού brand, την εποχή 
που δεν υπήρχε καλά-καλά το ίντερνετ 
ακόμα. 
Ωστόσο, η… κολασμένη γοητεία του Last 
Dance, παρότι όλα όσα αναφέρονται ως 
κριτική έχουν σταθερότατη βάση, είναι ότι 
αν ξέρεις δύο δράμια μπάσκετ, αντιλαμβά-
νεσαι ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί 
αυτό που έκαναν οι Μπουλς, όχι απλά χω-
ρίς τον Τζόρνταν (γελάμε…), αλλά χωρίς 
το σύνολο. Χωρίς την επιμονή σε άχαρους 
και… αντιτουριστικούς σέντερ στη θέση 

του χαρισματικού Χόρας Γκραντ, χωρίς 
την αφομοιωτική δυνατότητα του Φιλ 
Τζάκσον, που ξαναπήρε μεν (και ξανάχα-
σε) πρωταθλήματα, αλλά έχοντας πια στα 
χέρια του «μικτές σταρ» στο Λος Άντζελες, 
χωρίς πολλά-πολλά ακόμα.
Το ντοκιμαντέρ είναι αλήθεια ότι «εξευγε-
νίζει» κάπως τις κοινωνικές διαστάσεις, 
στα μέτρα ενός «δημοκρατικού αμερικά-
νικου ονείρου». Ο Τζόρναν ήταν ένας βα-
σικά μονοδιάστατος γόνος μικροαστικής 
οικογένειας, που έγινε μπασκετικός υπε-
ράνθρωπος και αδιανόητα πλούσιος. Αρ-
νήθηκε να πάρει δημόσια θέση για κοινω-
νικά ζητήματα, επίμονα, παρότι στη σειρά 
αφήνεται να εννοηθεί μια αδιόρατη πολι-
τική του «ταυτότητα». Άλλωστε, ανάμεσα 
στους ομιλητές είναι ο Μπαράκ Ομπάμα 

και ένας από τους παραγωγούς είναι ο… 
ίδιος ο Τζόρνταν. Το τελευταίο μάλιστα 
προκάλεσε την κριτική του πιο σημαντι-
κού ντοκιμαντερίστα των ΗΠΑ, του Κεν 
Μπερνς, ο οποίος είπε κάτι λογικό: «Αν 
επηρεάζεις και το παραμικρό γεγονός την 
ώρα που φτιάχνεται, σημαίνει ότι κάποιοι 
παράγοντες που δεν θες σώνει και καλά 
να συμπεριληφθούν, δεν θα συμπεριλη-
φθούν». 
Το Last Dance μιλάει για τους Bulls των 
δύο τελευταίων δεκαετιών του περασμέ-
νου αιώνα. Παράλληλα όμως δείχνει πόσο 
τρομερή ήταν η ομάδα των Πίστονς, με τον 
Τόμας, τον Ρόντμαν, τον Μαχόρν και τους 
υπόλοιπους νταήδες, μιλάει για το πόσο 
ολοκληρωμένο σύνολο ήταν οι Πέισερς 
του Μίλερ, πόσο τέλειος ήταν ο Στόκτον 
στον άσο, αλλά και για το πόσο απλησία-
στο παραμένει το μέγεθος των Λέικερς και 
κυρίως, των Σέλτικς, ακόμα και σήμερα. 
Εν τέλει, μιλάει για πολλά ξημερώματα με 
τελικούς ΝΒΑ και καλάθια όπως το τελευ-
ταίο του Τζόρνταν, σε μια ιστορία που ενώ 
μοιάζει παραμύθι, δεν είναι…
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 21 Μαΐου του 1971, 49 χρόνια και κάτι 
μέρες πριν, βγήκε ένα από τα πιο επιδραστι-
κά άλμπουμ όλων των εποχών.
Ο Μάρβιν Γκέι ήταν ήδη ένας αναγνωρισμέ-

νος σόουλ μουσικός και το What’s going on ήταν το 
ενδέκατο άλμπουμ του.
Για πολλούς λόγους όμως, δεν ήταν ίδιο με τα προ-
ηγούμενα.
Το What’s going on ήταν ένα concept άλμπουμ, κυ-
ρίως στιχουργικά, αλλά σε ένα βαθμό και μουσικά. 
Ο Γκέι είχε ήδη αρκετές επιτυχίες, όπως το Hitch 
Hike που ήταν από τις πρώτες του, αλλά και το 
Pride and Joy που είχε γοητεύσει τους Beatles όταν 
πάτησαν το πόδι του στις ΗΠΑ. Επίσης, τέσσερα 

χρόνια πριν το What’s Going On, ο Γκέι είχε δώσει 
τη φωνή του σε ένα διαχρονικό ύμνο, το I Heard it 
through the Grapevine, μαζί με τις Andantes, τη 
συμφωνική του Ντιτρόιτ και τους Funk brothers, 
τη μόνιμη μπάντα της Motown.
Κάπου εκεί, είχαν φανεί και οι τομές που έκανε ο 
Γκέι στον σόουλ ήχο. Το What’s Going On έμελλε 
να γίνει ένας «ψυχεδελικός σόουλ» δίσκος, από 
έναν καλλιτέχνη που ήδη, ήταν από αυτούς που 
διασκεύαζαν οι πάντες (και οι μπάντες…).
Ο δίσκος όμως ήταν και κάτι ακόμα: ήταν ένα σό-
ουλ κοινωνικό μανιφέστο, καθώς αφηγούνταν 
ιστορίες για τη φτώχια, το Βιετνάμ, τα ναρκωτικά, 
ακόμα και την οικολογία. Μια από τις επιρροές του 
Γκέι, ήταν οι μαρτυρίες του Όμπι Μπένσον των 
Four Tops, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια συγκέ-

ντρωση στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλι, την οποία 
η αστυνομία διέλυσε δια της βίας (όχι κάτι παρά-
ξενο…). Μάλιστα, το αφεντικό της Motown Μπέρι 
Γκόρντι, αρνήθηκε να κυκλοφορήσει το κομμάτι 
γιατί ήταν «πολύ πολιτικοποιημένο». Ο Γκέι κα-
τέβηκε σε απεργία και τελικά, η εταιρία υπέκυψε. 
Δεν έχασε ποτέ από την επιλογή της…
Ο Γκέι είχε τη στόφα του σταρ. Ήταν ένας τέτοιος, 
σε εποχές που οι μαύροι καλλιτέχνες έκαναν συ-
γκεκριμένα πράγματα και «πέρναγαν» σε συγκεκρι-
μένα ακροατήρια. Κάμποσα χρόνια αργότερα, όταν 
έγραψε το Sexual Healing, έφτασε να τραγουδήσει 
μέχρι και σε All Star Game του ΝΒΑ.
Ο δίσκος έγινε αμέσως επιτυχία, κάτι που ήταν 
απόλυτα λογικό. Είναι σχεδόν τέλειος…

Η μέρα που η σόουλ 
έγινε κάτι περισσότερο
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