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Τα αιολικά πάρκα, 
ο «διχασμός» 
και μια πρόταση
ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ πάρκα έχουν καταφέρει να διχάσουν 
την κοινωνία. Όσο το επενδυτικό «κύμα» για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μεγαλώνει, 
τόσο και πληθαίνουν οι «γωνιές» της Ελλάδας όπου 
δίνονται «μάχες» κατά των ανεμογεννητριών.
https://typos-i.gr/article/ta-aiolika-parka-o-
dixasmos-kai-mia-protash

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

53 ενεργά κρούσματα 
στα Γιάννενα
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ υπάρχουν 53 ενεργά κρούσματα, 
14 νοσηλευόμενα (12 Πανεπιστημιακό και 2 Χατζη-
κώστα), εκ των οποίων 5 στις ΜΕΘ (4+1 αντίστοιχα). 
Αυτή την ενημέρωση έκανε στο δημοτικό συμβού-
λιο ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος νωρίτερα 
απεύθυνε έκκληση τήρησης μέτρων, λόγω της 
αύξησης των κρουσμάτων.
https://typos-i.gr/article/53-energa-kroysmata-sta-
giannena

Νεκροί σε ακάλυπτο 
πολυκατοικίας
ΔΎΟ ΑΤΟΜΑ βρέθηκαν νεκρά σε ακάλυπτο πολυ-
κατοικίας στα Γιάννενα, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα 
συνθήκες. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της 
Κυριακής. Γινεται ιατροδικαστική έρευνα. Επίσης 
είναι σε εξέλιξη η προανάκριση της αστυνομίας.
https://typos-i.gr/article/nekroi-se-akalypto-
polykatoikias

ΔΑΚΕ Ιωαννίνων: «Έλεος κυρία υπουργέ»
Η ΔΑΚΕ Καθηγητών νομού Ιωαννίνων στέλνει ανοιχτή επιστολή στην υπουργό Παιδείας 
Νίκη Καρεμέως. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην τηλεκπαίδευση και τα προβλήματά της, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον εξοπλισμό αλλά και την «ομοιόσταση» της τηλεκπαίδευσης, αλλά και το 
θέμα των υπηρεσιακών συμβουλίων, μεταξύ άλλων, δύο θέματα για τα οποία η κα Κεραμέως 
επαίρεται για ισάριθμες «επιτυχίες».
https://typos-i.gr/article/dake-iwanninwn-eleos-kyria-ypoyrge
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Το παλιό Πανεπιστήμιο 
και η πόλη που θέλουμε
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η υπόθεση της αξιοποίησης του 
παλιού Πανεπιστημίου, στην 
οδό Δομπόλη, απασχολεί ιδιαί-
τερα την πόλη των Ιωαννίνων 

εδώ και δύο εβδομάδες. Μια υπόθεση που 
άρχισε να αναζωπυρώνεται από πολίτες ή 
ομάδες πολιτών μέσω των social media 
και που κορυφώθηκε με τη συνάντηση 
του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ 
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Από τη συνάντηση αυτή προέκυψε η 
αισιόδοξη προοπτική παραχώρησης στον 
Δήμο του παλιού Πανεπιστημίου και η 
προτεραιότητα της δημοτικής αρχής να 
στεγάσει εκεί το Δημαρχείο και όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου.

Η επόμενη μέρα δεν ήταν εύκολη: ο πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου έσπευσε να εκφρά-
σει τη δυσαρέσκειά του, η δημοτική αρχή 
Ιωαννίνων έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα 
περί στέγασης νέου Δημαρχείου αποτε-
λούν «πρόταση κι όχι οριστική απόφαση», 
δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης άρχισαν να σχολιάζουν αρνητικά την 
πρωτοβουλία του δημάρχου,  και οι πολί-
τες ξεκίνησαν να διαμορφώνουν τη δική 
τους εικόνα για την πόλη που που θέλουν 
να ζήσουν.
Στην όλη υπόθεση υπάρχουν κάποια 
δεδομένα. Πριν από 15 χρόνια, το μισό 
κτιριακό συγκρότημα του παλιού Πανε-
πιστημίου ανακατασκευάστηκε από την 
τότε κρατική Περιφέρεια. Ο σκοπός ήταν 
να γίνει ανακατασκευή σε όλο το συγκρό-

τημα, αλλά τα χρήματα δεν έφτασαν. Το 
μπροστινό κτίριο αφέθηκε στην τύχη του. 
Το 2007, η τότε κρατική Περιφέρεια, πάλι, 
αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιοποί-
ηση του κτιρίου αυτού μέσω Σύμπραξης 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ). 
Ο διαγωνισμός ήταν άγονος, και η ηγεσία 
της κρατικής Περιφέρειας δεν έδωσε συ-
νέχεια.
Το 2013, η αιρετή Περιφέρεια, και πιο 
συγκεκριμένα η τότε αντιπεριφερειάρ-
χης Τατιάνα Καλογιάννη, προχώρησε σε 
μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας 
για την αξιοποίηση του κτιρίου. Η μελέτη 
αυτή πρόκρινε φοιτητικές κατοικίες και 
εμπορικές χρήσεις μέσω ΣΔΙΤ. Η Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση, στην οποία είχε πα-
ραχωρηθεί το ακίνητο από το υπουργείο 

Οικονομικών, είπε όμως «όχι». Από και 
κει και πέρα δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη. 
Κανένας φορέας δεν διεκδίκησε, κανέ-
νας δεν σχεδίασε το μέλλον αυτού του 
ερειπωμένου κτιρίου. Παράλληλα, κάπου 
κάπου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λόγω 
της βιωματικής του σχέσης με τον χώρο, 
έθετε ακροθιγώς το ζήτημα της αξιοποί-
ησης.
Ο Δήμος Ιωαννιτών, από την πλευρά του, 
έκανε τα δικά του σχέδια για το νέο του 
Δημαρχείο. Το 2016, το Δημοτικό Συμβού-
λιο Ιωαννίνων αποφάσισε να προχωρήσει 
σε μελέτη για τη μετατροπή του ΚΕΠΑΒΙ 
σε Δημαρχείο (συνοδεία των υπηρεσιών, 
εννοείται). Οι περισσότερες δημοτικές 
υπηρεσίες στεγάζονται σήμερα σε μισθω-
μένα κτίρια. Η υπόθεση «νέο δημαρχείο» 

https://typos-i.gr/article/mhtsotakhs-elisaf-synanthsh-sto-ma3imoy
https://typos-i.gr/article/mhtsotakhs-elisaf-synanthsh-sto-ma3imoy
https://typos-i.gr/article/mhtsotakhs-elisaf-synanthsh-sto-ma3imoy
https://typos-i.gr/article/palio-panepisthmio-neo-dhmarxeio-mia-protash-einai
https://typos-i.gr/article/palio-panepisthmio-neo-dhmarxeio-mia-protash-einai
https://typos-i.gr/article/palio-panepisthmio-neo-dhmarxeio-mia-protash-einai
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απασχολεί την πόλη επί δεκαετίες. Κι όσο 
μεγαλώνει η πόλη, τόσο η ανάγκη αυτή 
επανέρχεται στο προσκήνιο.
Και πάμε στο σήμερα και στα όσα γίνονται 
αυτές τις ημέρες, που εντέλει έρχονται να 
αναδείξουν την προβληματική διαχείριση 
των δημόσιων ακινήτων της πόλης.  
Η «πρόταση» του δημάρχου Ιωαννίνων κ. 
Ελισάφ για νέο Δημαρχείο στο παλιό Πα-
νεπιστήμιο προέκυψε ξαφνικά -και χω-
ρίς να έχει παρουσιαστεί προς το παρόν 
το σκεπτικό της πρότασης αυτής- και εκ 
των πραγμάτων οδηγεί σε μια ανταλλαγή 
απόψεων (και ενδεχομένως και «πυρών») 
για τη χρήση του κτιρίου.
Ο κ. Ελισάφ, τον τελευταίο χρόνο, με όλες 
τις καλές προθέσεις που μπορεί να του 
αναγνωρίσει κάποιος, έχει καλλιεργήσει 
πολλές προσδοκίες για την αξιοποίηση 
ακινήτων και δημόσιων χώρων. Πόσο 
μάλλον για δημόσιους χώρους που η χρή-
ση τους είναι δεδομένη -χωρίς ωστόσο τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι εξασφα-
λισμένα. Αυτή τη φορά ανοίγει ένα νέο 
«μέτωπο», που δεν είναι καθόλου εύκολο 
και που απαιτεί όχι μόνο συνεννόηση με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά 
επί της ουσίας και ένα είδος «κοινωνικού 
συμβολαίου». 
Η αξιοποίηση του κτιρίου του παλιού Πα-
νεπιστημίου δεν είναι απλό ζήτημα. Κα-
ταρχάς πρόκειται για ένα τεράστιο κτίριο, 
που ανάλογό του δεν υπάρχει στην πόλη, 
και η όποια χρήση μπορεί να αλλάξει την 
εικόνα και την «κινητικότητα» της πόλης. 
Και αν τελικά προχωρήσει η όλη ιστορία, 
θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να μπει 
ο επίλογος.
Από την άλλη, υπάρχει ο περιφερειάρχης 
Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, ο οποίος 
έχει τα δικά του σχέδια και δεν παύει να 
είναι το πολιτικό πρόσωπο που θέλει να 
έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο σχε-
δόν σε όλα. Ο κ. Καχριμάνης θεωρεί ότι 
το παλιό Πανεπιστήμιο ανήκει στην Πε-
ριφέρεια Ηπείρου γιατί αυτή έχει δείξει 
ενδιαφέρον μέσω της τεχνικοικονομικής 
μελέτης που είχε γίνει από την κα Καλο-
γιάννη και αυτή είναι που πληρώνει τα 
δάνεια για την ανακατασκευή του υπό-
λοιπου κτιρίου, όπου σήμερα στεγάζονται 
η Εφορία κι άλλες υπηρεσίες. Τα δάνεια 
αυτά ήρθαν ως κληρονομιά μέσω του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης από τις 
πρώην κρατικές Περιφέρειες όταν αυτές 
καταργήθηκαν. Και βέβαια, δεν ήρθαν 
μόνο δάνεια, αλλά και έσοδα όπως και το 
ΕΣΠΑ.
Όσο για το ενδιαφέρον του παρελθόντος, 
ο κ. Καχριμάνης δεν έχει εξηγήσει γιατί 
αποδέχτηκε σιωπηλά το «όχι» της τότε 
γενικής γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Βίκυς Ευταξά, η οποία είχε ορι-
στεί από τη ΝΔ. Τι θέλει να κάνει στο επί-
μαχο κτίριο η Περιφέρεια Ηπείρου; Δεν 
ξέρει… «Θα συνεργαστούμε με όλους και 

θα αποφασίσουμε από κοινού» είπε πριν 
από δύο ημέρες, στέλνοντας το μήνυμά 
του για το ποιος θα είναι ο επικεφαλής. 
Ο κ. Καχριμάνης επίσης έχει καλλιεργή-
σει κι αυτός πολλές προσδοκίες για πολ-
λά θέματα της πόλης που δεν προχωρούν. 
Να θυμίσουμε το πάρκο υψηλής τεχνο-
λογίας, το πάρκο αγροτικής καινοτομίας 
στον Κατσικά, την αγορά ενός ακινήτου 
στο ιστορικό κέντρο…
Στην περίπτωση του παλιού Πανεπιστη-
μίου, έχουμε δύο ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Πρώτον, η χρήση που θα του δοθεί, μπο-
ρεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε 
την πόλη. Δεύτερον, υπάρχει συμμετοχι-
κότητα της ίδιας της κοινωνίας στον σχε-
διασμό της πόλης που θέλει. Από το 2018 
υφίσταται μια πρόταση για τη δημιουρ-
γία ενός σύγχρονου Κέντρου Μοντέρνας 
Τέχνης από τον Εμμανουήλ Κολοκυθά, 
αρχιτέκτονα, απόφοιτου του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Φυσικού Τμήματος 
Ιωαννίνων. Η πρόταση αυτή έχει βρει αρ-
κετούς υποστηρικτές μέσα στην κοινω-
νία, ενώ αυτή την περίοδο «τρέχει» συλ-
λογή υπογραφών μέσω avaaz.
Η συμμετοχικότητα αυτή είναι σημαντι-
κή, όπως σημαντική είναι και η πρόταση, 
υπό την έννοια ότι έρχεται να αναδείξει 
ότι η ίδια η κοινωνία ζητά αξιοπρεπείς 
πολιτιστικές υποδομές, που δυστυχώς 
δεν υπάρχουν σε επάρκεια στην πόλη (βλ. 
Δημοτικό Θέατρο ή Δημοτική Πινακοθή-
κη), ζητά ζωντανούς και λειτουργικούς 

χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες της. Και οι ανάγκες αυτές δεν μπο-
ρούν να προσπεραστούν.
Το αν το παλιό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
είναι η καλύτερη δυνατή πρόταση για ένα 
Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης ή για κάτι πα-
ρόμοιο, δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά 
«μου αρέσει» ή «δεν μου αρέσει». Κάθε 
πρόταση πρέπει να αξιολογηθεί, και να 
τεθεί και σε μια βάση βιωσιμότητας, χω-
ρίς να αγνοείται και ο χαρακτήρας του 
κτιρίου.
Η υπόθεση του κτιρίου του παλιού Πα-
νεπιστημίου, λόγω και του όγκου του, σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να ειδωθεί 
απομονωμένα από τους υφιστάμενους ή 
τους μελλοντικούς σχεδιασμούς ή από το 
δημόσιο-δημοτικό κτιριακό απόθεμα που 
υπάρχει στην πόλη ή που μπορεί να δη-
μιουργηθεί. Όπως επίσης, πρέπει να απο-
σαφηνιστεί ποιοι σχεδιασμοί έχουν όντως 
μέλλον, ανεξαρτήτως σε ποιον ανήκει η 
ιδέα ή η «κυριότητα» αλλά και να τεθούν 
προτεραιότητες.
Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το μεγάλο 
πρόβλημα που υπενθυμίζει το παλιό Πα-
νεπιστήμιο: ότι η πόλη πρέπει να αποφα-
σίσει να κάνει όντως βήματα μπροστά και 
ότι αυτά τα βήματα δεν μπορεί να τα κάνει 
κανείς μόνος του. Τα Γιάννενα, δυστυχώς, 
έχουν εγκλωβιστεί στην εικόνα που έχουν 
για τον εαυτό τους και έχουν αρκεστεί 
απλώς στο καλό φιζίκ τους… Εδώ και 
πάρα πολύ καιρό.

Η υπόθεση του κτι-
ρίου του παλιού Πα-
νεπιστημίου, λόγω 
και του όγκου του, σε 
καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να ειδωθεί 
απομονωμένα από 
τους υφιστάμενους 
ή τους μελλοντικούς 
σχεδιασμούς ή από 
το δημόσιο-δημοτι-
κό κτιριακό απόθεμα 
που υπάρχει στην 
πόλη ή που μπορεί να 
δημιουργηθεί.
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Το όχι και τόσο «ήσυχο» 
κτίριο στη Δομπόλη
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στην περίφραξη του πα-
λιού ή πρώην κτιρίου 
του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, στην οδό Δο-

μπόλη, κάπου κρυμμένη πίσω 
από τα δέντρα, βρίσκεται η ενη-
μερωτική πινακίδα για το έργο 
της ανακατασκευής του κτιρι-
ακού συγκροτήματος. Προϋπο-
λογισμός έργου 3 δις δραχμές (9 
περίπου εκατομμύρια ευρώ, σή-
μερα) με χρηματοδότηση από το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
που υπαγόταν στην τότε κρατική 
Περιφέρεια Ηπείρου.
Παρά τις αρχικές προσδοκίες 
για ανακατασκευή όλου του κτι-
ριακού συγκροτήματος για τη 
στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, 
ο προϋπολογισμός δεν έφτασε… 
Και έτσι το μπροστινό κτιριακό 
συγκρότημα έμεινε ως είχε, με 
κάποιες προεργασίες, όπως απο-
μάκρυνση τζαμιών και κουφω-
μάτων σε μια μεγάλη πτέρυγα να 
είναι εμφανής.
Στην είσοδο του κτιρίου, αντέχει 
ακόμα η μαρμάρινη επιγραφή 
«Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων» 
που είχε φτιάξει ο Παύλος Βρέλ-
λης. Αν και πια η λέξη «Πανε-
πιστήμιον» έχει καλυφθεί από 
χρωματισμούς με σπρέι. Η εξω-
τερική όψη του συγκροτήματος 
δεν είναι καλή. Ο χρόνος και οι 
καιρικές συνθήκες έχουν κάνει 
με συνέπεια τη δουλειά τους.
Oι μεγάλοι κίονες καθορίζουν 
και σήμερα τον χώρο της υπο-
δοχής. Αριστερά, μια αίθουσα 
που κάποτε αποτελούσε την αί-
θουσα τελετών. Η μικρή σκηνή 
βρίσκεται ακόμα εκεί. Και πιο 
δίπλα, άλλη μια αίθουσα, το αμ-
φιθέατρο, με έναν πίνακα και 
κάποια παλιά ξύλινα φοιτητικά 
καθίσματα να θυμίζουν τις τρεις 

δεκαετίες (από το 1965-66 έως 
το 1994) κατά τη διάρκεια των 
οποίων το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων έβαλε τις πνευματικές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές 
του ρίζες, έκανε τον αγώνα του 
κατά της δικτατορίας και οραμα-
τίστηκε την εξέλιξή του.
Το συγκεκριμένο κτιριακό συ-
γκρότημα σχεδιάστηκε στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘60 για να φι-
λοξενήσει τεχνικές σχολές, οι 
οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Ο 
σχεδιασμός ήταν αυτός ενός δι-
δακτηρίου. Το Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, που, με την ίδρυσή του, 
είχε βρει προσωρινή στέγη τότε 
στην πρώην Ζωσιμαία Παιδα-
γωγική Ακαδημία, δεν θα μπο-
ρούσε να βρει καλύτερο κτίριο. 
Σημειωτέον ότι το κτίριο ήταν 
τριόροφο. Ο τέταρτος όροφος με 
στέγη αποτελεί μεταγενέστερη 
προσθήκη για την κάλυψη των 
πανεπιστημιακών αναγκών.
Πιστό στη σχολική αρχιτεκτονι-
κή της περιόδου εκείνης, αυτό 
το κτίριο-διδακτήριο έχει μεγά-
λα παράθυρα με σκοπό την αξι-
οποίηση του φυσικού φωτισμού, 
διαδρόμους που «ρέουν», πλατιά 
ανοίγματα και ανοιχτούς χώ-
ρους. Η αίσθηση της ελευθερίας 
στην κίνηση υφίσταται ακόμη 
και σήμερα, σε αυτό το ερειπω-
μένο κτίριο και παρά τα μικρά 
εμπόδια-μπάζα που υπάρχουν.
Και κατά έναν παράδοξο τρόπο, 
αυτή η ελεύθερη κίνηση προσδί-
δει μια «ζωντάνια» στον χώρο. Μια 
«ζωντάνια» που ενισχύεται και 
από μικρές ή μεγάλες αποδείξεις 
ότι το κτίριο αυτό έχει δεχθεί πολ-
λούς επισκέπτες όλα αυτά τα χρό-
νια. Σε πολλούς χώρους του κτι-
ρίου υπάρχουν από χρωματιστές 
μουτζούρες και συνθήματα μέχρι 
γκράφιτι (δύο-τρία από αυτά, εξαι-
ρετικά, παρεμπιπτόντως).

Το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα σχεδιάστηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘60 για να φιλοξενήσει τεχνικές σχολές, οι οποίες δεν 
λειτούργησαν ποτέ. Ο σχεδιασμός ήταν αυτός ενός διδακτηρίου. 
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Κτίριο στη Δομπόλη-Νέο Δημαρχείο: 
Πώς οραματιζόμαστε τα Γιάννενα;

[ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ* ]

Με αφορμή την πρόθεση παραχώρησης και αξιοποίη-
σης του εγκαταλειμμένου πανεπιστημιακού κτιρίου στη 
Δομπόλη, έχει ανοίξει ένας κύκλος δημόσιας συζήτησης 
για τη μελλοντική χρήση του κτιρίου, αλλά και για την 
κατασκευή ενός νέου Δημαρχείου στην πόλη των Ιωαν-
νίνων.
Τέτοιες συζητήσεις έχουν προηγηθεί αρκετές φορές στο 
παρελθόν, τόσο για τα προαναφερόμενα ζητήματα, όσο 
και για άλλα εξίσου σημαντικά, όπως π.χ. το οικοσύστη-
μα της Λίμνης Παμβώτιδας. 

Η αλήθεια είναι, ιδιαίτερα σήμερα, πως τέτοιες δημό-
σιες συζητήσεις ευνοούνται σε μέγιστο βαθμό από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης αλήθεια είναι ότι 
τα αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές, δεν είναι ανά-
λογα των προσδοκιών, των συμμετεχόντων στο διάλογο. 
Γιατί ασφαλώς από τη διατύπωση μιας ιδέας ή πρότασης 
–ακόμη και τεκμηριωμένης-  έως την υλοποίηση αυτής 
πρέπει να μεσολαβήσουν αρκετοί μήνες ή/και χρόνια 
μεθοδικής εργασίας από μια ομάδα ανθρώπων που θα 
αναλάβουν την τεχνική ωρίμανση του έργου ή των δρά-
σεων, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδό-
τηση αυτού μέσω κάποιου χρηματοδοτικού εργαλείου. 

ΓΎΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ▶
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Η  επανάχρηση του εγκαταλειμμέ-
νου πανεπιστημιακού κτιρίου 
στη Δομπόλη και η κατασκευή 
ενός δημαρχείου στον ίδιο ή σε 

διαφορετικό χώρο, σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ση-
μειακές ή αποσπασματικές παρεμβάσεις 
που απλά στοχεύουν ή αφορούν τη συ-
στέγαση και τη βελτίωση της λειτουργι-
κότητας των δημοτικών υπηρεσιών, ή 
την απόσειση της ηθικής και πολιτικής 
ευθύνης εκ μέρους της πολιτείας για την 
εγκατάλειψη ενός κτιρίου και ενός χώρου 
συνδεδεμένου άρρηκτα με την συλλογική 
ιστορική μνήμη της πόλης των Ιωαννί-
νων και των κατοίκων της.   
Αποτελούν εμβληματικές παρεμβάσεις,  
δημιουργούν νέα  τοπόσημα στα Γιάν-
νενα, συμβάλλουν στην ανανέωση του 
κτιριακού αστικού αποθέματος και στον 
επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της 
πόλης μας και ως τέτοιες πρέπει να αντι-
μετωπιστούν. Ιδιαίτερα σήμερα που οι ελ-
ληνικές πόλεις αναζητούν νέα τοπόσημα 
προκειμένου να αναδείξουν τις ιδιαιτερό-

τητές τους, να προβάλουν τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά τους και την ιδιαίτερη 
ταυτότητά τους, στο πλαίσιο ενός οραμα-
τικού αστικού σχεδιασμού που μετατρέ-
πεται σε εργαλείο αναβάθμισης της θέσης 
της πόλης στην ιεραρχία του αστικού συ-
στήματος. 

ΤΟ ΚΤΊΡΊΟ ΣΤΗ ΔΟΜΠΟΛΗ

Η συζήτηση για την αξιοποίηση του κτι-
ρίου στη Δομπόλη είναι συναισθηματικά 
φορτισμένη και συνδεδεμένη με προσω-
πικές μνήμες και διαδρομές για χιλιάδες 
από εμάς.  
Χώρος μόρφωσης και αναζήτησης, συ-
ναναστροφής και συνύπαρξης, διαλόγου, 
αλλά και αγώνων για τη δημοκρατία, 
αποτελεί σημαντικό μέρος της συλλογι-
κής ιστορικής μνήμη αυτής της πόλης, 
άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σύγχρονη 
ιστορία της και την εξέλιξη της, που σε 
σημαντικό βαθμό το ίδιο κτίριο ως Πανε-
πιστημιακό Ίδρυμα καθόρισε και επηρέα-
σε.

Η σχέση μας με το συγκεκριμένο χώρο έχει 
αποκτήσει πλέον συμβολική μορφή, από 
τη λειτουργία της οποίας ο ίδιος ο χώρος 
καθίσταται πλήρης αξιών και νοημάτων. 
Επιτρέπεται άραγε να προσπεράσουμε 
όλα αυτά που μας συνδέουν και συνάμα 
μας πληγώνουν κάθε φορά που περνάμε 
μπροστά από το εγκαταλελειμμένο κου-
φάρι του, αντιμετωπίζοντας το απλά ως 
ένα ακόμη κτίριο μερικών χιλιάδων τε-
τραγωνικών που πιθανά θα επιλύσει ζη-
τήματα στέγασης κάποιων υπηρεσιών;
Ή μήπως είναι ευκαιρία για ένα πρωτο-
ποριακό εγχείρημα, όπως ακριβώς ήταν 
και η δημιουργία του πρώτου περιφερει-
ακού Πανεπιστημίου στα Γιάννενα, που 
επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της 
πόλης, προσφέροντας συνάμα τεράστιες 
προοπτικές κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης.
H επανάχρηση του κτιρίου και η μετατρο-
πή του, μέσω της ανάδειξης και διατήρη-
σης όλων των ιστορικών του στοιχείων,  
σε ένα πολυχώρο υποστήριξης και προώ-
θησης της δημιουργικής, καλλιτεχνικής 

και καινοτόμου πολιτιστικής δραστηριό-
τητας στα Γιάννενα, μπορεί να αποτελέσει 
ένα πρωτοποριακό και συνάμα εμβλημα-
τικό έργο που θα συμβάλλει αποφασιστι-
κά στην ενίσχυση της υπερτοπικής εμ-
βέλειας της πόλης, θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών-προϊόντων, 
θα καταστήσει τα Γιάννενα ελκυστικό πο-
λιτιστικό προορισμό, συμβάλλοντας στην 
αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.
Με τη δημιουργία μουσειακών χώρων 
(όπως του Μουσείου τυπογραφίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), συνεδριακού 
κέντρου, χώρους θεατρικών παραστάσε-
ων και συναυλιών, προβολών και ομιλιών, 
πολλαπλές αίθουσες εκδηλώσεων, εκθε-
σιακούς χώρους, αίθουσες εκπαίδευσης 
και ανοιχτούς (open co-working space) 
συνεργατικούς χώρους εργασία για νέους 
επιστήμονες, χώρων δημιουργίας (maker 
space), studio φιλοξενίας καλλιτεχνικών 
δράσεων, χώρους συνεδριάσεων και δι-
οίκησης και τέλος βιβλιοθήκη, cafe αλλά 
και πωλητήριο τοπικών χειροτεχνημάτων 
και προϊόντων. Στο πλαίσιο των δραστηρι-



Γιάννενα|9ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

οτήτων του χώρου παρέχονται επίσης υπηρεσίες θερμο-
κοιτίδας για την υποστήριξη και εκκόλαψη καινοτόμων 
επιχειρηματικών ιδεών από νέους επιστήμονες.
Κεντρικός στόχος της επανάχρησης και αξιοποίησης 
του κτιρίου είναι η δημιουργία ενός ζωντανού κυττάρου 
στην καρδιά του αστικού ιστού, σημείο αναφοράς μια 
πόλης με δυναμισμό, δημιουργικότητα και εξωστρέφεια.  
Η πρόταση που καταθέτω ασφαλώς δεν είναι η μοναδι-
κή. Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις και 
σκέψεις. Εκτός από αυτές που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας γνωρίζω προσωπικά το ενδιαφέρον που 
υπήρξε –στο πρόσφατο παρελθόν- για την ανάπτυξη 
ενός εμβληματικού project, με ιδιωτικά κεφάλαια, το 
οποίο θα συνδύαζε την ανακατασκευή του χώρου ως 
κέντρο των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας με 
την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και της ιστορικό-
τητας του κτιρίου. Θα μπορούσε άραγε να ανανεωθεί το 
ενδιαφέρον αν εξέλειπε ο λαβύρινθος της γραφειοκρα-
τίας;
Υποχρέωση να καταθέσουν τις προτάσεις τους, έχουν 
ασφαλώς οι δημοτικές παρατάξεις και κυρίως η Δημο-
τική Αρχή.  Όχι με όρους πρόσκαιρης επικοινωνίας, όχι 
με πυροτεχνήματα προθέσεων –έστω και καλών- που 
απλά αναδεικνύουν την προχειρότητα και επιπολαιότη-
τα με την οποία η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντι-
κά αλλά και δύσκολα ζητήματα του τόπου μας.
Η διεκδίκηση της παραχώρησης ενός εμβληματικού 
χώρου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με ολοκλη-
ρωμένο και πλήρες σχέδιο αξιοποίησης αυτού. Διαφο-
ρετικά είναι μια πρωτοβουλία κενού περιεχομένου, που 
ίσως πιθανά να προσθέτει στη δημοτική ακίνητη περι-
ουσία ένα ακόμη αναξιοποίητο κτίριο. Ο δρόμος για την 
επανάχρηση του κτιρίου στη Δομπόλη θα είναι μακρύς 
και δύσκολος. Χρειάζεται μεθοδικότητα, περισσότερη 
δουλειά και λιγότερες ανακοινώσεις.

ΤΟ ΝΈΟ ΔΗΜΑΡΧΈΊΟ

Η πόλη, ο Δήμος Ιωαννιτών είναι από τους ελάχιστους 
δήμους σε όλη την Ελλάδα, που δεν διαθέτει ένα σύγ-
χρονο Δημαρχείο, στο οποίο θα στεγάζεται το σύνολο των 
υπηρεσιών του. Εξακολουθεί και πληρώνει πολλά χρόνια 
τώρα, σημαντικά ποσά για την ενοικίαση χώρων στέγα-
σης των υπηρεσιών του.
Η λειτουργικότητα των υπηρεσιών, αλλά και η βέλτιστη 
εξυπηρέτηση του πολίτη, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
ενιαίου διοικητικού κέντρου. Η συστέγαση των δημοτι-
κών υπηρεσιών δεν είναι ο μοναδικός λόγος για την κα-
τασκευή του νέου δημαρχείου. Αν όχι μεγαλύτερο, εξίσου 
σημαντικό λόγο αποτελεί η κατασκευή ενός εμβληματι-
κού κτιρίου που θα αναδεικνύει και θα ενισχύει τη φυσιο-
γνωμία και τα χαρακτηριστικά της πόλης ως μητροπολιτι-
κό κέντρο υπερτοπικής εμβέλειας.
Το προηγούμενο Δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση 
μου, ομόφωνα αποδέχτηκε τον ενεργειακό, λειτουργικό 
και αισθητικό μετασχηματισμό του ΚΕΠΑΒΙ και τη μετα-
τροπή του μεγαλύτερου τμήματος αυτού σε ένα σύγχρονο 
δημαρχείο που ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:
-Προσαρμογή του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου 
στο υπάρχον τοπίο και τα φυσικά χαρακτηριστικά της πε-
ριοχής.
-Σαφής κτιριακή διάκριση των δύο λειτουργικών ενοτή-
των με δημιουργία ξεχωριστής, ανεξάρτητης κεντρικής 
εισόδου για το Δημαρχείο από την πλευρά της λίμνης 
Παμβώτιδας, με παράλληλη δημιουργία πλατείας Δημαρ-
χιακού Μεγάρου Ιωαννιτών.

■Αξιοποίηση της θέας της λίμνης Παμβώτιδας και της 
παρόχθιας περιοχής γενικότερα.
■Δημιουργία ενός πιλοτικού, πρότυπου Δημαρχείου, που 
αξιοποιεί εναλλακτικές μορφές ενέργειας, υιοθετεί και ει-
σάγει καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση του δο-
μημένου περιβάλλοντος, τον περιορισμό της εκπομπής ρύ-
πων και την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Με χρηματοδότηση του Πολιτιστικού  Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ), εκπονήθηκε μια πλήρης και οριστική 
αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του νέου Δημαρχεί-
ου, ενώ μετά από συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου 
οργανώθηκε  ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμ-
μα χωροθέτησης των υπηρεσιών του Δήμου, η πλήρης 
ανάπτυξη των οποίων καταλαμβάνει 9 χιλ. περίπου τετρ. 
μέτρα (με τους βοηθητικούς χώρους). 
Η μελέτη ασφαλώς χρειάζεται σημαντικές συμπληρώ-
σεις, αλλά κυρίως απαιτείται στο πλαίσιο της προτεινόμε-
νης αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης, σύναψη μακροχρόνιας 
συμφωνίας με την ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε., για την παραχώρηση της 
χρήσης των 9 χιλ τετρ (κατά τη γνώμη μου ο Δήμος πρέ-
πει να διεκδικήσει τουλάχιστον 10.500 τ.μ.) και την άρση 
των περιορισμών που υφίστανται από το πλαίσιο σύστα-
σης και λειτουργίας της ΚΕΠΑΒΙ Α.Ε.
Το κτιριακό συγκρότημα του ΚΕΠΑΒΙ, αποτελεί περιου-
σιακό στοιχείο του Δήμου, σήμερα υπολειτουργεί, ενώ 
σημαντικό τμήμα αυτού διατίθεται (όχι από το Δήμο) για 
δραστηριότητες διαφορετικές από  αυτές που προβλέπο-
νται στην 50κονταετή σύμβαση παραχώρησης του Δήμου 
(έως το 2053), εμφανίζει σημαντικές φθορές και κακοτε-
χνίες που θα επιδεινώσουν τραγικά την κατάσταση του, με 
την πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον εδράζεται σε ένα χώρο που έχει προνομιακά χα-
ρακτηριστικά, δίπλα στη λίμνη και στο χώρο των παλιών 
στρατιωτικών φυλακών που παραχωρήθηκαν στο Δήμο 
και αναμένεται η αξιοποίησή τους ως πάρκο (τεράστια και 
εδώ η καθυστέρηση), έχει εύκολη οδική πρόσβαση, ενώ 
διαθέτει χώρους στάθμευσης.  
Η αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, η 
θέση του ακινήτου και η νέα αρχιτεκτονική πρόταση δι-
αμόρφωσης προδιαγράφουν τα χαρακτηριστικά μιας εμ-
βληματικής παρέμβασης που ενισχύουν κατά πολύ την 
ελκυστικότητα και τη λειτουργικότητα της πόλης.
Ποιος ο λόγος λοιπόν αναζήτησης νέων χώρων (όπως το 
κτίριο στη Δομπόλη), όταν πολύ περισσότερο δεν έχουν 
καν αξιολογηθεί τα χωροταξικά, πολεοδομικά, κτιριολογι-
κά και κυκλοφοριακά δεδομένα της νέας –υποτίθεται- επι-
λογής;  Και κυρίως γιατί εμφανίζουμε πλήρη ανετοιμότη-
τα να αξιοποιήσουμε σημαντικούς πόρους προγραμμάτων 
(Φιλόδημος & Αντ. Τρίτσης) που έχουν προκηρυχθεί πριν 
από ένα έτος τουλάχιστον και αφορούν την κατασκευή 
νέων ή επανάχρηση υπαρχόντων κτιρίων σε δημαρχεία; 
Όταν ως Δήμος Ιωαννιτών έχουμε τη δυνατότητα να υπο-
βάλλουμε προτάσεις και έργα υπεράνω των 15 εκατ €, 
εμείς λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων (μετά μάλιστα από τρίμηνη παράταση), 
εξαντλούμαστε  σε συζητήσεις περί νέων Δημαρχείων;
Γιατί στο τέλος αυτής της δημόσιας συζήτησης, όπως και 
στην αρχή κάθε επόμενης που θα ανοίξει σύντομα, ένα 
ερώτημα καλούμαστε όλοι μας να απαντήσουμε, κυρίως 
όμως η Δημοτική Αρχή. Πώς οραματιζόμαστε την πόλη 
μας στο μέλλον και πώς διασφαλίζουμε την επίτευξη των 
στόχων; Με λόγια ή με έργα και πράξεις;

* Ο Θανάσης Μανταλόβας είναι πρώην αντιδήμαρχος 
Ιωαννίνων

Η διεκδίκηση 
της παραχώ-
ρησης ενός 
εμβληματικού 
χώρου πρέπει 
απαραίτητα να 
συνοδεύεται με 
ολοκληρωμέ-
νο και πλήρες 
σχέδιο αξιο-
ποίησης αυτού. 
Διαφορετικά 
είναι μια πρω-
τοβουλία κενού 
περιεχομένου, 
που ίσως πιθα-
νά να προσθέτει 
στη δημοτική 
ακίνητη περι-
ουσία ένα ακό-
μη αναξιοποίη-
το κτίριο.

Η αξιοποίηση 
του υπάρχο-
ντος κτιρια-
κού αποθέ-
ματος, η θέση 
του ακινήτου 
και η νέα 
αρχιτεκτονι-
κή πρόταση 
διαμόρφωσης 
προδιαγρά-
φουν τα χα-
ρακτηριστικά 
μιας εμβλη-
ματικής πα-
ρέμβασης που 
ενισχύουν 
κατά πολύ την 
ελκυστικότη-
τα και τη λει-
τουργικότητα 
της πόλης.
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Ο Πάνος Παπακώστας, ο NoisyΠ και ο άνθρωπος πίσω από τα Noisyland studios,  
διαλέγει δέκα άλμπουμ που επέδρασαν μουσικά, αλλά και τεχνικά, ως παραγωγές

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΈΣΟΥΝ

Ο Πάνος Παπακώστας 
διαλέγει 10 επιδραστικά album
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THE BEATLES 
Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τον Μάιο του 
1967 και μέχρι και σήμερα 
αποτελεί ορόσημο. Ο πρώτος 
δίσκος που έφερε την έννοια το 
concept album, την εγγραφή και 
επεξεργασία του ήχου σε 4 κα-
νάλια, τα πρώτα loops από ταινία 
καθώς και τα καινοτόμα Effects 
στην φωνή του John Lennon. 
Ο George Martin και οι Fab4 
άλλαξαν μέσα σε ένα βράδυ την 
έννοια της δισκογραφίας.

PINK FLOYD
The dark side 
of the moon 
ΕΧΟΝΤΑΣ στρωθεί το έδαφος 
από τις τεχνολογικές καινοτο-
μίες των σκαθαριών οι Floyd 
παρουσιάζουν το 1973 ένα 
δίσκο αριστοτεχνικής κατα-
σκευής. Τόσο μουσικά όσο και 
παραγωγικά.Η παραγωγή του 
Alan Parsons και η χρήση της 
στερεοφωνίας μέχρι και σήμερα 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης. 
Προτείνεται με ακουστικά. 

MICHAEL JACKSON 
Thriller 

Ο ΜΥΘΟΣ λέει ότι ο Eddie van 
halen έφυγε εκνευρισμένος 
από στούντιο μετά από τα από 
απανωτά recordings. Πάνω από 
100 τραγούδια ηχογραφήθηκαν 
για να καταλήξει ο Quincy Jones 
στα 10 που θα άλλαζαν την pop 
μουσική βιομηχανία. Μιξαρι-
σμένο από τον τον master του 
soundboard Bruce Swedien. 

U2
Joshua Tree 

ΚΑΙ ΕΝΩ τα 80s χαρακτηρί-
ζονται από τα ηλεκτρονικά 
τύμπανα και splashed reverbs 
οι U2 κυκλοφορούν το Joshua 
Tree και ο ήχος του the edge θα 
αλλάξει μια για πάντα τον τρόπο 
που οι νέοι κιθαρίστες χρησιμο-
ποιούν τα pedal boards. Η παρα-
γωγή του Brian Eno μοναδική. 

TOTO
Tambu
1995 και οι toto κυκλοφορούν 
το tambu. Πλέον έχουμε 2021 
και ακόμα προσπαθούμε να απο-
κωδικοποιήσουμε πως ο Elliot 
Steiner που είναι ο παραγωγός 
και mixer του δίσκου έβγαλε 
αυτό το αποτέλεσμα. Instant 
classic 

AMY WHINEHOUSE 
Back to black 

ΕΝΑΣ ΔΙΣΚΟΣ που κυκλοφό-
ρησε το 2006 και εξακολουθεί 
να είναι επιδραστικός μέχρι και 
σήμερα τόσο μουσικά όσο και 
παραγωγικά. Ο δίσκος του 2006 
σε παραγωγή του Mark Ronson 
μας διεύρυνε τους ορίζοντες 
της σύγχρονης ποπ και άνοιξε 
δρόμο και μερικές νες γυναι-
κείες φωνές στην δισκογραφία 
(Duffy, Lana del ray, Adele κλπ)

DAFT PUNK
Random access 
memories 
ΕΙΧΑΝ να βγάλουν 12 χρόνια 
δίσκο τα robot. Τον έβγαλαν και 
την πρώτη μέρα είχε 15 εκατομ-
μύρια πωλήσεις. Ενός δίσκος 
άρτια φτιαγμένος που συνδυάζει 
την ηλεκτρονική μουσική με την 
disco, funk και soul. Μέχρι και 
σήμερα αποτελεί δίσκο αναφο-
ράς. 

TOOL
Fear Ιnoculum 

ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με τα robot 
οι tool κυκλοφορούν ένα κατα-
πληκτικό δίσκο μετά από χρόνια 
αναμονής. Ο joe evil barresi πα-
ραδίδει Masterclass για το πως 
μπορούν να χωρέσουν κυβικά 
ήχου σε ένα δίσκο. 

STING
...Nothing 
like the sun 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ πως τίποτα στην 
δισκογραφία δεν είναι τυχαίο. 
Ηχογραφημένο στα Air studios 
στο Montserrat (ιδιοκτησίας 
George Martin) σε παραγωγή 
του Hugh Padgham και με συμ-
μετοχές όπως του Eric Clapton 
και του Mark Knopfer ο δεύτε-
ρος δίσκος του sting είναι αψε-
γάδιαστος. Απόδειξη το fragile 
που μέχρι και σήμερα είναι ανα-
τριχιαστικό. 

GREEN DAY
American idiot 

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ όταν σου κλέβουν 
τον δίσκο από το στούντιο. Απο-
φασίζεις να μπεις και γράψεις 
από την αρχή έναν τελείως δι-
αφορετικό. Rob Cavalo και CLA 
κάνουν μια παραγωγή που επα-
νασυστήνει τον νέο « αμερικα-
νικό» ροκ ήχο με όλα τραγούδια 
τα δίσκου να γίνονται πλατινένια 
και σαν single!

3 4 5

6 7 8 1 0
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ 
λαμβάνει χώρα μια απί-
στευτη χρηματιστηρι-
ακή ιστορία. Όχι σαν 

εκείνη την απίθανη φούσκα του 
2000 που έστησαν στην Ελλάδα 
κυβερνήσεις, επιτήδειοι και μη 
και γενικώς, «αξιόπιστοι», αλλά 
με πολλές ομοιότητες.
Μόνο που αυτή τη φορά, την 
«πλήρωσαν» τα hedge funds 
και οι μεγάλοι «παίκτες» ή του-
λάχιστον, πλήρωσαν αρκετούς 
μικρότερους.
Τι έχει συμβεί;
Καταρχάς, το GameStop είναι 
μια αλυσίδα καταστημάτων με 
είδη gaming (παιχνίδια, κον-
σόλες κ.λπ.), που η πανδημία, 
αλλά και η γενική «μεταφορά» 
της αγοράς στο διαδίκτυο, την 
είχε βυθίσει σε κρίση.
Επειδή ακριβώς το «παιχνίδι» 
στο αμερικάνικο χρηματιστήριο, 
τη  Wall Street και γενικά πλέον 
στο παγκόσμιο χρηματιστηριακό 
κεφάλαιο, περιλαμβάνει σημα-
ντικό κομμάτι τέτοιων επιχει-
ρήσεων, αρκετά hedge funds 
(οι αντιπαθητικές γενικά, επεν-
δυτικές κοινοπραξίες που ελέγ-
χουν από εταιρίες μέχρι χρέη 
κρατών πλέον), πόνταραν πιο 
εντατικά στην καταστροφή του 
GameStop.
Ένα πρωί όμως (σχεδόν κυρι-
ολεκτικά…), σε ένα από τα fora 
του Reddit (=κατ’ αναλογία, το 
πιο περιεκτικό σε κείμενο social 
media), όπου συγκεντρώνονται 
διάφοροι μικροεπενδυτές (περί-
που σαν τα καφενεία στα Γιάν-
νενα το 2001 όπου ακουγόταν η 
έκφραση «κάτσε λίγο να ακούσω 
πόσο πήγε η Σελόντα»), έπεσε η 
ιδέα να «σορτάρουν» τις μετοχές 
του GameStop και να κοντρά-
ρουν έτσι, τα hedge funds.
Όπου «σορτάρισμα», είναι η εξής 
διαδικασία που στην πράξη, δη-
μιουργεί χρήμα που δεν υπάρχει 
πραγματικά: Δανείζεσαι για ένα 
μήνα μερικές μετοχές, θεωρώ-
ντας ότι θα πέσει η αξία τους.  
Τις μεταπουλάς για 5 ευρώ. Μετά 
από λίγο καιρό, τις αγοράζεις 
ξανά για 3 ευρώ. Το κέρδος εί-
ναι 2 ευρώ. Τις επιστρέφεις στον 
ιδιοκτήτη τους και ιδού, κάποιοι 
έχουν βγάλει χρήματα, κάποιοι 
έχουν χάσει, από αξία που δεν 
υφίσταται πραγματικά (γιατί 
αυτή είναι και η πεμπτουσία του 
καπιταλισμού).

Ο ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ BREXIT ΜΈΧΡΊ ΣΤΊΓΜΉΣ 

Γραφειοκρατία 
και υψηλότερες τιμές
Η αποχώρηση της Βρετανίας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση πυροδότησε τη 
μεγαλύτερη αλλαγή στο εμπόριο από 
τότε η χώρα έγινε μέλος του ευρωπα-

ϊκού μπλοκ πριν από 48 χρόνια, με τις εταιρί-
ες να παλεύουν πλέον με έγγραφα εξαγωγών, 
μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και την 
ανάγκη να επανασχεδιάσουν τις εφοδιαστικές 
αλυσίδες.
Οι όγκοι εμπορευμάτων που διακινούνται με-
ταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ήταν μειωμένοι κατά 38% την 
τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου συγκριτικά με 
την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, σύμφωνα με 
στοιχεία από την κίνηση φορτηγών οχημάτων.
Ακολουθούν ορισμένες μόνο από τις αλλαγές 
στο εμπόριο από τότε που η Βρετανία αποχώ-
ρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή 
ένωση στις 31 Δεκεμβρίου:

ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΟΊ ΧΡΟΝΟΊ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι αλιείς ήταν ο πρώτος κλάδος εργαζομένων 
που επλήγη τον Ιανουάριο όταν η εισαγωγή 
υγειονομικών ελέγχων, πιστοποιητικών και 
τελωνειακών δηλώσεων καθυστέρησαν τη 
μεταφορά αποθεμάτων σε τέτοιο βαθμό που τα 
εμπορεύματα απορρίφθηκαν από τους Ευρω-
παίους αγοραστές καθώς θεωρήθηκαν ότι δεν 
ήταν πλέον φρέσκα.
Έκτοτε παραγωγοί μιας σειράς προϊόντων από 
τυρί έως βοδινό σταμάτησαν να εξάγουν στην 
Ευρώπη προς το παρόν, έχοντας αποθαρρυνθεί 
από τα ακριβά υγειονομικά πιστοποιητικά και 
την τεράστια γραφειοκρατία.

ΦΠΑ ΚΑΊ ΚΟΣΤΟΣ

Εταιρίες και καταναλωτές έλαβαν απρόσμε-
να χρεώσεις για τέλη κατανάλωσης, ΦΠΑ και 
υψηλότερο κόστος μεταφορικών που καθιστά 
ορισμένες πωλήσεις απαγορευτικές.
Όμιλοι logistics ανέφεραν ότι το κόστος πρό-
σληψης Ευρωπαίων οδηγών προκειμένου να 
φέρουν προϊόντα στη Βρετανία έχει αυξηθεί. 
Το γεγονός ότι οι οδηγοί χρειάζονται επίσης 
αρνητικό τεστ COVID για να αναχωρήσουν ση-
μαίνει ότι το νησιωτικό κράτος αποτελεί πολύ 
λιγότερο ελκυστικό προορισμό γι’ αυτούς.
Σύμφωνα με έρευνα του CBI μεταξύ των βρε-
τανικών μεταποιητικών εταιριών, η αισιοδοξία 
για την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στις 
ευρωπαϊκές εταιρίες έχει επιδεινωθεί με τον 

ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί. Παρά 
ταύτα, έχουν βελτιωθεί οι παραγγελίες από την 
ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ευρωπαϊκές 
εταιρίες συνεχίζουν να προμηθεύονται προϊό-
ντα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εμπορική συμφωνία του Brexit μεταξύ της 
Βρετανίας και της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου, δεν καλύπτει τις χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες, αφήνοντας το οικονο-
μικό κέντρο του Σίτι του Λονδίνου εν πολλοίς 
αποκομμένο από το ευρωπαϊκό μπλοκ.
Στις αρχές Ιανουαρίου, μετακινήθηκαν από το 
Σίτι του Λονδίνου προς την ηπειρωτική Ευρώ-
πη ημερήσιες συναλλαγές επί μετοχών αξίας 6 
δισεκ. ευρώ, και παράλληλα ένα μεγάλο κομ-
μάτι σε συναλλαγές swaps. Αυτό δημιούργησε 
ερωτήματα για την αξία της όποιας μελλο-
ντικής πρόσβασης στην ΕΕ, δεδομένου ότι οι 
βρετανικές τράπεζες και οι πλατφόρμες συναλ-
λαγών έχουν ανοίξει μονάδες στο ευρωπαϊκό 
μπλοκ.

ΊΡΛΑΝΔΊΑ

Την πιο ξεκάθαρη επίπτωση από το Brexit μπο-
ρεί να την δει κανείς στα λιμάνια όπου τεράστια 
πλοία μεταφέρουν τώρα εμπορεύματα απευ-
θείας μεταξύ της Ιρλανδίας, κράτους-μέλους 
της ΕΕ, και του υπόλοιπου ευρωπαϊκού μπλοκ 
προκειμένου να γλιτώσουν τη γραφειοκρατία 
και τις καθυστερήσεις που συνδέονται με την 
κάποτε ταχύτερη διαδρομή μέσω Βρετανίας.
Σε ράφια σούπερ μάρκετ στην Ιρλανδία και τη 
βρετανική επαρχία της Βόρεια Ιρλανδίας άρχι-
σαν να εμφανίζονται κάποιες ελλείψεις καθώς 
οι εταιρίες λιανικού εμπορίου πασχίζουν να 
διαχειριστούν τη σχετική γραφειοκρατία, μια 
κατάσταση που μπορεί να επιδεινωθεί ύστερα 
από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου χάριτος για 
τα σούπερ μάρκετ της Βόρειας Ιρλανδίας.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επίσης πληγεί 
σοβαρά λόγω του αριθμού των Ιρλανδών κα-
ταναλωτών που ψωνίζουν διαδικτυακά από 
καταστήματα της Μεγάλης Βρετανίας. Ορισμέ-
νοι Βρετανοί προμηθευτές έχουν σταματήσει 
τις συναλλαγές ενώ όμιλοι logistics στη Βόρεια 
Ιρλανδία έχουν προειδοποιήσει ότι οι τιμές αυ-
ξάνονται καθώς τα φορτηγά επιστρέφουν από 
τη Βρετανία άδεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Reuters
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ΜΊΑ ΑΠΊΣΤΈΥΤΉ ΊΣΤΟΡΊΑ ΧΡΉΜΑΤΊΣΤΉΡΊΟΥ ΣΤΊΣ ΉΠΑ

GameStop: Πώς ο καπιταλισμός 
«πληρώθηκε» με το ίδιο νόμισμα

Οι παροικούντες το Wallstreetbet 
forum του reddit αγόρασαν μα-
ζικά μετοχές του GameStop, με 
αποτέλεσμα η αξία να εκτοξευ-

τεί. Τα hedge funds που πόντα-
ραν στην πτώση, αναγκάστηκαν 
να αγοράσουν ξανά τις μετοχές 
τους για να περιορίσουν τις απώ-

λειές τους. Οπότε, αρκετός κό-
σμος άρχισε να ποστάρει… σπίτια 
και αυτοκίνητα, αλλά και τρα-
πεζικά εξτρέ με εξοφλήσεις δα-

νείων και την ατάκα «thank you 
gamestop». 
Το περιστατικό πήρε διαστάσεις 
φρενίτιδας. Τα fora στα οποία 

«ανταλλάχθηκαν» οι μετοχές 
έκλεισαν για ένα διάστημα, κά-
ποια «έπεσαν» κιόλας για να 
επανέλθουν αργότερα (ή και κα-
θόλου), ενώ δεν έλειψαν και οι 
εκκλήσεις για… κρατική παρέμ-
βαση (άλλο ένα σύμπτωμα της 
«ελεύθερης αγοράς» όταν το μεγά-
λο κεφάλαιο πιέζεται…). Επίσης, 
αρκετοί απέδωσαν το φαινόμενο 
σε «εκδικητικότητα» απέναντι σε 
πρόσωπα, καθότι αναμείχθηκαν 
μερικοί από τους πιο αντιπαθείς 
σόρτερς της αγοράς, αλλά και μια 
αντεκδίκηση των «φτωχών μιλέ-
νιαλς», δίνοντας έτσι μια διάστα-
ση «πολέμου γενεών». 
Το ίδιο το Reddit που έγινε πεδίο 
χρηματιστηριακής μάχης, σε ένα 
τουίτ του χτες, δήλωσε ότι «δεν 
μπορώ να περιμένω να εξηγήσω 
αυτή τη βδομάδα στον ψυχανα-
λυτή μου».
Οι εκτιμήσεις έδωσαν και πήραν, 
ειδικά για το πώς  «ερασιτέχνες» 
μπορούν να «κάνουν δουλειά 
επαγγελματιών». Το θέμα είναι 
πως το «τραύμα» του χρηματι-
στηριακού κεφαλαίου επιστρέ-
φει κάθε τόσο, με διαφορετικά 
αποτελέσματα, αλλά κοινό πα-
ρονομαστή: τον καπιταλισμό…

ΔΕΊΤΕ
O ΛΎΚΟΣ ΤΗΣ WALL 
STREET: Ο Λεοντάρντο 
ντι Κάπριο, σε μια από πιο 
αδιάφορες ταινίες του 
Σκορσέζε, ενσαρκώνει 
ένα σύγχρονο μαφιόζο 
που παίζει τις μετοχές 
στα δάχτυλα. Μαζί του οι 
εξαιρετικοί Μάθιου μακ 
Κόναχι και Τζόνα Χιλ, αλλά 
και η Μαργκότ Ρόμπι.

BABYLON BERLIN, 3η 
σεζόν: Βαρεμένοι καπι-
ταλιστές βλέπουν στο 
πρόσωπο των ναζί, την 
ευκαιρία που περίμεναν 
να αλλάξουν τον κόσμο 
και το κάνουν με ένα «σορ-
τάρισμα» της εποχής, στο 
Βερολίνο.

THE BIG SHORT: O Άνταμ 
μακ Κέι εξηγεί το 2015 
με απλό τρόπο, πώς τα 
hedge funds κλείνουν 
σπίτια, οικονομίες, κράτη. 
Παίζουν ο «αχώνευτος» 
Κρίστιαν Μπέιλ, καθώς και 
οι Μπραντ Πιτ, Στιβ Καρέλ, 
Ράιαν Γκόσλινγκ, σε μια 
από τις καλύτερες ταινίες 
της δεκαετίας.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ROGER WATERS 

Νέα ηχογράφηση και κλιπ 
του «The Gunner's Dream»
Στη δημοσιότητα έδωσε ο Rogers 

Waters νέα ηχογράφηση και βιντε-
οκλίπ του «The Gunner's Dream», 
του τραγουδιού από το άλμπουμ 

του 1983 των Pink Floyd The Final Cut. 
To τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός 
αεροπόρου που πεθαίνει και ονειρεύεται 
έναν πιο ασφαλή και καλύτερο κόσμο, 
χωρίς πόλεμο.
Το ασπρόμαυρο κλιπ ανοίγει με τον 
Waters στο πιάνο, να τραγουδά μόνος του 
στο στούντιό του. Τα μέλη της μπάντας 
του – ο Dave Kilminster στην κιθάρα, ο 
Joey Waronker στα ντραμς, ο μπασίστας 
Gus Seyffert, ο κιθαρίστας Jonathan 
Wilson, ο Jon Carin στο πιάνο και στα 
πλήκτρα, ο Bo Koster στο Hammond, οι 
τραγουδίστριες των Lucius, Jesse Wolfe 
και Holly Laessig – τον συναντούν καθώς 
ξετυλίγεται το τραγούδι, ο καθένας από το 
δικό του στούντιο.

«Χτες βράδυ, είδα το ντοκιμαντέρ The 
Man Who Saved the World, του 2013. 
Τ' όνομα αυτού του ανθρώπου εί-
ναι Stanislav Petrov. Ένα χρόνο πριν 
ο Stanislav έσωσε τον κόσμο το 1982, 

έγραψα ένα τραγούδι, το “The Gunner's 
Dream”» έγραψε ο Waters, στον λογαρια-
σμό του στο Instagram. 
«Είναι παράξενο να σκέφτεσαι ότι αν ο 
Stanislav δεν ήταν στο σωστό μέρος, τη 

σωστή στιγμή, κανείς από εμάς δεν θα 
ήταν ζωντανός, κανείς κάτω των 37 χρό-
νων δεν θα είχε γεννηθεί».
«Αναγνωρίζεται από όλους, εκτός από 
τους κρετίνους, ότι τα πυρηνικά όπλα 
δεν έχουν καμία αξία. Αναγνωρίζεται επί-
σης ότι είναι μια ωρολογιακή βόμβα και 
ότι τα αγνοούμε, ρισκάροντας» συνέχισε 
ο Waters. «Ατυχήματα συμβαίνουν. Οι 
Stanislav αυτού του κόσμου είναι σπάνια 
ράτσα. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί».
«Αν κυβερνούσα τον κόσμο, θα άκουγα 
τα λόγια των σοφών. Θα απαλλαγόμουν 
από τα πυρηνικά όπλα. Το πρώτο πράγμα, 
αύριο το πρωί. Ανήμερα της ονομαστικής 
γιορτής του Δρος Κινγκ» τόνισε. «Βεβαί-
ως, κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει τον 
κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να κυβερ-
νηθεί. Μπορεί μόνον ν' αγαπηθεί, να τον 
σεβόμαστε και να τον μοιραζόμαστε. Αν 
είμαστε ακόμη εδώ, το πρωί».
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Η Νάνσι Σινάτρα είναι 80, 
αλλά στις 5 Φεβρουα-
ρίου κυκλοφορεί νέα 
επιλογή τραγουδιών 

της. To «Start Walkin' 1965-
1976» ήταν ιδέα της κόρης της, 
της Αμάντα Έρλινγκερ και θα 
σηματοδοτήσει μια καμπάνια 
ενός έτους από τη δισκογραφική 
εταιρεία του Σιάτλ Light in the 
Attic, η οποία θα περιλαμβάνει 
και επανεκδόσεις των «These 
Boots Are Made for Walking» 
του 1966, του «Nancy & Lee» του 
1968. 

«Για να είμαι τίμια, δεν ξέρω τι 
την έπιασε» είπε η Νάνσι για την 
εμμονή της κόρης της με αυτή τη 
σειρά δισκογραφικών εκδόσεων... 
Είμαι ενθουσιασμένη. Γιατί, ξέ-
ρετε, είναι καλό να ξέρω ότι του-
λάχιστον κάποια από τη δουλειά 
μου δεν πρόκειται να πεθάνει». 
Και με αφορμή την επικείμενη 
κυκλοφορία της επιλογής, πα-
ραχώρησε, από τον εγκλεισμό 
στο σπίτι της στο Palm Springs, 
συνέντευξη στο Rolling Stone. 
Μίλησε, μεταξύ άλλων, για το 
τι της δίδαξε ο πατέρας της, ο 

Φράνκι, για τις σκέψεις της σχε-
τικά με το ότι έκανε δημοφιλή τη 
μίνι φούστα, για τους λόγους για 
τους οποίους υποστηρίζει το κί-
νημα Black Lives Matter.
Την καλύτερη συμβουλή στην 
αρχή της καριέρας της την έδω-
σε ο Φράνκι. «Ο μπαμπάς μου 
ήταν πολύ καλός στο να συμ-
βουλεύει. Και με συμβούλεψε 
να έχω εγώ την ιδιοκτησία των 
master tapes των τραγουδιών 
μου. Ξεκίνησε τη Reprise, τη 
δική του δισκογραφική, επειδή 
δεν ήταν δυνατόν να έχει την ιδι-

οκτησία των δικών του master 
tapes στην Capitol Records. 
Και εξασφάλισε να αποκτούν 
όλοι οι καλλιτέχνες στη Reprise, 
μετά από ένα χρονικό διάστη-
μα, την ιδιοκτησία των δικών 

τους master tapes. Άκουσα ότι 
οι master tapes της Taylor Swift 
πουλήθηκαν ξανά. Είναι ντρο-
πή. Θα έλεγα στους νέους “μην 
απελπίζεστε, κρατηθείτε γερά 
απ' τα όνειρά σας, μην αφήσετε 
άλλον να τα αποκτήσει”».
Βλέποντας τον πατέρα της να 
τραγουδά κάθε βράδυ έμαθε 
πολλά: «Ήταν μια ευφυΐα. Το 
απολάμβανε. Έκανε το κοινό να 
αισθάνεται σα στο σπίτι του. Το 
σπουδαιότερο που έμαθα ήταν 
“συνέπεια”. Ήταν λεπτολόγος 
στο ντύσιμό του. Τα παπούτσια 

του πάντα ήταν σαν καινούργια. 
Ήταν τόσο επαγγελματίας».
Η εμφάνιση της, με μίνι και που-
λόβερ, άσκησε μεγάλη επιρροή. 
Είπε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα 
ταξίδι της στο Λονδίνο, όπου 

στην Carnaby Street, «υπήρχε 
ένα κατάστημα με την επωνυ-
μία “Mary Quant”. Είχε, για μένα, 
τις πρώτες μίνι φούστες». Μιας 
και δεν μπορούσαν να βρεθούν 
πουθενά στις ΗΠΑ μίνι φούστες 
– και η ίδια απλά ήξερε ότι η μίνι 
φούστα ήταν κάτι που θα πιάσει 
– χρησιμοποίησε μακριά πουλό-
βερ αφού δεν είχε μίνι φορέματα. 
«Το βιντεοκλίπ για το “Boots”, 
με το μαύρο μάλλινο πουλόβερ 
ήταν η πρώτη μου προσπάθεια 
για μίνι φόρεμα. Το εξώφυλλο 
του άλμπουμ How Does That 
Grab You? έχει ένα άλλο μακρύ 
πουλόβερ. Και, κατά κάποιον 
τρόπο, έγιναν εμβληματικά... 
Νομίζω ότι αν υπήρξε κάτι για 
το οποίο είχα ένστικτο αυτό ήταν 
για το ότι οι μίνι φούστες θα εί-
χαν τρομερό σουξέ και θα διαρ-
κούσαν για πάντα» εξομολογή-
θηκε.
Στην ερώτηση για το πώς έγινε 
πολιτική ακτιβίστρια, απάντη-
σε: «Ο θυμός, νομίζω... Απλά, 
τρελαινόμουν... Τη δεκαετία του 
1960, ο Πόλεμος του Βιετνάμ 
ανέβαζε στροφές και επηρέαζε 
τους πάντες στη ζωή μου. Έπρε-
πε να πάρεις θέση. Νομίζω ότι 
σήμερα ο κόσμος είναι όσο πα-
θιασμένος ήταν τη δεκαετία του 
1960. Και το κίνημα Black Lives 
Matter είναι φανταστικό... Και 
λειτουργεί ως κάθαρση, γιατί ο 
κόσμος πρέπει να επιβάλει να 
ακούγεται η φωνή του, ειδάλ-
λως “τα παίζεις”. Αν δεν μπορείς 
να εκφράσεις τα συναισθήμα-
τά σου και δεν καταφέρνεις να 
ακούγεται η φωνή σου, πόσο 
τρομερό είναι αυτό;»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Βασίλης Τσεκούρας

ΈΝΩ ΑΝΑΜΈΝΈΤΑΊ ΤΟ «START WALKIN' 1965-1976»  

Η Νάνσι Σινάτρα εξομολογείται 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1968, ένα γενικώς πολύ ενδιαφέρον έτος για 
την ανθρωπότητα, ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα 
που συνέβαιναν στον πλανήτη, οι Steppenwolf 
κυκλοφορούσαν το παρθενικό τους LP.

Ήταν ο δίσκος που έμελλε να μείνει στην ιστορία 
ως εγκυκλοπαιδική γνώση για τη μουσική, λόγω 
του Born to be Wild, του διάσημου υπερ-χιτ που 
πλήρωσε για πάντα τις ζωές των μελών της μπά-
ντας, ίσως και κάποιων απογόνων τους.
Ψυχή της πάντας ήταν ο Γιόαχιμ Φριτς Κράουντε-
λατ ή πιο… αμερικάνικα, ο Τζον Κέι.
Ο Καναδός που γεννήθηκε σε μια περιοχή που σή-
μερα, είναι το Σοβιέτσκ της Ρωσίας και τότε, ήταν 
το Τίλσιτ  της Πρωσίας, ένα μήνα μετά το θάνατο 
του πατέρα του στο μέτωπο. Η μητέρα του ακολού-

θησε την εκκένωση της Ανατολικής Πρωσίας και 
τελικά, μετακόμισε στο Τορόντο το 1958. «Κέι» τον 
είπανε οι καθηγητές του, γιατί πού να προφέρουν 
ολόκληρο το γερμανικό του όνομα.
Καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα, ο Κέι βρισκόταν 
στο Λος Άντζελες, παρέα με τους κολλητούς του 
από τους Sparrows, το πρώτο του συγκρότημα, 
στον Καναδά. Αυτοί ήταν και η «μαγιά» για τους 
Steppenwolf που ναι, οφείλουν το όνομά τους στο 
Λύκο της Στέπας, του Χέρμαν Έσσε.
Η μπάντα αρχικά ηχογράφησε μερικά σινγκλ, ανά-
μεσά τους το Sookie Sookie. To τρίτο που κυκλο-
φόρησαν, ήταν το Born to be Wild και αμέσως 
μετά, ίσως το καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ: το 
Pusher του Χόιτ Άξτον. O δίσκος άρχισε να γίνεται 
όλο και μεγαλύτερη επιτυχία, μέχρι που έγινε ανα-
πόσπαστο κομμάτι της «αντικουλτούρας».

Το 1969 ο Ντένις Χόπερ ήταν έτοιμος να κυκλο-
φορήσει τη δεύτερη ταινία που εμπλεκόταν ως 
σκηνοθέτης: Ο «Ξένοιαστος Καβαλάρης», το Easy 
Rider, έμελλε να γίνει κάτι περισσότερο από μια 
απλή ιστορία με τσόπερ και drugs, αλλά και ό,τι 
καλύτερο κυκλοφορούσε στην τότε μουσική.
Οι Band έδωσαν το The Weight, ένα από τα κα-
λύτερα κομμάτια τους, ο Χέντριξ το If 6 was 9, ο 
Ντίλαν το It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding), ενώ 
έπαιζαν επίσης οι Byrds, οι Electric Prunes κ.α.
Κανένα άλλο κομμάτι όμως δεν χαρακτήρισε τόσο 
πολύ την ταινία όσο το «βρουμ-βρουμ, get your 
motor runnin’». Τόσο, που όχι μόνο μεγάλωσε ακό-
μα πιο πολύ την αναγνωρισιμότητα της μπάντας, 
αλλά ταυτιζόμενο με τις μηχανές του φιλμ, ήταν 
ίσως το πρώτο τραγούδι που πήρε το χαρακτηρισμό 
«heavy metal»…

Γεννημένοι άγριοι…
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