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H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

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

Νυχτερινή πορεία
στα Γιάννενα

Στο Ιτς Καλέ…
χωρίς τα πλατάνια

ΠΟΡΕΊΑ ενάντια στις απαγορεύσεις συναθροίσεων
και την απαγόρευση της πορείας του Πολυτεχνείου,
καθώς και σε συμπαράσταση για όσους-ες συνελήφθησαν στο κτίριο του Πολυτεχνείου, στην Αθήνα,
έγινε γύρω στις 11 το βράδυ της Κυριακής, στα
Γιάννενα, στην Καραβατιά.
https://typos-i.gr/article/nyxterinh-poreia-stagiannena

ΜΙΚΡΉΣ ΈΝΤΑΣΗΣ, Η επιχείρηση της κοπής των
πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια
του μεταχρωματικού έλκους ξεκίνησε από τον Δήμο
Ιωαννιτών.
https://typos-i.gr/article/sto-its-kale-xwris-taplatania

«Ντόμινο» στα τμήματα
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ Τις περισσότερες λειτουργείες
του αναστέλλει και το τμήμα πυρηνικής ιατρικής
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένα
από τα πιο εξειδικευμένα της δομής. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη, πάνω από 10 άτομα θα είναι σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους, μετά από επιβεβαιωμένα κρούσματα στο υγειονομικό προσωπικό.
https://typos-i.gr/article/ntomino-sta-tmhmata

Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων
εργασίας για Γιάννενα και Σέρρες
Ο ΕΟΔΥ Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική δραστηριότητά
τους ή πλήττονται και εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα -και μόνο για τους εργαζόμενους σε αυτά- στις
περιφερειακές ενότητες Σερρών και Ιωαννίνων, που εντάχθηκαν σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ
υψηλό» στις 29 Οκτωβρίου 2020, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας
https://typos-i.gr/article/dhlwseis-anastolwn-symbasewn-ergasias-gia-giannena-kai-serres

Η ψηφιακή εφημερίδα του Τύπου Ιωαννίνων
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
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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Ένα βιβλίο με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων
Για όλο το Νοέμβριο, οι νέοι συνδρομητές του Τύπου θα λαμβάνουν μαζί με τη συνδρομή τους, το
βιβλίο
«Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι-δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα 1925-2014»
Η προσφορά αφορά τη συνδρομή των 10€.
Οι συνδρομητές θα το παραλαμβάνουν στη διεύθυνση που θα στέλνουν στο ioanninontypos@
gmail.com ή από τα γραφεία μας, Ανεξαρτησίας
109.
Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να
στηρίξετε την επαγγελματική, ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στο typos-i μέσω του Patreon.
Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δημιουργών». Μέσω του Patreon, οι συνδρομητές
έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό γι αυτούς υλικό
ή υλικό που το διαβάζουν πριν την κυκλοφορία του
ή ακόμα, σε προσφορές για θεάματα κ.λπ.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε android
ή iPhone και να παρακολουθείτε από εκεί, το αποκλειστικό για συνδρομητές-τριες υλικό, να βλέπετε υλικό πριν τη δημοσίευσή του ή και να ενημερώνεστε για τις προσφορές για συνδρομητές του
Τύπου.
Με μια συνδρομή στον Τύπο, ανάλογα με το ποσό,
«ξεκλειδώνετε» τις εξής προσφορές:
-Ένα ebook, την πρώτη έκδοση των Ρετρό ιστοριών
-Τα 25 επεισόδια του Podcast «Τύπος στο μικρό-

φωνο» με δυνατότητα μεταφόρτωσης
-Την ανάγνωση του «Εξωφύλλου» μια μέρα πριν
την κυκλοφορία του και την ακρόαση των νέων
podcasts πριν δημοσιευτούν.
Στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε νέες προσφορές για τους συνδρομητές και συνδρομήτριες του
Τύπου Ιωαννίνων.
Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας
του Patreon:
Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το
Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που
δηλώσατε, το ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ
συν 24% ΦΠΑ).
Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη συνδρομή
σας
Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο με το
οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα ή Paypal
Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε επίσης
για την ημερομηνία στην οποία θα χρεώνεστε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας
ρωτήσετε: ioanninontypos@gmail.com
Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο
patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κινητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται
πρώτα ή και αποκλειστικά στους patrons.
Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!
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Γιάννενα: Μια πόλη
που «χάνει» το χρώμα της

ΤΟΤΕ

[ ΤΟΥ ΠΈΡΟΥ ΜΠΈΧΛΗ* ]

Τ

ον τελευταίο καιρό συνηθίζω να
περιπλανιέμαι στα σοκάκια της
πόλης. Προτιμώ κυρίως αυτά
που απέμειναν ακόμη σοκάκια,
τα αδιαμόρφωτα, αυτά όπου το λαϊκό
ένστικτο και η έμφυτη ευαισθησία δεν
έχουν παραγκωνιστεί από τις επιστημονικές επιτηδευμένες και απρόσωπες διαμορφώσεις.
Ψάχνω τη φυσιογνωμία αυτής της πόλης
στα αποτυπώματα του χρόνου πάνω στις
όψεις των κτηρίων, εκεί που τα επάλληλα
στρώματα χρώματος έχουν δημιουργήσει
μία ιδιόμορφη επιδερμίδα, ένα παλίμψηστο.
Δεν ξέρω αν υπάρχουν νοικοκυρές που
συνεχίζουν και σήμερα την παλιά αυτή
συνήθεια, την ανανέωση (ξαναχρωμάτισμα) δηλαδή των όψεων των τοίχων των
σπιτιών τους. Η βούρτσα ή το πινέλο στο
χέρι τους δεν κατείχε από απαγορεύσεις
και όρια. Πολλές φορές το υλικό απλωνόταν και έξω από τις ήδη βαμμένες επιφά-

ΣΗΜΕΡΑ

νειες -κάθε φορά και λίγο περισσότερο-,
έφευγε από τα όρια του τοίχου, έφτανε στο
δρόμο, στα σκαλιά, στους τενεκέδες με τα
λουλούδια, στα πεζούλια της εξώπορτας,
τόνιζε τους αρμούς από το πλακόστρωτο,
τα ανανέωνε, το κτίσμα αποκτούσε συνέχεια με το έδαφος, οι όγκοι στο παιχνίδισμα με το φως έδιναν στο χώρο μία άλλη
διάσταση. Το χρώμα κυρίως σαν υλικό
αλλά και σαν απόχρωση αποτελούσε κομμάτι του ίδιου του κτηρίου.
Ο ασβέστης, βασικό «εργαλείο» σε αυτή
τη διαδικασία, από τη φύση του είναι ένα
υλικό που προσδίδει λάμψη στο χρώμα,
«κρυστάλλινη φωτεινότητα» τη χαρακτήριζε ο λογοτέχνης και ζωγράφος Φώτης
Κόντογλου. Στο πέρασμά του διατηρεί
διαφάνεια και αναδεικνύει τους όγκους
χωρίς να καλύπτει την επιφάνεια του τοίχου ομοιόμορφα. Αντανακλά το φως και
τη θερμότητα του ήλιου που τόσο ανάγκη
έχουν στα στενά σοκάκια οι άνθρωποι
που ζουν σε αυτά. Η χρωματική παλέτα
αποτελείται από λίγες καθαρές φυσικές
χρωστικές όπως η ζεστή και φωτεινή

ώχρα, το χοντροκόκκινο, ρόσο της Βερόνας, και το λουλάκι.
Αυτά και μερικά ακόμη ήταν τοποθετημένα σε ειδική θέση κάποτε μέσα σε ξύλινα κουτιά στο μπακάλικο της γειτονιάς.
Από εκεί ψώνιζαν οι γυναίκες για να δώσουν χρώμα στον ασβέστη όταν δεν τον
χρησιμοποιούσαν με το λευκό του χρώμα.
Το βάψιμο, «φρεσκάρισμα» θα λέγαμε,
του σπιτιού γινόταν τις παραμονές ονομαστικών γιορτών που συνδεόταν με την
οικογένεια ή των μεγάλων γιορτών. Ήταν
μια δουλειά που είχε καταγραφεί σαν παράδοση στη ζωή των ανθρώπων της γειτονιάς, τότε που οι άνθρωποι φρόντιζαν
μόνοι τους για τον ευπρεπισμό του σπιτιού τους παρά τις όποιες δυσκολίες και
την ανέχεια που αντιμετώπιζαν.
Η όλη διαδικασία της προετοιμασίας, αν
και επίπονη, δημιουργούσε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα η οποία συνδύαζε την
ανανέωση με μια μορφή κάθαρσης για
το γιορτινό γεγονός που περίμεναν. Ήταν
από την άλλη και μία αναγκαιότητα που
την επέβαλαν έμμεσα λόγοι υγιεινής και

καθαριότητας γιατί ήταν γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες του ασβέστη όπως η
οξύτητα και η καυστικότητά του.
Αυτή την ανανέωση τη διαπίστωνε κανείς
και στην αγορά, στα πεζοδρόμια μπροστά
από τα μαγαζιά. Θυμάμαι αμυδρά τον
πλανόδιο μπογιατζή, «πύραυλος» -νομίζω- ήταν το προσωνύμιο του, ιδίως τους
καλοκαιρινούς μήνες, με την ψεκαστήρα
στην πλάτη γεμάτη ασβέστη να ανανεώνει τακτικά με ασβέστη τα πεζοδρόμια
της αγοράς παίρνοντας ένα μικρό αντίτιμο
από τους καταστηματάρχες.
Αλλά και στα κτήρια τα μεγάλα, τα επιβλητικά, κυρίως στα δημόσια, σχεδιασμένα από γνωστούς αρχιτέκτονες, το χρώμα
των εξωτερικών ιδιαίτερα επιφανειών
δεν ήταν μία δευτερεύουσα συμπληρωματική «λεπτομέρεια» αλλά αποτελούσε
βασικό κομμάτι στον συνολικό σχεδιασμό
του κτηρίου. Τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν ήταν «καθαρά» χωρίς προσμίξεις, σε περιορισμένη γκάμα, και αυτά με
φειδώ και με μια ισορροπία στα σκούρα
- ανοιχτά τα οποία είχαν μία απόλυτη συ-
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νεργασία με τα υλικά δόμησης του κτηρίου.
Και αυθόρμητα γεννάται το ερώτημα. Στα
κτήρια που αναστηλώνονται ή ανακαινίζονται σήμερα γιατί δεν αντικρίζουμε την
ίδια φωτεινή εικόνα; Οι χρωματισμένες
προσόψεις γιατί δεν αντανακλούν πια το
φως αλλά αντίθετα το δεσμεύουν και γίνονται μουντές με τις πλακάτες επιφάνειες,
δίνοντας μία πλασματική ομοιομορφία;
Γιατί οι επιφάνειες έχουν μια διαφορετική
υφή, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι υπάρχει μια ψεύτικη επιδερμίδα από ένα παράταιρο υλικό που δεν συνδέεται και δεν συνεργάζεται με τα υλικά κατασκευής;
Είναι αλήθεια ότι σήμερα είναι δύσκολο
και ίσως ακατόρθωτο να προσεγγίσει κανείς την αρχική εξωτερική εμφάνιση ενός
κτηρίου χωρίς να αλλοιώσει την υφή του
και τελικά την όψη του. Τα περισσότερα
από τα σημερινά υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως είναι το τσιμέντο στα επιχρίσματα και τα βιομηχανοποιημένα χρώματα
με βασικά υλικά σύνδεσης των χρωστικών
το P.V.A (συμπολυμερή οξικού πολυβινυλίου) και τα ακρυλικά γαλακτώματα δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν
όμως αυτή τη διάδοση, γιατί είναι εύκολα
στη χρήση τους, καλύπτουν γρήγορα, και
ομοιόμορφα τις επιφάνειες και το πιο σημαντικό διαθέτουν μια πλούσια χρωματική γκάμα με έντονες αποχρώσεις. Στο
τελευταίο αυτό «πλεονέκτημα», συνήθως
γίνεται κατάχρηση σε μια προσπάθεια να
τονιστεί ο λαϊκός χαρακτήρας των κτηρίων, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα τους και
κάνοντάς τα να χάνουν την αρχική τους φυσιογνωμία.
Τα έγχρωμα υλικά που χρησιμοποιούνται,
δημιουργούν μία πλαστική επιδερμίδα στις
επιφάνειες του κτηρίου η οποία δεσμεύει
το φως και την αναπνοή, αλλοιώνοντας
την υφή του και τελικά τη συνολική τους
εμφάνιση.
Ξεχάστηκαν έτσι τα γεώδη χρώματα: οι
ώχρες, οι σιένες, ο ασβέστης σαν συνδετικό
υλικό και οι μπογιατζήδες που ήξεραν τα
μυστικά του. Χάθηκε και «η ευωδία όπου
εβγαίνει από τα γεώδη χρώματα όταν μουσκευθούν με νερό και σμίξουν με τον ασβέστην, είναι πάντερπνος όπως εκείνη οπού
διαχύνεται κατά τα πρωτοβρόχια εις το
βουνόν όταν μουσκευθή το αγνόν χώμα...»
που μας λέει ο Κόντογλου αλλά πάνω απ’
όλα χάθηκαν τα ίχνη της ανθρώπινης
επέμβασης πάνω στα δημιουργήματα της
εποχής.
Η πόλη διαθέτει ακόμα σημαντικά κτήρια
διαφορετικών ιστορικών περιόδων αλλά
και οικιστικά σύνολα που διατηρούν τη
λαϊκή τους φυσιογνωμία. Ας κάνουμε μια
προσπάθεια να δούμε από μια άλλη οπτική το χρώμα, σε μια πόλη που της αξίζει
να έχει τον δικό της ιδιαίτερο χαρακτήρα…
*Ο Πέρος Μπέχλης είναι εικαστικόςσυντηρητής έργων τέχνης
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Ας μη χάσουμε το δάσος
κοιτώντας το δέντρο
[ ΤΗΣ ΈΛΕΝΑΣ ΣΙΌΝΤΗ* ]

Τ

α πλατάνια στον παραλίμνιο είναι ένα τοπόσημο. Εκεί μεγαλώσαμε εμείς, οι γονείς μας
και τα παιδιά μας. Συνδέονται βαθιά με τη
συλλογική μας μνήμη, είναι αναπόσπαστο
κομμάτι του ελεύθερου χρόνου μας και αποτελούν το
σήμα κατατεθέν της τουριστικής εικόνας της πόλης.

Η συνειδητοποίηση ότι η κοπή τους είναι μονόδρομος (λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού
έλκους) αγγίζει συναισθηματικά κάθε κάτοικο της
πόλης και η ιδέα της αντικατάστασής τους με άλλο
είδος δέντρου μας ξενίζει.
Δεν είναι μόνο το μέγεθος των δέντρων που σε κάθε
περίπτωση θα χρειαστεί κάποια χρόνια να πλησιάσει
την εικόνα που έχουμε, είναι πάνω απ’ όλα ο δείκτης

της εποχικότητας μιας ολόκληρης πόλης: Από την
πυκνή καλοκαιρινή σκίαση, στην κόκκινη φθινοπωρινή μπορντούρα του κάστρου και στα υπερμεγέθη γλυπτά πάγου στα γυμνά κλαδιά το χειμώνα. Η
αλλαγή λοιπόν είναι δεδομένη και καλούμαστε να
προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση, που, στην
πιο απλουστευμένη της μορφή, θα θυμίζει κάπως τη
σημερινή δεντροστοιχία.
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Κάθε δυσκολία για καλό όμως! Μέσα από
αυτά τα δεδομένα, μας προσφέρεται η ευκαιρία να ανοίξουμε τη ματιά μας σε κάθε
πιθανή λύση, μιας και η εικόνα θα είναι
ούτως ή άλλως διαφορετική.
Ο τρόπος που θα διαχειριστεί ο Δήμος το
παραλίμνιο μέτωπο στην παρούσα φάση,
θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές Γιαννιωτών για πολλά χρόνια στο μέλλον και γι'
αυτό μας αναλογεί μια ιστορική ευθύνη.
Οι επεμβάσεις στη φύτευση σε αυτήν την
κλίμακα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
μεμονωμένα και επιπόλαια σαν μια απλή
αντικατάσταση ενός δέντρου που ξεράθηκε, καθώς με αυτόν τον τρόπο είναι μεγάλη η πιθανότητα να υπάρξουν οικονομικές
αστοχίες και πρόχειρο αποτέλεσμα.
Είναι απαραίτητος ο συνολικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός του παραλίμνιου
τοπίου, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική
αρχιτεκτονικής τοπίου, όπου η φύτευση
αποτελεί μελετημένο τμήμα μιας πρότασης και ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.
Εξάλλου μια ανάπλαση θα έδινε πιθανώς
και τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούμε τη σχέση της πόλης με το νερό
και το υπάρχον σκληρό όριο. Ποια είναι
όμως τα σημερινά δεδομένα;
ΟΙ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ
Μια σημαντικότατη παράμετρος είναι το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ), το οποίο είναι σε εξέλιξη, και
σύμφωνα με τα προηγούμενα στάδια της
διαβούλευσης προτείνει σταδιακά την
πλήρη πεζοδρόμηση του παραλιμνίου
δρόμου περιμετρικά του κάστρου.
Αν λοιπόν τελικά, μετά από κυκλοφοριακή μελέτη, απομακρυνθεί το αυτοκίνητο
και αποδοθεί όλη η έκταση σε πεζούς και
ποδηλάτες, προκύψει σχεδόν ο διπλάσιος
χώρος δηλαδή, αλλάζουν τα γεωμετρικά,
κοινωνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής και από έναν απόλυτα
γραμμικό περίπατο, μετατρέπεται σε ένα
πάρκο με στενότερα και φαρδύτερα σημεία. Αυτή και μόνο η παράμετρος μπορεί
να οδηγήσει σε διαφορετική χωροθέτηση
και διάταξη των δέντρων, που θα εξυπηρετεί πιθανώς, εκτός από τον περίπατο,
τα σημεία στάσης και που θα αναβαθμίζει
το ιστορικό μνημείο του Κάστρου.
Η πρόσβαση για ΑμεΑ, η δημιουργία
χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην
ύπαιθρο (μετά την εμπειρία του lockdown), αλλά και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μπορούν να ενσωματωθούν
σε μια επικαιροποιημένη πρόταση. Γιατί
λοιπόν να παραμείνει η δέσμευση της
φύτευσης των νέων δέντρων ακριβώς
πάνω στο ίχνος των πλατάνων; Πιθανώς
μια εμπεριστατωμένη μελέτη να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά θα είναι
σίγουρα από επιλογή και όχι από βιασύνη.

Μένει να αποφασίσουμε, αν θα αξιοποιήσουμε τα περίπου δύο χρόνια, μέσα
στα οποία θα έχουν νοσήσει δυστυχώς
και θα έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα πλατάνια για να αποκτήσουμε ένα
νέο εμβληματικό παραλίμνιο μέτωπο,
παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές

Παράλληλα θα έπρεπε να αξιοποιηθεί η
παρακαταθήκη που υπάρχει, μιας τα τελευταία χρόνια εκπονείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου η μελέτη του
παραλίμνιου πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου από τον Μάτσικα ως το Πέραμα.
Ένας επιτυχημένος στρατηγικός σχεδιασμός λοιπόν θα έπρεπε να λαμβάνει υπ'
όψιν την οπτική και βιωματική συνέχεια
του αστικού τοπίου στο όριο με το νερό
και να μην αντιμετωπίζει αποσπασματικά
τα γειτονικά τμήματα, που αντιληπτικά
αλλά και ως οικοσυστήματα είναι ενιαία.
Ένα ενδιαφέρον εργαλείο που διατίθεται
επίσης είναι η ύπαρξη του πάρκου Κατσάρη στο άλλο όριο της δεντροστοιχίας, το
οποίο αποτελεί και τη φυσική κατάληξη
της παραλίμνιας διαδρομής. Η υπάρχουσα
φύτευση εκεί, μπορεί να θέσει τις παραμέ-

τρους των επεμβάσεων μιας και το μικροκλίμα είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε έχουμε
χειροπιαστά παραδείγματα ως προς το τι
ευδοκιμεί χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση.
Απαιτείται λοιπόν ένα σοβαρό master
plan από την πλευρά του Δήμου, στο
οποίο θα καταγράφονται όλες οι παράμετροι (από άποψη υδρολογίας, γεωπονίας
και ιστορικότητας) και το οποίο θα αποτελέσει τη στιβαρή βάση για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Ένα τέτοιο master plan θα μπορούσε να
καταλήξει και στο είδος της προτεινόμενης
φύτευσης (σύμφωνα με τη γνωμοδότηση
των αρμόδιων φορέων) και όχι απαραίτητα
στην απόλυτη γεωμετρική θέση, ώστε να
δίνει όλο το απαραίτητο υπόβαθρο για το
επόμενο στάδιο. Ιδανικά και σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, ακολουθεί αρχιτε-

κτονικός διαγωνισμός (ΦΕΚ 1427/Β/16-62011) για εμβληματικά έργα στον δημόσιο
χώρο, έστω και σε επίπεδο διαγωνισμού
ιδεών (χωρίς την υποχρέωση εφαρμογής
του πρώτου βραβείου), μιας και είναι ο
μόνος σίγουρος τρόπος να πέσουν όσο πιο
πολλές ιδέες στο «τραπέζι».
Η συμμετοχικότητα επίσης που τόσο
ακούγεται, αλλά σπάνια εφαρμόζεται,
μπορεί να λειτουργήσει ως μια δεξαμενή
ιδεών μιας και οι περισσότεροι κάτοικοι
της πόλης, μετά από χρόνια αδράνειας,
«ξαναγνώρισαν» την παραλίμνια περιοχή
εν μέσω Covid και πλέον έχουν διαμορφωμένη άποψη ως προς το αστικό τοπίο.
Μένει λοιπόν να αποφασίσουμε, αν θα
αξιοποιήσουμε τα περίπου δύο χρόνια,
μέσα στα οποία θα έχουν νοσήσει δυστυχώς και θα έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα πλατάνια (κάτι που απευχόμαστε,
αλλά ο «επιδημικός» χαρακτήρας της
ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους
δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας), για να αποκτήσουμε ένα νέο εμβληματικό παραλίμνιο μέτωπο, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
*Η Έλενα Σιόντη είναι αρχιτέκτονας μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (MBLandArch Master in
Landscape Architecture, ETSAB (Escuela
Tecnica Superior de Arquitectura de
Barcelona, UPC Universidad Politecnica
de Catalunya).
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ΠΙΈΡ ΠΆΟΛΟ ΠΑΖΟΛΊΝΙ:

Ο ιδεολόγος, αντιφασίστας
και λάτρης του ποδοσφαίρου

Το μελωδικό όνομα του Πιέρ Πάολο Παζολίνι παραμένει ακόμη και σήμερα,
45 χρόνια μετά τη δολοφονία του, ένα σύμβολο για τους φίλους του κινηματογράφου, τους ανθρώπους που αναζητούν πάντα κάτι περισσότερο απ' την
απλή διασκέδαση σε μια ταινία, τους ιδεολόγους, τους αντιφασίστες. Υπήρξε
ένας ποιητής του σινεμά, ένας ανυπότακτος διανοούμενος, που διαμόρφωσε
συνειδήσεις και πλήρωσε με τη ζωή του τις ιδέες του.
Μπορεί μετά την πάροδο τόσων χρόνων από το θάνατό του να υπάρχουν ενστάσεις για το έργο του, επιμέρους επικρίσεις για κάποιες ταινίες του, αλλά
το σίγουρο είναι ότι αποτελεί πρότυπο ιδεολόγου καλλιτέχνη, που έβαζε
πάνω απ' τη φήμη του την ιδεολογία του, την ελευθερία, τον αγώνα εναντίον
του φασισμού, με οποιαδήποτε μορφή.
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Ο

Παζολίνι δολοφονήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1975, ακριβώς πριν 45 χρόνια, στην Όστια, κοντά στη Ρώμη. Μία
δολοφονία που συνεχίζει ακόμη και
σήμερα να προκαλεί ερωτηματικά, για το αν δολοφόνος ήταν πράγματι ο Πίνο Πελόζι, ένας εκπορνευόμενος 17χρονος, ή μια ομάδα νεοφασιστών. Ο Πελόζι, το 2005, απέσυρε την ομολογία
του, ισχυριζόμενος ότι δεχόταν απειλές για τον
ίδιο και την οικογένειά του, ώστε να μην αποκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους. Άλλωστε,
δεν ήταν λίγες οι αναφορές που υποστήριζαν ότι
το έγκλημα διεπράχθη από ομάδα νεοφασιστών,
που φώναζαν «θάνατο στο βρωμοκομμούνι».
Όπως ήταν αναμενόμενο οι έρευνες πάγωσαν
λόγω έλλειψης στοιχείων και η υπόθεση παρέμεινε στη σφαίρα των θρυλικών μυστηρίων.
Πάντως, η άγρια δολοφονία του Παζολίνι ακόμη
και σήμερα μπορεί να αφυπνίσει συνειδήσεις,
να αναδείξει το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού και το πρόβλημα με όλους αυτούς που
παραμένουν σιωπηλοί σ’ όλα αυτά τα φαινόμενα
βαρβαρότητας.
Άλλωστε και ο ίδιος σαν να είχε προβλέψει το
τέλος του, καθώς είχε μερικούς μήνες πριν ολοκληρώσει την περίφημη προκλητική του ταινία
«Σαλό ή 120 Μέρες στα Σόδομα». Ένα φιλμ για
την ωμή καταβύθιση στη φύση του φασισμού,
με σκληρές σκηνές βίας, οργίων, σεξουαλικής
υποταγής, βασανιστηρίων και δολοφονιών, που
από τη μια αμφισβητήθηκε και απ’ την άλλη
αγρίεψε περισσότερο τα κατάλοιπα του θλιβερού παρελθόντος. Όπως προφητικά είχε δηλώσει για το «Σαλό», «η επιδίωξή μου ήταν να
εξοργίσω, να θυμώσω το θεατή. Στην αρχή θα
στραφεί εναντίον της ταινίας, εναντίον μου. Μερικοί όμως μπορεί να το ξανασκεφτούν. Ο φασισμός δεν καίει μόνο σάρκες, μας σπρώχνει στον
ολοκληρωτικό αφανισμό».

Ο Παζολίνι είχε πολλές ιδιότητες: Σκηνοθέτης,
σεναριογράφος, κριτικός, ηθοποιός, συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος και πολλά άλλα.
Αυτό που δεν αναφέρεται κακώς είναι η ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, που αγάπησε ίσως
περισσότερο. Τι κοινό έχουν σινεμά και ποδόσφαιρο; Μα και τα δύο είναι τα πιο λαοφιλή και
προσφέρουν απίστευτες συγκινήσεις όταν είναι
αυθεντικά.
Μιλώντας στην La Stampa το 1973 είχε απαντήσει ότι θα ήθελε να είναι «Ένας καλός ποδοσφαιριστής, για μένα το ποδόσφαιρο είναι απ’
τις μεγαλύτερες απολαύσεις, μετά τη λογοτεχνία
και τον έρωτα», ενώ για λίγα χρόνια είχε πέσει
έξω για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, γράφοντας το 1970: «Παράξενο πράγμα, όλα άλλαξαν
τα τριάντα τελευταία χρόνια. Όλα άλλαξαν, αλλά
το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο έμεινε
ίδιο. Αναρωτιέμαι γιατί...». Κι έπεσε έξω γιατί
το ποδόσφαιρο άλλαξε απίστευτα, τις επόμενες δεκαετίες. Βιομηχανοποιήθηκε, το ταλέντο
υποχώρησε μπροστά στους «σούπερ αθλητές», η
υψηλή τεχνική υποβαθμίστηκε έναντι της ταχύτητας και της δυναμικής, η «Κυριακή απόγευμα» και η συγκίνησή της έγινε ένα καθημερινό
τηλεοπτικό υπερθέαμα, τα συμφέροντα εισέβαλαν με βαρβαρότητα...
Ο Παζολίνι, ένθερμος υποστηρικτής της Μπολόνια, όχι γιατί γεννήθηκε εκεί, αλλά γιατί εκεί
πρωτόπαιξε μπάλα. Έπαιζε επιθετικός, τον λέγανε «στούκας», ενώ λίγο πριν δολοφονηθεί
επρόκειτο να συμμετάσχει σε αγώνα καλλιτεχνών, μαζί με Ραλφ Βαλόνε, Φάμπιο Τέστι κ.ά.
Με δικά του λόγια: «Κάθε γκολ είναι πάντα δημιουργία, είναι η παράβαση του κώδικα, όπως
ακριβώς ο ποιητικός λόγος. Ο πρώτος σκόρερ
ενός πρωταθλήματος είναι πάντα ο μεγαλύτερος ποιητής της χρονιάς...».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Σκηνή από την ταινία Salo

«Μάμα Ρόμα»
Ο ΠΙΈΡ ΠΆΟΛΟ Παζολίνι γεννήθηκε στην
Μπολόνια στις 5 Μαρτίου του 1922, χρονιά που
ανεβαίνει στην εξουσία ο Μουσολίνι. Πολύπλευρη προσωπικότητα, γιος ενός αυταρχικού αξιωματικού και μίας μάνας στην αντίθετη πλευρά
να συμπαραστέκεται στο γιο της, ο Παζολίνι θα
έχει μία υπερβολικά συντηρητική παιδεία και θα
φύγει από το σπίτι του σε νεαρή ηλικία, για να
γνωρίσει τον κόσμο του προλεταριάτου και του
περιθωρίου. Στο σινεμά θα μπει το 1961 με το
«Ακατόνε», ένα φιλμ που συνδυάζει τον νεορεαλισμό με τις δικές του ιδέες για το υποπρολεταριάτο.
Τον επόμενο χρόνο θα γυρίσει τη φημισμένη
«Μάμα Ρόμα», συνεχίζοντας να διεισδύει στον
κόσμο του υποπρολεταριάτου, αλλά θα προσθέσει το φροϋδικό στοιχείο, δηλαδή τον άτυπο και
υπολανθάνοντα ερωτισμό ενός εφήβου για την
πόρνη μάνα του. Ναι, τη λύκαινα του ιταλικού
σινεμά, τη συγκλονιστική Άννα Μανιάνι, που
πάνω της βλέπουμε το καταραμένο κομμάτι της
Ρώμης, μιας κοινωνίας που τρώει τα παιδιά της.
Ο Παζολίνι έχει μπει ήδη στον κατάλογο των
μεγάλων της σημαντικότερης ευρωπαϊκής
κινηματογραφίας, μαζί με αρκετούς άλλους της
ακμάζουσας ιταλικής μεταπολεμικής γενιάς
σκηνοθετών. Ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες
του είναι σίγουρα «Το Θεώρημα», που γύρισε το
1968, με μια άλλη τεράστια φυσιογνωμία του
σινεμά, την Σιλβάνα Μάγκανο, «Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» του 1964, «Μήδεια» του 1969,
με την Μαρία Κάλλας και φυσικά η τελευταία
ταινία της σύντομης σταδιοδρομίας του «Σαλό ή
120 Μέρες στα Σόδομα». Υπάρχει βεβαίως και η
λεγόμενη τριλογία της ζωής, με τα φιλμ «Δεκαήμερο» (1971), «Οι Ιστορίες του Καντέρμπουρι»
(1972) και «Χίλιες και μια Νύχτες» (1974).

10|Μουσική

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

«NO TRENDY RĖCHAUFFĖ»

Κυκλοφορεί για πρώτη φορά
το live του Bowie

Ε

Η λίστα των τραγουδιών του «No Trendy Réchauffé» υπερηφανεύεται για σπάνιες ζωντανές ερμηνείες των «Jump They
Say» και «Strangers When We Meet». Επιπλέον, στο άλμπουμ περιλαμβάνονται δύο εκδοχές του «Hallo Spaceboy»

πόμενος σταθμός στη σειρά
«Brilliant Live Adventures»
του Bowie είναι το «No
Trendy Réchauffé», ένα live
show του 1995 στο Μπέρμιγχαμ της
Αγγλίας. Φτάνει στα δισκοπωλεία
από την Parlophone Records το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου.
Το «No Trendy Réchauffé (Live
Birmingham 95)» ηχογραφήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1995 στο
National Exhibition Centre του
Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Big Twix Mix Show. Αν και
πρόκειται για εμπορική κυκλοφορία – για πρώτη φορά – του πλήρους
show, αποσπάσματα από αυτό είχαν κινηματογραφηθεί και μεταδοθεί από το BBC, ενώ ερμηνείες του
«Moonage Daydream» και «Under
Pressure» από τον Μπόουι είχαν περιληφθεί στο CD «Hallo Spaceboy».
Η λίστα των τραγουδιών του «No
Trendy Réchauffé» υπερηφανεύεται
για σπάνιες ζωντανές ερμηνείες των
«Jump They Say» και «Strangers
When We Meet». Επιπλέον, στο άλμπουμ περιλαμβάνονται δύο εκδοχές
του «Hallo Spaceboy», η δεύτερη εκ
των οποίων συνοδεύεται και από
μουσικό βίντεο το οποίο o Μπόουι
σχεδίαζε να δώσει τότε στην κυκλοφορία για το τραγούδι, αλλά δεν
το έκανε ποτέ. Στη συνέχεια, οι Pet
Shop Boys έκαναν remix του τραγουδιού για ξέχωρη κυκλοφορία, και
ετοιμάστηκε εναλλακτικό promo
video.
Το «No Trendy Réchauffé» θα κυκλοφορήσει σε CD και σε διπλό LP.
Η σειρά «Brilliant Live Adventures»
ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα
και αποτελείται από έξι live άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν τη δεκαετία του 1990. Το πρώτο, με τίτλο
«Ouvrez Le Chien», είναι ένα show
του 1995 στο Ντάλας, Τέξας και κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου.
Όπως ενημερώνει το Rolling Stone,
ένα ακόμη άλμπουμ θα φτάσει σε
εμάς πριν από τα φετινά Χριστούγεννα, ενώ τα υπόλοιπα τρία αναμένονται τους πρώτους μήνες του 2021.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ
45 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠΌ ΈΝΑ «ΑΚΑΤΈΡΓΑΣΤΟ ΔΙΑΜΆΝΤΙ»

Το Teaser του
Τόμι Μπόουλιν

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τ

ο 1951 γεννήθηκε στο Σιού της Άιοβα
ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες
του ροκενρόλ, που, δέσμιος των αδυναμιών και των δαιμόνων του, χάθηκε νωρίς μαζί με το ατέλευτο ταλέντο του. Ο
Τόμι Μπόουλιν ήταν «παιδί θαύμα» και έπαιζε
σε μπάντα από τα 13 του, στην ηλικία που συνομήλικοί του γυρνούσαν σπίτι αυστηρά στις
10.
Μόλις στα 20 ο Μπόουλιν έφτιαξε τη δική του
jazz fusion μπάντα, προσθέτοντας τα μπλουζ
στοιχεία με την κιθάρα του και λίγο αργότερα, η καριέρα του απογειώθηκε στους James
Gang και στο τρομερό «Spectrum» του Μπίλι
Κόμπαμ.
Το 1975 ο Μπόουλιν ήταν ο πιο ανερχόμενος
κιθαρίστας του ροκενρόλ. Μόλις στα 24 χρόνια του αντικατέστησε το θεό της κιθάρας Ρίτσι Μπλάκμορ στους Deep Purple και έβγαλε
μαζί τους ένα από τα καλύτερα, όσο και πιο
παραγνωρισμένα άλμπουμ τους, το Come
taste the band.
Σχεδόν παράλληλα, στις 17 Νοεμβρίου 1975,
κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ,
το Teaser. Αν παίζετε ή σας αρέσει η ηλεκτρική κιθάρα, θα πρέπει να το ακούσετε οπωσδήποτε.
Ο Μπόουλιν κινείται στα εννιά κομμάτια του
δίσκου, με τρομερή άνεση ανάμεσα στο αγαπημένο του φανκ στυλ, μέχρι το βασικό «κλασικό» παίξιμο που δημιούργησε το χαρντ ροκ,
αλλά και σε τζαζ φόρμες.
Ανάμεσα στα κομμάτια υπάρχουν τουλάχιστον
τρία εξαιρετικά, το Grind, το People, People
και το Wild Dogs, το οποίο έπαιζε στη σκηνή
και με τους Purple.
O δίσκος ήταν ένα κανονικό hall of fame
του ροκ της εποχής. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που έσπευσαν να παίξουν
με έναν 24χρονο από την Άιοβα, ήταν ο Φιλ
Κόλινς, ο Τζεφ Πορκάρο των Toto, o Γιαν Χάμερ των Mahavishnu Orchestra, ακόμα και ο
bandmate στους Purple, Γκλεν Χιουζ που η
χάρη του έχει φτάσει μέχρι τα Γιάννενα.
Ο δίσκος δεν έγινε ποτέ επιτυχία, για δύο λόγους: αφενός γιατί ο Μπόουλιν περιόδευε με
τους Purple σε όλο τον κόσμο, αφετέρου γιατί
βρισκόταν σε προχωρημένη φάση εξάρτησης.
Στις 4 Δεκεμβρίου του 1976, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών θα πεθάνει από υπερβολική δόση, μετά από ένα live
με τον Τζεφ Μπεκ και τον Πίτερ Φράμπτον…
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15 χρόνια Carry On:
Το Supernatural τελείωσε…
σε…
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Χ

τες Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, τελείωσε
ένα από τα πιο μακρόβια αμερικάνικα σίριαλ: Το
Supernatural που δημιούργησε το Έρικ Κρίπκι
μαζί με τον McG και τον Ρόμπερτ Σίνγκερ, μια
τριάδα που δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί τίποτε άλλο
πάρα λιπαρή και απολαυστική τέρμα αμερικανιά.
Η ιστορία των αδερφών Γουιντσέστερ που παλεύουν
το κακό με μπουνιές, κλωτσιές, γκάνια και μαγγανείες,
ενώ ταυτόχρονα οδηγάνε (ο Ντιν) μια Ιμπάλα του ’67 και
ακούνε (ο Ντιν) μόνο κλασικό ροκ, ήταν έτσι και αλλιώς
«λίρα εκατό». Τόσο, που κράτησε 15 σεζόν και έγινε υπεραγαπητή από ρέκτες και μη, σε όλο τον κόσμο.
Η ιστορία αντέχει κριτικής το πολύ μέχρι και την τρίτη
σεζόν. Μετά βασικά ανακυκλώνεται, αλλά όσο περισσότερο ανακυκλώνεται, τόσο πιο πολύ αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη φαντασία είναι ανεξάντλητη και ανεξέλεγκτη.
Στα 15 χρόνια και στα 327 επεισόδια, οι αφοι Σαμ και Ντιν
Γουιντσέστερ πλακώνονται (κυριολεκτικά) με όλο το

πάνθεον, από το διάβολο μέχρι το θεό, μαζί με καμιά δεκαριά εκατομμύρια δαίμονες διαφόρων διαμετρημάτων
και εμπλέκουν στο σενάριο όποιον μπορείτε να φανταστείτε: Από τον Κάιν και τον Αδάμ, μέχρι τη Λίλιθ και τον
Χίτλερ…
Το Supernatural ήταν ένα εκλαϊκευμένο τηλεοπτικό δοκίμιο περί υπερφυσικής. Το προτελευταίο επεισόδιό του,
που ουσιαστικά κλείνει την ιστορία, καταλήγει σε ένα
εξόδιο που ταιριάζει πολύ στο προφίλ του αμερικάνου
μικροαστού, κάτι σαν εικόνα από κάποιο άλμπουμ του
Σπρίνγκστιν: ένα παλιό αμερικάνικο αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα σε μια ευθεία και στο κασετόφωνο (ναι,
η Ιμπάλα έχει μόνο κασετόφωνο), να παίξει το Running
on Empty του Τζάκσον Μπράουν.
Αν δεν το έχετε δει και θέλετε να μπείτε σε ένα μαραθώνιο καραντίνας, εφοδιαστείτε με μπύρες και μπέργκερς
και, αν θέλετε ολόκληρο το «πακέτο», βρείτε τους ελληνικούς υπότιτλους που έφτιαξαν οι μερακλήδες εγχώριοι
υποτιτλιστές.
Και Carry On…

