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ηελ Πελειφπε
πνπ κνπ γλψξηζε ηελ πφιε θαη ηελ αγάπεζα.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
1.Πεξί ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο ςπρνζπλζέζεσο ησλ Ησαλληηψλ. Γηαηί νη Γηαλληψηεο
δελ είλαη ρακνγειαζηνί θαη πξφζραξνη;
2.Δπνρηαθή Καηάζιηςε ζηα Ησάλληλα θαη Φσηνζεξαπεία.
3.Ζ Άλνημε ησλ επηζπκηψλ θαη ε εξσηηθή δηαζεζηκφηεηα.
4.Οηθεηφηεηα θαη αλνηθεηφηεηα ζηα Ησάλληλα.
5.Σα θαθνκαζεκέλα θνξίηζηα ησλ Ησαλλίλσλ.
6.Γηαηί δελ ηνικνχλ νη Γηαλληψηεο;
7.Ζ ςπρνινγία ηεο «εληνπηφηεηαο» θαη ε απζεληηθφηεηα.
8.Ζ Αλαπφθεπθηε Άλνημε.
9.Ζ θήκε ηεο πφιεο.
10.Γπλαίθεο:Ο αλαμηνπνίεηνο πινχηνο ηεο Ζπείξνπ.
11.Σν αλζξσπνινγηθφ πξνθίι ησλ λέσλ ζηελ πφιε.
12.Ησάλληλα: «Οη αφξαηεο πφιεηο» κέζα ζηελ πφιε.
13.Σα ηειεπηαία ζπλαηζζήκαηα ησλ εηηεκέλσλ πνιηηψλ.
14.Διαθξά θείκελα θαη ζεξηλέο ρεηξνλνκίεο.
15. Οη λένη, ην κέιινλ, ε γλψζε θαη ε αγάπε.
16.Πηψζεηο, θαηαπηψζεηο θαη εθπηψζεηο. Σν ρακφγειν εμέιεηπε.
17.Δθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Γξαθή, απφ ηελ ςπρή σο ηελ ςπρή, θνληά ζηνλ
άλζξσπν θαη ηε δσή, ζηα Ησάλληλα, αιιά θαη αιινχ.
18.Ησάλληλα.Ζ ηζηνξηθή πφιε θαη ε λεαληθή ςπρή ηεο.
19. Γελέζιηα Πφιε θαη πφιε εμ’ αγρηζηείαο.
20.Πνιηφκκαηα, Μεηάξζηα, Πηεξσηά, Γηνξηηλά Γψξα θαη ρφιηα.
21.Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη κεηάβαζε ζηα Ησάλληλα ηεο δεθαπεληαεηίαο.
Λάκπνληα ζπληξίκκαηα ησλ αηζέξησλ θφζκσλ ηεο πφιεο.
22.Δπγέλεηα θαη Αγέλεηα, Κξάκαηα θαη Κιψλνη ζηελ πφιε θαη ηελ Φπρή.
23.Δθινγέο, δηαζηξνθέο θαη απηνλφεηα.
24.Aγάπε γηα ηελ Πφιε.
25. Σα θαθέ ηεο θξίζεο θαη ην άγρνο ηνπ θνηλσληθνχ επαλαθαζνξηζκνχ.
26. Πεξηβάιινλ, άλζξσπνο θαη θνηλσλία ζηα Γηάλλελα ηνπ 2014.
27. Μηθξή ε κέξα, θχθινο ε ζθηά, κνληεξληθφηεηα θαη αλαρξνληζκφο ζηελ πφιε.
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
Σα θείκελα απηνχ ηνπ βηβιίνπ αλαδεκνζηεχνληαη, ζε κηα αλαζεσξεκέλε κνξθή,
επεηδή έσο ηψξα είραλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αλαγλσζηψλ. Γεκνζηεχηεθαλ θαη
θηινμελήζεθαλ ζε ηνπηθφ πεξηνδηθφ ζπγθπξηαθά, ζρεδφλ ηπραία. Κιήζεθα απφ ηνλ
εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ «Δπηινγέο», Παληειή Κσζηνχια, ην 1998, λα γξάςσ έλα
θείκελν, «έλα ςπρνγξάθεκα ησλ Γηαλλησηψλ».

Έπξεπε, ινηπφλ, λα γξάςσ έλα

θείκελν γηα ηελ ςπρηθή δσή, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο
θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Ζπείξνπ θαη δνπλ εδψ, ζηα Γηάλλελα θαη ηελ Ζπεηξσηηθή ελδνρψξα. Ζ πεξηγξαθή
είρε εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ μέλνπ-παξαηεξεηή ησλ δξσκέλσλ ηεο
δσήο ησλ αλζξψπσλ, θαζφζνλ ήκνπλ πεξαζηηθφο, θηινμελνχκελνο, μελνκεξίηεο. Ζ
εζηίαζε αθνξνχζε ζε ςπρηθά θαηλφκελα,λννηξνπίεο, ζηεξεφηππα θαη ζπκπεξηθνξηθά
ζέκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ δελ κπνξνχζε λα παξαθάκςεη ηελ ηδηφηεηα
ηνπ ςπρηάηξνπ, ηνπ αλζξψπνπ, πνπ πηζαλφλ ή θαηά ηεθκήξηνλ, κπνξεί λα δηαθξίλεη ην
έζσζελ ή θαιχηεξα απηφ πνπ ππφθεηηαη κηαο ζπκπεξηθνξάο, κηαο αληίιεςεο, κηαο
λννηξνπίαο ή κηαο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο. Έπξεπε, δειαδή, λα εξκελεχεη ηηο
θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αηφκσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο
κε βάζε ηελ ςπρνινγηθή ζεσξία θαη ηελ ςπρηαηξηθή επηζηήκε. Αλακθίβνια, ηφζν ην
εγρείξεκα φζν θαη ε δέζκεπζε ήηαλ παξάμελα θαη δχζθνια, ίζσο κάιηζηα
κεζνδνινγηθά αλεπίηξεπηα. Μπνξεί π.ρ. λα εθζέζεη ηνλ γξάθνληα αλεπαλφξζσηα.
Ληγφηεξν πηζαλφλ είλαη λα ηνλ θάλεη λα ζπλεηζθέξεη θάηη πνπ λα βνεζά ζε κηα θάπνηα
ππνηηζέκελε δηδαθηηθή «απηνγλσζία». ηελ πηo κηληκαιηζηηθή εθδνρή ηνπ, ην
εγρείξεκα ζα παξήγαγε κηα επίθαηξε επηθπιιίδα ή θείκελα ζε ζπλέρεηα, πνπ
ηνπιάρηζηνλ ζα δηαβαδφηαλ επράξηζηα. Σν απνηέιεζκα είρε επηηπρία θαη ην πξψην
θείκελν, πνπ κάιηζηα δηαθεκίζηεθε πνιχ, κε ην ηίηιν «Γηαηη δελ ρακνγεινχλ νη
Γηαλληψηεο;» θαη ηελ ππφδεημε- «έξεπλα» ζην εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ δεκηνχξγεζε
εληππψζεηο πξνο αλαηξνθνδφηεζε. «Ἔμηο γάξ δεπηέξα θύζηο». Έηζη, ε ηζηνξία απηήο
ηεο ζπγγξαθήο ζπλερίζηεθε απφ ην 1998 έσο ην 2013.
ηελ επαξρία, άιισζηε, ν ηχπνο έρεη ηδηαηηεξφηεηεο. πρλά, εθβηάδεηαη λ’
απνηππψζεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ επηθπξηαξρία θαη ηελ αιήζεηα ησλ ήδε
γλσζηψλ γεγνλφησλ ή ησλ ζπκβάλησλ θαη ζπάληα απνθαιχπηεη λέα δεδνκέλα, εμ νπ
ε πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα ή ε πξσηνγελήο ειιεηκκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ
ιφγνπ ζηελ επαξρία. Σα επαξρηαθά ΜΜΔ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε
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δπλακηθή ηεο επαξρίαο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν εμαθνινπζνχλ λα είλαη αδχλακα
σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο ή ηε ρεηξαγψγεζή ηεο, ζαθψο, φκσο,
ππνιείπνληαη ζηελ αλάδεημε ησλ θξπκκέλσλ ηεο φςεσλ. Δπηπιένλ, ηα ΜΜΔ ζηηο
κηθξέο θνηλσλίεο είλαη γλσζηφ φηη δελ είλαη πηζηεπηά, γηαηί νη θαηαζθεπέο ηνπ
ςεχδνπο θαη ηεο αιήζεηαο απνθαιχπηνληαη εχθνια ή επθνιφηεξα. ηηο επαξρηαθέο
πφιεηο, εθηφο Αζελψλ, ε ηαπηφηεηα, ε επσλπκία, ε ηδηφηεηα, ην επάγγεικα, ην ήζνο, ε
ζπκπεξηθνξά, αθφκε θαη ε ηδηαηηεξφηεηα είλαη ειεγρφκελα απφ ηελ άκεζε εκπεηξία
ηνπ ζπγρξσηηζκνχ θαη ηεο ζπλχπαξμεο, ηεο θήκεο θαη ηεο γλψζεο ηνπ άιινπ κέζσ
ηεο θπζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο επαθήο. Ζ δσή θαη ε γξαθή δελ θξχβεη θαη δελ
θξχβεηαη. ηα Γηάλλελα δηαβάδνπλ ηνπηθά έληππα θαη βιέπνπλ ηνπηθά θαλάιηα. Άξα,
ε γξαθή είλαη δχζθνιε.
Έγξαςα, ινηπφλ, φια απηά ηα ρξφληα κηθξά θαη κεγαιχηεξα θείκελα γηα ηηο
φςεηο ηεο δσήο ζηα Γηάλλελα, ελ πνιινίο αδηάβαζηα ή άγλσζηα απφ έλα επξχ θνηλφ ή
έλα θνηλφ πνπ δηαβάδεη επεηδή θηλήζεθαλ ή ράζεθαλ ζηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζηηθνχο
ζθνπέινπο, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ πεξηνδηθνχ. Σα είθνζηπέληε
θείκελα απηνχ ηνπ βηβιίνπ πηζαλφλ λα κνηάδνπλ κε παξαιιαγέο ζην ίδην ζέκα.
Χζηφζν, αλαθέξνληαη ζηηο φςεηο ηεο δσήο ζε κηα δσληαλή θαη εμειηζζφκελε πφιε,
πεξηγξάθνπλ ηνπο πνιίηεο ησλ Ησαλλίλσλ, ηνπο γείηνλεο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο
παξεπηδεκνχληεο. Δθεί ζηξάθεθε ε εζηία ηεο αλάιπζεο, γηα λ’ αλαδεηεζεί ε
ζπκβνιή ηνπ θαζελφο ζηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο πφιεο. Γξάθηεθαλ θαη ζρφιηα,
άιινηε επηηπρή άιινηε δηεηζδπηηθά θαη πηθξφρνια, γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηελ
λννηξνπία, ηηο ζηάζεηο, ηελ ςπρνινγία, ηηο ερνιεςίεο, ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο
εηθνλνπιαζίεο ησλ Ζπεηξσηψλ, ησλ Γηαλλησηψλ θαη ησλ μέλσλ ζηα Γηάλλελα,
νπσζδήπνηε θαινπξναίξεηα. Μηθξά θείκελα γηα ην ηζηνξηθφ βάζνο, ην ήζνο, ηελ
θνπιηνχξα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ην βάξνο ηεο πφιεο ζηνλ Διιεληθφ πνιηηηζκφ, αιιά
θαη θείκελα γηα ηηο εηθφλεο ησλ δξφκσλ ηεο, ηα θηίξηα, ηε ιίκλε, ηα βνπλά, ην θξχν,
ηελ νκίριε θαη ηελ πγξαζία, αιιά θαη γηα ηελ απνκφλσζε, ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη
ηελ κεηάιιαμε ηεο πφιεο, θαζψο θαη ηηο «παξαμεληέο» θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο. Γηα
θάπνηα απ’ απηά πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ ζηελ ςπρή ησλ αλζξψπσλ,
ηφζν ησλ Διιήλσλ φζν θαη ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ ηεο, κε ηφζε ζπκπάζεηα θαη
αγάπε, πνπ ζπληεξνχλ ζπζηεκαηηθά θαη εμαθνινπζεηηθά ηελ θήκε ηεο.
Ο ηξφπνο ηεο πεξηγξαθήο είλαη αδηαθνξνπνίεηνο, άιινηε ςπρνγξαθηθφο άιινηε
δεκνζηνγξαθηθφο, άιινηε ηζηνξηθνθνηλσληθφο. Γηέπεηαη, δειαδή, απφ θάπνηεο
κεζνδνινγηθέο αξρέο, ζαθείο ή ιηγφηεξν απζηεξέο, ειπίδσ, ηνπιάρηζηνλ, λα κελ είλαη

6
ή λα γίλνληαη κεξνιεπηηθέο ή απζαίξεηεο. Ξεθηλψ κε ηελ παξαδνρή φηη απαηηείηαη
ζεβαζκφο ζην ηνπηθφ θαη φηη ππάξρνπλ «ηόπνη θαη ηξόπνη», φπσο ιέεη ν Γεκήηξεο
Μαξσλίηεο. «Κάζε ηφπνο θαη δαθφλη, θάζε καραιάο θαη ηάμε», ζπλεζίδεη λα ιέεη
κεηιίρηα ν παηέξαο κνπ. Πξνζπάζεζα λα πεξηγξάςσ θάπνηεο ππαξθηέο ή αλχπαξθηεο,
πιένλ, φςεηο ηνπ ηνπηθνχ, σο γεσγξαθία, θνηλσλία θαη αηνκηθφηεηα, ζεζκνχο θαη
ηειεηνπξγίεο, πνπ ακθηζβεηνχληαη ζε επνρέο πνπ θπξηαξρεί ή εθζεηάδεηαη ε
πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε παγθνζκηνπνίεζε. Πξνζσπηθά πνηέ δελ απνδέρζεθα φηη
ράλεηαη νηηδήπνηε ηνπηθφ ππφ ηελ πίεζε νηνπδήπνηε επηβαιιφκελνπ. Ζ αλζξψπηλε
εκπεηξία θαη ν πνιηηηζκφο έρεη επηρσκαηψζεηο θαη δηαζηξσκαηηθή νξγάλσζε, φπσο
θαη ε αλζξψπηλε κλήκε, ψζηε ηειηθά νηηδήπνηε ζπκβαίλεη είηε κε φξνπο ηζηνξίαο
είηε κε ζηνηρεία ηειεηνπξγίαο γηα ζπκβνιηθέο αλάγθεο, φρη κφλν λα κελ ράλεηαη
εχθνια ή πνηέ, αιιά θαη λα κελ επηθξαηεί αλψδπλα. Πάληνηε θαη παληνχ, ηα ηζρπξά
ξεχκαηα θπξηαξρνχλ, αιιά θαη ηα «εηηεζέληα» θαηαγξάθνληαη σο απψζεζε, σο
ηξαχκα, σο ζπιινγηθή κλήκε, σο ηδηαηηεξφηεηα, σο ππνθνπιηνχξα ζε θπξίαξρεο ή
θξπκκέλεο ζπκπεξηθνξέο, σο ζπκπηψκαηα, ηειεηνπξγίεο, ήζε θαη έζηκα, ζηάζεηο θαη
πεπνηζήζεηο.Ζ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα έρεη εληθφηεηα, ηζηνξηθφηεηα, πνιηηηζηηθή,
ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή αλαθνξηθφηεηα θαη νη αλζξψπηλεο νκάδεο θαη θνηλφηεηεο
έρνπλ κήηξεο, αξρέγνλα ζηνηρεία, λένπο θαλφλεο, παξαθπάδεο, θεληξηθά ξεχκαηα θαη
ζχκβνια, εληφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ, εληφο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο ηνπο.
Γξάθσ, ινηπφλ, γηα ηα Ησάλληλα, ηελ πφιε θαη ηελ ςπρή ηεο. Γξάθσ ζηα
Γηάλλελα, γηα ηε δσή ζηα Ησάλληλα, ηεο πξψηεο δεθαπεληαεηίαο ηνπ 21νπ αηψλα, ζε
ζπλζήθεο ζεζκηθέο, απξφζκελα ήξεκεο θαη κάιινλ επλνηθέο, ιίγν πξηλ απφ ηελ θξίζε.
θνπφο κνπ είλαη ε αλάδπζε ησλ πνιιαπιψλ φςεσλ κηαο ζχγρξνλεο πφιεο κέζσ ηεο
γξαθήο, φπνπ ην ζηπιφ ζ’αληηθαηαζηήζεη ηελ θνηλνηππία ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο.
Διπίδσ φηη απηή ε θαηάζεζε ζα ζπκβάιιεη λα γίλεη ε θαλεξή θαη ε κπζηηθή δσή ηεο
πφιεο πην θαηαλνεηή, πην πξνζβάζηκε θαη πην δηαθξηηή. Μηα δσή ζε κηα πφιε κε
θνηλσληθή ζπλνρή, αιιειεγγχε θαη αιιεινπεξηρψξεζε. Σειηθά, γξάθσ επεηδή ζέισ
θαη πξνζπαζψ λα εξκελεχζσ ηηο πξνζέζεηο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο άξξεηεο ζηάζεηο ή
ηηο αλέθθξαζηεο επηδηψμεηο απηψλ πνπ είδα θαη ζπλάληεζα, κίιεζα, άθνπζα,
ραηξέηηζα, άγγημα θαη έδεζα. Γξάθσ αλπζηεξφβνπια, αιιά θπξίσο θηιηθά θαη
αλεθηηθά. Ίζσο αθφκε λα γξάθσ κεηαπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ
αλζξσπίλσλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθά ζπκπαξνκαξηνχληα θαη λα πξνζπαζψ λ’
αλαπαξαζηήζσ κε άιιν ηξφπν, κε ηε γξαθή θαη ην λφεκα, ηα ζεκάδηα ή ηα
ζπκπηψκαηα ησλ απφλησλ ή αθαλψλ πεπξαγκέλσλ ηεο θνηλήο εκπεηξίαο, φζν κπνξεί
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απηφ λα γίλεη. Σειηθά, εηθνλνγξαθψ ην ζπγθξνπζηαθφ, αιιά θαη ην ζπλεθηηθφ
ζπλνζχιεπκα ησλ αλζξσπίλσλ, θπζηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ, ηρλψλ ηεο πφιεο, γηα λα
γίλεη κέζα καο σο ζχλζεζε, πην αλεμίηειε αιιά θαη σο εκπεηξία θαζεκεξηλή, πην
θαηνηθήζηκε!

Φ.Μσξφγηαλλεο
Γεθέκβξηνο 2013
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Γηαηί δελ ρακνγεινχλ νη Γηαλληψηεο;
Πεξί ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρνζπλζέζεσο ησλ Ησαλληηψλ θαη γηαηί νη Γηαλληψηεο
δελ είλαη ρακνγειαζηνί θαη πξφζραξνη.
Γχζθνια εξσηήκαηα κνχ έζεζε ην πεξηνδηθφ «Δπηινγέο», δχζθνιεο ζα είλαη θαη
νη απαληήζεηο. Χο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ηνπ εξσηήκαηνο, βξήθα ηε
λνκηκφηεηα ηνπ ζην θείκελν ηνπ αεηκλήζηνπ Καζεγεηή ηεο Φπρηαηξηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γεκεηξίνπ Κνπξέηα, κε ζέκα «Η Ψπρνινγία ηνπ Διιεληθνύ
ιανύ», θαζ’ φζνλ πξψηνο απηφο ζπλέγξαςε επηζηεκνληθφ δνθίκην γηα έλα ηφζν
δχζθνιν θαη επξχ ζέκα. Απφ ην θείκελν απηφ ζ’ αληιήζσ ηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο,
πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε απηήο ηεο εξγαζίαο.
Ο Γ. Κνπξέηαο απνθαίλεηαη φηη ηνλ Διιεληθφ ιαφ ραξαθηεξίδνπλ εμαηξεηηθά
ραξίζκαηα, αιιά θαη κεγάια ειαηηψκαηα. ηα ραξίζκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
Πξψηνλ, ην θηιφηηκν, πνπ πξφθεηηαη γηα ακηγψο Διιεληθφ λφεκα δσήο θαη
ζπκπεξηθνξάο, πνπ κε ην ίδην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, δελ απνδίδεηαη ζε θακηά
άιιε γιψζζα. Γεχηεξνλ, ε ιηηφηεηα, σο ππνρξεσηηθή πξνζαξκνγή ζηελ
πεξηνξηζκέλε γνληκφηεηα ηεο Διιεληθήο γεο, αιιά θαη σο ζηάζε απφξξηςεο ηνπ
πεξηηηνχ. Σξίηνλ, ε ηάζε πξνο κεηαλάζηεπζε θαη ην εκπνξηθφ δαηκφλην ηνπ Έιιελα,
ραξαθηεξηζηηθά πξνεξρφκελα απφ ηελ Αξραηφηεηα. Σέηαξηνλ, ε πλεπκαηηθή
επζηξνθία, πξντφλ ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, αιιά θαη ηεο ζπκβνιήο πνιηηηζηηθψλ
θαη κνξθσηηθψλ παξαγφλησλ. Αληηζηνίρσο, ζηα ειαηηψκαηα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ,
ζχκθσλα πάληνηε κε ηελ άπνςε ηνπ Καζεγεηή, θαηαηάζζνληαη: Πξψηνλ, ν
αηνκηθηζκφο, σο ε ηάζε λ’ απνδεζκεπηνχκε απφ θάζε ππνρξέσζε αιιειεγγχεο θαη
λα κελ ελδηαθεξφκαζηε παξά κφλνλ γηα ηνλ εαπηφ καο, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ
έιιεηςε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαηηθφηεηαο. Γεχηεξνλ, ε ζεκεηνχκελε
κεηάπησζε ηεο έκθπηεο επθπίαο ζε ηπρνδησθηηζκφ κε νινέλα απμαλφκελε
ζπρλφηεηα. Σέινο, ε πεξηθξφλεζε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
άιινπ, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο Έιιελεο ζε κεγαιχηεξε αλαινγία, ελ
ζπγθξίζεη κε άιινπο ιανχο.
Πξνθαλψο, ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Ζπεηξψηεο θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο
ησλ Ησαλλίλσλ. Γηα ηνπο Γηαλληψηεο, ζπγθεθηξηκέλα, απνδίδνληαη θαη ηα εμήο. ηη
είλαη θιεηζηνί, εζσζηξεθείο, αλέθθξαζηνη, επηθπιαθηηθνί, δχζπηζηνη θαη γεληθψο
πεξηνξηζηηθνί σο πξνο ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηφζν ησλ ζεηηθψλ (θηιία,
νηθεηφηεηα, αγάπε, αιιειεγγχε, ραξά) φζν θαη ησλ αξλεηηθψλ (ιχπε, ζιίςε,
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ζηελνρψξηα, δήιηα,ζπκφο) ζηηο θαζεκεξηλέο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ζηηγκέο ηεο δσήο.
Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ φηη ζηε ιατθή ηέρλε θαη θπξίσο ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ην
πεξηερφκελν είλαη ζξελεηηθφ θαη πέλζηκν, ε κνπζηθή αξγφζπξηε, ειεγεηαθή θαη
εηνηκνδάθξπηνο, ν δε ρνξφο βαξχο, θπθιηθφο κεγάινπ εχξνπο, ζπιινγηθφο, ζηάζηκνο,
ρσξίο ζσκαηηθέο αλαηάζεηο, ζρεδφλ αλέθθξαζηνο, ζαλ ρνξεπηηθφ πεξπάηεκα.
Έρνπλ γξαθεί πνιιά γηα ηε δηάζεζε, ην ζπκηθφ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε
ησλ Διιήλσλ γεληθά, αιιά θαη ησλ Ζπεηξσηψλ, νη δε απφςεηο είλαη ακθηιεγφκελεο.
Άιινη ζεσξνχλ ηνπο Έιιελεο, ηδηαηηέξσο ηνπο Νφηηνπο θαη ηνπο Νεζηψηεο, σο ηνπο
πιένλ επραξείο ηνπ θφζκνπ νιφθιεξνπ, άιινη ζεσξνχλ ηνπο Έιιελεο, γεληθψο, σο
ηνπο πιένλ ζιηκκέλνπο, απαηζηφδνμνπο θαη ζξελψληεο. Σελ άπνςε απηή ππνζηεξίδεη
ν εζλνιφγνο-ηζηνξηθφο ππξίδσλ Εακπέιηνο (1813-1891) ζε κηα πξαγκαηεία ηνπ, πνπ
δεκνζηεχηεθε ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (1859) κε ζέκα «Πόζελ ε θνηλή
ιέμε ηξαγνπδώ;», φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ γξάθεη, φηη «ν γέισο δελ είλαη ζύλεζεο
γλώξηζκα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ Έιιελνο. Ο Έιιελ γειά, νύησο εηπείλ, μέλαηο
παξεηαίο, θιαίεη γειώλ, γειά ζηελάδσλ. Τν ξήκα άδσ, απέβε άρξεζηνλ, αληί δε απηνύ
παξεηζέθξεζε ην ηξαγνπδέσ- ηξαγνπδώ, δηόηη ηξαγσδνύκελα απεθάιεζαλ νη πξόγνλνη
καο, ηα αμηνδξακάηηζηα θαη δεηλά».
Σα

αμηνδξακάηηζηα θαη δεηλά ησλ Ησαλληηψλ είλαη πνιιά θαη ζπνπδαία.

Πξψηνλ, ε θπζηθή, έσο απνθιεηζκνχ, απνκφλσζε ηνπ Ννκνχ νιφθιεξνπ. «Ο ηόπνο
καο είλαη θιεηζηόο, όιν βνπλά πνπ έρνπλε ζθεπή, ηνλ ρακειό νπξαλό, κέξα θαη λύρηα»
θαηά ηνλ Γηψξγν εθέξε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε αλππαξμία ζχγρξνλνπ δηθηχνπ
φισλ ησλ ηχπσλ επηθνηλσληψλ, θαζηζηά ηνλ Γηαλληψηε φκεξν ηεο νκίριεο θαη ησλ
νξέσλ, αηρκάισην ζε κηα ιεθάλε ρσξίο δηαθπγέο, απηνθαηαζηξνθηθφ δέζκην ηνπ
πάζνπο ηνπ γηα ηνλ ηφπν ηνπ. Δχινγν είλαη λα δεκηνπξγεζεί ζπκφο, πίθξα θαη
αγαλάθηεζε, πνπ ηαπηφρξνλα πξέπεη λα θξαηεζεί, λα ειεγρζεί, λα κελ εθθξαζζεί,
γηαηί θάηη ηέηνην δελ επηηξέπεηαη απφ ηε ζπλείδεζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ αηφκνπ.
Ίζσο έηζη εμεγείηαη ην φηη γχξσ καο βιέπνπκε αλζξψπνπο δεκηνπξγηθνχο θαη
ραξηζκαηηθνχο λα πεξηθέξνληαη σο απέιπηδεο, πεξηζσξηαθνί θαη λα θαηαθεχγνπλ, γη’
αλαθνχθηζε ζην αιθνφι θαη ηηο ςπρνηξφπεο νπζίεο. Ίζσο δελ είλαη ζπγρξνληθφ
θαηλφκελν ε αλάπηπμε κηαο βηνκεραλίαο αιθννιηζκνχ ζηα Ησάλληλα έλαληη
νηαζδήπνηε άιιεο σθειηκφηεξεο. Σν αιθνφι θαη ηα ςπρνηξφπα θάζε ινγήο δελ
ηαηξηάδνπλ ζηνπο ραξνχκελνπο θαη ηνπο ληθεηέο. αιιά ζηνπο πηθξακέλνπο θαη ηνπο
παγηδεπκέλνπο «κε ζώκαηα πνπ δελ κπνξνύλ πηα λ’ αγαπήζνπλ θαη λ’ αγαπεζνύλ».
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Γεχηεξνλ, ε θαζπζηεξεκέλε ζχλδεζε, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ην 1913, κε ην
θξάηνο ησλ Αζελψλ. Έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο πφιεσο ησλ
Ησαλλίλσλ, σο θέληξνπ κηαο επξείαο πεξηθέξεηαο κε ελδνρψξα ηε ινηπή Ήπεηξν, ηε
Βφξεην Ήπεηξν θαη ηε Νφηην Αιβαλία, ζρέδην πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία
απφ ηνπο ηνπηθνχο εγεκφλεο επί Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θπξίσο φκσο απφ ηνλ
Αιή-Παζά (βι. Πινκάξ, «Τν Γηακάληη ησλ Ισαλλίλσλ»).

Νεφηεξνη, επίζεο,

κειεηεηέο θαη πνιηηηθνί αλαθέξνπλ φηη ην κέιινλ, σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ησλ Ησαλλίλσλ είλαη ε Αιβαλία, θάηη πνπ φκσο δελ γίλεηαη ιφγσ πνιηηηθψλ εκπνδίσλ.
Έηζη, νχηε ε νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή θαη γεσπνιηηηθή ζχλδεζε κε ην εζληθφ θέληξν
έγηλε, νχηε ε πεξίθεκε νηθνλνκηθή «δηείζδπζε» πξνο Βνξξάλ, ζπλάκα ε
κεηαλάζηεπζε θαη ην ζπλάιιαγκα εμέιηπαλ, κε απνηέιεζκα ην παξαδνζηαθφ,
εκπνξηθφ εγρείξεκα ησλ Ησαλληηψλ εγθισβίζηεθε θαη ζπξξηθλψζεθε ιφγσ
«παγθνζκηνπνίεζεο». Ζ θηελνηξνθία πεξηνξίζηεθε ηνπηθά θαη δηαζπάζηεθε ζε
κηθξέο κνλάδεο ιφγσ ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ, ν ξαγδαία αλαπηπζζφκελνο
ηξηηνγελήο ηνκέαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε άιιν παξά αμηνπνηεί ηνπο
εκπιεθφκελνπο, θαζφηη ζπρλά εκθαλίδεηαη αζθπθηηθά δηαπιεθφκελνο. Πψο κέζα ζ’
απηφ ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην λα επηβηψζεη ν απφγνλνο ησλ Μνιινζζψλ, Γηαλληψηεο;
Πνχ λα ελαπνζέζεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ, πνπ αιψβεηε δηαηήξεζε γηα αηψλεο ζε
μέλνπο ηφπνπο; Πψο λ’ αλαπλεχζεη ζ’ απηήλ ηελ αζθπμία; Πψο λα δεκηνπξγήζεη θαη
λα πξνζθέξεη μαλά, φπσο νη πξφγνλνί ηνπ; Πψο λα είλαη θηιηθφο θαη αιιειέγγπνο κε
ηνλ Κξεηηθφ ή ηνλ Γσδεθαλήζην, πνπ «πλίγνληαη» ζην ηνπξηζηηθφ ζπλάιιαγκα θαη
επεκεξνχλ, ελψ ην θιίκα θαη ε πνιηηηθή εμνπζία ηνπ θέληξνπ επλνεί εηζέηη; Νηψζεη
ζαλ ζεξίν ζε θινπβί. Κιείλεηαη ζπλερψο ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζπξξηθλψλεηαη, αιιά δελ
ράλεηαη. ηέθεηαη ιίγν καθξηά. Κξαηάεη κηαλ απφζηαζε αλαγθαζηηθή. Πελζεί θαη
πεξηκέλεη.
Σξίηνλ, ε παξαδνζηαθή δνκή θαη νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο
ζηα Ησάλληλα, πνπ δηαζέηεη ηεξαξρίεο θαη ξφινπο ζ’ έλα ζρήκα δηεπξπκέλν, φπνπ νη
ηξεηο γεληέο ζπλππάξρνπλ, πνιιέο θνξέο ζην ίδην ή ζην δηπιαλφ ζπίηη. Πεξίπνπ 45%
ησλ νηθνγελεηψλ ζηα Ησάλληλα (ζε ζρέζε κε 25% ζηελ Αζήλα) έρνπλκνξθή
δηεπξπκέλε, δειαδή γνλείο ή πεζεξηθά, ην δεπγάξη θαη ηα παηδηά ηνπ ζπλππάξρνπλ.
Παξ’ φηη απηή ε δνκή έρεη ζεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπλερψο ακθηζβεηείηαη θπξίσο απφ ηα
λεφηεξα κέιε θαη ηηο γπλαίθεο. Ζ ακθηζπκηθή ζέζε, ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο λέαο
γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα δε ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη
επηβίσζε ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γπλαίθα, ελψ εμαθνινπζεί
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λ’ απνιακβάλεη ηνλ παξαδνζηαθφ πξνζηαηεπηηζκφ, δηεθδηθεί λεφηεξνπο απηφλνκνπο
ξφινπο, π.ρ. κέζσ ηεο εμφδνπ απφ ην ζπίηη θαη ηελ εξγαζία, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξα
απνηειέζκαηα, δεδνκέλνπ φηη ζηα Ησάλληλα εξγάδεηαη κφλν ην 33% ησλ γπλαηθψλ, κε
ηηο ππφινηπεο λα ππναπαζρνινχληαη αλαγθαζηηθά ή λα βξίζθνληαη ζην ζπίηη πιήξεηο
ακθηζπκίαο. Σν ζπίηη δε ιεηηνπξγεί φπσο παιηά, παξφηη ε δνκή δελ άιιαμε. Άιιαμαλ,
φκσο, νη ήρνη θαη νη ζπλήζεηεο ζην κηθξφ-κεγάιν δηακέξηζκα ηεο αληηπαξνρήο. Πην
ζπρλά, πιένλ, αθνχγνληαη νη θσλέο θαη νη νηκσγέο ησλ ζπγθξνπφκελσλ, παξά νη ήρνη
ησλ πεξηπηχμεσλ ή ηα ηξαγνχδηα ζηηο γηνξηέο. Φαίλεηαη φηη ε νξγάλσζε θαη ε
ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο βξίζθεηαη ζην φξην ηεο αληνρήο ηεο. Δμαθνινπζεί κελ λα
παξάγεη ηα παξαδνζηαθά «θαιά» πνπ έρεη επηθνξηηζζεί, φπσο νη ζπνπδέο ησλ παηδηψλ
κέζσ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο παξαπαηδείαο, ε νηθνλνκηθή ζηήξημή ηνπο κέρξη ηνλ
γάκν ή θαη κεηά. Παξάγεη, φκσο, νξηζκέλα άγλσζηα κέρξη ζηηγκήο «θαθά», φπσο ε
ππεξπξνζηαζία θαη ν θφβνο απηνλνκίαο ησλ παηδηψλ, ε αλαγθαζηηθή θαζήισζε ησλ
παηδηψλ ζηα ςπρνθνηλσληθά ζηεξεφηππα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (ιήςε πηπρίνπ,
πνιηηηθφ κέζν, δηνξηζκφο ζην Γεκφζην, γάκνο) θαη ε εθπαίδεπζε ζ’ έλα κνληέιν
αληαγσληζηηθφ θαη αηνκηθηζηηθφ, παξ’ φηη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί κε θαλφλεο
αηνκηθήο πξνζπάζεηαο. Έλα άιιν γεγνλφο ζπλδεισηηθφ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, πνπ
θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηα Ησάλληλα, είλαη ε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπηηηνχ, σο
ρψξνπ δξάζεο, πξάμεο θαη δεκηνπξγίαο φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, φιν ην
24σξν, φιεο ηηο επνρέο. Σν κηθξν-κέγαιν ζπίηη ηεο αληηπαξνρήο δε ρσξάεη άηνκα ελ
πξάμεη θαη ζπκβάληα, αιιά θπξίσο δε ρσξάεη ην κπαιφ ηνπ λνηθνθχξε ηνπ, πνπ
νλεηξεχεηαη ξαρνχιεο θαη θιαξίλν, δελ κπνξεί λα θαληαζηεί λέεο εκπεηξίεο, ήρνπο,
επηηεχγκαηα, λέεο δηεμφδνπο θαη λνήκαηα δσήο, θαζψο θαη ζπγθξίζεηο ζπγρξνληθνχ
ηχπνπ κε φξακα. Ο αηνκηθηζκφο, ν ηπρνδησθηηζκφο (ειέσ πνιηηηθνχ-πειαηεηαθνχ
ζπζηήκαηνο θαη γεληθεπκέλεο δηαθζνξάο) θαη ε πεξηθξφλεζε ηνπ θνηλνχ
ζπκθέξνληνο απνηεινχλ ειαηηψκαηα θαη ησλ Ησαλληηψλ. Λέγεηαη, κάιηζηα, φηη απηά
απεθηήζεζαλ ή επεηέζεζαλ θαηά ηε καθξά δνπιεία θαη ίζσο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο
θαηάινηπα, πνπ πθίζηαληαη αθφκε ελεξγά ζηελ ςπρή πνιιψλ αλζξψπσλ. Δθείλνη,
παξ’ φηη ππέζηεζαλ ζηεξήζεηο θαη παληφο είδνπο δπλαζηηθέο θαηαπηέζεηο,
πξνζπάζεζαλ ακπλφκελνη γηα λα επηδήζνπλ, λα πξνζαξκνζηνχλ πξνο ην
δπζβάζηαθην γεληθά πεξηβάιινλ, κε ην λ’ αγλννχλ ή λα ηα θαηαπνιεκνχλ θξπθίσο
θαη κε θαηάιιεινπο ειηγκνχο. Δμαθνινπζνχλ λ’ αληηκεησπίδνπλ ηελ εμνπζία κέζα
απφ ην ίδην πξίζκα, φπσο νη πξφγνλνί ηνπο, νη νπνίνη έλησζαλ θαηαπίεζε θάησ απφ
ηνλ Οζσκαληθφ δπγφ, γη’ απηφ έρνπλ θάπνηα ειαζηηθφηεηα ζηε ζπκκφξθσζή ηνπο
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πξνο ηνπο λφκνπο, πνπ ζίγνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. ηαλ κηα θνηλσλία βξίζθεηαη ζε
θξίζε θαη παξαθκή, εθείλν πνπ αλαδχεηαη ζηελ επηθάλεηα είλαη φ,ηη δπζάξεζην, φ,ηη
αξλεηηθφ, απηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην «θαθφ» ηκήκα ηεο νξγάλσζήο ηεο.

Οη

Ησαλλίηεο, κνλαρνί θαη πάιη, απαιινηξηψλνπλ κε πνιχ θφζηνο ην «θαιιίηεξφ» ηνπο
θαη «πεξηθέξνπλ» ηε δπζζπκία ηνπο ζηνπο δξφκνπο, ζηηο πιαηείεο, ζηελ αγνξά θαη
ηειηθά ζηα αιθννινπσιεία, εθφληεο-άθνληεο.
Σέηαξην θαη ηειεπηαίν. Σν αίζζεκα ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ππεξεθάλεηαο, έλα
ζηνηρείν λαξθηζζηζηηθήο, γλσζηαθήο ζπγθξφηεζεο κε επζξαπζηφηεηα θαη επαηζζεζία,
πνπ βιέπνπκε ζηνπο Γηαλληψηεο. Ζ ςπρή ηνπο είλαη δνκεκέλε ζαλ πέηξα, ζθιεξή θαη
εχζξαπζηε, γνεηεπηηθή θαη αθαηέξγαζηε, ηαηξηαζηή ζην πεξηβάιινλ. Γε γεινχλ νη
Γηαλληψηεο, γηαηί έρνπλ αλερζεί ην θφζηνο ηεο κε-ζχλδεζεο κε ηνλ εζληθφ θνξκφ, δε
γεινχλ γηαηί «θηινμέλεζαλ» σο κε φθεηιαλ, ηνλ Δκθχιην ζπαξαγκφ, δε γεινχλ γηαηί
ε απνζηέξεζε πνπ θέξλεη ε κεηαλάζηεπζε, δελ αληέρεηαη θαη νδεγεί ζε ηξαγηθέο
εθξήμεηο αλζξψπηλσλ παζψλ, φπσο καο έδεημε ζηελ «Αλαπαξάζηαζε» ν Θ.
Αγγειφπνπινο, δε γεινχλ γηαηί δελ αληέρνπλ ηελ παξακέιεζε θαη ηελ ππνηίκεζε, δε
γεινχλ θαη δελ είλαη ραξνχκελνη, κεζνχληνο ηνπ Πέλζνπο. Σν Πέλζνο, φκσο, σο
απαξηησηηθή, ζπλζεηηθή θαη, ηειηθά, ιπηξσηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λ’ αξγεί θαη λα
παξαηείλεηαη, έρεη ζπλάκα εληφο ηνπ ηε ρξνληθφηεηα θαη θάπνηε ιήγεη.

Ννέκβξηνο 1998
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Eπνρηαθή θαηάζιηςε θαη θσηνζεξαπεία.
Καζψο έξρεηαη ην Φζηλφπσξν ζηα Γηάλλελα, ν νξίδνληαο ζηελεχεη, ε νκίριε θαη ε
ζπλλεθηά θξχβνπλ ην θσο θαη ε δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ αιιάδεη. ηνπο
πεξηζζφηεξνπο πξφθεηηαη γηα κηα πνζνηηθή κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, πνπ δελ επεξεάδεη ηε δηάζεζε θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα.
’ έλα, φκσο, κηθξφ, αιιά φρη αζήκαλην πνζνζηφ 1-3%, θπξίσο γπλαηθψλ
κεγαιχηεξεο ειηθίαο απφ ηα 30 ρξφληα, εκθαλίδεηαη ε επνρηαθή θαηάζιηςε, πνπ
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε θσηφο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ππλειία, ππεξθαγία, θπξίσο
πδαηαλζξάθσλ, αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, επθνπσζία, ηάζε γηα θνηλσληθή
απνκφλσζε θαη απνγεπκαηηλή πηψζε ηεο ελεξγεηηθφηεηαο .
Ζ επνρηαθή θαηάζιηςε είλαη κηα πεξηνδηθή θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, πνπ
εκθαλίδεηαη ηνλ Υεηκψλα, αξρίδεη ηνπο κήλεο ηνπ Φζηλνπψξνπ (επηέκβξηνο–
Οθηψβξηνο– Ννέκβξηνο) θαη ππνρσξεί κε ηνλ εξρνκφ ηεο Άλνημεο, ηνπο κήλεο
(Μάξηην- Απξίιην– Μάην). Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηγξάθεθε ζε πιεζπζκνχο ηεο
Βφξεηαο Δπξψπεο (Αγγιία- θσηία – νπεδία– Φηιαλδία) θαη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο
(Καλαδάο), κε επηθξάηεζε (ζπρλφηεηα)πνπ θπκαίλεηαη απφ 1,5-10%, θαζψο
απμάλεηαη κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. Ζ αηηηνινγία ηεο επνρηαθήο θαηάζιηςεο είλαη
θάπνηα δηαηαξαρή ζηελ έθθξηζε ηεο νξκφλεο κειαηνλίλεο, πνπ απνηειεί πξφδξνκν
νπζία ηνπ λεπξνξξπζκηζηή ζεξνηνλίλε, πνπ ζπκκεηέρεη ζηα λεπξσληθά θπθιψκαηα
πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηφλν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δηάζεζεο.
Ζ ζεξαπεία ηεο επνρηαθήο θαηάζιηςεο είλαη ε θσηνζεξαπεία, δειαδή νη ζπλζήθεο
θσηεηλφηεηαο, «πνπ θέξλνπλ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ
ρεηκψλα». Πξφθεηηαη γηα θσηνζεξαπεία κε ηερλεηφ θσο απφ εηδηθέο ιπρλίεο (ιάκπεο
θσηηζκνχ), πνπ εθαξκφδνληαη ζε εηδηθέο ζπζθεπέο (φπσο ε νζφλε ηεο ηειεφξαζεο)
θαη εθπέκπνπλ θσο εληάζεσο 2,500 έσο 10,000 Lux. Ο άλζξσπνο πνπ πάζρεη απφ
επνρηαθή θαηάζιηςε πξέπεη λα θσηίδεηαη «θαζεκεξηλά», δειαδή λα εηζπξάηηεη ην
θσο ηεο ιπρλίαο κέζσ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ησλ καηηψλ ηνπ γηα δχν ψξεο εκεξεζίσο
(1 ψξα ην πξσί θαη 1 ψξα ην βξάδπ) γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ. Ζ
απάληεζε ζηε θσηνζεξαπεία είλαη θαιή έσο πνιχ θαιή θαη ζηεξείηαη παξελεξγεηψλ
(εθηφο ησλ ζπάλησλ παξελεξγεηψλ, φπσο πνλνθέθαινο, θνθθίληζκα καηηψλ, ήπηα
ππεξέληαζε, αυπλία ζηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο).
Ζ θαιχηεξε πξφιεςε ηεο επαλεκθάληζεο ηεο επνρηαθήο θαηάζιηςεο είλαη,
αθ’ελφο ε θαιή ζεξαπεία θαζελφο επεηζνδίνπ γηα ηξία ζπλερή ρξφληα ή θαη
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πεξηζζφηεξν, αθεηέξνπ ε έγθαηξε δηάγλσζε ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ. Φπζηθά, ηα
γεληθά πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο εκθάληζεο επεηζνδίσλ επνρηαθήο
θαηάζιηςεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν θσηηζκφο ησλ δξφκσλ ηεο πφιεο θαη ε
θσηεηλφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ γξαθείσλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρεηκψλα.
Δπνκέλσο, ν Γήκαξρνο ζα βνεζνχζε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ Γηαλλησηψλ κε ηνλ
θσηηζκφ ησλ δξφκσλ θαη ησλ πιαηεηψλ. πσο επίζεο, νη αξρηηέθηνλεο θαη νη
δηαθνζκεηέο λα θηίδνπλ ζπίηηα θαη γξαθεία, πνπ λα θσηίδνληαη επαξθψο, θαζφζνλ
είλαη γλσζηφ απφ παιηά έζησ θαη ζε παξαιιαγή, «φηη ην ζπίηη πνπ δελ ην βιέπεη ν
ήιηνο, ην βιέπεη ν ςπρίαηξνο».

Οθηψβξηνο 2000
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Ζ Άλνημε ησλ Δπηζπκηψλ θαη ε Δξσηηθή Γηαζεζηκφηεηα ζηελ πφιε.
Μεηά ην ζηξνβίιηζκα ησλ αέξεδσλ ηνπ χζηεξνπ ρεηκψλα θαη ησλ επηθιεηηθψλ
κεηακθηέζεσλ ησλ Απφθξεσ, ην εαξηλφ ειηνζηάζη μαλαζπκίδεη ηελ ηζεκεξία θαη ηελ
αλάδπζε ησλ δπλάκεσλ ηεο δσήο μαλά θαη μαλά ζηελ αηψληα θαη αηέξκνλε
αλαθχθιεζε ηεο ρξνληθφηεηαο ηεο δσήο. Ζ άλνημε αξρίδεη κε κηα απνθαηάζηαζε ηεο
δηάζεζεο θαη κηα θξπθή επαθή κε ην ζψκα. Μηα φξεμε γηα εμφδνπο θαη απφιαπζε ηεο
ειηνθάλεηαο κάο παξαζχξεη θνληά ζην ιηγνζηφ πξάζηλν ηεο αθαηάζηαζεο αζηηθήο
δσήο ελ Ησαλλίλνηο. Παξφηη ε ιίκλε επηκέλεη λα καο εγθαιεί λα ραξνχκε καδί ηεο ηηο
αλαδχζεηο ησλ ρξσκαηηθψλ πεξηπηχμεσλ ηεο Άλνημεο, ν θίλδπλνο απφ ηελ
επαπεηινχκελε ιεηςπδξία θαη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο αθήλεη
εμαηξεηηθά αδηάθνξνπο ηνπο ζακψλεο ηνπ Κνθνχλ, ηνπ Au Bar θαη ηνπ Φιν Καθέ,
πνπ νξγαλψλνπλ ην κηθξφ βνπιεβάξην ηεο θνζκηθήο δηαθίλεζεο ησλ επηζπκηψλ,
κηθξψλ θαη κεγάισλ, ζηελ κηθξνκέγαιε πφιε ηνπ 21νπ αηψλα ζηηο παξπθέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη άλζξσπνη, φκσο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη νηθνπκεληθά φληα, πνιίηεο ηεο
παγθφζκηαο Οηδηπφδεηαο θνζκνινγίαο, πειηαζηέο ηεο αξρέγνλεο αλάγθεο γηα επαθή,
άγγηγκα,επηβεβαίσζε,επραξίζηεζε,θξάηεκα,ζχλδεζε, ηαπηίζεηο, αιιεινζπαξαγκνχο
θαη πέλζνο. Δίλαη επηζεηηθά παίγληα ζην ηνπίν ησλ δηαλζξψπηλσλ ζρέζεσλ θαη
ζπλαιιαγψλ. Κεληξηθφ ζέξεηξν απνηειεί ε πξαγκάησζε ηνπ έξσηνο κε ηα ζθεληθά
ηνπ, ηηο ηειεηνπξγίεο ηνπ θαη ηα ζπκπαξνκαξηνχληα ζην αλνημηάηηθν ηνπίν, ππφ ην
θσο, κε ηα ζψκαηα, πξφζσπν κε πξφζσπν, ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ Άιινπ, ηελ
πάηαμε ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ αιιεινπεξηρψξηζε.
Απφ ηηο παιηέο εμαγγειίεο ησλ επνρψλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο, ιίγα
πηζηεχνπκε πιένλ θαη ιηγφηεξα πξάηηνπκε. Ζ δηάζεζε ηνπ κεηαλεσηεξηθνχ αλζξψπνπ
ζέηεη εμππαξρήο φια ηα δεδνκέλα πνπ θαλνλαξρνχλ ηνλ βίν ηνπ, αθνχ ε πξνεγεζείζα
λεσηεξηθφηεηα ζπλέηξηςε θάζε βεβαηφηεηα γηα ην είλαη, ηνλ βίν, ηνλ γάκν, ηελ
εξγαζία, ηε δηαζθέδαζε, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη, θπζηθά, ην δίπνιν έξσοζάλαηνο. Αθνχ ν ζάλαηνο

εμνβειίζηεθε

πιήξσο απφ ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ

κεηαλεσηεξηθνχ αλζξψπνπ θαη νχηε θαλ ζηε Μεηαθπζηθή επηηξέπεηαη λ’ αζρνιείηαη
κε ηε ζθνηεηλή νπζία ηνπ, αληηπαξαζεηηθά θνξηίζηεθε ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ πξψελ
ηζφξξνπνπ δηπφινπ κε ηνλ ηνληζκφ θαη ηελ ππεξθφξηηζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο
πξαθηηθήο ηνπ έξσηα.
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Αθαηξψληαο ζηα γξήγνξα πνιιέο ζεκαηνδνηήζεηο θαη ζεκαίλνληα, πνπ αθνξνχλ
ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχλδεζεο ησλ αλζξψπσλ, μεπεξλψληαο ηνλ ζεζκηθφ ζεβαζκφ, ηελ
θνηλσληθή αλνρή θαη θηιαλζξσπία, ιίγα κέλνπλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ νπζία πνπ
απνκέλεη. Έξσηαο ζηε κεηακνληέξλα επνρή ζεκαίλεη, θπξίσο, ζεμνπαιηθή
δηαζεζηκφηεηα. Άλζξσπνο ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο ζεκαίλεη πνιίηεο κε ζψκα,
ζάξθα νιίγε θαη επηκήθε νζηά…πξσηίζησο!
Μεηά ηε κεγάιε αιιαγή πνπ ζπληειέζηεθε, ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε, ζηελ
θνηλσληθή δσή, φζν ζνβνχζε ν κνληεξληζκφο (π.ρ. ε είζνδνο ηεο γπλαίθαο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο, ην θεκηληζηηθφ θίλεκα, ν εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ θξάηνπο, ε αλάπηπμε
ησλ θνηλσληθψλ πξνλνηαθψλ παξνρψλ, ε απνζχλδεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ
αλαπαξαγσγή, ν νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ, ε
ηερλεηή γνληκνπνίεζε, ε κνλνγνλετθφηεηα, ε ππνγελλεηηθφηεηα, ε αχμεζε ηεο
αλεξγίαο, ε αδηαθνξία γηα ηελ εξγαζία, ε αλάγθε γηα ειεχζεξν ρξφλν), ζεσξείηαη
θπζηθφ επαθφινπζν λα θαηαγξαθνχλ αληαλαθιάζεηο απηψλ ησλ αιιαγψλ ζηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηδηαίηεξα ζην ηνπίν ηνπ έξσηα. Έθεηλν κνηάδεη, κάιινλ, κε
ην νισκηθφ ηνπίν ησλ Φαξψλ κεηά ηελ απνςίισζε, φπνπ ε «ζεμνπαιηθφηεηα», ζηε
ζέζε ηεο Γφμαο, κνλάρε πξνρσξεί, θνξψληαο ζηεθάλη ζηελ θφκε, γηλνκέλν απφ ηα
ιίγα ρνξηάξηα πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ έξεκε γε.
Ρνχρα θαη ζηνιίδηα, ελδπκαζίεο θαη απνθαιχςεηο, ζρήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο,
ππνθξίζεηο θαη εμνκνινγήζεηο, κεηακεζνλχθηηεο ζπνλδέο κε νπίζθη θαη ιηθλίζκαηα,
κνλαμηά θαη θσλαζθίεο, θνξλαξίζκαηα, κπνηηιηαξίζκαηα, ζηξηκσμίδη, δεινηππίεο,
θαζαξίεο, πξνθπιαθηηθά, γξήγνξν ζεμ ζην απηνθίλεην, λπθηεξηλά ηξνραία, δηαδχγηα,
έλα μφδεκα αλζξψπηλεο δχλακεο αζχιιεπηεο έθηαζεο, ζην βσκφ ηεο, ρσξίο θαλεξφ
λφεκα, απηνθαηαλάισζεο ηεο εξσηηθήο δηαζεζηκφηεηαο. Φαίλεηαη φηη ην θιαζηθφ
δεπγαξάθη, πνπ φινη καο δήζακε, λα εξσηνηξνπεί κε ηε δσή θαη λα εξσηεχεηαη, εηοέηεξνλ, είηε ζηα παγθάθηα θαη ηα ζθνηεηλά δξνκάθηα ησλ πφιεσλ, είηε ζηηο εμνρέο,
είηε ζηηο κηζνθσηηζκέλεο θάκαξεο, πλέεη ηα ινίζζηα, αθήλνληαο, κάιινλ, κηα γιπθηά
λνζηαιγία θαη κηα δηάρπηε αλεζπρία γηα ηελ ηχρε ησλ ζρέζεσλ.
Ση αλαθαίλεηαη θαη ηη επηθξαηεί; Ζ εξσηηθή δηαζεζηκφηεηα κεηαιιάζζεηαη θαη
ηαπηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ην ζρήκα ηνπ δεχγνπο άλδξαο- γπλαίθα ηαξάζζεηαη
θαη παξνπζηάδεη ηζρπξνχο θξαδαζκνχο, πνπ νδεγεί ζηελ απνζηαζεξνπνίεζή ηνπ,
παξάγνληαο κηα εμαηξεηηθά κεγάιε θαη απξφβιεπηε θηλεηηθφηεηα ζηε ζεμνπαιηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ηεο κεηακνληέξλαο επνρήο. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ε
ζεμνπαιηθφηεηα, έρνληαο ράζεη ην εξσηηθφ ηεο ππφζηξσκα πνπ ηελ δηαπνηίδεη θαη ηελ
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θάλεη

λ’ απνθηά δηεηζδπηηθφηεηα θαη δηαπεξαηφηεηα, γίλεηαη φιν θαη πην απηφ-

αλαθνξηθή, φιν θαη πην απηφ-θαηαλαισηηθή, δειαδή απηφ–εξσηηθή θαη κνλαρηθή.

Μάηνο 2001
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Οηθεηφηεηα θαη αλνηθεηφηεηα ζηα Ησάλληλα.
Σα Ησάλληλα απνηεινχλ κηα πφιε, πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά
παξά ζαλ κηα αγθαιηά θαη νκπξέια ηαπηνρξφλσο, θαζφηη ζε κηα αθηίλα 5 ρικ. κήθνπο
θαη πιάηνπο 2 ρικ. ζηεγάδεη εθαηφ ρηιηάδεο θφζκν θαη δε δηαζέηεη θπζηθά φξηα
δηαθπγήο ιφγσ ηεο ιίκλεο, ηνπ Μηηζηθειηνχ, ηνπ Απγνχ θαη ηνπ ιφθνπ ηεο Δ.Ζ.Μ. Ζ
αγθαιηά απηή έρεη γιχθα, πξνζθέξεη πξνζηαζία, αζθάιεηα, ζπγθξαηεί, εκπεξηέρεη θαη
απνζβαίλεη ηνπο θξαδαζκνχο, απνηξέπεη ηελ απηνλνκία, νξγαλψλεη ζρέζεηο θαη
νλνκαηνδνηεί,λνεκαηνδνηψληαο ηα ζπγθξαηνχκελα Τπνθείκελα, πξνζθέξεη απνδνρή,
δεκηνπξγεί

αίζζεκα ηαπηφηεηαο, πξνζδίδεη

θχξνο,

ππφζρεηαη

έλα κέιινλ

νξγαλψλνληαο ηνλ ρξφλν θαηαδπφκελε ζην παξειζφλ, φπνπ ε δφμα, ε ιακπξφηεηα
θαη ε αίγιε κεγαινπξγνχλ θαη ζηηγκαηίδεη ην κέιινλ, ζχκθσλα κε ην «ρξίζκα» θαη ην
«ρξεζκφ» ηνπ εκπεξηέρνληνο. Ζ νκπξέια, επίζεο, είλαη κεγάιε, αιεμήιηα,
αιεμίβξνρε, αιεμηθέξαπλε, πξνζδίδνληαο ζηελ νξνθή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ έλα
ρξψκα κνπληφ, ιίγν ζθνηεηλφ, ιίγν γθξίδν ζαλ ρακεινηάβαλν δσκάηην κε εκίθσο,
ζαλ θάκαξε κε θιεηζηά παληδνχξηα, ζαλ κηα πφιε ζην ιπθφθσο ηνπ βηνξπζκνχ ηεο,
ζαλ κηα πνιηηεία πνπ ιήγεη ε ζεηεία ησλ αξρφλησλ ηεο, ησλ δηνξηζκέλσλ κε ηε δφμα
ηνπ ρακέλνπ έλδνμνπ παξειζφληνο ηεο.
Αγθαιηά, ηαπηφρξνλα, ζεκαίλεη νηθεηφηεηα, γλσξηκία, ζπλαηζζεκαηηθή θηιία,
θηιφηεηα θαη κίζνο, ζρέζε πξνζψπσλ κε ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ξφινπο ζαθείο
θαη ζπγθεθξηκέλνπο. ε ηέηνηεο αγθαιηέο κεγάισζε ε πφιε ηα παηδηά ηεο, φπνπ ε
πφιε–κεηέξα-ηξνθφο γαινπρεί θαη θξνληίδεη ηνπο κειινληηθνχο άλδξεο θαη ηηο
γπλαίθεο πνπ ζα ηελ θαηνηθήζνπλ σο απηφλνκα, ελήιηθα Τπνθείκελα. Κάησ απφ ηελ
νκπξέια ηνπ νπξαλνχ ηεο πφιεο κέζα ζηε ιεθάλε ηνπ ηνπίνπ, ε θνηλσλία ησλ
Τπνθεηκέλσλ

θαη

ησλ

Πνιηηψλ

ζηνηρίδεηαη,

ζηξσκαηψλεηαη,

δηαηάζζεηαη,

νξγαλψλεηαη, νξηνζεηεί θαη νξηνζεηείηαη, θηλείηαη ζην αθίλεην θαη ρακειφ ηνπίν.
αλ απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, ε νηθεηφηεηα ζπλήζσο αλζεί θαη είλαη
βαζηά, πξσηαξρηθή, ζσκαηηθή ζαλ ηελ νηθεηφηεηα ησλ εξαζηψλ, ζαλ ηελ νηθεηφηεηα
ηνπ ζψκαηνο πξνο ην πνζεηφ άιιν ζψκα. Έηζη, ε νηθεηφηεηα απνθηά ρξνληθή
δηάζηαζε θαη, επνκέλσο, ηζρπξή αληνρή. Απ’ απηφ ην γεγνλφο ίζσο πξνθχπηεη ε
λνζηαιγία απηψλ πνπ ζηεξήζεθαλ ηελ αγθαιηά–νκπξέια ηεο πφιεο θαη ηνλ ηφπν
ηνπο σο κάλαο–ηξνθνχ. Απηή ε λνζηαιγία θαξθψλεη ηελ επηζπκία ησλ πνιηηψλ
ηνχηεο ηεο πφιεο ζηνλ ηφπν ηνπο θαη ηελ απεπζχλεη πξνο αιιήινπο.
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Μηα θνηλσλία εμαηξεηηθά θιεηζηή θαη εζσζηξεθήο, αζθπθηηθά πεξηραξαθσκέλε,
φρη απφ γελεηηθά, θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά απφ ζπκβνιηθά ζπλαηζζεκαηηθά
θαη ςπρνθνηλσληθά, ψζηε λα πιεζηάδεη ηα φξηα κηαο ξαηζηζηηθήο θνηλφηεηαο: Παο κε
Γηαλληψηεο Βάξβαξνο, παο κε Ζπεηξψηεο αλνίθεηνο, παο μέλνο, μέλνο θαη καθξηλφο.
Πνχ βξίζθεηαη, άξαγε, ε θηιία θαη ε δεζηαζηά θαη ε εγθαξδηφηεηα κεηαμχ γλσζηψλ
θαη αγλψζησλ πνιηηψλ ηεο πφιεο;
ηα Γηάλλελα βιέπνπκε ηηο παξέεο, βιέπνπκε ηηο κηθξέο νκάδεο ησλ αλζξψπσλ
γχξσ απφ ηα ηξαπέδηα ησλ θαθελείσλ, ησλ ηαβεξλείσλ αθφκε θαη ησλ ηαρπθαγείσλ,
θαηλφκελν πνπ εθιείπεη ζηηο πξσηεχνπζεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Ζ θαζεκεξηλφηεηα
πεξηιακβάλεη ηε ζπλχπαξμε πνιιψλ αλζξψπσλ απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ, γηα
θαθέ, πνηφ, ζπδήηεζε ζε ρψξνπο θνηλνχο, καθξηά θαη έμσ απφ ηα ζπίηηα. ’ απηήλ
ηελ πφιε βιέπνπκε δηπιά ηξαπέδηα ζηνλ δηεπξπλφκελν θχθιν ηεο παξέαο, πνπ πνιχ
ζπρλά πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα άηνκα ησλ ηεζζάξσλ, πνπ πξνβιέπνπλ νη θιαζηθέο
δηαηάμεηο ησλ ρσξνζεηψλ. ηνπο δξφκνπο παξέεο λεαξψλ, ζπλήζσο θνξηηζηψλ, αιιά
θαη αγνξηψλ πέξαλ ησλ δπν, ηξεηο, ηέζζεξηο θαη πέληε, καο μαλαζπκίδνπλ ηελ
πξσηνγελή, θνηλνηηθή πξνέιεπζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πξσηαξρηθή ηνπ αλάγθε λα
πξαγκαησζεί ζήκεξα ζε ηφπν θαη ρξφλν θνηλσληθφ θαη θνηλνηηθφ.
ηα Ησάλληλα ην δίπνιν δεκφζηνο-ηδησηηθφο βίνο είλαη θαιά νξγαλσκέλν. ηνλ
ηδησηηθφ ρψξν ιεηηνπξγεί ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλχπαξμε
ηξηψλ γελεψλ λα ζπκβηνχλ ζηνλ ίδην ή ζε παξαπιήζηνπο ρψξνπο, φπνπ ζξηακβεχεη ε
νηθεηφηεηα, νη αλνηρηέο πφξηεο, ε επηθνηλσλία, ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη ε
ζρέζε πνπ, ελίνηε είλαη κελ ζπγθξνπζηαθή, αιιά θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθή δε. Πέξα
θαη έμσζελ ησλ νξίσλ ηεο νηθνγέλεηαο νξζψλεηαη ην ηείρνο ηεο αλνηθεηφηεηαο, ηεο
δπζπηζηίαο, ηεο θαρππνςίαο, ζπρλά ηεο αθηινμελίαο θαη φισλ φζσλ πεξηιακβάλεη ε
αλνηθεηφηεηα. Παο θνηηεηήο έρεη αμία δξαρκηθή θαη ηειεπηαία, επηπρψο, πνιηηηζηηθή,
κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, πνπ δίλεη γνεηεία θαη νκνξθηά ζε κηα γεξαζκέλε θνηλσλία.
Παο μέλνο αληηκεησπίδεηαη ρξεζηκνζεξηθά γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζπλζήθεο
νπδεηεξφηεηαο, πνπ ελίνηε είλαη απαξαίηεηεο γηα λα πξνθπιάζζεηαη «ην απφξξεηνλ»
ησλ θιεηζηψλ θσδίθσλ ηεο θιεηζηήο θνηλσλίαο. Ίζσο θαη νη Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νη
Αιβαλνί λα θαηαγξάθνληαη σο μέλνη θαη καθξηλνί, παξά ην πιεζίζηηνλ ησλ δεζκψλ
θαη ησλ ρηιηνκέηξσλ πνπ ηνπο ζπλδένπλ κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Σν
Παλεπηζηήκην είλαη, θπξίσο, κηα ππεξεζία εμφρσο αληαπνδνηηθή νηθνλνκηθά.
Αλαξσηηέκαη, πνηά είλαη ε δηαδηθαζία αθνκνίσζεο ησλ πνιηηψλ κηαο πφιεο, πνπ
ν πιεζπζκφο ηεο απμάλεηαη θαη πνπ δελ έρεη ηελ φςε κηαο απξφζσπεο θαη ρανηηθήο
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Αζήλαο. Ο κεραληζκφο ηεο νηθεηφηεηαο ιεηηνπξγεί αθφκε θαη γηα ηνπο θησρνχο, ηνπο
επαίηεο, ηνπο πεξηπαηεηηθνχο θαη ηνπο clochards. Τπάξρεη απηφ ην θαηλφκελν ζηα
Ησάλληλα, άξαγε; H αλνηθεηφηεηα παξακνλεχεη θαη ραξάδεη δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ
πνιηηψλ απηήο ηεο πφιεο. Έρνπκε γίλεη φινη γλσζηνί άγλσζηνη, έρνπκε φινη πνιινχο
γλσζηνχο θαη αηζζαλφκαζηε θαιά, πιελ φκσο έρνπκε πνιινχο γλσζηνχο, πνπ καο
είλαη εληειψο άγλσζηνη αιιά νηθείνη. Δδψ ε γνεηεπηηθή θαη πξσηφηππε νηθεηφηεηα–
αλνηθεηφηεηα ησλ Ησαλλίλσλ καο ζψδεη φινπο. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε νηθεηφηεηα πνπ
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη απφ ηελ άιιε, ε αλνηθεηφηεηα ζαλ κεραληζκφο νξηαθήο
θνηλσληθήο νκνηφζηαζεο πξνζηαηεχεη εκάο θαη απηνχο ζρεδφλ ηζφηηκα κέζα ζηελ
θνηλσλία, αλ καο απαιιάζζεη απφ ην θφβν ηνπ μέλνπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ.
Γξάθνληαο φια απηά αλαξσηηέκαη θαη ςάρλσ λα βξσ ηε γνεηεία ηεο θξπκκέλεο
ζπλνρήο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη λα δηαθξίλσ ηνπο ζπλεθηηθνχο αξκνχο, πνπ ηε
δηαηεξνχλ νκνηνζηαηηθή, δσληαλή θαη ειθπζηηθή, παξφηη ν ρξφλνο θαη ε ηζηνξία ηελ
έρνπλ βαξχλεη, ψζηε λα θαίλεηαη καθξνζθνπηθά θνπξαζκέλε, γεξαζκέλε θαη
κνλαρηθή.

Μάηνο 2003
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Σα θαθνκαζεκέλα θνξίηζηα.
Σα Ησάλληλα ζε κεγάιν βαζκφ είλαη ε πφιε ησλ γπλαηθψλ θαη ε πφιε πνπ
ηαηξηάδεη ζηηο γπλαίθεο. πσο απιψλεηαη γχξσ απφ ηε ιίκλε θαη θπθιψλεηαη απφ ηα
βνπλά ηεο κνηάδεη ζαλ έλα θαηαπιεθηηθφ ελδηαίηεκα, έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ
ζαλ έλαο ρψξνο γηα ηελ θαηνίθεζε απαηηεηηθψλ ζσκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, πνπ
θξαδαίλνπλ ηελ αθξαία απαίηεζε: containing and holding, safety, επεκεξία,
απφιαπζε, ζηακάηεκα ηνπ ρξφλνπ, λεφηεο, δεινηππία, δηεθδίθεζε, βίσκα. «Σα
Ησάλληλα είλαη κηα εξσηηθή πφιε», απεθάλζε πξφζθαηα γεξαηφο πνιηηηθφο, γεγελήο
ηνπ βηψκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο εκπεηξίαο.
Γεξαηέο θαη λεφηεξεο γπλαίθεο ηεο πφιεο δηαθξίλνληαη γηα ηελ θνκςφηεηά ηνπο.
Πάληνηε θαινληπκέλεο, θαζαξέο θαη θαινβακκέλεο αξρφληηζζεο ηεο αηζζεηηθήο
εμαηηίαο ηεο θαηαλάισζεο, πεξηδηαβαίλνπλ ηελ παξάδνζε θαη ηελ λεσηεξηθφηεηα κε
απίζαλα άικαηα. Με ην ίδην έλδπκα πξνζθπλάλε ηηο εηθφλεο, ρακεινβιεπνχζεο θαη
ζεκλπλφκελεο, κε ηνλ ίδην καλδχα παξαβηάδνπλ ηνπο κπζηηθνχο θψδηθεο ηεο εζαεί
αθνζίσζεο , δήζελ ράξηλ ηεο ιαηξείαο ηνπ εθήκεξνπ. Σν βιέκκα ηεο γπλαίθαο ζηελ
Αλαπαξάζηαζε ηνπ Θεφδσξνπ Αγγειφπνπινπ θαη ην γήηεπκα ηεο γπλαίθαο ζην
Πξνμεληφ ηεο Άλλαο ηνπ Παληειή Βνχιγαξε είλαη ηα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
θπθινθνξνχζεο παγίδαο ππφ ην ζρήκα ηεο αζσφηεηαο θαη ην φρεκα ηεο θαηαπίεζεο.
Αλήζπρν βιέκκα θαη γνεηεπηηθφ θνξκί απηή είλαη ε ζπληαγή ηεο νινθιεξσκέλεο
δηαζεζηκφηεηαο.
Γηα λα θηλεηνπνηεζεί, φκσο, ην ζρήκα ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα αμηψλ ή απαμηψλ,
πνπ λα ιχζεη θαη ηνπο ηειεπηαίνπο θφκπνπο ηεο αθηλεζίαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο
θαζήισζεο. Σν ζχζηεκα απηφ πξνζθέξεηαη πινπζηνπάξνρα απφ ηηο ζεσξίεο ηεο
κεηαλεσηεξηθφηεηαο, πνπ πξεζβεχνπλ φηη δελ ππάξρεη θαλέλα θαηαδπλαζηεπηηθφ
παξειζφλ ζηνλ άλζξσπν, ν άλζξσπνο είλαη εληειψο απνδεζκεπκέλνο απφ θάζε έλλνηα
παξαδνζηαθήο ζέζκηζεο θαη ηζηνξηθήο δέζκεπζεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηα ήζε θαη
έζηκα, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα γισζζηθά φξηα, ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο.
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, ν άλζξσπνο είλαη θαηαδηθαζκέλνο
λα δήζεη κέζα θαη εληφο ηεο αβεβαηφηεηαο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ απφιπηε ειεπζεξία
έλαληη ησλ άιισλ θαη ηελ αθξαία θαη, ελίνηε, απζαίξεηε απηνζέζκηζή ηνπ. Έηζη, άλεπ
νξίσλ, άλεπ φξσλ, απφ ην κεδέλ ή ην άπαλ ζην απφιπην θαη ην άπεηξν.
Σν κήλπκα ειήθζε θαη ηα θνξηηζφπνπια, πξαγκαηηθά ςειά θππαξηζζφπνπια
ζήκεξα, δίκεηξα, ιηγλά, κε ζχγρξνλν νπιηζκφ, ην θηλεηφ, ηα ζηγαξέηηα θαη ην θιεηδί

22
ηνπ ακαμηνχ αλά ρείξαο, μερχζεθαλ ζηνπο δξφκνπο, ηηο αγνξέο, ηα ακθηζέαηξα, ηα
θαθέ θαη ηα ζαιέ, ηα μελπρηάδηθα, ηα ειιελάδηθα, ηα πξσηλάδηθα, ηα άθηεξ θαη ηα
ζεκλά. πνπδάδνπλ ηα θνξίηζηα, αιιά δελ δηαζέηνπλ παηδεία ψζηε λα ζπληεξήζνπλ,
λ’ αλαπαξάγνπλ πνιηηηζκφ, είλαη απζάδε θαη αγελή κε κηα ηδηαίηεξε αξγθφ,
πξνθιεηηθή θαη ρπδαία, θαη είλαη ηδηαηηέξσο επηζεηηθέο. Βαζχηαηα αληαγσληζηηθέο
κεηαμχ ηνπο –νη ζπγθξνχζεηο ησλ λέσλ γπλαηθψλ αγγίδνπλ, πιένλ, ηα φξηα ηεο
ςπρνπαζνινγίαο- αιιά βαζχηαηα πεξηθξνλεηηθέο πξνο ηνπο άλδξεο ζπλνκήιηθνχο
ηνπο, παίδνπλ ελ νπ παηθηνίο. Αιηεχνπλ δπζηπρή ζεξάκαηα γηα λπθηεξηλέο
επηβξαβεχζεηο ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο ελ νλφκαηη ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο
απειεπζέξσζεο. ην φλνκα ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάζεζεο γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ,
πνπ ζπρλά θαηαιήγεη ζε γλσξηκία κε ηνλ εθεκεξεχνληα κεηά ην ηξνραίν, ηνλ
γπλαηθνιφγν γηα ηελ έθηξσζε ή ηνλ ςπρνζεξαπεπηή γηα ηελ απφγλσζε κεηά ηα
πξψηα ραζηνχθηα, ηα ράπηα έθζηαζε θαη ηα θαλλαβηλνεηδή. Δίλαη ηδηαηηέξσο αζηαζή,
δελ δεζκεχνληαη γηα ηίπνηε, νχηε ελ νλφκαηη ηνπ παηξφο, ν νπνίνο παξαθνινπζεί
δεκνζηνγξαθηθά ηελ εμέιημε ηνπ εγρεηξήκαηνο.
Ζ ππεξβνιηθή απειεπζέξσζε ηεο έλλνηαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ έλλνηα
θάζε εζηθήο, αθφκε θαη πέξαλ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, βχζηζε ηα
θνξηηζφπνπια ζην αδηέμνδν: Οη «απιέο δνξθάδεο» δνπλ ηε ζεμνπαιηθή ειεπζεξία,
ρσξίο λα λνηάδνληαη γηα πεξαηηέξσ ζπκβαιιφκελα θαη ζπκβνιηδφκελα. «Οη
γαηνχιεο» θαιχπηνπλ ηα ειιείκκαηα παιαηψλ απνζηεξήζεσλ θαη παγηδεχνληαη ζε
ζρέζεηο ή γάκνπο κε παληξεκέλνπο ή ρσξηζκέλνπο ζαξαληάξεδεο. Οη «κνληέξλεο»
πξνεγνχληαη δηδάζθνληαο ηελ επεκεξία θαη ηελ -ρσξίο θφπν- απφιαπζε. Δπηπρψο,
ππάξρνπλ θαη νη «ππνςηαζκέλεο», νη «αλήζπρεο», πνπ ζέξλνπλ ην ρνξφ ηεο
πξσηνπνξείαο, εηζάγνληαο ηελ αγσλία ησλ κεηαυιηζηηθψλ απνιαχζεσλ, γηα ηηο νπνίεο
πξψηε κίιεζε ε άξξα Κέελ ζην δξακαηηθφ έξγν ηεο «Καζαξνί Πηά».
Σα θνξηηζφπνπια δελ παληξεχνληαη πξηλ ηα ηξηάληα, ζέινπλ ζθφδξα λα εξγαζζνχλ
ζην δεκφζην ή ζε επηδνηνχκελα ζεκηλάξηα ηνπ ΟΑΔΓ, επηδηψθνπλ ιίγν κεηά έλα
γάκν, έλα παηδί θαη έλα δηαδχγην. Θέινπλ κε ηδηαίηεξε απαίηεζε ρξήκαηα, πνιιά
ρξήκαηα. Ενχκε ζε κηα επνρή πνπ νη γπλαίθεο απνιακβάλνπλ κε πξσηνθαλή
βνπιηκία ην δηθφ ηνπο ρξήκα, ην ρξήκα ησλ αλδξψλ ηνπο, ηελ πεξηνπζία ησλ
παηεξάδσλ ηνπο, ησλ κεηέξσλ ηνπο, αθφκε θαη ηελ ζχληαμε ησλ παππνχδσλ ηνπο
ρσξίο πεξίζθεςηλ, ρσξίο ιχπελ, ρσξίο αηδψ. Φπζηθά, δελ έρνπλ ρξφλν γηα ράζηκν. Σν
θνκκσηήξην πεξηκέλεη, νη δηαηηνιφγνη, νη ζχγρξνλνη λανί φπνπ ζκηιεχεηαη ην θνξκί
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απφ ην ζαξάθη, δειαδή ηα γπκλαζηήξηα, νη λέεο θνιπκβήζξεο ηνπ ηισάκ, ησλ
αλαινγηψλ ηεο θνκςφηεηαο θαη ηεο ζηπιηδαξηζκέλεο νξζφηεηαο.
Παξφιε ηε ζχγρξνλε ζχγρπζε θαη ηε ζθνηεηλή πνξεία ησλ λέσλ γπλαηθψλ, κηα
πνξεία πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πξνζπάζεηα γηα ηαχηηζε κε θάζε αξλεηηθφ,
πνπ ηηο απεηινχζε ή ηηο απεηιεί, ζηα Ησάλληλα δνπλ θαη ραίξνληαη παλέκνξθα θαη
ηδηαηηέξσο εξσηηθά, φζν θαη ραξηζκαηηθά ηα λέα θνξίηζηα. Μηα ηέηνηα παξαθαηαζήθε
ζα πξνζζέζεη έλαλ αθφκε ζξχιν ζηελ εηθνλνπιαζία ηεο.

Οθηψβξηνο 2003
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Γηαηί δελ ηνικνχλ νη Γηαλληψηεο;
Μηα ςπρνινγηθή, αλζξσπνινγηθή θαη θνηλσληθή αηηηνιφγεζε ηεο Γηαλληψηηθεο
αηνικίαο θαη ηεο κε δηεθδηθεηηθφηεηαο.

«Αξθνχλ, πιένλ, ηα λάκαηα ηεο επάλδξνπ Ζπείξνπ. Αξθνχλ, πιένλ, ηα ζπλαμάξηα
ησλ ιαθπξαγσγψλ ηνπ ζπέξκαηνο. Αξθνχλ αη χπνπιαη δηεηζδχζεηο ησλ πθάισλ
ζεκάληξσλ ζη’ αηκνζθαηξηθά ζηξψκαηα ηεο ιήζεο. Αξθνχλ. Σψξα ε ςπρή καο πνζεί
ηε γαιήλελ. Σψξα ε ςπρή καο πνζεί ηε ραξάλ, έζησ θαη αλ απαηηείηαη δη΄απηφ, αθφκε
θαη γηα κηαλ κφλε ζηηγκή ή ηεο αχξηνλ ή ηεο ρζεο, ε εμσκήηξηνο θχεζηο ηνπ θφβνπ
κεο ζηα επηξξηπηάξηα ηεο αζαλαζίαο..
Έζησ θαη αλ ε ζπζία πνπ απαηηείηαη θαη πάιηλ απφ εκάο είλαη ηφζν νδπλεξή.»
N.Δγγνλφπνπινο, «Γνηζηθή Πηθξία», 1946.
.
Υξφληα ηψξα, πάλσ απφ έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα, αθνχκε φηη ε Ήπεηξνο αλήθεη
ζηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα θξηηήξηα κε
ηα νπνία γίλεηαη απηή ε θαηάηαμε είλαη ν πινχηνο, δειαδή ην πνζνζηφ ηνπ
αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο θαη νη ελ γέλεη θαηαζηαηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο
πεξηνρήο θαη ηνπ λνκνχ. χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε
Ήπεηξνο θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε, ζηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνρψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδνο κε βάζε ηνλ πινχην. Χο πινχην δε δελ
ελλννχκε κφλν ην θεθάιαην θαη ηα νηθνλνκηθά δηαζέζηκα απνζέκαηα, αιιά επηπιένλ
ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνζθέξεηαη γηα αλαπηπμηαθέο
δπλαηφηεηεο. Γελ είλαη επί ηνπ παξφληνο ζηηο πξνζέζεηο κνπ λ’ αζρνιεζψ κε κειέηεο
γηα ηελ αμηνπνίεζή ησλ θπζηθψλ πφξσλ γεληθά. Θ’ αζρνιεζψ κφλν κε ηνπο
αλζξψπηλνπο πφξνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ
δπλαηνηήησλ, απηφ πνπ ιέκε ζηελ νηθνλνκία ηεο αλάπηπμεο σο αμηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πνπ ζηελ αγγινζαμσληθή νξνινγία θαηαγξάθεηαη σο
αμηνπνίεζε ησλ «human resources». Γη’ απηφ επαίξνληαη ζπρλά νη ληφπηνη, θπξίσο νη
παιαηνί Γηαλληψηεο, πεξηθέξνληαο κε θακάξη ζηνηρεία απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα
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νπνία παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα θαη αλαμηνπνίεηα σο ζήκεξα. Αο δνχκε, ινηπφλ,
ηα ςπρνθνηλσληθά θαη αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Οη αλζξψπηλνη πφξνη, είλαη νη άλζξσπνη ελ δξάζεη, δειαδή ην ζψκα ηνπο, ην
κπαιφ ηνπο, ε λννηξνπία ηνπο, ε ςπρή ηνπο, ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε, ην θνηλσληθφ
ηνπο φξακα, ε εθπαίδεπζε θαη ε ηερλνγλσζία ηνπο, νη δεμηφηεηέο ηνπο, ε θνηλσληθή
ηνπο πξννπηηθή ελ ιεηηνπξγία θαη ε θνηλσληθή ηνπο δξάζε. Αλζξσπνινγηθά, ην
ζψκα ησλ Γηαλλησηψλ, ηεο θαζεζηεθπίαο ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ, κηθξφζσκν, ζηαζεξφ,
φρη ηφζν θαιαίζζεην, πξφζσπν κε ζθηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά, κε ζηνηρεία κηαο ήπηαο
ηαιαηπσξίαο, κηαο ήπηαο ζηελνρψξηαο θαη κηαο ειαθξηάο θαρεμίαο.Σν χςνο κεγαιψλεη
φζν νη γεληέο αιιάδνπλ, αιιά ην χςνο ησλ αλζξψπσλ ηεο κέζεο ειηθίαο είλαη κεζαίν
ή θαη ρακειφ, γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηαδηθαζία ηεο
αλάπηπμεο κε αξλεηηθφ πξφζεκν, ππνλνκεπηηθφ κηαο γνληδηαθήο θαη πνιηηηζκηθήο
πξνηθνδφηεζεο. Ζ κνξθή είλαη αλάινγε κε ην θπζηθφ ηνπίν, επξπγψληα, πιαηηά,
άιινηε κε γσλίεο ακβιείεο, κεγαιφζρεκε, αδξή, ζπρλά αδηαθνξνπνίεηε. Ζ ςπρή
είλαη «δνκεκέλε ζαλ πέηξα έγξαθα» (έγξαθα πξηλ απφ έμη ρξφληα ζην παιηφηεξν
θείκελφ κνπ, «Γηαηί δελ ρακνγεινχλ νη Γηαλληψηεο», (βι. Δπηινγέο η.14,1998)). Ζ
ςπρή, ινηπφλ, ησλ Γηαλλησηψλ είλαη δνκεκέλε ζαλ πέηξα, πνπ ζεκαίλεη πσο είλαη
ςπρή αλέθθξαζηε, κε ηα ζπλαηζζήκαηα εζψθιεηζηα, κε εζσζηξέθεηα, κε
ζπγθξαηεκφ ηνπ ζπκνχ,

κε ζπγθξαηεκφ ηνπ πέλζνπο θαη ηεο ραξάο, θαη θαη’

επέθηαζηλ ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο θνηλήο δσήο, ηεο ζπλχπαξμεο, ηεο
ζπλαιιειίαο θαη ηεο αιιεινπεξηρψξεζεο.
Ο θνηλσληθφο εαπηφο ηνπ Γηαλληψηε ραξαθηεξίδεηαη σο θνβηθφο, ζεβαζηηθφο,
ζπρλά ππνηαθηηθφο, θπξηαξρηθά ππνρσξεηηθφο θαη κε δηεθδηθεηηθφο ηειεπηαία. Έλαο
ξφινο, πνπ ζέβεηαη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, πνπ απνδέρεηαη ην status quo θαη,
πνιιέο θνξέο, δελ εθθέξεη ιφγν αλαηξεπηηθφ, παξά κφλν ζπκβηβαζηηθφ ησλ
πξαγκάησλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηεπζεηήζεσλ. Δμ’ νπ θαη ν θνηλσληθφο
ξηδνζπαζηηζκφο ησλ δπν πξνεγνχκελσλ αηψλσλ, πνπ ραξαθηήξηδε ηελ πξψηε αζηηθή
ηάμε ελ Διιάδη, ν νπνίνο, παξφιν πνπ νξγαλψζεθε απφ ην πλεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ
ησλ Γηαλλησηψλ θαη ησλ Ζπεηξσηψλ ηεο δηαζπνξάο ελ γέλεη, κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ
εζληθνχ θξάηνπο, άξρηζε λα εθιείπεη ζηαδηαθά θαη λα ζβήλεη ηνλ ηειεπηαίν αηψλα κε
ηελ παξακέλνπζα αληη-αλαπηπμηαθή πεξηραξάθσζε ηεο Ζπείξνπ. Ο θνηλσληθφο
εαπηφο

ηνπ

Γηαλληψηε

θαη

ηεο

Γηαλληψηηζζαο

ζηέθεηαη

αλαγθαζηηθά

νπδεηεξνπνηεκέλνο, ζξελψληαο κηα θνηλσληθή νινθιήξσζε πνπ δελ επέξρεηαη. Ο
θνηλσληθφο εαπηφο ηνπ αλζξψπνπ ζηα Γηάλλελα είλαη θνβηθφο, δχζπηζηνο θαη νηνλεί
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απφκαθξνο, ζηέθεηαη καθξηά απφ ηνλ άιιν, έηζη φπσο παξαδεηγκαηηθά ρηίδεη θαη ην
ζπίηη ηνπ ζε απφζηαζε, ζηνπο νηθηζκνχο ησλ ρσξηψλ ηεο ελδνρψξαο, έηζη φπσο
ζηέθεηαη ζε απφζηαζε θαη ζην δηακέξηζκα ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ δεη, κε θιεηζηή ηελ
πφξηα θαη κε ιίγα ιφγηα γηα ηνλ γείηνλά ηνπ. Ζ ζπλχπαξμε επηηξέπεηαη κφλν ζε
νκναίκαηεο ζρέζεηο, κφλν εληφο ησλ δεζκψλ αίκαηνο, κε ην γελλεηηθφ ηεθκήξην ηεο
απνδνρήο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, εμ’ νπ θαη ε ζπλχπαξμε ζ’ έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ
ησλ ζπγγελψλ ζην ίδην ζπίηη θαη ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ
ειεχζεξε θνηλσληθή ζπλχπαξμε αλζξψπσλ ηεο ηδίαο νηθνγέλεηαο, πνπ ζεκαηνδνηεί
ζαθέζηεξα θαη ηνλ νηθνγελεηαθφ ραξαθηήξα ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο ζηα Ησάλληλα,
αιιά ηνλίδεη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θαηλφκελα ελδννηθνγελεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ
κίζνπο, ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο αληηδειίαο κ’ φια ηα θαηαζηξεπηηθά
ζπκπαξνκαξηνχληα απηνχ ηνπ ζπκβάληνο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηελ ςπρηθή πγεία
θαη ηελ επεκεξία ηεο πφιεο.
Ζ λννηξνπία είλαη δηρνηνκεκέλε, κε φξνπο κηζνγεκάηνπ- κηζνάδεηνπ πνηεξηνχ,
αζθπθηηθά δνκεκέλε κε απζηεξνχο θαλφλεο ηεηξαγσληζκέλεο ινγηθήο, ελίνηε
άθακπηε ή δχζθακπηε κε ζπλεθηηθέο, γλσζηηθέο, δνκηθέο κνλάδεο θαη λνεηηθέο
θαηαζθεπέο, αζθπθηηθά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, ζε βαζκφ λα ραξαθηεξηζηεί σο
αλειαζηηθή ζθέςε, σο μεξνθεθαιηά, σο ηζρπξνγλσκνζχλε θαη σο πείζκα. Φαίλεηαη,
φκσο, φηη κηα ηφζν απζηεξά δνκεκέλε ζθέςε θαη λννηξνπία αθήλεη πνιχ ιίγα
παξάζπξα γηα ηελ επειημία ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο θαη ηελ θνηλσληθή
αιιειεγγχε, αιιά θαη ηε ζπγρσξεηηθφηεηα. Έρνπκε αλππνρψξεηεο ζπκπεξηθνξέο
ζηα Ησάλληλα, έρνπκε θξπκκέλε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, έρνπκε κεγάιε πνζφζησζε
νξγαλσκέλεο, παζεηηθνεπηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ Γηαλληψηε θαη
ηεο Γηαλληψηηζζαο, έρνπκε κηα λννηξνπία αλζξψπσλ ακεηαθίλεησλ, κηα λννηξνπία
αλζξψπσλ πεηζκαηάξεδσλ, κηα λννηξνπία αλζξψπσλ πνπ θηλνχληαη κέζα ζε κηα
απηάξεζθε βεβαηφηεηα αιεζνθάλεηαο θαη απηνλφεηεο απνδεημηκφηεηαο ηνπ δίθηνπ
ηνπο. Νννηξνπία ζθιεξή, κνλαρηθή, εζσηεξηθήο απηναλαθνξάο θαη

εζσηεξηθψλ

κνλνιφγσλ, θπγφθεληξσλ απφ κηα εζηηαθή ζπιινγηθή θαηεχζπλζε θαη πξαγκάησζε.
Νννηξνπία πνπ επλνεί ηε κνλαρηθφηεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα, φρη ηε ζπζηξάηεπζε
θαη ηελ θνηλή παξάζεζε ζε κηα εληαία δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ θαηάθηεζε
ελφο θνηλνχ νθέινπο, γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο θνηλσληθνχ αγαζνχ. Γελ είλαη ηπραίν
ην γεγνλφο φηη ζε επίπεδν θνηλσληθήο δηεθδηθεηηθφηεηαο ηίπνηε ην θαηλνχξην δελ έρεη
πξνζηεζεί

ζηελ παξαθαηαζήθε ηεο θνηλνθηεκνζχλεο ηνπ Ννκνχ θαη ηεο

Πεξηθέξεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φια ηα αγαζά έξρνληαη σο δάλεηα έμσζελ, φια ηα
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αγαζά πνπ αθνξνχλ ην θνηλφ φθεινο έξρνληαη έμσζελ, σο παξνρέο ή πξνζθνξέο (βι.
Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα ή Οηθνλνκηθά Οθέιε απφ ηνπο μέλνπο). Ζ κεγάιε δσξεά
πξνο ηνλ ηφπν, ην Παλεπηζηήκην, κε ηε 40ρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην
Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν, κε ηε 15ρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ, κ’ φια ηα ζπλδπαζκέλα
κ’ απηφ αγαζά, είλαη κηα κεγάιε δσξεά θαη παξνρή ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ
δηθνκκαηηζκνχ πξνο ηελ πεξηνρή. Ζ ηνπηθή δηεθδηθεηηθφηεηα δελ κπφξεζε λα
ζπληνλίζεη ελέξγεηεο, ψζηε απηή ε δηαδηθαζία λα γίλεη πην γξήγνξα θαη πην
νινθιεξσκέλα, κε απνηέιεζκα κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα λα κηιάκε γηα κηα πην
πιήξε θαη νπζηαζηηθή Παλεπηζηεκηαθή δξάζε ζηελ πεξηνρή πνπ, επηπρψο ή
δπζηπρψο, απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ζ λννηξνπία, ινηπφλ,
ησλ Γηαλλησηψλ είλαη ζεζκηθή θαη θαζεζησηηθή, είλαη αγαπεηηθή θαη ιαηξεπηηθή
πξνο ηνπο ζεζκνχο. ηα Ησάλληλα ζξηακβεχνπλ νη απηνζρέδηνη ζεζκνί ηεο πφιεο, νη
ζεζκνί ηεο ηνπηθήο αγνξάο, νη ζεζκνί ηεο νηθνλνκηζηηθήο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο, νη
ζεζκνί ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο θαη ιηγφηεξν, ζα έιεγα, νη ζεζκνί ηεο παηξίδνο.
ζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ Γηαλλησηψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνλ αγψλα
γηα ίζεο επθαηξίεο, ηνλ ζεβαζκφ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο κεηνςεθίαο, απηά είλαη
ςηιά γξάκκαηα.
Αο εμεηάζνπκε, θαη’ επέθηαζελ, ηα θνηλσληνινγηθά θαη ςπρνθνηλσληθά
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θνηλσλία, δει. ν θνηλσληθφο ηζηφο θαη ε νξγάλσζε ησλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ δηαζηξσκαηψλεηαη ζε πνιιά επίπεδα. ην βάζνο επηθξαηεί ν
παιηφο ηζηφο ηεο παιηάο αζηηθήο ηάμεο κε ηελ αθκή ηεο, ηελ ςεπηνδηαλφεζή ηεο θαη
ηελ παξαθκή ηεο, ηνλ ζσβηληζκφ θαη ηνλ επαξρησηηζκφ ηεο, κε ηα θαηάινηπα ηεο, ηα
απνκεηλάξηα απηνχ ηνπ αζηηζκνχ πνπ εμέιεηςε πηα, είηε κέζσ κεραληζκνχ
αζηηθνπνίεζεο θαη κεηαθίλεζεο πξνο ην θέληξν, δειαδή ηελ Αζήλα, είηε κέζσ ηνπ
κεραληζκνχ ηεο δηαζπνξάο, κεηαθηλήζεηο, δειαδή, πξνο ηα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ,
είηε ιφγσ ησλ έληνλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηέζεσλ ιφγσ ηεο θηψρεηαο, είηε ιφγσ ηεο
θηλεηηθφηεηαο πξνο άιιεο πφιεηο, πνπ θάπνην ηκήκα ηεο παιηάο απηήο αζηηθήο ηάμεο
δηέζεηε. Πεξηγξάθνληαο ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε κε φξνπο ηνπνγξαθηθήο
εγεκνλίαο, δηαπηζηψλνπκε φηη μερσξίδεη σο πξψην, έλα ζηξψκα κεηαλαζηψλ απφ ηελ
γχξσ πεξηνρή κε ην βιάρηθν ζηνηρείν λα θπξηαξρεί θαη λα πηέδεη αζθπθηηθά γηα
ζεζκηθή θαηίζρπζε θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη γηα δηεθδίθεζε κηαο κεγάιεο
πίηαο απφ ηελ απφιαπζε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζέζεσλ εμνπζίαο ζηελ
πφιε θαη ζηνλ λνκφ. Σν βιάρηθν ζηνηρείν, παξά ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, παξά ηελ
ηδηαίηεξε θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε πνπ νξγαλψλεηαη θαη απηφ θαηά νκάδεο,
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επηδεηθλχεη κεγάιε θνηλσληθή δηεθδηθεηηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα λέα
δεδνκέλα, εμ’ νπ θαη πνιχ ζπρλά πξσηνζηαηεί ζηηο λέεο θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο,
φπσο είλαη ε εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα θαη ε θαηάιεςε ζέζεσλ, ε πξνβνιή θαη ν
ζεβαζκφο ησλ κεηνλνηηθψλ ζηνηρείσλ, ε πξσηνπνξηαθή ηνπο ζέζε ζηνπο κεραληζκνχο
ηεο αγνξάο, επεηδή έρνπλ ζπλεζίζεη λα θηλνχληαη κε φξνπο ζθιεξήο παξαγσγηθήο
εξγαζίαο θαη ν ζεβαζκφο ηνπο ζηα γισζζηθά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο γιψζζαο,
δεδνκέλνπ φηη νη ίδηνη είλαη ειιελφθσλνη δίγισζζνη. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ν
άθξαηνο ζεβαζκφο θαη ε εμαηξεηηθή εθθνξά ηεο Διιεληθήο γιψζζαο απφ ην βιάρηθν
ζηνηρείν, ε θαηίζρπζή ηνπο ζηηο αγνξέο, αιιά θαη νη θαηαζηαζηαθέο ζεζκηθέο ζέζεηο,
ιφγσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο κεηνλνηηθήο αιιεινυπνζηήξημεο, πνπ ιακβάλεη
ππεξθνκκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Μηα άιιε νκάδα, πεξηθεξηθά νξγαλσκέλε ζηελ ληφπηα θνηλσληθή ηνπνγξαθία,
είλαη νη πέξημ ησλ Ησαλλίλσλ έπνηθνη θαη νη άιινη «ρσξηάηεο», νη λένη νηθηζηέο. Οη
Εαγνξίζηνη, έρνληαο εθπέζεη απφ ηελ παιαηά αίγιε θαη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ηνπ
άιινηε θξαηαηνχ ρψξνπ ησλ, νη πεξηζζφηεξνη ελαπνκείλαληεο ζηελ πεξηνρή,
εμαληινχλ ην παιαηφ ζηίγκα θαη ηε δηεθδηθεηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο αγσλίαο γηα ηε
δηαηήξεζε θαη ηε ζπλέρεηα ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. σξεία πνιηηηζηηθψλ
ζπιιφγσλ Εαγνξηζίσλ δξα ζηελ Ήπεηξν θαη ζηα Ησάλληλα, είλαη έληνλν ην ζηνηρείν
ηνπο ζηνπο ρνξνχο θαη ηα ηξαγνχδηα κε κηα ηδηαίηεξε εκκνλή, πνπ ζπκίδεη πνιιέο
θνξέο επηζαλάηηα αγσλία θαη άθξαην ζξελεηηθνχ ηχπνπ ζπληεξεηηζκφ. Οη άιινη,
πξψελ ρσξηάηεο, ησξηλνί θάηνηθνη ηεο πφιεο, έρνπλ δείμεη κηα –νηθνλνκηθνχ ηχπνππξνζαξκνζηηθφηεηα ελδηαθέξνπζα, παξφηη ν «ρσξηαηηζκφο» ηνπο σο πνιηηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά, έρεη κεηαθεξζεί αηφθηνο ζηελ πφιε, πξνθαιψληαο πνιχ ζπρλά ζπκεδία
απφ ηελ θαθή αηζζεηηθή θαη απφ ηελ θαθή πξνζαξκνζηηθφηεηα, πνπ πνιχ ζπρλά
επέξρεηαη κεηαμχ πνιχ πεξίεξγσλ δηεθδηθήζεψλ ηνπο, αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο θπξίσο,
ζ’ έλα επηειέο επίπεδν ιφγσ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ή κέζσ πξνηχπσλ
κηκεηηζκνχ απφ ηελ ηειεφξαζε. Δίλαη νη θαηεμνρήλ εθθξαζηέο ηνπ ιατθνχ θηηο, πνπ
ζξηακβεχεη ζηηο ιατθέο γεηηνληέο ηεο πφιεο, αιιά θαη ζε ζηνηρεία απφ ην θνηλσληθφ
ζηίγκα ζρεηηθά εχπνξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, πνπ ηειεπηαία πινχηηζαλ, ειέσ ηεο
κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο πνπ επήιζε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηε ζηαζεξή εχλνηα ηεο
ιατθίζηηθεο θπβέξλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηνλ ηφπν καο.
Μηα άιιε κεγάιε νκάδα, επίζεο πεξηζσξηαθά θαη έθθεληξα ηνπνζεηεκέλε ζηελ
ηνπνγξαθία ηεο πφιεο, είλαη νη μέλνη θαη νη μέλεο. πλήζσο επαγγεικαηίεο, άλζξσπνη
πςειήο κνξθσηηθήο ηάμεο, πνπ αλήθνπλ ζην Παλεπηζηήκην, πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο
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ζε επίπεδν ηξηηνγελνχο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή είλαη άλζξσπνη, πνπ αλήθνπλ ζε
ρακεινχ επηπέδνπ επαγγέικαηα, κεηαλάζηεο θαη αιινδαπνί.Απηνί νη μέλνη απνηεινχλ
ην πην θηλεηηθφ θαη ην πην δπλακηθφ θνκκάηη ζηελ πεξηνρή καδί κε ηνπο ειάρηζηνπο
ελαπνκείλαληεο αζηνχο ξηδνζπάζηεο ηεο θαη ηνπο δπλακηθνχο βιάρνπο. Απηφο ν
ζπλδπαζκφο ηνπ βιάρηθνπ ζηνηρείνπ, ησλ αζηψλ ξηδνζπαζηψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη
θαη ησλ μέλσλ είλαη απηφο πνπ δίλεη κηα λέα ηδηαηηεξφηεηα θαη κηα λέα θηλεηηθφηεηα
ζηελ πεξηνρή. Πξνο ην παξφλ δελ έρνπκε δεη ηέηνηα ζηνηρεία, θαίλεηαη, φκσο, φηη
-δηαηζζεηηθά νκηιψληαο- βξίζθνληαη «ελ ησ γελάζζαη» πνιχ ζεκαληηθέο δξάζεηο θαη
λέεο δπλαηφηεηεο.
Σα αμηνζεκείσηα ζπκπεξηθνξηθά θαη ςπρνινγηθά ζηνηρεία ησλ Γηαλλησηψλ είλαη
πνιιά θαη δηαθξηηά: ε απηνεθηίκεζε πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειή θαη θαίλεηαη απφ ην
επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ηνπο θηλεηηθφηεηαο (θηψρεηα), απφ ην επίπεδν ηεο πίζηεο ζ’
απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη (αίζζεζε ηζηνξηθήο πνξείαο) θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ
ζπλαπνηεινχλ ηελ εηθφλα ηνπ ζσκαηηθνχ θαη νκηινχληνο εγψ (ζσκαηφηππνο,
γισζζηθφ ηδίσκα ζηελ νκηιία). Πνιχ ζπρλά είλαη ζπλδπαζκέλν αθφκα θαη ην
εηζφδεκα θαη ε ζπκπεξηθνξά, ηφζν ζηα ζεηηθά, φζν θαη ζηα αξλεηηθά. Ζ
νκνγελνπνίεζε πνπ επηθέξεη ε λέα κφδα, νη λένη λφκνη ηεο παγθφζκηαο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ γνχζηνπ θαη ηεο αηζζεηηθήο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δηαρσξίζνπλ ηε ζρέζε
ζπκπεξηθνξάο θαη εηζνδήκαηνο. Δδψ είκαζηε φινη ίδηνη. Οη «ρσξηάηεο» ζπρλάδνπλ
ζηα ιατθά θαθελεία ηεο Β΄ Πεξηθέξεηαο ησλ Ησαλλίλσλ, πνπ θαηά θαλφλα
απνηειείηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ηνπνγξαθηθά αλήθεη ζ’ έλα εμσηεξηθφ,
πεξηθεξεηαθφ δαθηχιην ηεο πφιεσο, πνπ νξίδεηαη απφ ην Σδακί ηεο «Καινχηζηαλεο»,
ηα «Εεπγάξηα», ηνπο «Ακπεινθήπνπο» κέρξη ηα «εηζκφπιεθηα», ηνλ «Λαζπφηνπν»
θαη ηα Καξδακίηζηα. Απηφο ν εμσηεξηθφο δαθηχιηνο εκπεξηέρεη θαη πεξηθιείεη
αλζξψπνπο θαη νηθνγέλεηεο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ πφιε ζπκπεξηθνξέο θαηά θαλφλα
«ρσξηάηηθεο»

έκπλεπζεο,

ζπκπεξηθνξέο

ππνθνπιηνχξαο

θαη

ζπκπεξηθνξέο

βαζχηαηνπ ελδνζηξεθνχο ζπληεξεηηζκνχ. Δθεί, ζ’ απηφ ην ρσξνηαμηθφ πεξηβάιινλ,
ζα ζπλαληήζνπκε ηηο πεξίθιεηζηεο νηθνγέλεηεο, εθεί ζα ζπλαληήζνπκε ηελ
νηθνγελεηνθξαηία ζηε δηεθδηθεηηθφηεηα, εθεί ζα ζπλαληήζνπκε ην ζθηθηφ πνπγθί,
εθεί ζα ζπλαληήζνπκε πνιιέο θνξέο ηελ θαζνιηθή θηψρεηα ζε εηζφδεκα, ςπρή,
κπαιφ θαη νξάκαηα.
Ζ Γηαλληψηηθε

νηθνγέλεηα, φπσο είπακε, εμαθνινπζεί λα είλαη θιεηζηή θαη

πεξηραξαθσκέλε. Πνιχ ζπρλά, ην θιεηζηφ θαη πεξηραξαθσκέλν χθνο ηεο θιείλεη θαη
ζπγθαιχπηεη πνιχ θαιά ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία (πνπ θηηαζηδψλεηαη εχθνια φηαλ

30
δηαβεί ην θαηψθιη ηεο πφξηαο), πεξηραξαθψλεη πάξα πνιχ εχθνια ηηο ζπκπεξηθνξέο
ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο, ηηο νκνθπινθηιηθέο ηάζεηο ησλ αξζεληθψλ
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ αθαηάζηαηε, ζπρλά απνιίηηζηε, ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά
πνιιψλ γπλαηθψλ. Πεξηραξαθψλεη πάξα πνιχ θαιά κέζσ ησλ κεραληζκψλ
απφθξπςεο ηνλ πινχην ηεο πνπ θπιάζζεηαη θαιά ζε ζπξίδεο ησλ ηξαπεδψλ ηεο
πεξηνρήο θαη ζπγθαιχπηεηαη απφ ηα πνιχ θησρά θαη ζπληεξεηηθά ξνχρα ησλ αληξψλ,
αιιά θαη ησλ γπλαηθψλ ηεο κέζεο ειηθίαο ζηα Ησάλληλα. Οη πινχζηνη θαθνληπκέλνη
είλαη θνηλφ θαηλφκελν ζηα Ησάλληλα.
Σν πάζνο κε ηηο ζπνπδέο είλαη έλα πνιχ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο θαη ηεο πφιεο. Ίζσο είλαη ε κνλαδηθή, δηαρξνληθή θαη ζπγρξνληθή
δηεθδηθεηηθφηεηα. Ξεθηλάεη απφ ηελ εγγξάκκαηε παξάδνζε ζηελ πφιε κε ηε ξήζε
«Γηάλλελα πξψηα ζηα άξκαηα, ζηα γξφζηα θαη ζηα γξάκκαηα» θαη ζπλερίδεηαη
ακείσηα κέρξη ζήκεξα, ρσξίο ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα, θαζφζνλ αλεθφπε ν κεραληζκφο
ηεο κεηαθίλεζεο ησλ επηζηεκφλσλ ηεο πεξηνρήο ζην εμσηεξηθφ. Ρπζκφο, θπζηθά, πνπ
έρεη αλαθνπεί παληνχ ζε φιε ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο
λαξθηζζηζηηθήο απφιαπζεο κηαο ππνηππψδνπο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ζην ηνπηθφ
Παλεπηζηήκην, πνπ θαληάδεη γηα ιακπξή αλάπηπμε ζηα κάηηα ησλ πνιιψλ θαη,
θπξίσο, ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ιάηξεπαλ ηνπο αξηζκνχο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα
λα πεξηνξηζηεί δξαζηηθά ε κεηαθίλεζε ησλ επηζηεκφλσλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ
απφθηεζε κεηαπηπρηαθψλ ή άιισλ ηίηισλ. Έηζη, πνιχ ζπρλά ην πάζνο γηα ηηο
ζπνπδέο εμαληιείηαη ζε απφθηεζε ζπκβαηηθψλ ηίηισλ θαη φρη ζε απφθηεζε ζνβαξψλ
γλψζεσλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο έξεπλαο.
ηα Ησάλληλα ζξηακβεχεη ε παξαδνζηαθή ηζηγγνπληά. Οη απνηακηεπηηθέο
δπλαηφηεηεο, παξφιν πνπ έρνπλ εμαιεηθζεί ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
εμαθνινπζνχλ λα καο δίλνπλ ηελ εηθφλα ηεο παξαδνζηαθήο, ζθηθηήο, νηθνλνκηθήο
ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπληνλίδεηαη άκεζα θαη γξακκηθά κε ηε ζθηθηή δηαρείξηζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, αιιά θαη ηνπ εγγελνχο θφβνπ γηα ην
κέιινλ, γηα ην ηνικνχκελν θαηλνχξην θαη γηα ην αχξην ηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο.
Έλα πνιχ ζνβαξφ ζηνηρείν, πνπ ηαηξηάδεη κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζα κπνξνχζε λα πεξηιάβεη ηελ παληειή αδηαθνξία γηα ηελ
αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. Ζ πφιε είλαη εγθαηαιειεηκκέλε ζηελ παιηά ηεο αηζζεηηθή
ηζηνξία πνπ θζείξεηαη καδί κε ηα θηίξηα, πνπ γθξεκίδνληαη, θαη αθπξψλεηαη ζηηο
θαηλνχξηεο αλάγθεο ηεο πνπ είλαη αλεθπιήξσηεο. Γελ κηιάκε γηα αξρηηεθηνληθή, αιιά
γηα παληειή απαμίσζε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο, πνπ επηπρψο ράλεηαη κπξνζηά ζην
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αλαδπφκελν θαη δηαηεξνχκελν πινχην ησλ δαζπιιίσλ θαη δαζψλ πνπ πεξηθιείνπλ
ηελ πφιε.
Πεξηγξάθνληαο ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε φηη
απνπζηάδνπλ νη δηαλννχκελνη θαη νη θαιιηηέρλεο ζ’ απηήλ ηελ πφιε θαη ηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Έρνπκε, πιένλ, έιιεηςε αλζξψπσλ, πνπ ζα δνπιέςνπλ θαη ζα παξάγνπλ
δηαλνεηηθφ – ζεσξεηηθφ

έξγν. Πνιινί θπθινθνξνχλ δεκηνπξγήκαηά ηνπο,

παξηζηάλνληαο ηνπο εξγάηεο ηνπ πλεχκαηνο, ππφ ην θξάηνο κηαο έληνλεο,
λαξθηζζηζηηθήο, ζεζκηθήο ιαηξείαο γηα ην έξγν ηνπο. Πξφθεηηαη, θπξίσο, γηα
θηιφδνμνπο παλεπηζηεκηαθνχο, πνπ παξάγνπλ ην λέν θαιιηηερληθφ είδνο ζηελ
Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα κηα Παλεπηζηεκηαθή θνπιηνχξα κε ινγνηερλία, πεδνγξαθία,
πνίεζε, ηαμηδησηηθφ εξσηηζκφ, πνξλεία, κνηρεία, θαθνπνίεζε αξρψλ, αμηψλ, παηδηψλ,
ζπδχγσλ, πφξσλ, ζεζκψλ θαη φ,ηη άιιν βξεζεί κπξνζηά.
Ση απνκέλεη, ινηπφλ, λα δνμάζνπκε ζ’ απηή ηελ πφιε; Απνκέλεη ε απέξηηηε
πνηφηεηα, πνπ θέξεηαη σο θξπκκέλε αλακέλνπζα αμηνπξέπεηα θαη ν θξπκκέλνο
εξσηηζκφο ζηελ εζσζηξέθεηα ηνπ ςπρηζκνχ, ζην απφιπηα θιεηζηφ ηεο λννηξνπίαο,
ζην κε θξνληηζκέλν ηεο εκθάληζεο θαη ζην απεξηπνίεην, θνηλσληθφ κφξθσκα, πνπ
εληάζζεηαη ην αλζξψπηλν ππνθείκελν ζηελ πφιε. Ο θξπκκέλνο εξσηηζκφο είλαη κεηά
ηελ αλακέλνπζα ππνκνλεηηθά αμηνπξέπεηα κηα ελδηαθέξνπζα πεξηνρή ησλ αλζξψπσλ
ζηα Ησάλληλα θαη ζηα πεξίρσξα. Δίλαη κηα άγλσζηε γε, κηα terra incognita πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο αλαδηαηάμεηο ηνπ ηνπηθνχ ρσξνρξφλνπ, κηα πεξηνρή
πνπ κπνξεί λ’ απειεπζεξψζεη κεγαηφλνπο ελέξγεηαο θαη δπλακηθνχ. Δίλαη κηα πεξηνρή
ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, πνπ κπνξεί λα γίλεη κ’ έλαλ κεραληζκφ θηιηθήο
πξνζέγγηζεο θαη κ’ έλα κεραληζκφ εξεζηζηηθήο παξνπζίαο, κφληκνο ηφπνο επσρίαο,
επθνξίαο θαη αεηθνξίαο. Απηφ ζα ιεηηνπξγήζεη απειεπζεξσηηθά, απηφ ζα ηνλψζεη
ηνπο κεραληζκνχο ςπρηθήο απειεπζέξσζεο, ηφζν ησλ αλδξψλ, αιιά θαη ησλ
γπλαηθψλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, ψζηε λα δψζνπλ ην ζηίγκα ηνπο θαη κηα λέα νπηηθή
ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο πφιεο. Έηζη, ινηπφλ, ζα πεξάζνπκε απφ ηελ
παιηλδξνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη ην ράνο ζηε λέα δφκεζε θαη ζηε λέα απηνζέζκηζε.
Σν εξψηεκα ηνπ πνηεηή νθείιεη λα επαλέιζεη δξηκχηεξν:
«Απηή ε ζεκαία είλαη δηθή ζαο;
Απηά ηα αίκαηα είλαη δηθά καο;
Απηά ηα θάζγαλα είλαη δηθά ζαο;
Απηνί νη ξφδαθεο είλαη πηζηνί;
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πκθέξεη ζην άπεηξν ην ράνο ηνπ νλείξνπ;
Απηή ε άκπλα πνχ ζα καο πάεη ζαλ καο κηζήζνπλε θαη νη ιπγαξηέο;»
Ν. Δγγνλφπνπινο
Απφ ηε ζπιινγή «Γνηζηθή Πηθξία», 1946.
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Ζ ςπρνινγία ηεο «εληνπηφηεηαο» θαη ε απζεληηθφηεηα.
Γηαηί καδεπηήθακε, άξαγε, φινη καδί ζ’ απηήλ ηελ πφιε, ληφπηνη θαη μέλνη,
πεξαζηηθνί θαη γεγελείο; Ζ πφιε, ηφζν παξαδνζηαθά, φζν θαη κε βάζε ηε ζεσξία ηεο
λεσηεξηθφηεηαο είλαη ν ηφπνο φπνπ ζπγθξνηείηαη ην αηνκηθφ θαη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, εθεί φπνπ ηέκλνληαη νη δπν απαηηήζεηο, νη απαηηήζεηο ηνπ αηφκνπ θαη νη
απαηηήζεηο ηνπ πνιίηε. Απ’ απηφ ην ζηνηρείν ηεο ζπλχπαξμεο πξνθχπηεη ε αηνκηθή
επδαηκνλία, αιιά θαη ν θνηλνηηζκφο, ην θνηλνηηθφ βίσκα θαη ε πίζηε γηα ην θνηλφ
ηνπηθφ ζπκθέξνλ. Δπνκέλσο, ήξζακε εδψ γηα λα κηιήζνπκε, ήξζακε εδψ γηα λα
ζπλππάξμνπκε, ήξζακε εδψ γηα λ’ αληαιιάμνπκε πιεξνθνξίεο, εκπνξεχκαηα, αγαζά,
ππεξεζίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν είκαζηε εδψ, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν
ζπλππάξρνπκε, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζπγθξνηνχκε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δξρφκαζηε
απφ καθξηά, απφ ηελ ηζηνξηθή παξαθαηαζήθε ηεο πφιεο, εξρφκαζηε απφ ηα ρσξηά,
εξρφκαζηε απφ άιιεο πφιεηο θαη λννηξνπίεο θαη εγθαηαβηνχκε ζ’ απηφ ην θιεηζηφ
ηνπίν ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, εθφληεο- άθνληεο,
ζπγθξνηήζακε κηα αγνξά ηδεψλ θαη αγαζψλ.
Απφ παιηά αλζεί ε θήκε ησλ εκπφξσλ ησλ Ησαλλίλσλ, απφ ηελ επνρή ηεο
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, κε ηα ειεχζεξα ζχλνξα θαη ηε δπλαηφηεηα δηεμφδνπ θαη
θίλεζεο ζ’ φια ηα Βαιθάληα, Νφηηα θαη Βφξεηα, απφ ηελ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ, ηελ
νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, κέρξη ηηο παξπθέο ηεο Απζηξννπγγξηθήο απηνθξαηνξίαο, αιιά
θαη Γπηηθά ζηελ Ηηαιία (Βελεηία θαη Γέλνβα), Αλαηνιηθά ζηελ Πφιε θαη ζηηο
απαξρέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο (Αιεμάλδξεηα– Κάτξν). Έλα ηεξάζηην πεδίν
ζπλαιιαγψλ, ζην νπνίν ηα Γηάλλελα (αιιά θαη άιιεο πφιεηο ηνπ Βνξξά, φπσο ε
Θεζζαινλίθε κε θέληξν ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε) δηαθηλνχζαλ ζ’ φινλ απηφλ ηνλ
άμνλα ηα εκπνξεχκαηα, ηα αγαζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο, θαηά κήθνο θαη πιάηνο ηεο
Δγλαηίαο , δεμηά θαη αξηζηεξά, Βφξεηα θαη Βφηηα, απηή πνπ ηψξα θαηαζθεπάδεηαη θαη
κέλεη λα ηε δνχκε λα αλαβηψλεη, λα καο αλαβηψλεη ηηο κλήκεο θαη πηζαλψο λα καο
θαηαζέηεη μαλά ην παξαδεηγκαηηθφ ηεο χθνο, αιιά θαη ηελ πξνζθνξά ηεο.
Οη πνιίηεο, ινηπφλ, απεπζχλνληαη ζηνπο εκπφξνπο, ηα άηνκα απεπζχλνληαη ζηνπο
«θνηλσλνχο εηαίξνπο», ζ’ απηνχο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη ηα αηνκηθά, πνιηηηθά
θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηεο πφιεο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην
πεξηείρε ηελ εμήο δηαηχπσζε: «εγψ είκαη εδψ γηα λα πσιήζσ ζε ζέλα πνπ είζαη
επίζεο εδψ». Απφ ηε δηαηχπσζε απηή πξνέξρεηαη θαη ε γλσζηή ιατθή παξνηκία γηα
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ηελ επξχηεξε ζχλαςε ησλ ζρέζεσλ: «παπνχηζη απφ ηνλ ηφπν ζνπ θαη αο είλ’ θαη
κπαισκέλν».
Ση θξχβεη πίζσ ηεο, άξαγε, ε ςπρνινγία ηεο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, κέζα απφ
ην εληφπην; Σν εληφπην είλαη γλσζηφ, μέξνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, κπνξεί λα είλαη
αθξηβφ, έρεη φκσο πνηφηεηα, ν πσιεηήο έρεη ήζνο, έρεη εγγχεζε, καο πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα λα επηδηνξζψζνπκε ηπρφλ βιάβεο, λ’ αιιάμνπκε ην πξντφλ, αλ απηφ δελ
εθπιεξψλεη ηηο πξνδηαγξαθέο. ην βάζνο, ε ςπρνινγία ηνπ ηνπηθνχ, παξαπέκπεη ζε
κηα ςπρνινγία εκπηζηνζχλεο, ζε κηα ςπρνινγία δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, ζε κηα πγηή
ζπλαιιαγή, ζε κηα πγηή θνηλσληθή ζπλχπαξμε, έηζη πνπ λα εληζρχεηαη θαη ν έλαο θαη
ν άιινο. Απηφ πηζαλφλ δελ αλαηξεί ηε δηάζεζε ηνπ ηνπηθνχ παξάγνληα, πνπ πσιεί
αγαζά, φπνπ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη ν θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο παξάγεη
έξεπλα θαη ζέιεη λα πνπιήζεη φ,ηη παξάγεη ζ’ φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπ θφζκνπ.
Σν ηνπηθφ δελ είλαη κφλν ηνπηθφ, σο πξνο ηελ αθηηλνβνιία ηνπ, ην ηνπηθφ, φηαλ είλαη
ηζρπξφ πνηνηηθά, δειαδή δηαζέηεη πνηφηεηα πςειήο ηάμεσο, είλαη απηφκαηα
παγθνζκηνπνηεκέλν,

απηφκαηα

απεπζχλεηαη

παληνχ,

απνηειεί

απηαμία

θαη

αλαηξνθνδνηνχκελε ππεξαμία, ηαπηφρξνλα κε πξνζηηζέκελε αμία λα δηαρέεηαη ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία. Ζ πνηφηεηα, σο γλσζηφλ, αθηηλνβνιεί, δηαρέεηαη, επνκέλσο, φ,ηη
ηνπηθφ, φληαο πνηνηηθφ, αμίδεη λ’ απεπζχλεηαη παληνχ, λα μεθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο
ηνπηθήο αγνξάο, είηε είλαη αγαζφ, είηε είλαη ππεξεζία, είηε είλαη θαζαξή γλψζε, είηε
είλαη θαηλνηνκία, είηε είλαη θαηαζθεχαζκα, είηε είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο
θαη ηεο αηνκηθήο δεκηνπξγίαο. Δίηε είλαη ζψκα, κπαιφ θαη ςπρή, δειαδή άλζξσπνο,
κε απζεληηθφηεηα!
Δπνκέλσο, ε ηνπηθή αγνξά ησλ ηδεψλ θαη ησλ αγαζψλ δελ έρεη λα θνβάηαη, αλ
εληάζζεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πνηφηεηαο. Οη ηνπηθνί έκπνξνη δελ έρνπλ λα
θνβνχληαη ηίπνηε, αλ μεθχγνπλ απφ ην κεηαπξαηηζκφ θαη κπνπλ ζηελ ςπρνινγία ηεο
πνηνηηθήο πξνζθνξάο. Οη παξαδνζηαθνί Γηαλληψηεο θαη Εαγνξίζηνη, ληφπηνη θαη ηεο
δηαζπνξάο, σο έκπνξνη πινχηηζαλ θαη πξνζέθεξαλ ηελ ππεξαμία ησλ πξντφλησλ ηνπο
σο θνηλσληθφ αγαζφ ζηελ ππεξεζία ηνπ ππφ ίδξπζε ηφηε, Διιεληθνχ θξάηνπο.
Άιισζηε, απηή είλαη θαη ε πξνζθνξά ηνπ αζηηζκνχ, πνπ κεγαινχξγεζε δπν αηψλεο
πξηλ ζ’ απηή ηελ πεξηνρή θαη ζηε δηαζπνξά ησλ Ζπεηξσηψλ. Οη ζεκεξηλνί έκπνξνη
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δελ έρνπλ λα θνβεζνχλ ηίπνηε βιέπνληαο ηελ
πφιε ηνπο λ’ αλαπηχζζεηαη θαη λα επεκεξεί, μεπεξλψληαο ηε θηψρεηα, μεπεξλψληαο
ηα θιεηζηά ηεο φξηα, μεπεξλψληαο ηηο εγγελείο θπζηθέο αδπλακίεο ηνπ Ζπεηξψηηθνπ
ηνπίνπ θαη απεπζπλφκελνη ζ’ έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θνηλφ, ην νπνίν είλαη έηνηκν λα
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δερηεί πνηφηεηα, λα δερζεί πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη
πξνζθνξέο. ’ απηά ηα ζέκαηα νη Έιιελεο θαηά θαλφλα κεγαινπξγνχλ θαη νη
Ζπεηξψηεο έρνπλ πάληα κηα ζσζηή ζέζε κέζα ζηελ αγνξά ησλ θαιψλ πνιηηψλπσιεηψλ.
Σα Ησάλληλα ζα ήηαλ θαιφ λ’ απνθηήζνπλ ηελ ηνπηθή, παγθνζκηνπνηεκέλε
απηνπεπνίζεζή ηνπο,κέζσ ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνγλσζίαο, πνπ ζα
επηηεπρζεί κε ην ζπάζηκν ηεο κνλαμηάο πνπ βηψλεηαη σο γεσθπζηθή θαη θνηλσληθή
απνκφλσζε ή σο πνιηηηθή - νηθνλνκηθή ππαλάπηπμε, αιιά, θπξίσο, κέζσ ηεο άξζεο
ηεο «ππαξμηαθήο» απνκφλσζεο ησλ Γηαλλησηψλ, κε ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο ηνπ
εαπηνχ καο κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη ηνπ εαπηνχ κε ηνλ θφζκν, γεγνλφο πνπ
ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο κηαο απζεληηθά παγθνζκηνπνηεκέλεο
ζπλείδεζεο. Πξνηηκάκε ην απζεληηθφ ηνπηθφ. ηεξίδνπκε ηελ απζεληηθή επηθνηλσλία
ζηε ζπλδηαιιαγή, ηε ζπλαιιειία θαη ηελ αιιεινπεξηρψξεζε.

Ννέκβξηνο 2004

36
Ζ αλαπφθεπθηε Άλνημε ζηα Ησάλληλα.
Γχζθνινη θαηξνί: δπζπηζηία, θνηλσληθή απνζάζξσζε, έθπησζε θιαζηθψλ αμηψλ,
αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξηνπ, άγρνο «γηα ηελ θαηαηγίδα πνπ γέλλεζε ν λνπο ηνπ
αλζξψπνπ» ηεο λεσηεξηθήο επνρήο. Ζ πξφθιεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ηζηνξηθήο
επνρήο πνπ δηαλχνπκε είλαη λα κελ είλαη εηνχηε ε άλνημε ρακέλε, φπσο απηή πνπ
ζξελεί ν ηξαηήο Σζίξθαο ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ, θαη ε πνιηηεία καο λα
δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο αθπβέξλεηεο πνιηηείεο ηνπ θαηξνχ καο.
Ξαλαγπξλάκε ζηελ επαξρία ηνπ ηφπνπ καο, ζ’ εηνχην εδψ ην Βνξεηνδπηηθφ άθξν,
θνληά ζηελ Ηιιπξία. Πξνζθάησο, ηφζν ε ρψξα καο, φζν θαη ε γείησλ Αιβαλία καο
εμέπιεμαλ ζεηηθά κε ηε ηθαλή σξηκφηεηά ηνπο ζηνλ αγψλα ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ ζην πνδφζθαηξν. Ζ άλνημε, πνδνζθαηξηθά ηνπιάρηζηνλ, κπήθε
ληθεθφξα. Σν «γιπθχ έαξ» θαξαδνθεί ελ κέζσ ειηδνχθσλ νξλενθέθαισλ, ραγάλσλ
ξνπαινθφξσλ θαη Διιήλσλ παιηκπαηδηδφλησλ εμαθνινπζεηηθά. ηαλ ε θνηλσλία
γίλεηαη TV θαη ην ηειενπηηθφ παξάζπξν θξεβαηνθάκαξα, φρη κφλν νη ηδέεο
εμαλεκίδνληαη θαη επηειίδνληαη, αιιά, θπξίσο, ην ζψκα ππνθέξεη, θζίλεη,
αξξσζηαίλεη, ζπξξηθλψλεηαη. Άλνημε, φκσο, ζεκαίλεη ηελ αλάκλεζε ηεο αέλαεο
αλαθχθιηζεο ηεο δσήο. Ζ Πεξζεθφλε αλεβαίλεη μαλά ζηε γε κε ηνπο δσεξνχο
θαξπνχο ηεο. Άλνημε είλαη ην ζψκα ηεο γεο πνπ αλζίδεη, πνπ ζάιιεη, πνπ
εξσηνηξνπεί.
«Βιέπσ ηνπο εθήβνπο θαη βιέπσ ηα θνξίηζηα ζηελ εηήζηα εαξηλή θιήξσζε ησλ
δεπγαξηψλ». Σξαπεδάθηα έμσ θαη πάιη, κπινπδάθηα κηθξά,γθάηδεη θαηλνχξηα, θζφγγνη
Αγγιφθσλνη θαη Διιεληθνί, πξνηάζεηο ρχκα, θαζεκεξηλέο θαη επηζηεκνληθέο απφςεηο
ζνιέο, νξάκαηα κπζηήξηα θαη λεθειψδε, νινδψληαλα θαη κπζηθά, κα νισζδηφινπ
εκπνηηζκέλα απφ ηε δέζε ηεο δσήο θαη ηελ νξκή ηεο ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηεο
εθεβείαο, πξψηκεο, φςηκεο θαη παξάηαηξεο. Σν δηαθχβεπκα ηεο άλνημεο, ν
ζαπκαζκφο ηνπ ζψκαηνο, ε ηεξνθξχθηα απφιαπζε ηνπ άιινπ, κηα λέα γλσξηκία, δπν
γιπθά ιφγηα, έλα αγθάιηαζκα, κηα ππφζρεζε, γηα ην ηψξα θαη ην αχξην. Σν ζαχκα ηεο
αλζξψπηλεο

επαθήο

ζηα

Γηαλληψηηθα

δξνκάθηα,

ζηα

ρσξάθηα

ηεο

Παλεπηζηεκηνχπνιεο, ζηα παξαιίκληα κπαξάθηα θαη ζηα μελπρηάδηθα ηεο παιηάο
πφιεο. Άλνημε παληνχ νδπλεξή θαη ακείιηθηε.
Ζ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ θαη ηεο θαζεζηεθπίαο ειηθίαο αγσληά, νδχξεηαη θαη
αζθπθηηά. Γεξάζθεη θαη νπηζζνδξνκεί, δηαπιέθεηαη θαη ππνηηκάηαη, αλαζηαηψλεη
ηνπο ζεζκνχο θαη ππνδαπιίδεη ηελ απμαλφκελε εληξνπία ησλ θαηξψλ. Δθεζπράδεη
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ηειηθά θαη ζπζζσξεχεη πιηθά αγαζά ζηελ επφκελε γεληά. Πξνζθέξεη ζηεγλέο αμίεο,
ρξεφγξαθα αλππνιφγηζηεο πζηεξνβνπιίαο θαη κηθξφηεηαο, ζπκθεξνληνινγηζκνχ,
επδαηκνληζκνχ θαη αληηθνηλσληθήο, κνλαρηθήο θαη αηειέζθνξεο δηεθδηθεηηθφηεηαο. Ζ
θαζεζηεθπία

γεληά

παξαδίδεη

ζηνλ

ηζηνξηθφ,

παξφληα

ρξφλν

πιαδαξνχο,

θαθναλαζξεκκέλνπο γφλνπο, πξννξηζκέλνπο λα μαζηνρήζνπλ απηνθαηαζηξνθηθά ή
επηζεηηθά. Σειεία.
Σελ απάληεζε αο κελ ηελ πεξηκέλνπκε απφ ηνπο λένπο ζεσξεηηθνχο, νκνινγεηέο
–πξνθήηεο ηνπ θαθνχ, πεξί επεξρφκελσλ ζεηζκψλ, ινηκψλ, θαηαπνληηζκψλ, ηέινπο
ησλ ηδενινγηψλ,ηέινπο ηεο ηζηνξίαο, ηέινπο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηέινπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηέινπο ησλ θνηλσληψλ αιιειεγγχεο. Αο ηνπο
πξνζπεξάζνπκε κε πείζκα, κε αληνρή, αο ζηξέςνπκε ην φκκα ζηε ζήκαλζε ηνπ
ζψκαηνο ησλ λέσλ, ζηε γνεηεία ησλ γξακκψλ, θηηαζηδσκέλσλ ή αθηηαζίδσησλ,
ζηελ νζκή ησλ ρπκψλ ηεο ληφηεο, ζηηο εηθφλεο ησλ λεαληθψλ νκάδσλ, ζηνπο ήρνπο
ηεο θνηηεηηθήο παξέαο, πνπ ραζθνγειάεη κε ηηο εξσηναπαληήζεηο ζηα θηλεηά. Δίηε
είλαη γεγελείο, είηε είλαη μέλνη, εμειιεληζζέληεο θαη Διιελνιάηξεο, είηε είλαη
Διιελαξάδε, ή Eurocorrect.
Οχησο ή άιισο: «Θα μαλάξζεη ην θχκα θαη πάιη ζα πεηάμεη ηελ Αθξνδίηε».
Αο απνιαχζνπκε ηελ επειαχλνπζα Άλνημε, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ρξψκαηά ηεο. H
Άλνημε είλαη ηειηθά αλαπφθεπθηε.
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Ζ θήκε ηεο πφιεο.
Παξά ηελ θαθνδαηκνλία ηεο θνηλσλίαο, παξά ηελ απνδηάξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ
ηζηνχ θαη ηηο κεγάιεο αιιαγέο πνπ βηψλνπκε, παξά ηηο κεγάιεο αιιαγέο ζηηο
παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ε πφιε αληηζηέθεηαη θη επηβηψλεη σο
ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ζην ζπιινγηθφ ππνζπλείδεην, ηφζν απηψλ πνπ ηελ
θαηνηθνχλ, φζν θαη απηψλ πνπ ηελ επηζθέπηνληαη πεξηζηαζηαθά ή ηε θαληάδνληαη
ρσξίο λα ηελ έρνπλ επηζθεθζεί πνηέ.
Έλα ελδηαθέξνλ ςπρνθνηλσληθφ εχξεκα θαη θαηλφκελν απνηειεί ε θήκε. Γειαδή,
ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γηα έλα γεγνλφο, γηα κηα θαηάζηαζε πέξα απφ ηελ
πξαγκαηηθή αιήζεηα θαη πέξα απφ ηηο δηαδηθαζίεο αληηθεηκεληθήο δηαθξίβσζεο απηήο
ηεο ίδηα ηεο θήκεο. Ζ θήκε, επνκέλσο, είλαη πξαγκαηηθφηεηα, εηθνλνπιαζία,
θαηαζθεπή, δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία θαη επηζπκία ηαπηνρξφλσο.. Σειεπηαία, ζηε ρψξα
καο εθζεηάδεηαη ε αξλεηηθή θήκε, κέζσ ηεο αξλεηηθήο δηαθήκηζεο, πνπ, πηζαλφλ,
ακθφηεξα πεγάδνπλ απφ ηνλ αξλεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ αξλεηηθή ηξνπή πνπ
έρνπλ πάξεη ηα πξάγκαηα ζην ζπιινγηθφ καο βίν θαη ζηελ επηπφιαηα, ζπγρξνληθή
απηνθαηαζηξνθή καο. Δκείο ζηαζεξνί ηδαιγνί ηνπ ρξφλνπ ζα επηκείλνπκε ζηε ζεηηθή
έλλνηα ηεο θήκεο, απηή πνπ πξαγκαηηθά έρεη ε ιέμε θαη ζα κηιήζνπκε γη’ απηή ηε
ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή θήκε ηεο πφιεο καο.
1. Ζ πφιε είλαη καθξηλή, βξίζθεηαη ζ’ έλα άθξν θαη σο εθ ηνχηνπ, πάληνηε
θαληάδεη γνεηεπηηθή εμ’ νξηζκνχ, αλ κάιηζηα ζπκεζνχκε ηνλ Γάληε: «Ζ επηπρία
βξίζθεηαη πάληνηε καθξηά, απέλαληη».
2. Ζ πφιε είλαη φκνξθε, πξάζηλε, γθξη, γαιάδηα, εκπινπηηζκέλε κε δσεξά θαη
ζθξηγειά θνξκηά ηνπ θνηηεηφθνζκνπ, πνπ ζπνπδάδεη ζην Παλεπηζηήκηφ ηεο.
3. Ζ πφιε είλαη ηζηνξηθή, θιαζηθή πφιε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηξίηε ή
ηέηαξηε ζηελ ηεξαξρία. Μεηά ηελ Κσλ/πνιε, ηελ Αλδξηαλνχπνιε θαη ηε
Θεζζαινλίθε, ηα Ησάλληλα απνηεινχζαλ πάληνηε ηφπν θαηίζρπζεο, δίαπιν, αλάρσκα,
πξνκαρψλα θαη ππιψλα. Αληίζηνηρα ζηνηρεία θπξηαξρνχλ θαη ζήκεξα, ε πφιε
απνηειεί ζηφρν θαη ππφδεηγκα ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο
θαη ζπρλά εθζεηάδεηαη ε αθαηαλφεηε κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο
ηζηνξηθφηεηά ηεο, θαζψο θαη ην πξφζθαηα αλαγλσξηδφκελν πνιππνιηηηζκηθφ θαη
πνιπθπιεηηθφ ηεο παξειζφλ. Αο αλαθεξζεί ελ παξφδσ φηη δπν απφ ηα ηδακηά ηεο
πφιεο, ηνπ Κάζηξνπ θαη ηνπ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ, θσηίδνληαη ιακπξφηαηα θαη
ηε λχρηα ηνλίδνπλ αξθεηά έληνλα απηφ ην αλνίθεην παξειζφλ ηεο.
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4. Ζ θακππιφηεηα ηεο πφιεο, κε φξνπο ρσξνηαμίαο θαη φρη θπζηθήο,
αληαπνθξίλεηαη ζ’ έλα πεξίεξγν γεηηλίαζκα ηνπ νπξαλνχ κε εθπξφζσπφ ηνπ ηελ
νκίριε, ηεο γεο κε εθπξφζσπφ ηεο ηνπο ιφθνπο θαη ηα βνπλά, ηνπ λεξνχ πνπ
εθπξνζσπείηαη απφ ηε ζπξξηθλσκέλε Πακβψηηδα (κήπσο πξέπεη ε Λακςίζηα λα
μαλαγίλεη ε πξνέθηαζε ηεο Πακβψηηδαο θαη λα κεγαιψζεη ε ιίκλε;) θαη ηνπ αέξα
πνπ ηα ξεχκαηά ηνπ κάο θάλνπλ λα βηψλνπκε ηηο αλαηαξάμεηο ζηα αεξνπιάλα ηνπ
δηαξθνχο θαη εμαθνινπζεηηθνχ επαλαπαηξηζκνχ καο απφ ηνπο ζπλεδξηαθνχο ρψξνπο
ζηα βηψκαηά καο. Ζ γεσθπζηθή θαη ρσξνηαμηθή θακππιφηεηα παξαπέκπεη κε φξνπο
θπθιηθήο αηηηφηεηαο ζην θνηλσληθφ, εκίθιπζην ζχζηεκα πνπ νξγαλψλεη ηηο
ςπρνθνηλσληθέο καο παξακέηξνπο,ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά
καο κέζα ζηελ πφιε.
5. Ζ βξνρή θαη ε νκίριε ηεο πφιεο νξγαλψλνπλ έλα γεσθπζηθφ ηνπίν κε βαξέα,
βαξνκεηξηθά ρακειά,

πνπ,

πξνθαλψο,

πεξηνξίδνληαο

ηε θσηεηλφηεηα

ηεο

αηκφζθαηξαο θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ηνπ καηηνχ ζηνπο θσηεηλνχο
νξίδνληεο, ζπλεθθέξνπλ θαη ζπλνξγαλψλνπλ ήπηα ξαζπκία, ειαθξά κειαγρνιία, ηάζε
πξνο ςπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο θαη θηελά ιατθά λαξθσηηθά, πρ. ηνπηθά αιθννινχρα θαη
ζθιεξά εηζαγφκελα πνηά-κπφκπεο θαη ζθελάθηα.
6. Ζ αηξεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο αξρήο ηεο πφιεο. Παξαδνζηαθά
ζην

ζπιινγηθφ

θαη

εζληθφ

ππνζπλείδεην,

ε

Μεηξφπνιε

ησλ

Ησαλλίλσλ

παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν σο νηθνλνκηθφο κεραληζκφο κέζσ ηνπ πινχηνπ ησλ
θιεξνδνηεκάησλ ησλ κεγάισλ επεξγεηψλ θαη ησλ αγαζνεξγψλ θαηαζηεκάησλ θαη
ιηγφηεξν σο ζξεζθεπηηθφο παξάγνληαο δηαρείξηζεο ηεο αλζξψπηλεο έλδεηαο θαη
αγσλίαο. Πινχηνο, απφζηαζε, δηαθσλία, αθξαία ζπκπεξηθνξά θαη ζπζηεκαηηθή
αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε νξίδνπλ ηε ζπληεηαγκέλε νηθνζεσξία ηνπ ηνπηθνχ αξρεγνχ
ηεο.
7. Ζ λενιαία ηεο πφιεο, κνξθσκέλε, ζπνπδάδνπζα, πνιχρξσκε, ξηδνζπαζηηθή,
ξεμηθέιεπζε, αλαηξεπηηθή, πνπ εηζάγεη λέα θαλνληζηηθά δεδνκέλα, ηφζν ζηελ ίδηα
ηελ θνηλσληθή δσή, πξνζδίδνληάο ηεο ειπίδα θαη νκνξθηά, φζν θαη ζηηο επηκέξνπο
εθδνρέο ηεο, αιιάδνληαο ηνλ επαξρηψηηθν ηξφπν νκηιίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο,
ηελ παιαηά εξσηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ελίνηε ηελ πεξηνξηζηηθή λννηξνπία,
θνξηίδνληάο ηελ κε λέεο ηδέεο θαη θπξίσο θαηλνηφκα, αζπλείδεηα νξάκαηα.
8. Ζ απνπζία ησλ δηαλννπκέλσλ θαη ε έιιεηςε πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο. Παξφηη ε
πφιε βξίζεη νξγαλσηψλ ζπλεδξίσλ θαη θνλζεξβνπνηψλ ηεο ηξέρνπζαο, ρχδελ
εληεηαικέλεο,life style θνπιηνχξαο πνπ θηηαζηδψλεηαη σο ζπνπδαία, αιιά παξακέλεη

40
επαξρηψηηθε ακπεινθηινζνθία, ε πξαγκαηηθή, πνιηηηζηηθή ζηάζε θαη δεκηνπξγηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ- πνιηηψλ ηεο ζπαλίδεη θαηαπιεθηηθά. Χο γλσζηφλ, ν
πνιηηηζκφο

παξάγεηαη,

φηαλ

απζεληηθνί

άλζξσπνη

ζπλαληνχλ

πξαγκαηηθέο

θαηαζηάζεηο ζθιεξέο ή επράξηζηεο θαη φηαλ δεκηνπξγηθέο πξνζσπηθφηεηεο
ζπγθξνχνληαη κε εαπηνχο θαη αιιήινπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αλέθηθηνπ θαη ηνπ
εθηθηνχ. Ζ επαξρηψηηθε πεξηθέξεηα θαη ε επαξρία ηεο πφιεο καο, καδί κε ηελ
νηθνπκεληθή επαξρία ηεο αιινηξίσζεο θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο, ζηέθεηαη καθξάλ απφ
ηελ πξαγκαηηθή δεκηνπξγία πνπ ζπγθινλίδεη, ζπγθηλεί θαη αλαηξέπεη.
9. Ζ εκθαλήο έιιεηςε κηαο θαιιηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε ησλ
νξακάησλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ απηήο ηεο πφιεο
ζπληνλίδεηαη κε ηε λνζηαιγηθή αλάθιεζε παιαηφηεξσλ κνξθψλ ηεο ηζηνξίαο ηεο
πεξηνρήο, φπνπ πξφζσπα ηζρπξά ζπλέγεηξαλ ηηο πνιηηηθέο εληάζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο
πφιεο θαη πξνήγαγαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία. Ζ αλάπηπμε, πνπ
ζαλ αίηεκα πξνβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά σο αληίδνην ζηε κφληκε, πιένλ, θηψρεηα ηεο
πεξηνρήο θαη ηεο πφιεο, απαηηεί νξγαλσκέλεο θαη ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο, πνπ λ’
αληέρνπλ ζηηο καηαηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο δσήο θαη λα νξακαηίδνληαη γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο θαη ηελ θνηλσλία, ζπκπεξηθνξέο πςεινχ ξίζθνπ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη
ζην δεκφζην ηνκέα ηεο δσήο ηνπο. Ζ άξζε ηεο θηψρεηαο θαη ε πξναγσγή ηεο
αλάπηπμεο, επνκέλσο, κφλν κε αλζξψπηλνπο φξνπο κπνξεί λα ελλνεζεί, κε φξνπο,
δειαδή, πξαγκαηηθά πνιηηηθνχο. Ζ αλάπηπμε δελ είλαη ηερλεηφ, ζπγθπξηαθφ
θαηαζθεχαζκα

θαη

αίηεκα.

Δίλαη

πξσηίζησο

αλζξψπηλε

δπλαηφηεηα

θαη

δηαζεζηκφηεηα. Σέηνηεο ζέζεηο– ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο εθιείπνπλ δξακαηηθά απφ
ηελ πεξηνρή, πνπ ζπλήζηζε λα δηαρεηξίδεηαη ηε κεηξηφηεηα θαη ηελ αληθαλφηεηα. Ζ
ηειεπηαία, θπζηθά, δηαησλίδεη θαη αλαπαξάγεη ηε θηψρεηα θαη ην δεκφζην ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο.
10. Ζ κειαγρνιία ηεο πφιεο είλαη ην πην δεκηνπξγηθφ ηεο φπιν θαη ε θξπκκέλε
αληίζηαζή ηεο ζηε θζνξά θαη ηελ απαμίσζε. πληνλίδεηαη κε ηελ πληγεξή,
απηνθαηαζηξνθηθή απαηζηνδνμία ηνπ Βεξνιίλνπ, ηελ απνραπλσηηθή θαηάζιηςε ηεο
Κσλ/πνιεο, ηε κπζηηθηζηηθή αιαδνληθή ζιίςε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ
επαξρηψηηθε κειαγρνιηθή αγσλία ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη δηαθξίλεηαη απφ ηηο
δπλακηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ νξαηψλ θνηλσληθψλ πφιεσλ, φπσο ε Αζήλα, ην
Παξίζη, ην Λνλδίλν, ε Κνπεγράγε θαη ε Πξάγα. Ζ πφιε πνξεχεηαη κνλαρηθά, ζεκλά
θαη ηαπεηλά κε ηε θησρηθή ηεο ζηνιή θαη ηηο κεγάιεο ηεο δπλαηφηεηεο θξπκκέλεο
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εξκεηηθά θαη αθαλέξσηεο. Απηή είλαη ε θήκε ηεο πφιεο: ε δηαξθήο απαίηεζε ηεο
πνηφηεηαο.
Αο ειπίζνπκε φηη ηνχην ην ηαμίδη ζα έρεη επράξηζηεο, επνίσλεο θαη αίζηεο
εθπιήμεηο. Ζ θήκε ηεο πφιεο, ε θήκε ηεο απαίηεζεο ηεο πνηφηεηαο δηαξθεί, ε θήκε
ησλ Ησαλλίλσλ είλαη ελαξγήο θαη ζα δηαξθέζεη.
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Γπλαίθεο: Ο αλαμηνπνίεηνο πινχηνο ηεο Ζπείξνπ.
ηηο αλζξψπηλεο πεγέο ηνπ πινχηνπ ππελζπκίδνπκε φηη πέξα απφ ηα δηαζέζηκα
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ηα κέζα παξαγσγήο, ηηο πξψηεο χιεο θαη ην πεξηερφκελν
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, πξαγκαηηθφο πινχηνο θαη νπζία κηαο θνηλσλίαο είλαη ηα
δσληαλά έιινγα φληα πνπ ηελ απαξηίδνπλ κε ην ζψκα ηνπο, ηε δηαλνεηηθή ηνπο
ζπγθξφηεζε, ηελ πνιηηηθή ηνπο νξγάλσζε, ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ
ηζηνξηθφηεηά ηνπο. Σν κηζφ θαη παξαπάλσ θνκκάηη απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη
γπλαίθεο, πνπ θαίλεηαη φηη μεπεξλνχλ αξηζκεηηθά πιένλ ηνπο άλδξεο. Θα
πξνζπαζήζνπκε, ινηπφλ, λα ηρλνγξαθήζνπκε ηηο γπλαίθεο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηεο
Ζπείξνπ γεληθφηεξα, παξφηη κηα ηέηνηα θαηλνκελνινγηθή γελίθεπζε κπνξεί λα κνηάδεη
θάιιηζηα κε ππεξαπινπζηεπηηθή αθέιεηα ή ππεξγεληθεπηηθή θελάθε. ’ απηή ηε
κηθξή πξαγκαηεία «πεξί ζεξκάλζεσο» - γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ Boris Vian, πνπ
ιάηξεπε ηηο Γαιιίδεο, ζα θαηαγξάςνπκε ηελ θαξδηά, ην βιέκκα, ηελ θνξκνζηαζηά, ηε
δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ γπλαηθείνπ ίρλνπο ζηε δεκηνπξγηθή
εηθνλνπιαζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο καο, εδψ επάλσ ζηα Ζπεηξψηηθα βνπλά.
Ζ «πνιππνιηηηζκηθφηεηα» ηεο Θεζπξσηίαο καο εθπιήηηεη: Αξβαλίηηζζεο,
Αιβαλίδεο, Σζάκηζεο, Γχθηηζζεο θαη απηφρζνλεο γεγελείο ζπγθεληξψζεθαλ ζ’ εθείλν
ην άθξν ηεο Διιάδαο πνπ γεηηνλεχεη κε ηελ Αιβαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Αδξηαηηθή
κε θπξίαξρν απνκεηλάξη ηεο ελδνςπρηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζχγθξνπζεο πνπ βηψλνπλ
ηε ζθιεξφηεηα θαη ηελ αληνρή. ηνηρεία πνπ, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηνλ θφζκν ηεο
Φπζηθήο, πξνζηδηάδνπλ ζε επγελή πιηθά. Αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο, βία θαη πνλεξηά,
καδνρηζκφο θαη εζσζηξέθεηα απνηεινχλ επηπξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ
απφ ηε Θεζπξσηία. ηεγλέο ςπρέο, απζηεξφ βιέκκα, ηαιαηπσξεκέλε θνξκνζηαζηά,
ρεηξαγσγεκέλν κπαιφ, καηαησκέλεο ςπρέο απφ ηε κεηαλάζηεπζε, ηε θηψρεηα, ην
ζπληεξεηηζκφ, ηελ παιηλδξφκεζε θαη ηελ απηνζπληήξεζε. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο είλαη ε εξγαηηθφηεηα, ε έιιεηςε πνιηηηζκνχ, ην άγρνο θαη ε αιεμηζπκία.
Οη γπλαίθεο ηεο Πξέβεδαο δηαθέξνπλ αηζζεηά απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο ηεο
Ζπείξνπ, κε εμαίξεζε ην ηξαχκα ηεο θηψρεηαο, πνπ απνηειεί θνηλφ δηαγελεαινγηθφ
ηξαχκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ Ήπεηξν. Πεξηζζφηεξν δηαρπηηθέο, θαηεηιεκκέλεο απφ
κηα δηαζηξνθηθή επηπνιαηφηεηα θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ αξλεηηθή κεηξφηεηα θαη ηελ
αηέξκνλε εθεβεία. Δξγάδνληαη ζθιεξά, ν ηνπξηζκφο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή
ρξεηάδνληαη εξγαηηθά ρέξηα θαη απέρνπλ, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Ήπεηξν, απφ ηα
πνιηηηζηηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα. ηελ Πξέβεδα, θαη’ εμαίξεζε, ππάξρεη
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έλα γπλαηθείν θνηλφ θηιφηερλν, κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ, κε ξηδνζπαζηηζκφ θαη
θνηλσληθή απείζεηα ή αλνκία, δειαδή κε λεσηεξηθά, θνηλσληθνπνιηηηζηηθά
πξνηάγκαηα.
ηελ Άξηα ε ιέμε πνπ ηαηξηάδεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, γηα λα πεξηγξάςεη ηε
θαηλνκελνινγία ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο πνπ δεη ζηελ πφιε, είλαη κηα πξσηφγλσξε
έιιεηςε θαιιηέξγεηαο, εζσηεξηθήο δηεπζέηεζεο θαη εξεκίαο. Κπξίαξρε ελδνςπρηθή
εγγξαθή είλαη ε επηζεηηθφηεηα θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο. Ο ζσκαηφηππνο γνεηεπηηθφο,
παξαγεκηζκέλνο κε θαηαλαισηηθά θηηαζηδψκαηα, παξαπέκπεη ζηελ παξαπιάλεζε
πνπ ζπκπαξαδεινχηαη. Υανηηθέο ζπκπεξηθνξέο, αθξαίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο ζηάζεηο,
απνπζία δεκηνπξγηθψλ εθθάλζεσλ θαη ρεηξαγψγεζε, ελδννηθνγελεηαθή βία, αλεξγία,
θαη….πάζα θαθία. Πνιχ ζπρλά δηαπηζηψλεηαη πξσηνγνληζκφο θαη ππνθνπιηνχξα,
κηα γλσζηαθή αθακςία θαη κηα ηδηαίηεξε δπζθνιία ζπλελλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Οη γπλαίθεο ζηα Ησάλληλα έρνπλ αιιάμεη εληειψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
αιιάδνπλ εμαθνινπζεηηθά, ιφγσ ησλ κεγάισλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ αιιαγψλ πνπ
ζπλέβεζαλ ζηελ πφιε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε

ηελ κεηαηξνπή ηεο πφιεο απφ

εκπνξηθφ-αζηηθφ θέληξν ζε κεηαπξαηηθφ εθπαηδεπηήξην-campus, πνπ ζπγθεληξψλεη
ρηιηάδεο λένπο. Δίλαη εληππσζηαθφο ν πνιηηηζκφο, ε θαζαξφηεηα ηεο νκηινχκελεο
γιψζζαο, ε εππξέπεηα, ε λνηθνθπξνζχλε θαη ν ζπλαηζζεκαηηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ
γπλαηθψλ, πνπ θαηάγνληαη απφ ηα ρσξηά ηνπ Ννκνχ, ηαιαηπσξεκέλεο αιιά
δεκηνπξγηθέο θαη γεκάηεο δχζθνιε δσή. Οη γπλαίθεο ηεο πφιεο, παξαδνκέλεο ζ’
έλαλ αλχπαξθην, αζηηθφ εθεζπραζκφ, βνιεχνληαη φπσο φπσο, θαθνκεηαρεηξίδνληαο
ην ζψκα ηνπο, πνπ είλαη θαηά θαλφλα ππέξβαξν, θαη ηηο ςπρέο ησλ άιισλ κε ηελ
αδξάλεηά ηνπο. Οη Γηαλληψηηζζεο, ζπλήζσο, δελ εξγάδνληαη εθηφο ζπηηηνχ.
Φπζηθά, δε γελλνχλ παηδηά, δε γξάθνπλ βηβιία, δε δεκηνπξγνχλ έξγα ηέρλεο, παξά
κφλνλ επηδηψθνπλ κεηά καλίαο πηπρία επθνιίαο θαη δηεθδηθνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαηά
πξνηίκεζε ζην δεκφζην κε δηακεζνιάβεζε. Καηά πεξίεξγν ηξφπν, σο ελδνςπρηθή
αλαπαξάζηαζε ζηηο γπλαίθεο ζηα Ησάλληλα θαη ζηελ Ήπεηξν, θπξηαξρεί ε αδξάλεηα
θαη ε πιήμε, πνπ αλαπαξηζηνχλ ζε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ησλ γνλετθψλ ξφισλ,
θπξίσο ηνπ αλεπαξθνχο–απφληνο ή λεθξνχ παηέξα. πληεξεηηζκφο, θαζσζπξεπηζκφο,
θαηαλαισηηζκφο, απνιίηηζηε ζπκπεξηθνξά, αγελήο πξνθιεηηθφηεηα θαη παληειήο
έιιεηςε απηνειέγρνπ κε κηα πησρεία ζηελ έθθξαζε θαη ηελ νκηιία ραξαθηεξίδνπλ
ηηο λεφηεξεο θνξαζίδεο ηεο πφιεο, παξφηη νκφξθπλαλ επηθίλδπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Να ν αλαμηνπνίεηνο πινχηνο ηεο πεξηνρήο! Απηά ηα ζειπθά έρνπκε γχξσ καο. Οη
άληξεο ζηελ Ήπεηξν; Πνχ λα βξνπλ ρξφλν θαη δηαζεζηκφηεηα γηα ζρέζε θαη λ’
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αζρνιεζνχλ κε ηηο γπλαίθεο ηνπο; Οξεζίβηνη, λνκάδεο, κεηαλάζηεο, βνζθνί, κφλνη,
θηηζηάδεο, πνιεκηζηέο έκπνξνη, επεξγέηεο….πνχ θαηξφο γηα γπλαίθεο; Τπνρξέσζε
ηνπ άληξα είλαη λα πιεζηάζεη θαη λ’ αγαπήζεη ηηο γπλαίθεο, ψζηε λ’ αθππλίζεη ηελ
θαηαςπγκέλε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο.

Ηνχληνο 2006
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Σν αλζξσπνινγηθφ πξνθίι ησλ λέσλ ζηελ πφιε.
Ζ πφιε ζθχδεη απφ λεαληθά ζψκαηα θαη δηςαζκέλα κπαιά γηα γλψζε θαη
απηνλνκία. Ο εληππσζηαθφο αξηζκφο ησλ δέθα ρηιηάδσλ θνηηεηψλ, πνπ δνπλ ζηα
Ησάλληλα, πξνζδίδεη ζηελ πφιε κηα λεαληθή ειαθξφηεηα θαη κηα επράξηζηε αίζζεζε
φηαλ πεξπαηάο ζηνπο δξφκνπο. Δθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά αληαπνδνηηθά νθέιε ηεο
θνηηεηηθήο παξακνλήο ζηελ πφιε, αλακθίβνια ε αλζξσπνινγηθή ζθξαγίδα ηνπ
λεαληθνχ θαηλνηχπνπ δίδεη ραξαθηεξηζηηθά κηαο Δπξσπατθήο Παλεπηζηεκηνχπνιεο.
,ηη θαιχηεξν απφ ηε λενιαία ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, ηα πην έμππλα, ηα πην
ραξηζκαηηθά, ηα πην θαινζξεκκέλα παηδηά ησλ ηαιαηπσξεκέλσλ Νενειιήλσλ
γνλέσλ. Ο ρξφλνο ηνπο είλαη αζπκπίεζηνο, ζρεδφλ πιήξσο δηαζηαικέλνο, εθθξάδνπλ
κηα απίζηεπηε πίεζε γηα ειεπζεξία, ειεπζεξηφηεηα θαη ελαιιαθηηθή δσή. Δίλαη
πηεζκέλνη εγγελψο γηα ηνικήκαηα, πςειέο πξνζδνθίεο δσήο θαη απηνπξαγκάησζε
ρσξίο φξηα. «Ξεθαπίζηξσηε λενιαία», ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Κσζηή Παπαγηψξγε
εχζηνρα θαη δηθαηνινγεκέλα.
ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ λέσλ θνηηεηψλ ν θαηλφηππνο έρεη θάπνηα λεφηεπθηα,
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία νκνξθηάο, ςειφ θαη ιεπηφ θνξκί κε Γείθηε σκαηηθήο Μάδαο
γχξσ ζην 20, βγαικέλν απφ ην ήζπρν λεαληθφ δσκάηην ηεο νηθνγέλεηαο, θνκκέλν θαη
ξακκέλν ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ηειεζηάξ ηεο ηδησηηθήο δηαπιεθφκελεο
ηειεφξαζεο θαη πξννξηδφκελν γηα γνεηεία, ιαγλεία θαη δεκηνπξγηθή πνξεία ζηελ
απηνλνκία, ηελ απηνδηάζεζε θαη ηε ρεηξαθέηεζε. ηνπο λεαξνχο θνηηεηέο, ζηα
θνξίηζηα δηαθξίλεηαη ην παξετζηηθν θιίκα λα θπξηαξρεί, ελψ ζηα αγφξηα ε επίκνλε
θηιία θαη νη κεγάιεο παξέεο. Μαο δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη θάπνην δεκηνπξγηθφ
θιηθ νξγαλψλεη κηα λέα ζπιινγηθφηεηα ησλ λέσλ παηδηψλ, πνπ επηηίζεηαη ζηνλ
αηνκνθεληξηζκφ ησλ ελειίθσλ γνληψλ ηνπο. Φπζηθά δελ ιείπνπλ νη επηθίλδπλεο
ζπκπεξηθνξέο κε ηελ θαηαρξεζηηθή νδήγεζε ζε ζπλζήθεο ζθφηνπο ζηνπο άζιηνπο
δξφκνπο ηεο λχρηαο, ζπρλά θάησ απφ ηελ πίεζε κηαο παξέαο, πνπ ζεσξεί ηελ
ππέξβαζε ησλ νξίσλ παηρληδάθη αλαςπρήο, πνπ αλεβάδεη αθελφο ηελ αδξελαιίλε,
αθεηέξνπ ζπρλά νδεγεί ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη ζηελ εληαηηθή.
Ο θνηηεηφθνζκνο ξέπεη πξνο ην αιθνφι, κε κηα πξνηίκεζε ζηα ηαρείαο δξάζεσο
πξνζιακβαλφκελα ζθελάθηα, αγλψζηνπ πεξηεθηηθφηεηαο ζε αηζαιηθή αιθνφιε ή
άιια κεζπζηηθά βάκκαηα. Σν θάπληζκα θπξηαξρεί κε κηα απμαλφκελε ζπρλφηεηα ζηηο
λεαξέο θνηηήηξηεο, πνπ πξνηηκνχλ ηα καθξηά θαη ιεπηά Slim θαη ηα πεξηθέξνπλ κε
άθαηε ραξά ζηα παηρληδηάξηθα ρέξηα ηνπο θαη ηα θξαγηνλαξηζκέλα ρείιε ηνπο.
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Διάρηζηνη θνηηεηέο θνηκνχληαη θαλνληθά, o θχθινο χπλνο-εγξήγνξζε έρεη
πιήξσο αληηζηξαθεί, μελχρηη σο ην πξσί, χπλνο κέρξη ην απφγεπκα, μεκέξσκα ην
κεζεκέξη θαη νχησ θαζεμήο. Έηζη, γηα λα πξνζαξκφδνληαη νη βηνξπζκνί ζην λεαληθφ
Διιεληθφ κνληέιν. Γηα λ’ αλεζπρνχλ νη εξεπλεηέο ηνπ κέιινληνο θαηά πφζν θαη ζε
πνην βαζκφ έλα ζπκπεξηθνξηθφ, πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν φπσο ε λπρηεξηλή δσή κπνξεί
λα επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε εμέιημε. Οη θνηηεηέο δελ ζπνπδάδνπλ κε ην πάζνο ησλ
παιαηνηέξσλ,αιιά

δηαρεηξίδνληαη

ηηο

πιεξνθνξίεο

πνπ

παίξλνπλ

απφ

ην

Παλεπηζηήκην κε πην δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη κεγαιχηεξε επειημία. Σα πξνπηπρηαθά
κε ηελ επθνιία ηνπο παξέρνπλ ην πηπρίν ζρεδφλ ζ’ φινπο θαη ε λέα επηρεηξεκαηηθή,
ζπνπδαζηηθή θαηεχζπλζε είλαη ην δηεπηζηεκνληθφ αλαθάηεκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ, πνπ θηλείηαη κεηαμχ θεξδνζθνπίαο θαη θηινδνμίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ
Παλεπηζηεκηαθψλ έσο ηε ρεηξαγψγεζε ηεο λενιαίαο θαη ηεο αγνξάο απφ ηελ πιεπξά
ησλ ειεγθηψλ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ δξσκέλσλ θαη ηεο πνιηηείαο. Καηά η’ άιια, ε
ειπίδα γηα θαιχηεξε παηδεία ζηελ Διιάδα θαη ζηα Ησάλληλα -κε ην θηιφδνμν
Παλεπηζηήκηφ ηεο- αο ειπίζνπκε φηη ζα πεζάλεη ηειεπηαία.
Δμαθνινπζψ λα πηζηεχσ φηη ηφζν ε Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα φζν θαη νη μέλνη
θνηηεηέο, ζε ζρέζε κ’ απηφ πνπ παξαδνζηαθά ζα νλνκάδακε πφιε, θνηλσλία ησλ
Ησαλλίλσλ, δελ έρνπλ θακία επαθή. Γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζηελ αλάγθε λέσλ
κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ εξκελεία ηεο ζχγρξνλεο δηαζηξσκάησζεο ηεο
θνηλσλίαο. Πφιε θαη Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, δπν μερσξηζηνί δξφκνη, βξίζθνληαη
ζε παξάιιειεο θαη θακία θνξά αληηθξνπφκελεο πνξείεο.
Φέηνο ηδηαίηεξα ήηαλ μερσξηζηή ε παξνπζία ηεο λενιαίαο ζηηο δηαδειψζεηο, πάλσ
απφ 100 δηαδειψζεηο έγηλαλ ζηε ιεσθφξν Γσδψλεο κε θαηάιεμε ηε Ννκαξρία κε
ζηφρν

ηηο «δεθαεμηαξζξηθέο» δηεθδηθήζεηο ππφ

ηελ «παηδνθηιηθή», πνιηηηθή

θαζνδήγεζε αξηζηεξίζηηθσλ ζρεκάησλ θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ. Με πξσηνθαλή ηξφπν,
ζπληεξεηηθνί έκπνξνη, έβιεπαλ ηα καγαδηά ηνπο λα θαίγνληαη θαη λα ιεειαηνχληαη,
βηψλνληαο ηνλ θφζκν ηεο ηειεφξαζεο κε ηα ζπλήζε Αζελατθά ηνπία ηεο βίαο λα είλαη
εληφο ηνπ αληηιεπηηθνχ ηνπο πεδίνπ. Νέα δεδνκέλα γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε,
κε κπξσδηέο δαθξπγφλσλ, κπνηηιηάξηζκα ζηνπο δξφκνπο, θαθνθηηαγκέλα θφθθηλα
παλφ, απνιίηηζηα ζπλζήκαηα, άλαξζξεο θξαπγέο απφ «ππέξνρα παηδηά», πνπ ηα
γνεηεχεη ν αληηπεξηζπαζκφο πξνο έλα θαληαζηαθφ θαζεζηψο θαη ε θαηαλαγθαζηηθή
ηάζε γηα κηα αθαηαλφεηε θαηαθξήκληζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζχγρξνλεο
δσήο, φπσο ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε επγέλεηα ζηηο θαζεκεξηλέο ζρέζεηο, ε
πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ε ειεπζεξηφηεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη
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δεκνθξαηηθνί θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο καο. Μηα αθαηαλφεηε άζθεζε ζε βίαηεο
ζπκπεξηθνξέο κηαο νκάδαο ηεο λενιαίαο θαίλεηαη λα εηζβάιιεη ζην ζχλνιν ησλ
θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λα δεκηνπξγεί καχξεο ζθέςεηο θη εληππψζεηο, κε
θάπνηνπο λα θξπθνγεινχλ ρεηξαγσγψληαο, ειπίδσ πξφζθαηξα. Παλεπηζηεκηαθνί,
θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο, ρεηξίδνληαη ακθφηεξνη, κηα απνιίηηζηε επαλαζηαηηθή θαη
ζπληεξεηηθή αηαμία ζηα Παλεπηζηήκηα. Σν φξακα παξακέλεη αθαιιηέξγεην ζηα
κπαξάθηα θαη ζηα θαθέ ηεο πφιεο.
Πεξηγξάςακε ηε λέα εηθνλνπιαζία, πνπ πξνζθέξεη ν θνηηεηφθνζκνο ζηνπο
λένπο πεξηεγεηέο ησλ Ησαλλίλσλ. Δθηφο απφ ηηο δηαδειψζεηο ηεο ιεσθφξνπ
Γσδψλεο, ν θνηηεηφθνζκνο απνιακβάλεη ηα κπαξάθηα, ηα θαθέ, ηα ηαρπθαγεία, ηηο
ηαβέξλεο, ηα ηζηπνπξάδηθα ηεο πφιεο, νκνχ κεηά ησλ παξαθκηαθψλ αζηψλ ηεο πφιεο,
πνπ ξέπνπλ πξνο ηνλ αιθννιηζκφ θαη ηελ εδνλνβιεςία. Οη θνηηεηέο θαη ε λενιαία
θαηαθιχδνπλ ηελ παξαιίκληα πεξηνρή, δηειαχλνπλ θαη εγθαηαβηψλνπλ ζηα
αλαθαηληζκέλα θηίξηα ηεο νδνχ Αλεμαξηεζίαο, φπνπ κεηά ηηο αλαθαηληζηηθέο
θαηλνηνκίεο ηνπ Γεκάξρνπ, νη έκπνξνη πσινχλ αιθννινχρα βάκκαηα, εμσξατζκέλε
λχρηα θαη δηαθνζκεκέλε «ηερλεηή ιαγλεία». Ζ παιαηά αγνξά μαλα-απνθηά ζηνηρεία
δσληαλήο ζπλεχξεζεο ησλ λέσλ, ε πιαηεία Πάξγεο δηαηεξεί ηνλ ραξαθηήξα
λενιατζηηθνχ ηφπνπ ζπλάληεζεο, φπνπ ην θνηηεηηθφ θίλεκα ζπλαληά ην καζεηηθφ
θίλεκα ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ηεο ηνάο άξθα. «Γαία ππξί κεηρζήησ».
Σίπνηα θαηλνχξην απφ ηνλ ηδησηηθφ βίν ηνπ θνηηεηφθνζκνπ δελ κπνξνχκε λα
θαηαγξάςνπκε,εθηφο απφ ηελ άηζαιε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, πνπ
δηαθαηέρεη φιε ηελ Διιεληθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη ηελ νκνθπινθηινπνίεζε
ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ.Σν θνηηεηηθφ ζπίηη είλαη πην θαιαίζζεην, βνεζνχληνο
θαη ηνπ ΗΚΔΑ, ην θαγεηφ θηεληάξηθν θαη αλζπγηεηλφ, ηα ξνχρα πνιχρξσκα, θαζαξά,
κε επηθξάηεζε ηδηλ θαη ιαηξεία ηνπ brand name.
H δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε δηαζθέδαζε θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ηνπ
θνηηεηφθνζκνπ ρξεηάδνληαη ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη βαζαληζηηθή πξνζπάζεηα
απνθάιπςεο ησλ κπζηηθψλ θσδίθσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ κπινγθνρψξν. Ζ
ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θηλδπλεχεη λα ζεσξεζεί, πιένλ, ε ζχγρξνλε εμάξηεζε
ησλ λέσλ, πηζαλφλ κε κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα απφ ην παζηαζκέλν θάπληζκα.
πκπαζψ ηδηαίηεξα ηνπο λένπο θαη κε ζπγθηλεί ν θνηηεηφθνζκνο. Αο θαηαζέζνπλ
νη θνηλσληνιφγνη θαη νη κειινληνιφγνη πνιηηηθνί κηα cost benefit analysis ή αιιηψο ην
ηζνδχγην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ καο κε ηελ θνηηεηηθή δσή, ηελ ζπνπδάδνπζα
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λενιαία θαη ηε ληφηε. Δγψ απιψο πεξηγξάθσ θαηλφηππνπο, πξνζπαζψληαο λα
θαηαλνήζσ ην έζσ.

Οθηψβξηνο 2007
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Ησάλληλα: «Οη αφξαηεο πφιεηο» κέζα ζηελ πφιε.
Αλ θαη ζηα Ησάλληλα δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε πνιχ παιαηφηεξσλ
πνιηηηζκψλ, δειαδή αξραίσλ, νχηε ηεθκήξηα δσήο κηαο αξραίαο πφιεο, θαζφζνλ απφ
αξραηνινγηθήο ζθνπηάο ε πφιε είλαη εληειψο θαηλνχξηα, θαίλεηαη, φκσο, φηη
κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε επάιιεινπο θχθινπο νξγάλσζεο «ησλ πφιεσλ κέζα
ζηελ πφιε». Παξαηεξνχκε ηελ πφιε λα επεθηείλεηαη νξηδφληηα, απφ ην
Νενρσξφπνπιν κέρξη ηα Καξδακίηζηα, απφ ηνλ Λαζπφηνπν κέρξη ηα εηζκφπιεθηα,
απφ ηελ Ληκλνπνχια έσο ηε Γξνζηά, απφ ηε Λεκνληά σο ην ηαπξάθη, απφ ηελ
Διενχζα έσο ηελ Αλαηνιή θαη ηνλ Κάηζηθα. Κχθινη ηεο ηζηνξηθήο, θνηλσληθήο,
αηζζεηηθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πφιεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη,
ηέκλνληαη, αιιεινθαιχπηνληαη, αλαδεκηνπξγνχλ θαη πεξηγξάθνπλ ηα αζξνίζκαηα
ησλ «πφιεσλ» κέζα ζηελ πφιε. Να πσ πσο αλαδχνληαη κε ην κάηη ηνπ λαξθνδφηε ή
ηνπ ρεηξνπξγνχ.
1. Ζ λεναζηηθή πφιε. Σα φξηα ηνπ παιαηνχ άζηενο κεηαθηλήζεθαλ θαη άιιαμαλ ζέζε.
Σν παιαηφ άζηπ ηνπ Γηαθσηηζκνχ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο γεηηνληέο ηνπ αξζξσλφηαλ ζ’
έλα αζηηθφ ζχζηεκα δηαζηξσκάησζεο αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ηνπ
θαζελφο. ηελ Αλεμαξηεζίαο νη έκπνξνη, ζηε ηαξάβα νη βηνηέρλεο, ζηελ Αβέξσθ νη
αξγπξνρφνη, ζην Αξρηκαλδξείν νη αζηνί ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ γξακκάησλ, ζηελ
Κεληξηθή Πιαηεία ε εμνπζία κε ην δηνηθεηήξην, ηε ηξαηησηηθή Λέζρε θαη ην
Μέγαξν ηεο Ογδφεο Μεξαξρίαο. ήκεξα ε λεναζηηθή νξγάλσζε ηεο πφιεο
εμαληιείηαη ζηα πνιπφξνθα, άλαξρα θαη αθαιαίζζεηα θηίξηα ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο,
Βνξεηναλαηνιηθά θαη Βνξεηνδπηηθά ηεο Πιαηείαο, ζε κηα αθηίλα 500 κέηξσλ, φπνπ
ζην ηζφγεην ησλ πνιπθαηνηθηψλ ζηεγάδνληαη πνιπηειή θαηαζηήκαηα θαη ζηνπο
νξφθνπο ηα «απνκεηλάξηα», γφλνη ησλ αζηψλ εκπφξσλ ηεο Γηαλληψηηθεο επνρήο ηνπ
Γηαθσηηζκνχ (17νο –18νο αηψλαο θαη εληεχζελ). Σν λεναζηηθφ δηαθχβεπκα ηεο πφιεο
ζηήλεηαη θαη νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηνλ θχθιν ηεο πψιεζεο, ηεο κεηαπψιεζεο θαη
ηεο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη θαηνηθίαο, φπνπ νη ππεξαμίεο εθηηλάρζεθαλ θαη ε
παξαζηηηθή ινγηθή ησλ γφλσλ εκπεδψζεθε κε αμίεο θαη πινχην. Απνπζία αηζζεηηθήο,
απνπζία θνηλσληθψλ αλεζπρηψλ, απνδφκεζε ηνπ Γηαθσηηζηηθνχ Ρηδνζπαζηηζκνχ,
επηθξάηεζε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, ηνπ νηθνγελεηνθξαηηθνχ ζπκθεξνληνινγηζκνχ θαη
ηεο απαμίσζεο ηεο εξγαζίαο.
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2. Ζ πφιε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ. Απνηειεί ην λέν ζπκπαγέο θαη
δσληαλφ corpus ηεο λέαο επνρήο ησλ Ησαλλίλσλ, δσληαλφ, θηλεηηθφ, εξσηηθφ,
δηαβαζκέλν θαη ξηδνζπαζηηθφ, πνπ θηλείηαη αθαηάπαπζηα, λχρηα θαη κέξα,
θαζνξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή κηαο αηζζεηηθήο πφιεο κε ζπλαηζζήκαηα,
πάζε, πξσηνπνξηαθέο ζπκπεξηθνξέο, θαηλνηφκα ληπζίκαηα, «ίκν» ή «ηξέληη»,
πξνζθέξνληαο θαηλνχξηα εηθνλνπιαζία θαη παξαθαηαζήθε κηαο εξσηηθήο αηζζεηηθήο
πφιεο. Απνηεινχλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αηκνδνζία ζηα Ησάλληλα νη λένη
πνπ ζπνπδάδνπλ ζην ηνπηθφ Παλεπηζηήκην θαη νη Καζεγεηέο, πνπ ηνπο εθπαηδεχνπλ.
Τπεξβαίλνπλ ηηο 10.000 θαη είλαη ε αθξφθξεκα ηεο θνηλσλίαο.
3. Ζ πφιε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Έλαο θχθινο κε κεγάιε αθηίλα απφ ην θέληξν,
απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε, θαηά ην κνληέιν ησλ Αζελψλ, σο δεχηεξε
Πεξηθέξεηα ησλ Ησαλλίλσλ, απνηειείηαη απφ ηνπο γεγελείο κεηαλάζηεο ηεο ελδνρψξαο
ησλ Ησαλλίλσλ, πνπ θαηνηθνχλ πηα ζηελ πφιε. Πξφθεηηαη γηα πξψελ αγξφηεο,
θηελνηξφθνπο,

αγειαδνηξφθνπο

θαη

ηερλίηεο

παληφο

επηηεδεχκαηνο,

πνπ

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε θαηά ηελ κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν ησλ κεγάισλ
ηζηνξηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ. Δίλαη άλζξσπνη ζεκλνί,
εππξεπείο, ρακειψλ ηφλσλ, απνιίηηζηνη θαη ρεηξαγσγήζηκνη. Μέλνπλ ηφζν ζηηο
παιηέο πεξηνρέο ηεο πφιεο, φπσο ε Καινχηζηαλε, φζν θαη ζηηο λέεο πεξηνρέο, φπσο
ζηνλ θάκπν

ηεο

Αλαηνιήο, ζηα

εηζκφπιεθηα, ηνπο

Ακπεινθήπνπο, ην

Σζηθιηθφπνπιν θαη ηελ Νέα Εσή. Σα ζπίηηα ηνπο πνιπηειέζηαηα, εκηαπζαίξεηα,
εληφο πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε αλχπαξθην ρσξνηαμηθφ ζρέδην, κε
ιαζπσκέλνπο δξφκνπο, ειιηπή δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο, ρσξίο θαλ ζήκαλζε ησλ
δξφκσλ, ρσξίο πεδνδξφκηα θαη πιαηείεο, πάξθα θαη, θπζηθά, ρσξίο ίρλνο αζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη λννηξνπίαο. Οη λένη θάηνηθνη ηεο πφιεο δηαθαηέρνληαη απφ
ρσξηάηηθε λννηξνπία, βαζηζκέλε ζηελ αίζζεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηχπνπ αγξνθηήκαηα
θαη ηεο έθλνκεο θπξηαξρίαο, ρσξίο ζηαζεξήο ζπλχπαξμεο, ρσξίο πηνζέηεζε αζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ν ζεβαζκφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
ηεο θνηλσληθήο εππξέπεηαο, ε ζπλχπαξμε θαη ε επηθνηλσλία. ηα ζπίηηα ηνπο ζ’
απνιαχζεηο δπν ηξεηο Lcd plasma tv, ηειενπηηθά ππαγνξεπκέλε αηζζεηηθή θαη
δηαθφζκεζε, κηα Mercedes Compressor ζην γθαξάδ θαη θαλέλα βηβιίν, θακία
βηβιηνζήθε, θαλέλα δείγκα κηαο δεκηνπξγηθήο θαηάζεζεο ηεο ςπρήο ηνπο ζην ρψξν
ηνπο.
4. Ζ εκπνξηθή-κεηαπξαηηθή πφιε. πλσζείηαη ζ’ απηφλ ηνλ θχθιν, ην πην
παξαγσγηθφ θαη ην δξαζηήξην νηθνλνκηθά ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ζηε
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λέα επνρή. Μεγάια πνιπθαηαζηήκαηα δίπια-δίπια κε αλαθαηληζζέληα κηθξά, έλαο
κεγάινο αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ ηξαπεδψλ, γξαθεία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηξηηνγελνχο ηνκέα, δηθεγφξνη, γηαηξνί, ινγηζηέο, αζθαιηζηέο, ρξεκαηηζηέο θαη άιινη
εηδηθνί ηερλνθξάηεο ή γξαθεηνθξάηεο ησλ ππεξεζηψλ,πνιηηεπφκελνη παληφο επηπέδνπ,
Ννκαξρηαθνί, Γεκνηηθνί χκβνπινη, πνιηηεπηέο, Βνπιεπηέο, πξψελ θαη λπλ
Αμησκαηνχρνη ηεο λαξθηζζεπφκελεο Γηνηθεηηθήο δνκήο ηεο πφιεο ζπλσζνχληαη ζηα
θεληξηθφηεξα ζεκεία ηνπ λένπ θέληξνπ Αβέξσθ, Γσδψλεο, Ππξζηλέιια, Μηρ.
Αγγέινπ, Ναπνιένληνο Εέξβα θαη πέξημ. Απ’ απηήλ ηελ θνηλσληθή νκάδα πξνθχπηεη
έλα κεγάιν κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ ζηελ πφιε (άζπξνπ θαη καχξνπ) καδί κε
ηελ δπζθνιία απφ ηα δηπινπαξθαξηζκέλα, πνιπηειή απηνθίλεηά ηνπο ζηνπο
θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο πφιεο. Δπηπρψο, ε παξάδνζε κηαο θαιήο πνηφηεηαο ζηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ πφιε (πξψηα ζηα γξάκκαηα), εμαηηίαο ηεο ηδηφηππεο
αιιά θεληξηθήο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ηα Ησάλληλα ζηελ Βνξεηνδπηηθή Διιάδα, δε
ζπληνλίδεηαη κε ηελ θαθή αηζζεηηθή ησλ γξαθείσλ θαη ηελ ζεκεηνινγία ηεο
εκθάληζεο ησλ λεναζηψλ. ’ απηήλ ηελ θνηλσληθή νκάδα εληάζζνληαη θαη νη
επάξηζκνη απαζρνινχκελνη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ ζπρλά είλαη
πεξηθεξφκελνη σο πνιπηειψο εξγαδφκελνη, απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε εθιεγκέλνη
έσο ηελ «καχξε» εξγαζία. Αιθννιηζκφο, δηαδχγηα, θνπηζνκπνιηφ, δεινηππία,
θαθνήζεηα, πςειέο θηινδνμίεο, θαηαλαισηηζκφο, επηδεημηνκαλία θαη λενπινπηηζκφο
είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιπάξηζκεο θνηλσληθήο απηήο νκάδαο. Φηιφδνμε
νκάδα, εχζξαπζηε φκσο, κεηαπξαηηθή θαη ρεηξαγσγήζηκε επάισηε ηειηθά.
5. Ζ ζπκβνιηθή πφιε. Δίλαη ε πην γνεηεπηηθή «πφιε», πνπ ζπκππθλψλεη ηνλ ρξφλν
ηεο παξνχζεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ζπκπαξαηάζζεη κε ην παξειζφλ (πνπ
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κέιινλ). Ζ πφιε ησλ ζξχισλ θαη ησλ παξαδφζεσλ. Ζ
πξσηεχνπζα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. Ζ πφιε ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ
ρξήκαηνο. Ζ πφιε ησλ ξηδνζπαζηψλ αζηψλ. Ζ πφιε ηεο πνλεξήο ππνλφκεπζεο ησλ
Οζσκαλψλ. Ζ πφιε πνπ «εμειιήληζε» ηελ Οζσκαληθή

δηνίθεζε. Ζ πφιε ησλ

Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ. Ζ πφιε ηεο φςηκεο Απειεπζέξσζεο. Ζ πφιε ηεο επνπνηίαο
ηνπ 1940. Ζ πφιε θηλείηαη θαηεπζείαλ ζην κέιινλ θαη γίλεηαη ε πφιε ζην
ζηαπξνδξφκη ησλ κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ, ηεο εμφδνπ-εηζφδνπ πξνο ηελ Αδξηαηηθή,
ε πφιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θαη εξεπλεηηθήο δηθηπαθήο δηαζχλδεζεο. Ζ πφιε πνπ
απαξηηψλεη ηελ θπζηθή νκνξθηά ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ηνπίνπ, πνπ επηβάιιεη κε ηνλ
ηξφπν ηεο ηελ ήπηα αλάπηπμε, ε πφιε κε ηελ απνζηαζηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ
αλζξψπσλ, ε πφιε κε ηελ ρεηξαγσγεκέλε λενιαία-αιιά πνιιά ππνζρφκελε λέα
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γεληά ηεο αλεξγίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο G7. Ζ ζπκβνιηθή πφιε νξγαλψλεη
δεηιά-δεηιά έλαλ θνηλφ ηφπν, φπνπ πνιιέο ππνζρέζεηο θαη ζεκαηνδνηήζεηο
αζξνίδνληαη, γηα λα ρσξέζνπλ θαη λ’ εκπεξηέμνπλ ηα ζψκαηα, ηηο επηζπκίεο, ηηο
πξνζδνθίεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ ηελ θαηνηθνχλ. Ζ πην
«θαθνκαζεκέλε», θεκηζκέλε θαη ρατδεκέλε πφιε ηεο Διιάδνο
Απηή είλαη ε πφιε ησλ Ησαλλίλσλ. Μπνξνχκε λα ηελ θάλνπκε θαιχηεξε; Με κηα
κεζηή γηνξηή γηα ην Ησβειαίν ηεο Απειεπζέξσζήο ηεο (άξαγε πψο ζα γηνξηαζηεί ε
100ε επέηεηνο θαη πνην ζα είλαη ην πξφηαγκα ηεο πφιεο;). Να ηελ θάλνπκε θαιχηεξε
γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή καο, λα ηελ θάλνπκε πην επθάληαζηε θαη επέιηθηε ζηηο
αιιαγέο, πνπ επηβάιινπλ ηε κεηαθίλεζε απφ ηελ επαξρηψηηθε λννηξνπία κηαο
ππεξήθαλεο θαη αλζεθηηθήο πφιεο ζηελ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ άζηενο κε
δνκέο, ππνδνκέο, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή απηνλνκία, ζνβαξή δηνίθεζε,
θνηλσληθφ consensus, φξακα θνηλσληθφ, ζπλνρή θαη αιιειεγγχε ησλ πνιηηψλ δη’
εαπηνχο θαη αιιήινπο.
Απηφ είλαη ην δηαθχβεπκα ηνπ Ησβειαίνπ: ν ενξηαζκφο ησλ 100 ρξφλσλ ηεο
ελζσκάησζεο ηεο πφιεο ζηνλ εζληθφ θνξκφ θαη ηελ Νενειιεληθή «πεξηπέηεηα».
πλαληά ηελ αλαδήηεζε ηνπ αζηηθνχ πξνζσπείνπ ησλ Ησαλλίλσλ, πνπ απαηηεί
φξακα, αιιά θαη κεηαιιαγή ηεο ηξέρνπζαο λννηξνπίαο.

Φεβξνπάξηνο 2008
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Σα ηειεπηαία ζπλαηζζήκαηα ησλ εηηεκέλσλ πνιηηψλ.
Γε δνχκε ζίγνπξα ζηελ θαιχηεξε πφιε, νχηε ζηελ πιένλ επλνκνχκελε πνιηηεία∙
απηφ, άιισζηε, είλαη θνηλφ βίσκα ησλ πάλησλ παξά ηελ αδηαλφεηε επκάξεηα ησλ
θαηνίθσλ ζηελ επηθξάηεηα ζήκεξα. Σαμηδεχνληαο ζηε Γπηηθή Διιάδα, απφ ηελ Πάηξα
κέρξη ηα Ησάλληλα, δηακέζνπ Ναππάθηνπ-Αγξηλίνπ-Πξεβέδεο, βιέπεηο ηελ αλεζπρία
θαη ηελ αγσλία ησλ λέσλ θαη ησλ παιηφηεξσλ γηα ηε δσή θαη ηελ νπζία ηεο. Καη ην
εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εμήο: Ενχκε θαιά ή δελ δνχκε; Νηψζνπκε ηα ζεκεξηλά
δξψκελα ζαλ κέξνο ηεο χπαξμήο καο; Δίκαζηε θάηνρνη θαη κέηνρνη ελφο θνηλνχ
θνηλσληθνχ ηφπνπ, ρξφλνπ θαη ρψξνπ, γηα λα κπνξνχκε αλεκπφδηζηα λ’ ελαπνζέηνπκε
ηελ ελαπνκείλαζα αμηνπξέπεηά καο;
ςεηο ησλ πφιεσλ ζε κεηάβαζε, ζηνηρεία ηνπ αγξνηηθνχ βίνπ, ππαλάπηπμε θαη
αλάπηπμε ελ ηαπηψ λα ζπλππάξρνπλ, πξνζπάζεηεο αιπζηηειείο γηα ηελ παξάδνμε
θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζήκεξα. Αζχληαθηεο ελέξγεηεο Γεκάξρσλ, Ννκαξρψλ
θαη Πεξηθεξεηαξρψλ λα νξγαλψζνπλ θάπνηα βήκαηα ζε κηα αληίιεςε

θνηλήο

εμππεξέηεζεο θαη απφιαπζεο, πέθηνπλ ζην θελφ εμαηηίαο πνιιαπιψλ θαη
αληηθξνπφκελσλ αηνκηθψλ θαη ζηελφκπαισλ πξνζεγγίζεσλ.
Καηαλαιψλνπκε πξντφληα εηζαγφκελα, είκαζηε ζεαηέο ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα κπνξνχκε λα μεθχγνπκε απφ ηελ αθαηαλφεηε απαίηεζε λα καο
παξέρνληαη φια απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Αζεξάπεπηνη θξαηηζηέο, ζαπκαζηέο
ησλ άλσζελ ιχζεσλ ζ’ φια ηα ζέκαηα πνπ καο αθνξνχλ (απφ ηελ ππξφζβεζε κέρξη
ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ πιαζκαηηθήο αλαπεξίαο, απφ ηελ απαίηεζε γηα
θξαηηθνδίαηηεο Τπεξεζίεο Τγείαο, πνπ πξηκνδνηνχληαη

κε ην αληηθνηλσληθφ

θαθειάθη πξφζβαζεο, κέρξη ηελ αδηάθνξε αλακνλή κπξνζηά ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηελ πξνθιεηηθή καο αδηαθνξία γηα ηελ ξχπαλζε ηεο
γεηηνληάο καο έσο ηελ επηζεηηθή ζηάζε ζην ζπγθάηνηθν ζηελ πνιπθαηνηθία φηαλ
θάλεη ζνξπβψδεο πάξηπ αλήκεξα ηηο Απφθξηεο). Γηλφκαζηε ξέθηεο ηεο αλχπαξθηεο
θνηλσληθήο αξεηήο, πνπ νη ίδηνη έρνπκε πνπιήζεη πνιχ θζελά ζην δηάβνιν. Ζ
ζπκπεξηθνξά καο ζηηγκαηίδεηαη πεξίεξγα κε απζεληηθή αλππνιεςία, αλαμηνπξέπεηα
θαη αλεπζπλφηεηα, πνπ παξαδφμσο ηελ ζπγθαιχπηεη έλα ηδηφηππν παξάμελν θαη
αιεζνθαλέο Διιεληθφηαην δίθην, πνπ καο θαζηζηά φινπο πεξίεξγα κπιεγκέλνπο ζ’
έλα δίρηπ αζθπμίαο, φπνπ ζχηεο θαη ζχκαηα ζπλππάξρνπλ ελαιιαζζφκελνη, ψζηε λα
ζπγθξνηνχλ έλα παζνινγηθά νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ηζηφ. Γίπια ζην θαθνπξναίξεην
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πάληνηε θξάηνο αλαδχεηαη ν θαθνκαζεκέλνο πνιίηεο θαη ην λενπαγέο ζχζηεκα
θπξηαξρεί θαη ζξηακβεχεη απηνεληζρπλφκελν.
Υάζακε ηνπο θνηλνχο ηφπνπο θαη ηα απηνλφεηα. Ζ Πάηξα δεη απφ ηνπο 20.000
θνηηεηέο, πνπ θηινμελεί ζην πιήξεο Παλεπηζηήκην ηεο (θαη ηα Ησάλληλα απφ ηνπο
10.000 θνηηεηέο επίζεο). Ζ νηθνλνκία πνιιψλ Διιεληθψλ πφιεσλ ζπληεξείηαη απφ
ηηο ππεξεζίεο θαηνηθίαο θαη δηαζθέδαζεο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα λα έρεη εθιείςεη θαη
ηελ παξαζηηηθή αλεξγία λα ζξηακβεχεη. ια απηά αζξνηζηηθά δειεηεξηάδνπλ ηνλ
θνηλφ βίν κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο κλεζηθαθία θαη θζφλν γηα ηελ απαμίσζε
ηεο εζηθήο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο, ιφγσ ηεο νηθνγελεηνθξαηηθήο
δηαπινθήο θαη ηεο δεκφζηαο θαζνιηθήο αλαμηνθξαηίαο. Γπζηπρψο ή επηπρψο, φινη
ηειηθψο ζηελ Διιάδα βνιεχνληαη…αιιά δπζηπρέζηαηα ζε ιάζνο ζέζε κε
απαξάδεθηνπο θαη απαμησηηθνχο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν, φξνπο θαη γεινηνπνίεζε ηεο
ζεζκηθήο καο αμηνπξέπεηαο.
Βιέπσ

εηδήζεηο ζηα ηνπηθά θαλάιηα. Παξά ηελ αμηέπαηλε πξνζπάζεηα

ησλ

λεαξψλ δεκνζηνγξάθσλ, πνπ έρνπλ ηελ ινγηθή ηεο αθήγεζεο ηεο δσήο πνπ
παξαηεξνχλ θαη φρη ηεο θαηαζθεπαζκέλεο εθθνξάο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ
πξνσζνχλ ηα θεληξηθά κεγάια θαλάιηα ησλ πηέζεσλ, ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο
ςεπδνιφγαο θαηαγγειηηθήο δηαπινθήο. Κάηη ππνιείπεηαη. Οη άλζξσπνη θαίλνληαη
εμαηξεηηθά «θαηψηεξνη» ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηδηαίηεξα νη πξνεμάξρνληεο ηνπηθνί
πνιηηηθνί παξάγνληεο. ηελ επαξρία ην πξφβιεκα ζπληξίβεη ηελ πξφζεζε ηνπ
εκπιεθνκέλνπ λα ην επηιχζεη, αιιά ζπρλφηεξα απνδεηθλχεη θαη ηελ κηθξφηεηα ησλ
δηαθσλνχλησλ, πνπ πξνβάιινληαη θαηαρξεζηηθά θαη επηηεδεπκέλα. Ζ δηαθσλία θαη ε
αζπλελλνεζία ζηνλ κηθξφ ηφπν, φπνπ ζπρλά ε αιήζεηα είλαη απηαπφδεηθηε, εληαία θαη
κνλαδηθή, φπσο πρ. ε αλάγθε λα δηαζέηνπκε έλα πάξθηλγθ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη
κηα νινθαίλνπξηα πιαηεία κε θαινβαικέλεο πιάθεο ή φπσο ε αλάγθε λα κελ πεηάκε
ηα επηθίλδπλα ηαηξηθά απφβιεηα ζηα ζθνππίδηα, αιιά ζηνλ απνηεθξσηή πνπ δελ
ππάξρεη πνπζελά ή φπσο ε θπζηθή θαη απηνλφεηε απαίηεζε λα βξίζθνπκε ζηα γθηζέ
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επγεληθνχο θαινπξναίξεηνπο θαη θξεζθνπιπκέλνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο.
Πεξηδηαβαίλσ αζχληαθηα θαη αλνξγάλσηα (ζην ρψξν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ηνπ θεηκέλνπ), γηα λα γξάςσ φ,ηη πξνζιακβάλσ απφ ηελ επηθξάηεηα ηνπ εγσπαζνχο
θαη λαξθηζζηζηηθά απηνθαηαζηξνθηθνχ Διιεληθνχ ηξφπνπ πνπ θπξηαξρεί. Βιέπσ
ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηεο ζπνπδάδνπζαο λενιαίαο, βιέπσ ηνπο λεαξνχο
εξγαδνκέλνπο λα δνπλ «ηνπξηζηηθά» θαη αλεζπρψ. Βιέπσ ηνπο ελήιηθεο λ’
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απαιινηξηψλνπλ ηε δσή ηνπο, αλαιψκαζη ησλ πιαζκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ
ηνπο θαη ελνρινχκαη. Βιέπσ ηνπο πνιηηηθνχο λα δηεθπεξαηψλνπλ ηελ αγσλία ηνπο γηα
ηελ επαλαθαηίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο απηαμία θαη απαμίσζε ησλ απηνλφεησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ είλαη ε αιεζηλή γιψζζα ηνπ λνηαμίκαηνο γηα ηνλ πνιίηε θαη
φρη ν επηηεδεπκέλνο θαη θηηαζηδσκέλνο ηδενινγηθά ρεηξηζκφο ηνπ. Βιέπσ ηνπο
Αθαδεκατθνχο λ’ απνιακβάλνπλ θπληθά ηελ απίζηεπηα κεγάιε θαη αλεμέιεγθηε
εμνπζία ηνπο, πνπ ππξνδνηεί αληαλαθιαζηηθή έληαζε θαη απέρζεηα, ηφζν γηα ηνπο
θνηλσληθνχο ζεζκνχο εμνπζίαο πνπ εθπξνζσπνχλ νη ίδηνη, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηνπο
ηελ γλψζε (θαλείο δελ καζαίλεη λ’ αγαπά ηε γλψζε, ηα γξάκκαηα θαη ηελ
επηζηεκνληθή έξεπλα ζε ζπλζήθεο ερζξφηεηαο). Ζ αιήζεηα είλαη έξσο θαη ε γλψζε
ζρέζε. Βιέπσ ηνπο αλζξψπνπο λα είλαη αλήζπρνη θαη εθλεπξηζκέλνη, ελίνηε αγρψδεηο
θαη θαηαζιηπηηθνί, ρσξίο λα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα θεληξηθά θαη νπζηαζηηθά αίηηα
ηεο δπζθνξίαο ηνπο, παξαδνκέλνπο ζ’ έλα θαπινθπθιηθφ status quo, πνπ νχηε
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη, θπζηθά, λα ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα απεγθισβηζηνχλ
απ’ απηφ. Βιέπσ κηα ακήραλε αλαπαξαγσγή ηεο αλεζπρίαο ηνπ άγρνπο θαη ηνπ
θφβνπ γηα ην κέιινλ πνπ έξρεηαη. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ
ζηάζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο. Δίκαζηε νη πιένλ απαηζηφδνμνη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, παξά ηε κεγάιε αιιαγή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επκάξεηαο πνπ
απνιακβάλνπκε ηα ηειεπηαία 20-25 ρξφληα ηνπ δεκνζίνπ βίνπ καο.
Γηάβαζα ηε θαηλνχξηα πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηαλληψηε πνηεηή Ν. Γήηα, «Σα
φξηα ηεο ζιίςεο», θαη ράξεθα γηα ηελ εγγξάκκαηε θαη αηζηφδνμε αγσλία πνπ
πξνηείλνπλ νη λεαξέο θσλέο ηεο λεφηεξεο γεληάο. Δπηζθέθζεθα κηα έθζεζε
θσηνγξαθίαο ησλ θνηηεηψλ ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηεο πφιεο θαη αλεζχρεζα γηα
ηελ εηθνλνπιαζία ηνπο, πνπ δηαθαηέρεηαη απφ αθαηέξγαζηεο κνξθέο θαη ζρήκαηα
αηληγκαηηθά. Παξαθνινχζεζα ηηο ππνδείμεηο ησλ εηδηθψλ γηα ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα
ησλ πφιεσλ ηεο Ζπείξνπ θαη ησλ νηθφηνπσλ ηεο Πακβψηηδαο θαη ηνπ Ακβξαθηθνχ
θαη δπζαξεζηήζεθα απφ ηελ αηειέζθνξε επαλαιεςηκφηεηα ησλ εμαγγειηψλ, φηαλ ν
ρξφλνο ηεο επηβάξπλζεο ηνπο καο θζείξεη αλεπαλφξζσηα. ηελνρσξηέκαη πνπ πίλσ
λεξφ ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ρισξίνπ. Δλεκεξψζεθα γηα ηηο
απνηπρίεο

ησλ

δηθηχσλ

πξφιεςεο

ηεο

ρξήζεο

λαξθσηηθψλ,

ηελ

ειιηπή

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο θαη ηε δπζηνθία ηνπ εγρεηξήκαηνο θη ελνριήζεθα γηα ηελ
θαηάληηα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη πνιηηείαο λα δεκηνπξγεί θαη λα ζπληεξεί
αζεξάπεπηνπο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δίδα ηειεηέο κνηνζηθιέηαο απφ
παξάηνικνπο ρνκπίζηεο θαη γέιαζα κε ηελ ςπρή κνπ γηα ηελ ηνικεξή ηνπο
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αλεπηηήδεπηε αθέιεηα ηνπ επ αγσλίδεζζαη επηθηλδχλσο. Παξαθνινχζεζα κηα κέηξηα
ηαηλία ζηνλ πνιπρψξν Οληεφλ, απνιακβάλνληαο θπζηθφ ρπκφ θαη θξαθεξάθηα, φπσο
ηελ παιηά, θαιή επνρή ησλ ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη γχξηζα πίζσ ζηε λνζηαιγία
ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ πξνσζεί θαη δηαιχεη ηα αλζξψπηλα
ζηεξεφηππα θαη αλαγάγεη ηνλ άλζξσπν ζε ζχλνια θαη γεληθέο αξρέο, πνπ εξεκνχλ
θαη εζπράδνπλ εξκελεπηηθά θαη δηαπαηδαγσγεηηθά δηα ηνπ παξαδείγκαηνο. Ζ έληαμή
καο ζηηο αξρέο ηεο δηαξθνχο αλαθχθιεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ξφισλ ραιαξψλεη.
Βξέζεθα ζε κηα αζηηθή ζχλαμε ζην θεληξηθφ μελνδνρείν, ην θφζκεκα ηεο πφιεο,
ην μελνδνρείν Du Lac, γηα ηνλ ενξηαζκφ κηαο επηηπρίαο ησλ ενξηαδφλησλ θαη
ελζνπζηάζηεθα απφ ηελ ελδηαθέξνπζα επαλαθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ζην δεκφζην. Σν
γεγνλφο απηφ απνθηά ηδηαίηεξε δηάζηαζε ζηηο κέξεο καο, φπνπ ν πφλνο θαη ε ραξά
βηψλνληαη κε ηδησηηθφ, ηδηνηειή θαη ηειηθά νδπλεξφ ηξφπν. Αλαηέκλεη ηα δεδνκέλα
απηά έλα δεπγάξη αζηψλ πνιηηψλ, πνπ καδί κε θίινπο ηνπο γηφξηαδε έλα απιφ
ηδησηηθφ επίηεπγκα, κε παλεγπξηθφ θαη θηιηθφ ηξφπν καδί κε άιινπο θαιεζκέλνπο
πνηθίιεο πξνειεχζεσο, αιιά πξσηίζησο γλσζηνχο θαη νηθείνπο. Σν θξεζέλην ήηαλ
έλαο εθπιεθηηθφο, παξαδνζηαθφο, Ζπεηξψηηθνο ρνξφο ησλ δηνξγαλσηψλ θαη ησλ
παηδηψλ ηνπο. Ήηαλ κηα θαηαπιεθηηθή βξαδηά, πνπ δείρλεη ηελ αγσλία ησλ αζηηθψλ –
ξηδνζπαζηηθψλ ζηξσκάησλ ηεο πφιεο γηα έλα θνηλσληθφ ζρήκα ζπιινγηθνχ βίνπ, πνπ
αλαδίδεη ραξά θαη αηζηνδνμία, πνπ κπνξεί λα μεθηλά απφ ηα λεφηεπθηα μελνδνρεία,
ψζηε λα θαηαιήγεη ζηα ζησπειά ζπίηηα ηεο πνιπηεινχο θαη πνιηηηζκέλεο κνλαμηάο
καο.
Γξάθσ de profudis απηά πνπ είδα ζηελ πφιε θαη θάησ απφ ηελ νκίριε, πέξα απφ
ην πιάγηαζκα θαη ηελ νηθνλνκία ηεο βξνρήο. Διπίδσ ε επειαχλνπζα άλνημε λα καο
νξζψζεη πεξηζζφηεξν, επεηδή αθξηβψο ην ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη, πψο ζα
πξνζδψζνπκε ζεηηθή δχλακε ζ’ απηφ ην εθπιεθηηθφ γεγνλφο ηεο αηνκηθήο
ειεπζεξίαο, δειαδή, πψο ζα θζάζνπκε ζηελ αηνκηθή ειεπζεξία κέζα ζε κηα
πξννπηηθή ζπιινγηθήο ζπλνρήο κε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα!.
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Διαθξά θείκελα θαη ζεξηλέο ρεηξνλνκίεο.
Δλψ ην ζέξνο επέξρεηαη αξγφζπξηα θέηνο κε λεξνπνληέο θαη θεξαπλνχο πνπ
καηαηψλνπλ πηήζεηο ή θάλνπλ ηνλ πινπ ηνπ αεξνζθάθνπο απφ ηελ Αζήλα ζηα
Ησάλληλα εμηξίκ ζπνξ κε πςειή αδξελαιίλε, απνιακβάλνπκε κηα θπζηνινγηθφηεξε
δηαδνρή ησλ επνρψλ θαη κηα θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην θεηηλφ θαινθαίξη, πνπ
θαηαπξάζηλν εηζβάιιεη ζηνλ νξίδνληα ηνπ ρξφλνπ.
Σέζζεξα ρξφληα καο ρσξίδνπλ απφ ην αλάιαθξν, αηζηφδνμν θαη αλζξψπηλν
θαινθαίξη ηνπ 2004, ηεο πξσηηάο ζηε Eurovision, ζην Euro θαη ζηελ πην θιαζζηθή
θαη πνιηηηζκέλε Οιπκπηάδα πνπ νξγαλψζεθε πνηέ. Θα κπνξνχζε λα είλαη ην
Διιεληθφ θαινθαίξη ησλ Οξακάησλ θαη ηεο Διιεληθήο εηθνλνπιαζίαο, πνπ
απνγεηψλεη φ,ηη αλζξψπηλν ζε καγηθφ, ζπκβνιηθφ θαη δηαξθέο, δειαδή αλεμίηειν θαη
αηψλην. Μηα γεχζε λνζηαιγίαο θαιχπηεη ηελ αλαπφιεζε απηήο ηεο ηεηξαεηίαο πνπ
άθεζε πίζσ ηεο κέρξη ηψξα πίθξεο, κηα δηάρπηε θξίζε εκπηζηνζχλεο ησλ αλζξψπσλ
κεηαμχ ηνπο, κηα αίζζεζε επεξρφκελεο δπζθνιίαο, θαζψο θαη ρεηξνπηαζηέο απεηιέο,
φπσο νη πεξζηλέο θσηηέο θαη ε θεηηλή λέα επέιαζε ηνπ εγθέιαδνπ, αιιά θαη ε
εθπαηδεπηηθή δπζηνθία, ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια κε ην ειηέιαην θαη ε αλαμηνπηζηία
ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ σο ζπλεθδνρηθά ζπκθεξνληνινγηθνχ θαη ηδηνηεινχο, δειαδή,
αθαηάιιεινπ λα ζπλεγείξεη, λα πείζεη θαη λα δηνηθήζεη.
Δπηπρψο, κπξνζηά ζην αλνρχξσην ηνπίν ηεο πεξηξξένπζαο, δηαρεφκελεο
αηκφζθαηξαο, ηα λάκαηα ηεο Ζπείξνπ ζάιινπλ θαη πάιη σο θιαζηθέο αμίεο. Πξψηνλ,
ε πφιε ησλ Ησαλλίλσλ θαηαηάζζεηαη ζηηο ηξεηο πξψηεο πφιεηο ηεο Διιάδνο ζε
πνηφηεηα δσήο καδί κε ηα παιαηά Υαληά θαη ηελ αλεξρφκελε Λάξηζα. Γεχηεξνλ, νη
πνιίηεο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ απνιακβάλνπλ ηηο θαιχηεξεο Τπεξεζίεο Τγείαο,
φπσο θαίλεηαη απφ ην πςειφηαην πνζνζηφ επραξίζηεζεο απφ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο
ηεο πφιεο θαη ηνπ Ννκνχ, πνπ θζάλεη ην 75%, πνιχ κπξνζηά απφ ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ ησλ άιισλ πφιεσλ. Πξέπεη λα ζπγραξνχκε ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο δεκφζηαο
αιιά θαη ηεο ηδησηηθήο πεξίζαιςεο ζηελ πφιε καο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φιεο
ηεο Ζπείξνπ, πνπ ππνδεηγκαηηθά θαη παξαδεηγκαηηθά γηα φιε ηελ επηθξάηεηα
πξνζθέξνπλ ην κνληέιν θαη ην ζηίγκα ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο, πνπ είλαη ε
αλαθνχθηζε ησλ παζρφλησλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο αξξψζηηαο θαη ε πξναγσγή ηεο
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Σξίηνλ, ε αλαδπφκελε κπξσδηά ηεο
πφιεο κέζα απφ ηα αλζηζκέλα θαη κπξσδάηα δέληξα ησλ δξφκσλ θαη ησλ αιζπιιίσλ
ηεο πνπ δίπια ζηα θαιληεξίκηα ηεο Παιηάο Πφιεο, ηε καγηθή απισζηά ηνπ Κάζηξνπ
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θαη ην εξσηηθφ δίπισκα ηεο παξάμελεο αιιά αλζεθηηθήο Πακβψηηδαο, ηελ αζηηθή
αξρνληηά ησλ κηθξψλ θαθέ ηεο λέαο Παξαιίκληαο πεξηνρήο, ηελ αζθάιεηα πνπ
ληψζνπλ νη άλζξσπνη ζηελ γεηηνληά, καδί κε ηελ νκνξθηά ησλ λέσλ πνπ ζπνπδάδνπλ
ζηελ πφιε, δηακνξθψλνπλ εζηίεο επδσίαο, αηζηνδνμίαο, αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνχ
γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ θαηίζρπζε ησλ αγαζψλ, πνπ πξναζπίδεη ε πφιε ζηελ
εγθνηλσληζκέλε εθθνξά ηεο ζηα Ησάλληλα ησλ αξρψλ ηνπ 21νπ αηψλα.
Αο γθξηληάδνπλ νη έκπνξνη γηα ηνλ πεζκέλν ηδίξν ηνπο, πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα
ππεξθέξδε ησλ παξειζφλησλ εηψλ. Αο δηακαξηχξνληαη νη θαινπιεξσκέλνη δεκφζηνη
ππάιιεινη γηα ηελ πιήμε ηνπο, γηαηί έρνπλ επζχλε γηα ηελ θαθνδαηκνλία ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Αο εμεγείξνληαη νη Γήκαξρνη γηα ηηο επηινγέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ
απνβιήησλ, γηαηί έρνπλ ηεξάζηηα επζχλε πνπ θαηάληεζαλ ηα ρσξηά, ηα πνηάκηα θαη
ηα βνπλά λα είλαη ζθνππηδφηνπνη. Αο αγαλαθηνχλ νη ειηθησκέλνη, γηα ηελ αθξίβεηα
έρνπλ απνιαχζεη απίζηεπηεο πνζφηεηεο αμηνπξεπνχο πνηφηεηαο θαη επκάξεηαο δσήο
ζε βάξνο ησλ λενηέξσλ πνπ αγσληνχλ δηθαηνινγεκέλα. Αο νηθηίξνπλ νη
ηειεπαξνπζηαζηέο ηελ αδξάλεηα ηεο πνιηηείαο θαη ηελ αδηαθνξία ησλ πνιηηψλ ζε
θάζε δπζθνιία. Ζ θνηλσλία δηαηεξεί ηα αληαλαθιαζηηθά ηεο κε ηελ αλνρή, ηε
δεκνθξαηηθφηεηα ηεο θαη ηελ αλάιεςε ηεο αηνκηθήο επζχλεο. Αο ριεπάδνπλ νη λένη
ηνλ ζπληεξεηηζκφ ησλ γνλέσλ ηνπο, γηαηί απηφ είλαη έλα θπθιηθφ, δηαξθέο θαη
αλζξψπηλν θαηλφκελν.
Σν θνηλσληθφ ηνπίν θαη ην ηνπίν ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζηελ πφιε θαη ηελ
πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα επλντθφ γηα ην δηαθχβεπκα, πνπ είλαη ε ζπλέρεηα, ην ξίζθν, ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε θαηλνηνκία, ε θξνληίδα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε άζθεζε ζηελ
Κνηλσληθή Γεκνθξαηία θαη ε νξγάλσζε κηαο επλνκνχκελεο πφιεο θαη Πεξηθέξεηαο
κε αμίεο θαη νξάκαηα. Ζ ζπλέρεηα ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη. Αο δήζνπκε έλα φκνξθν
θαινθαίξη ζηελ πφιε, ηα ρσξηά θαη ηηο ζάιαζζεο κε απηνζεβαζκφ, ζχλεζε,
θνηλσληθφ-αλζξψπηλν άπισκα θαη νηθνινγηθή θξνληίδα. Απηφ είλαη ην ςπρηθφ αίηεκα
ηεο ζπγθπξίαο.

Ηνχληνο 2008
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Οη λένη, ην κέιινλ, ε γλψζε θαη ε αγάπε.
πγραίξνπκε ηνπο λένπο θνηηεηέο θαη επαηλνχκε ηνπο καζεηέο πνπ πξνζπαζνχλ
γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, αιιά δελ μερλάκε ηνπο, εθηφο ζπκβαηηθψλ επηηεπγκάησλ,
λένπο θαη λέεο πνπ μεληηεχνληαη γηα επηιεγκέλεο ή κε ζπνπδέο θαη εθείλνπο πνπ
θηλνχληαη ζηελ ππνθνπιηνχξα ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ζπρλά είλαη πγηή κέιε ηεο
θνηλσλίαο θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θνηλσληθέο κνλάδεο. Δίλαη επράξηζηε ε
θαηλνκεληθή εηθφλα ησλ λέσλ ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πφιε καο, πνπ
απνηεινχλ ηνπο θνκηζηέο δσήο θαη ζπλαιιαγήο, αιιά θαη ην θφζκεκα θαη ηνπο
θνζκήηνξεο ηεο λέαο θνηλσληθήο ηάμεο θαη δσήο. Οη λένη θαη νη πξνζέζεηο ηνπο, πνπ
ηφζν ζπρλά παξεξκελεχνληαη θαη γίλνληαη αληηθείκελν άδηθεο θξηηηθήο, ζείνπλ κε ηνλ
δπλακηζκφ ηνπο ηε θαηλνκεληθά ήξεκε, ζηελ νπζία ηεο, φκσο, λσρειηθή εηθφλα ηεο
ζεκεξηλήο θνηλσλίαο.
ην καθξηλφ Κεκπέθ βξέζεθε ζην Παλεπηζηήκην Λαβάι, φπνπ έγηλε ην ηέηαξην
πλέδξην Νενιαίαο, πάλσ ζε κηα πέηξα ζθαιηζκέλε απηή ε θξάζε ηνπ Αξρηκήδε:
«Γφο κνη πᾶ ζηῶ θαί ηάλ γᾶ λ θηλάζσ». Ο αξραίνο Έιιελαο επηζηήκνλαο ηαμίδεςε
πνιχ ιηγφηεξν απφ ην έξγν ηνπ. Γελλήζεθε, έδεζε θαη πέζαλε ζηηο πξαθνχζεο. Οη
ηδέεο ηνπ, φκσο, εκπλένπλ ζήκεξα φινπο ηνπο λένπο, πνπ δεηνχλ θάπνπ λα
ζηεξηρηνχλ, γηα λα θηλήζνπλ ηνλ θφζκν. Απηή ήηαλ, άιισζηε, θαη ε θεληξηθή ηδέα
ηνπ ζπλεδξίνπ.
Ζ αλαλέσζε ησλ γελεψλ δελ είλαη εγγπεκέλε. Απ απηέο ηηο γελεέο, φπσο γξάθεη
ζε έθζεζή ηνπ ν ΟΟΑ, ε λεφηεξε είλαη ε ιηγφηεξν πξνζηαηεπκέλε. Οη ζεκεξηλνί
λένη δνπλ ζε ζπλζήθεο πνιχ ιηγφηεξν επλντθέο απφ εθείλεο ζηηο νπνίεο έδεζαλ νη
γνλείο ηνπο. Κνπβαινχλ ζηηο πιάηεο ηνπο φια ηα ζηξαβά ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ:
απηνί ζα θιεζνχλ λα μεπιεξψζνπλ ηα ζεκεξηλά ρξέε, απηνί ζα εξγαζηνχλ
πεξηζζφηεξν γηα λα θεξδίζνπλ φζα θέξδηδαλ θάπνηε νη γνλείο ηνπο κε πνιχ ιηγφηεξν
θφπν. Σί ζα θάλνπλ νη λένη, άξαγε, κπξνζηά ζε ηφζεο αδηθίεο; Θα ππνκείλνπλ
ζησπειά θαη κε ζθπκκέλν θεθάιη απηή ηε ζπζία; Θα πιεξψζνπλ αγφγγπζηα ηα ρξέε,
πνπ κε ηε γέλλεζή ηνπο ζπζζψξεπζαλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο; Οη εηδηθνί δείρλνπλ λα
έρνπλ πεηζηεί πσο δελ ζ αξγήζνπλ λα εμεγεξζνχλ. Αλ δελ αιιάμεη ηίπνηε, ζα γίλνπλ
ζπρλφηεξεο νη εθξήμεηο βίαο ζαλ θη απηέο πνπ βιέπνπκε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο
γαιιηθέο πφιεηο, ηα μεζπάζκαηα ησλ εμαζιησκέλσλ θνηηεηψλ, νη καδηθέο
κεηαλαζηεχζεηο ησλ λέσλ ζε άιιεο ρψξεο. Ζ πξνεγνχκελε γεληά θιεξνδνηεί ζηελ
επνκέλε φια ηεο ηα πξνβιήκαηα ζαλ κεηαδνηηθή αξξψζηηα: ρξέε, ζπληάμεηο, αλεξγία,
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θιίκα. Θα είλαη, άξαγε, έγθιεκα αλ νη λένη επηιέμνπλ ηνλ «θαζαξφ αέξα» ηεο
αλνηθηήο ζχγθξνπζεο κε ην παξειζφλ; Σν αίηεκά ηνπο ζα είλαη θάηη εληειψο
ζηνηρεηψδεο, αιιά νη ζπλέπεηέο ηνπ κπνξνχλ λ’ αιιάμνπλ ηνλ θφζκν.
Οη λένη ηεο επνρήο καο απνηεινχλ κηα θαηλνχξηα γεληά κε δηθά ηεο ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη απ’ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο. Πξψην θαη
βαζηθφ είλαη ε εμνηθείσζή ηεο κε ηα ζχγρξνλα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη ηα θάζε
ινγήο εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο επνρήο. Δίλαη ε γεληά «i», ε γεληά ηνπ Internet, ηεο
πιεξνθνξίαο (information), ηεο λέαο ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο (intelligence), ηεο
θαηλνηνκίαο (innovation). Απηή ε λέα γεληά δελ αλδξψλεηαη κφλν ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο
πην αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, αιιά θαη εδψ ζηελ Διιάδα ηνπ
2008, θάλνληαο πιένλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο σο βαξχλνπζα δεκνζηνγξαθηθή
νκάδα ζε θαζεηί πνπ έρεη ζρέζε κ’ απηήλ ηελ λέα επνρή.
ηελ πξφζθαηε έξεπλα WebID ηεο Focus 2, φπνπ απνηππψλεηαη ε ηξέρνπζα
ζρέζε ηνπ Διιεληθνχ θνηλνχ κε ην Internet θαη ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο
θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ε γεληά «i» θάλεη εληππσζηαθά ην ληεκπνχην ηεο ζηελ
ςεθηαθή επνρή, απνθαιχπηνληαο κηα αζέαηε πιεπξά ηεο Διιάδαο κε δπλακηζκφ θαη
εμσζηξέθεηα. Σν πξψην θαη εληππσζηαθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη φηη ην 94%
(λαη, ην 94%!) ησλ εθήβσλ, ειηθίαο απφ 13 έσο 17 εηψλ ζηελ Διιάδα, ρεηξίδεηαη
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ζ εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
επεθηείλεηαη θαη ζηηο επφκελεο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ λέσλ, κε πνζνζηά πνπ
μεπεξλνχλ ην 80%.
Αλάινγε είλαη ε εηθφλα θαη φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Internet. Πεξηζζφηεξν απφ
ην 80% ησλ εθήβσλ «ζεξθάξνπλ» ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζπρλά ζην Γηαδίθηπν, ελψ
απφ θνληά αθνινπζνχλ νη άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο, κε πνζνζηά άλσ ηνπ 60%.
Πξφθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθά κεγάιν άικα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, πνπ κφιηο ην
20% απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο «ζέξθαξε» πεξηζηαζηαθά ζην Γηαδίθηπν. Κχξηνη
ρψξνη πινήγεζεο ζην Internet γηα ηνπο λένπο είλαη ζήκεξα -πεξίπνπ ζηνλ ίδην βαζκφην ζπίηη, ην ζρνιείν αιιά θαη ηα Internet cafés.
Οη λένη αμηνπνηνχλ ην Internet γηα επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε, φπσο άιισζηε
θαη νη κεγαιχηεξνη ρξήζηεο, αιιά μερσξίδνπλ ζηελ ςπραγσγία, έρνληαο βξεη ζην
Γηαδίθηπν ην πινπζηφηεξν δηζθνπσιείν, ην πιεξέζηεξν βηληενθιακπ, ηνλ κεγαιχηεξν
παηρληδφηνπν ηνπ πιαλήηε θαη, θπξίσο, ηε κεγαιχηεξε γεηηνληά θαη παξέα ηνπ
Facebook. Αληίζεηα κε ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, δε θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη ηφζν
γηα ηελ εηδεζενγξαθηθή πιεξνθφξεζε, φζν γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα
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ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά θαη ηε ζρέζε ησλ λέσλ
κε ηα άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα κεγάιεο
αιιαγέο.
Πέξα απφ φια ηα παξαπάλσ, φκσο, νη λένη είλαη εληαγκέλνη ζε νκάδεο θαη ζε
ζχλνια, πνπ είηε ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (θίινη, γλσζηνί θαη
ζπγγελείο), είηε ζρεηίδνληαη κε ηε ζπνπδαζηηθή θη επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα
(νκάδεο

κειέηεο, νκάδεο ζπλεξγαζίαο, νκάδεο θαιιηηερληθψλ αλαδεηήζεσλ). ’

απηέο ηηο νκάδεο νη λένη μεδηπιψλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν,
δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπκκεηξίεο θαη βηψλνπλ ζρέζεηο, πνπ ηνπο δηακνξθψλνπλ
ζαλ παξνπζίεο ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν. Οη νκάδεο είλαη ζεκειηνδέζηεξεο ησλ
ζσκαηηδίσλ. Σν ζηνηρεηψδεο ζσκαηίδην δελ είλαη πξάγκαηη ζηνηρεηψδεο, αιιά είλαη
έλα πνιχζχλζεην ζχλνιν. Δπεηδή ηα ζσκαηίδηα ηεο χγρξνλεο Φπζηθήο είλαη
εθθάλζεηο νκάδσλ ζπκκεηξηψλ, γη’ απηφ ε Φπζηθή ησλ ηνηρεησδψλ σκαηηδίσλ καο
δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ζεκειηψδεηο δνκέο ηεο θχζεο θη φρη γηα ζεκειηψδε ζσκαηίδηα.
Σα ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα ελζαξθψλνπλ ηηο ζπκκεηξίεο θαη είλαη νη πην απιέο
εθθάλζεηο ηνπο σο επαθφινπζα ησλ ζπκκεηξηψλ.
Σα ζρφιηα ηνπ Υάηδελκπεξγθ θαη ε ιηηή φζν θαη παξάδνμε ζε πξψηε καηηά
δήισζε ηνπ Υφθηλγθ, πνπ ζηνηρεκάηηζε ελαληίνλ ηεο επφδσζεο ηνπ πεηξάκαηνο ζην
CERN ζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα ξηδηθή κεηαιιαγή ηξφπνπ ζθέςεο. Απφ ηα άηνκα
λα δεηάκε ζρέζεηο, απφ ηα ζσκαηίδηα λα πεξηκέλνπκε ζπκκεηξίεο, απφ ηηο
αηνκηθφηεηεο λα πξνρσξνχκε ζε ζπιινγηθφηεηεο, απφ ηελ άζρεηε κνλάδα λ’
αλαγφκαζηε ζηε ζρεηηδφκελε νληφηεηα. Κάπσο έηζη ε θχζε γίλεηαη θνηλσλία, δειαδή
ζρέζε, αθνχ ε ζπκκεηξία πξνβάιιεη ηελ ζρέζε απέλαληη ζην άηνκν ηεο Φχζεο
(Atom) θαη ηεο θνηλσλίαο (Indivinduum).
Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί ζηε δσή καο ε χπαξμε λα βηψλεηαη σο ζπλχπαξμε, ν
ιφγνο λα πξαγκαηψλεηαη σο δηάινγνο θαη ε επηβίσζε λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ
ζπκβίσζε. Κνηλσλία κε επηθνηλσλία, άλζξσπνο κε αλζξσπηά (ν άλζξσπνο σο
ζπλάλζξσπνο) θαη θπζηθφηεηα κε ζρεζηαθφηεηα είλαη ηξεηο φςεηο ηνπ ίδηνπ
θαηφπηξνπ πνπ ιέγεηαη θαη είλαη φλησο δσή.
Δίλαη θαηαπιεθηηθφ ην πψο αιιάδεη ε πφιε, φπσο αιιάδνπκε φινη, φπσο αιιάδνπλ
ζηηο κέξεο καο πνιιά. Σνπιάρηζηνλ ην πιαίζην ηεο πφιεο θαη νη νκαδηθέο ιεηηνπξγίεο,
επί ηνπ παξφληνο, ζηα Ησάλληλα αλαβαζκίδεηαη. Οη αλαβαζκίζεηο ηνπ δεκνζίνπ ρψξνπ
εληππσζηάδνπλ θαη ππνδέρνληαη ηελ πνιιά ππνζρφκελε γεληά ησλ λέσλ. Σακπάθηθα,
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Παιηά θαγεία, Νέν Γεκνηηθφ Θέαηξν θαη Νέα Παξαιίκληα Πεξηνρή γχξσ απφ ην
πάξθν Καηζάξε δηακνξθψλνπλ κηα αηζζεηηθή απφιαπζε, παξά ηηο εληξνπηθέο
θαηαζηάζεηο παιηλδξφκεζεο πνπ δεκηνπξγεί ην αλαρξνληζηηθφ παδάξη ζηνλ ηξηπιήο
ρξήζεο εθπιεθηηθφ πεδφδξνκν, απηνθηλεηφδξνκν θαη πνδειαηφδξνκν ζηελ
Ννηηνδπηηθή έμνδν ηεο πφιεο πξνο ηα ςπραγσγηθά πάξθα. Οη λένη, καζεηέο θαη
θνηηεηέο, απνιακβάλνπλ ην ηνπίν, ζηεξίδνληαη παξαπάλσ απ’ φζν πξέπεη ζηνλ
λαξθηζζηζκφ θαη ηελ αιαδνλεία ηεο ληφηεο, πνπ εθθέξεη ην ζψκα ηνπο, ρεηξίδνληαη
θαηαλαισηηθά ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, εθκεηαιιεχνληαη άξηζηα ηελ ηερλνινγία θη
ειάρηζηα ηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, δε δηαβάδνπλ, θαίλνληαη, φκσο, ηθαλνί θαη
αηζηφδνμνη.Αο ηνπο ζηεξίμνπκε, ζχζζσκνη, δεκνζηνγξάθνη, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο,
ηνπηθή θνηλσλία θαη κειινληηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, νκφζπκα θαη εθθσθαληηθά.
«Φζηλνπψξηαζε
Γελ αληέρσ ηνπο αλζξψπνπο άιιν
Υψξηα εζέ
Πνπ κηιάο θαη ε λχρηα θιαίεη»
Οδ. Διχηεο, «Ο Αγακέκσλ».
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Πηψζεηο, θαηαπηψζεηο, εθπηψζεηο. Σν ρακφγειν εμέιηπε.

1.Πηψζεηο: Σν παγθφζκην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, πνπ επέξρεηαη θαη αθνξά ζηελ
θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ άξζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ
ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ππνηηκεκέλε εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ
καηαησκέλε θηινδνμία γηα κηα επηπιένλ αμίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ κφρζεζαλ θαη κνρζνχλ, είλαη κηα ηεηειεζκέλε
πξαγκαηηθφηεηα. Απφιπηε απαμίσζε ηεο εξγαζίαο είλαη ην κεγάιν ζπκπέξαζκα ηεο
νηθνλνκηθήο απηήο θξίζεο, πνπ πηζαλφλ ζα ζεκάλεη θαη ην ηέινο ηεο πξαγκαηηθήο
επηδίσμεο γηα εξγαζία, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Οη πνιίηεο ζθέθηνληαη
αλίεξνπο ηξφπνπο θεξδνζθνπίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπο, αληηεπελδπηηθή
ζπκπεξηθνξά, αληηαπνηακηεπηηθέο ζπλήζεηεο, απαμίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ίζσο ηεο
εθπαίδεπζεο, θαηαλαισηηζκφο θαη ινγηθή εθζεηαζκνχ ηνπ εθήκεξνπ: «θάγσκελ,
πίσκελ, αχξηνλ γαξ απνζλήζθσκελ». Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, επνκέλσο, θαηαξγεί ηα
νξάκαηα ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη απηφ είλαη ηδηαηηέξσο
επηθίλδπλν, θαηαζηξνθηθφ θαη ζπλάκα επηζεηηθφ.
2.Καηαπηψζεηο: Βαξχ πιήγκα ζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ πνιηηψλ επέθεξε ε
ππφζεζε ηνπ Βαηνπεδίνπ.Ζ παλνπξγία, ε απιεζηία θαη ν «ςπρνπαζεηηθφο ρεηξηζκφο»
ηνπ κεηαθπζηθνχ θαη ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ, πνπ ζπγθξαηεί ην ππνθείκελν
θαη ην ζηαζεξνπνηεί σο ςπρνδηαλνεηηθή ππφζηαζε, θαηέξξεπζε καδί κε ηελ απέρζεηα
γηα ην ππνθξηηηθφ ξάζν πνπ κνηάδεη κε θάξβνπλν «πνπ ζε ιεξψλεη ή ζε θαίεη φηαλ ην
πιεζηάδεηο». Ζ Αζσληθή πνιηηεία δνθηκάδεηαη σο πξνο ην θχξνο ηεο, ηελ απνζηνιή
ηεο θαη ηίζεηαη ζε θξίζε γεληθά ν ξφινο ηεο εθθνζκηθεπκέλεο εθθιεζίαο: απφ ην λα
ζπληεξεί, λα εκςπρψλεη θαη λα ζηεξίδεη πξαγκαηηθνχο ζπλαλζξψπνπο καο, ε
εθθνζκηθεπκέλε εθθιεζία ηνπ ζπκβαηηθνχ, ηνπ κνλαρηθνχ ή ηνπ πνιηηηθνχζξεζθεπηηθνχ ζρήκαηνο ζηεγάδεη ςπρνπαζεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, λαξθηζζηζηηθά
φληα, επηθίλδπλνπο businessmen, κηθξνλντθνχο δηαλννχκελνπο, ησλ νπνίσλ ηα
πνηθηιψλπκα θαη δηεζηξακκέλα ζπκθέξνληα ζπληεξεί, ππεξεηεί, νξγαλψλεη θαη
θπξίσο λνκηκνπνηεί: «νὐ θέηη Φνῖ βνο ἔ ρεη θαιχβελ, νὐ κάληνηδα δάθλελ, νὐ
παγάλ ιαιένπζαλ. Ἀ πέζβεην θαί ιάινλ ὕ δσξ». Σειηθά, ζα πξέπεη λα ζεβαζηνχκε
πεξηζζφηεξν ηελ γήηλε, αμηνπξεπέζηαηε θαη κεηξηνπαζή ζηάζε ηνπ Μεηξνπνιίηε
Ησαλλίλσλ, πνπ μέξεη λα μερσξίδεη ηελ δηνίθεζε απφ ηελ ζενινγία. Ζ ζηάζε ηνπ
είλαη ηειηθά αλζξσπνθεληξηθή, εηιηθξηλήο θαη αλζξσπνινγηθή. Έλα ζχκβνιν ηεο
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πφιεο θαη ηεο επηθξάηεηαο, πνπ φρη κφλν παξακέλεη αιψβεην, αιιά θαηηζρχεη κε ηελ
ζέζε ηνπ γηα ηνπο ιαλζαζκέλνπο
3.Δθπηψζεηο: Ζ θξίζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, σο ζπζηεκηθή «παλνχθια»,
κεηαθέξεηαη θαη ζηα ηνπηθά δίθηπα. Σν ηζηνξηθφ έλζηηθην ησλ πνιηηψλ, φκσο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο απνηεινχλ ηα πην ειπηδνθφξα ζεκάδηα γηα
ηελ αλάθακςε θαη ηελ έμνδν απφ ηελ απαηζηνδνμία, ηελ θαηήθεηα θαη ηελ αεδία γηα
ηελ

απμαλφκελε

αληθαλφηεηα,

ηελ

ακεηξνέπεηα,

ηελ

απξέπεηα

θαη

ηελ

αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο
γεληθφηεξα, πνπ νδεγείηαη ζε ζπζηεκηθή θξίζε θαη εληξνπία. Διπίδα ππάξρεη απφ
ηνπο αμηνπξεπείο πνιίηεο πνπ εξγάδνληαη ζθεπηφκελνη, ζθέπηνληαη εξγαδφκελνη,
ζπλνκηινχλ κνλνινγψληαο θαη κνλνινγνχλ επηθνηλσλψληαο, θφληξα ζηε ζχγρξνλε
αζπλελλνεζία θαη ηελ παγίδεπζε ζην απηνλφεην.
Σα ηνπηθά δίθηπα ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο θαη εθπξνζψπεζεο αδπλαηνχλ λα
δηαρεηξηζηνχλ ηελ αμηνπξέπεηα, ηελ ηζηνξία θαη ηελ πξνσζεηηθή δπλακηθή ηεο πφιεο,
ππνιεηπφκελα ζηε δηαρείξηζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
αλάπηπμεο, αδπλαηνχλ λα νξγαλψζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ, ζε
πιαίζηα εππξέπεηαο, αμηνπξέπεηαο θαη παξαγσγηθήο επγέλεηαο, αδπλαηνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ην κήλπκα θαη ην λφεκα ησλ λέσλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο
αγσλίαο ησλ ζησπειψλ πνιηηψλ, αδπλαηνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ επζχλε πνπ ηνπο
ελαπνζέηεη ε εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ, αδπλαηνχλ λα ζπλελλνεζνχλ θαη λα
παξάζρνπλ έξγν. χγθξνπζε, αζπλελλνεζία, παγηδεπηηθή εκπινθή, αδπλακία
επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, έιιεηςε ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ,
αδηαθνξία απαμησηηθή, θνηλσληθή θαη παξαδεηγκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
Ζ Μηθξή ηζηνξία πξνρσξά αξγά θαη καο εηξσλεχεηαη.
Σν ρακφγειν ηεο πφιεο, πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ, εμέιηπε.
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Δθηφο Σφπνπ θαη Υξφλνπ.
Γξαθή απφ ηελ ςπρή σο ηελ ςπρή, θνληά ζηνλ άλζξσπν θαη ηε δσή, ζηα Ησάλληλα θαη
αιινχ.
«Ζ ππεξπιεζψξα ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ, πέξα απφ ηα «φξηα αληνρήο», επηθέξεη
ηελ απηναπνκφλσζε. Καη ν πνιπάλζξσπνο ζπλσζηηζκφο ζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν
ρψξν (ζηηο κεγαινππφιεηο) πξνθαιεί επηζεηηθφηεηα1».
Ζ εξήκσζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαηαζηξέθεη φρη κφλν ηνλ εμσηεξηθφ
θφζκν, αιιά θαη θάζε ζεβαζκφ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ νκνξθηά θαη ην κεγαιείν κηαο
δεκηνπξγίαο πνπ ηνλ μεπεξλά. «ζν κεγαιψλσ, λνκίδσ φηη ν θφζκνο είλαη θαη γίλεηαη
ζπλερψο εληειψο αθαηαλφεηνο θαη ε αγσλία κνπ ζπλίζηαηαη ζην λα κπνξέζσ λα
πξνζδηνξίζσ εάλ απηφ είλαη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ή κηα ππνθεηκεληθή
δηαπίζησζε2», ζρνιηάδεη ν Γεκήηξεο Υνξλ κεηά ηελ παξάζηαζε ηεο Οδνχ Ολείξσλ.
Σν πην ειίζην πξάγκα, πξντφλ ηεο εηδηθήο εζσηεξηθήο επηινγήο, είλαη ν ξπζκφο
εξγαζίαο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, πνπ νκνινγψ φηη κε βαζαλίδεη. Πξφθεηηαη γηα
έλαλ αγψλα δξφκνπ θαηά ηνπ εαπηνχ καο…. Αιιά, ηί λα πεηο φηαλ δεηο ζε κηα
θνηλσλία πνπ βηψλεη επραξίζηεζε ρσξίο θφπν, αδξαλεί κπξνζηά ζηελ επεπιαχλνπζα
απνραχλσζε θαη απνδέρεηαη κηα δσή, κε ελζσκαησκέλε ηελ απνπζία ηεο ραξάο.
Απνθπγή ηεο δπζθνιίαο, επθνιία ζ’ φια ηα επίπεδα, απαίηεζε γηα καγηθή
δηεπθφιπλζε ρσξίο νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα, άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ,
επδαηκνληζκφο θαη αθξάηεηα. Θα ήηαλ αιεζηλά απνδνηηθφ θαη θνηλσληθά ρξήζηκν,
εάλ θάλακε ηνπο λένπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηά ηα εκπφδηα. Αλαξίζκεηνη λεαξνί
εμεγείξνληαη ζήκεξα ελαληίνλ ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο.
Έρνπλ, φκσο, ηελ απαίηεζε λα ζπληεξνχληαη απφ ηελ ίδηα απηή θνηλσλία θαη απφ
απηνχο ηνπο γνλείο. Πξφθεηηαη γηα έλα δείγκα απεξίζθεπηεο θαη παηδαξηψδνπο
ζπκπεξηθνξάο.
Δίλαη έλα πνιχ δηαδεδνκέλν ιάζνο -πνπ μεγειά πάξα πνιινχο λένπο– ην λα
πηζηεχεη θαλείο φηη ν έξσηαο δε θέξλεη παξά κφλν ραξέο. Πνιχ λσξίο νη άλζξσπνη
αλαθάιπςαλ πψο κπνξνχζαλ κ’ έλα πνιχπινθν ζπλδπαζκφ ησλ εξεζηζκάησλ, λ’
απμήζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ ηεξςηγελψλ θαη εδνλνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη κε ηελ
ζπλερή ελαιιαγή ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ ηέξςε, ηελ εδνλή θαη ηελ επραξίζηεζε, λ’
ακβιπλζνχλ απφ ηελ ζπλήζεηα. Ζ παξαηήξεζε απηή εμεγεί ηε ζεκεξηλή ηάζε πξνο
ηελ δηαζηξνθή θαη ελ ζπλερεία πξνο ηελ απνραχλσζε.
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Αο κελ πεξηκέλνπκε αληηδξάζεηο απφ ηελ θνηλή γλψκε. Ζ θνηλή γλψκε είλαη
αδξαλήο. Γελ αληηδξά ζε θαηλνχξγηεο επηδξάζεηο θαη παζνινγηθά θνηλσληθά
θαηλφκελα, παξά κφλνλ χζηεξα απφ παξαηεηακέλα «λεθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα».
Απηά πνπ δνχκε ζηηο κέξεο καο. Αθνινπζεί, θπζηθά, ε αληίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο,
σζάλ δίθελ εθθξεκνχο, κε ζπκπεξηθνξέο ηαιάλησζεο ζε αθξαίεο ζέζεηο. Πάληνηε ην
αξραίν αίηεκα ηνπ κέηξνπ, «πάλ κέηξνλ ἄ ξηζηνλ», ην νπνίν απνηειεί έλα
απξαγκαηνπνίεην δηαθχβεπκα.
Ο ζξίακβνο ηνπ κεηακνληέξλνπ, ε νπζηαζηηθή ξήμε κε ηελ παξάδνζε- παξά ηελ
ςεπδεπίγξαθε θαη αγηνγξαθηθή ιαηξεία ηεο- απνηειεί άξλεζε ηεο εμειηθηηθήο
ζπλέρεηαο θαη επηινγή ρσξίο πεηξακαηηζκφ. πνηνο αξλείηαη θάζε αμία ηεο
παξαδνζηαθήο ζνθίαο ππνπίπηεη θαηαλάγθε ζην ζνβαξφ ζθάικα λα πηζηεχεη φηη ε
επηζηήκε είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη απφ ην κεδέλ θαη κφλν κε ηελ ινγηθή ηεο έλαλ
πιήξε πνιηηηζκφ, κ’ φια φζα πεξηιακβάλεη. Αθφκε ζπκβνπιεχνκαη ηνπο πνιχπεηξνπο
γνλείο κνπ, παξά ηελ ηερλνγλσζία θαη, θπζηθά, ηνπο θπληθνχο παληνγλψζηεο
ηερλνθξάηεο, παξφηη δηαζέησ κηα θπζηνινγηθή λενθηιία, φρη φκσο κηα αληηαπνζηεξεηηθή αγσγή. Πξέπεη λα ζπκφκαζηε πάληνηε φηη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ καο
δελ απνηειεί παξά κηα πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε πξνο κηα εμσ-ππνθεηκεληθή
πξαγκαηηθφηεηα, πνπ πξνζπαζνχκε λα ηελ γλσξίζνπκε, αιιά κέλεη πάληνηε κηα
θελάθε. Ση είλαη Θεφο, ηη κε Θεφο, θαη ηη ην αλάκεζφ ηνπο.
Παληνχ, φπνπ ζπλαληήζεθαλ άλζξσπνη κε ζπγθξνπφκελνπο κχζνπο, ηδέεο θαη
δφγκαηα παξαηεξήζεθε έλα ακθίπιεπξν αβπζζαιέν κίζνο θαη κηα αθιφλεηε πίζηε
ζηελ θάζε πιεπξά φηη «νη άιινη» βξίζθνληαη ζε αλακθηζβήηεηε πιάλε θαη
ζεσξνχληαη σο εηζβνιείο, άπηζηνη, εηδσινιάηξεο θαη πξνδφηεο ηεο ηδέαο. Έηζη
αθξηβψο γελλήζεθαλ νη ηεξνί πφιεκνη, έηζη εμεγείηαη ν ηζιακηθφο θνληακεληαιηζκφο
θαη ε βία πνπ αζθεί ζην φλνκα κηαο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο πνπ είλαη ζεφπλεπζηε.
Φπζηθά ζα πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη, παξά ηελ επηθξάηεζε ηεο ρεηξαγψγεζεο απφ
ηα ΜΜΔ θαη ηελ πνιηηηθή ειίη, ζήκεξα δελ πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη νη άλζξσπνη
ηεο επνρήο καο παξεκπνδίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αηνκηθή ηνπο απηνπξαγκάησζε
απφ έλα ζχζηεκα ρεηξαγψγεζεο πην ηέιεην θαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ άιινηε.
Κάπνηε ζα πξέπεη λα εμνβειίζνπκε ηελ πνιηηηθή ρσξίο ηνπο πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα
λ’ αξλεζνχκε γελλαία θαη ηίκηα κηα ςπρνινγία ρσξίο ςπρή. Μηιάκε γηα κηα
αληίζηαζε ελάληηα ζηελ νκνηνκνξθία θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ηδηνπξνζσπίαο ηνπ
αλζξψπνπ, γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζπλσζηηζκνχ ζε ζπκπεξηθνξέο καδνπνίεζεο θαη
απνπξνζσπνίεζεο πνπ γελλά αθαηαλφεηε επηζεηηθφηεηα θαη βία, γηα κηα επαθή κε ηε
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θχζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δσή εθεί πνπ δεκηνπξγεί
απηφκαηα ην αίζζεκα ηνπ ζεβαζκνχ.
Δλ φςεη ησλ γηνξηψλ, αο ζρνιηάζνπκε θαη «έλα θεληξηθφ πξφβιεκα», πνπ
ραξαθηεξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ καο θαη νξίδεη ελ πνιινίο ηελ θξίζε πνπ βηψλνπκε φινη
καο, δειαδή ηελ ιαηξεία απφ ην εθήκεξν θαη ηελ θζνξά απφ ηελ θαηαλαισηηθή
θαζεκεξηλφηεηα. Σελ εμαθάληζε θάζε ζπλαηζζήκαηνο θαη θάζε αιεζηλήο ζπγθίλεζεο
απφ ηελ ραχλσζε θαη απφ ηε ζπλερή πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαξκαθνινγίαο,
πνπ επηπξνζζέησο πξνθαινχλ κηα φιν θαη κεγαιχηεξε έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο
απέλαληη ζε θαζεηί πνπ κπνξεί λα επηθέξεη θαη ηελ ειάρηζηε δπζαξέζθεηα. Σελ
ηαπηφρξνλε εμαθάληζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα δνθηκάζεη κηα ραξά, ζηελ
νπνία δελ θζάλεη παξά κφλν ππεξπεδψληαο νξηζκέλα εκπφδηα θαη χζηεξα απφ
ζθιεξή πξνζπάζεηα. Σελ αλεπαίζζεηε ηαιάλησζε πνπ βηψλεη ε ζπλαηζζεκαηηθή δσή
καο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ θπκαηηζκψλ ραξάο θαη ιχπεο, πνπ νδεγείηαη ζηαδηαθά
ζηελ άκβιπλζε θαη ηελ ςπρσζηθή επηπέδσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο, πνπ
απνηειεί ζαλάζηκν θίλδπλν.
Αγψλαο γηα ζηνραζκφ.Αγψλαο γη’ απηνπξαγκάησζε. Αγψλαο γηα ςπρνζπλαιιαγή.
Αγψλαο γηα επαθή κε ην ζπκβνιηθφ ηεο ππαξμήο καο θαη ηεο δσήο, θαη ηελ
απνθάιπςε ηνπ λνήκαηνο ηνπ είλαη, ηνπ ππάξρεηλ θαη ηνπ ζπλππάξρεηλ.
«Πέξαζαλ δέθα ρξφληα πνπ γξάθσ επηθπιιίδεο ζηηο ΔΠΗΛΟΓΔ, ρσξίο απαηηήζεηο
θαη ρσξίο ηδηνηέιεηα, αιιά πνιιέο θνξέο κε θφπν, άγρνο θαη βηαζχλε γηα ηνπο
ρξφλνπο πνπ επηβάιεη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ν εθδφηεο. Ξεθίλεζα ζρνιηάδνληαο
ηελ ςπρηθή δσή ησλ Γηαλλησηψλ θαη ηελ εγγελή ηνπο απηνζπγθξάηεζε, πνπ ζρνιίαζα
αξλεηηθά ζην πξψην κνπ θείκελν, γηα λα ηελ επαλαμηνινγήζσ σξηκφηεξα σο κηα απφ
ηηο αξεηέο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ Ζπεηξσηψλ, σο επαλαβίσζε ηεο απφιαπζεο πνπ
δεκηνπξγεί ε απνζηέξεζε, σο ςπρηθή θαη γλσζηηθή ζπλζήθε γηα ηελ επέιεπζε
κεηαγελέζηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ, εμίζνπ πινχζησλ, απζεληηθψλ θαη ζεκαληηθψλ.
Γξάθνληαο αλαθάιπςα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ελφο επαξρηαθνχ free-press εληχπνπ, ηελ
θξηηηθή ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ θαη ησλ πξνζέζεσλ ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο, πνπ
θηλνχληαη επέθεηλα ηεο ρεηξαγψγεζεο θαη εγγίδνπλ κεζνδηθά κηα αμηνζέβαζηε γξαθή
γηα ηελ πφιε θαη ηνπο πνιίηεο. Σηο δηθέο κνπ πξνζέζεηο ηηο έρσ θαλεξψζεη κέζσ ηνπ
πξνζσπηθνχ, ίζσο παξάμελνπ ηξφπνπ, ηεο άκεζεο, ειεχζεξεο θαη εηιηθξηλνχο γξαθήο.
Καηάιαβα φηη γξάθσ θνηλνηππίεο, αιιά αθξηβψο γη’ απηφ πξνζπαζψ θαη ζπλερίδσ λα
γξάθσ.»
Γεθέκβξηνο 2008
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Παξαπνκπέο
1.Απηά ζρνιίαδε ν Κφλξαλη Λφξελο ην 1973 θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ
Νφκπει.
2. ρνιηάδεη ν Γεκήηξεο Υνξλ ζε κηα ζπλέληεπμε ηνπ, κεηά ηελ παξάζηαζε ηεο Οδνχ
Ολείξσλ.
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Ησάλληλα. Ζ ηζηνξηθή πφιε, θαη ε λεαληθή ςπρή ηεο.
Δίλαη άξαγε ηα Ησάλληλα κηα πφιε γηα λα δήζεηο θαη λα εξσηεπζείο; Δίλαη ε πφιε
πνπ, σο πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, πξνζθέξεη ην πιαίζην γηα αμηνπξεπείο, εηιηθξηλείο
θαη εζψηεξεο ζπκπεξηθνξέο; Απφ ην «Δνξηαζηηθφ Σξηήκεξν ζηα Γηάλλελα» ηεο
Έξζεο σηεξνπνχινπ, ηα «Γπάιηλα Γηάλληλα» ηνπ Μηράιε Γθαλά, ηε «Μηθξή πφιε»
ηνπ Μεζνπνιέκνπ ηνπ Γεκήηξε Υαηδή, ηε Μεηαπνιεκηθή πφιε ηνπ Κάζηξνπ ηεο
Πακβψηηδαο θαη ηνπ Παξαιηκλίνπ ησλ ηαηληψλ ηνπ Θεφδσξνπ Αγγειφπνπινπ απφ ηελ
ζπγθινληζηηθή Αλαπαξάζηαζε,ηνλ «Θίαζν», ηνπο «Κπλεγνχο», ηνλ «Μειηζζνθφκν»
κέρξη ην «Άγγηγκα Φπρήο» ηνπ Μαλνχζνπ Μαλνπζάθε έσο ηα γπξίζκαηα ηνπ
εμαηξεηηθνχ θπζηνδίθε- αλζξσπνιφγνπ Ζιία Μακαιάθε γηα ηελ ηξαγσδία ηνπ
Καηζαληψλε ζηνλ Πιάηαλν ησλ Ησαλλίλσλ, ηα Ησάλληλα παξέρνπλ ηηο πην ζαθείο θαη
ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο πσο απνηεινχλ κηα ζηαζεξή αλαπαξάζηαζε ησλ δεκηνπξγψλ
θαη έλα ακεηαθίλεην ρσξν-ρξφλν πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλαδήηεζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη
ηεο πνξείαο ηεο πφιεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Πξάγκαηη, θάηη θηλείηαη ζηελ πφιε θαη ηελ
κεηαθηλεί απφ ηελ απηάξεζθε αηαξαμία ηνπ παξειζφληνο ζε κηα λέα αλζξσπνινγηθή
θαη πνιηηηζηηθή πξφηαζε γηα έλα Νενειιεληθφ Modus Vivendi, πνπ ζα ζπλέρεη
αλζξψπνπο πνπ δνπλ ή πεξλνχλ ή κέλνπλ ιίγν ή ηελ επηζθέπηνληαη ζηαζεξά.
Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλαιιαγέο θαη ππεξεζίεο, εθπαίδεπζε, ηνπξηζκφο θαη
αλζξψπηλεο εκπεηξίεο. Ζ πφιε έρεη θίλεζε κε πνιινχο πεξαζηηθνχο, εκπνξηθνχο
αληηπξνζψπνπο, αζζελείο, πνιινχο ηαμηδηψηεο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο, λένπο θαη
κνξθσκέλνπο πεξηεγεηέο–νκηιεηέο ζε ζπλέδξηα, πνπ βηψλνπλ έλα ςπρηθφ αιηζβεξίζη
κε ηελ θνηλφηεηα, ηα ρξψκαηα, ην χθνο θαη ην ζηίγκα ησλ Ησαλλίλσλ.
Μπνξεί ηα Ησάλληλα λα είλαη ζπκβαηηθά «αληηεξσηηθή» πφιε, γηαηί παξά ηα
παξαπάλσ, δείρλεη εμσηεξηθά απνιίηηζηε, ρσξίο λα δηαζέηεη έλα ζαθέο ζηίγκα γηα ην
παξφλ ηεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ θνηλσληθψλ κεηαηνπίζεσλ θαη κεηαθηλήζεσλ πνπ
ζπλέβεζαλ θαη ζπκβαίλνπλ ζηελ πφιε ηα 20 ηειεπηαία ρξφληα. Οη άλζξσπνη ηεο
πφιεο ίζσο λα κελ πξφιαβαλ λ’ απνβάινπλ ηελ επαξρηψηηθε θαρππνςία,
απνζηαζηνπνίεζε θαη αγέλεηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ακεηάπιαζηε θαη
αλαθνκνίσηε δηνιίζζεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ νιφθιεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη
πιεζπζκψλ απφ ηελ ελδνρψξα ηεο Ζπείξνπ ζηελ πφιε. Καηέιαβαλ ηνλ κηθξναζηηθφ
ρψξν θαη δηεθδηθνχλ αλαπλνέο ζηε λέα κνξθή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, πνπ ζπλερίδεη
λα θηλείηαη αιιάδνληαο. Κάηη αιήζεηα ζπκβαίλεη εδψ, θάηη κπζηηθφ, θάηη πινχζην θαη
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παξάμελν αθφκε. Κάηη κεηαιιάζζεηαη, θάηη πξνθχπηεη αιιά είλαη αδηαθνξνπνίεηα
«εξσηηθφ» αθφκε. Μεηάβαζε.
Ο πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ε ηδηαίηεξε ληνπηνιαιηά ησλ γεγελψλ, ησλ αθξαηθλψλ
παιαηψλ Γηαλλησηψλ θαη ησλ γφλσλ ηνπο, ίζσο λα ερεί ηδηφκνξθα θη αληηεξσηηθά. Σν
γξαθηθφ ηνπο χθνο δειψλεη ηαπηφηεηα αιιά πξνθαιεί δηαθνξνπνίεζε, λαξθηζζηζηηθή
πεξηραξάθσζε θαη απνθιεηζκφ. Δπηπιένλ, ζπλαληψληαη ν θεκνινγνχκελνο πινχηνο,
ε νηθνλνκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή πεξηνξηζηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο. Οη
θάηνηθνη θαίλεηαη λα κελ επελδχνπλ ζηε λέα δπλακηθή ηεο εξγαζίαο θαη ηεο λέαο
θηλεηηθφηεηαο, κε παξαγσγηθέο ηδέεο θαη πνιηηηζκηθέο πξνηάζεηο, αιιά κέλνπλ
αιαδνληθά πξνζεισκέλνη ζην άγνλν αιιά «πινχζην» παξειζφλ, ειέσ γνληθήο
παξνρήο θαη γεληθψο αληηπαξνρήο κε ην παξειζφλ. Πηζαλφλ φια απηά λα δείρλνπλ
θαθνήζεηο φςεηο ηεο πφιεο.
Ίζσο, φκσο, ηα Ησάλληλα λ’ απνδεκηψλνπλ ηνλ θάηνηθν, ηνλ πεξαζηηθφ θαη ηνλ
επηζθέπηε. Ίζσο λα πξνάγνπλ ηελ έθπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ θαη ησλ εξσηηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ ζχκπλνηαο θαη αιιεινπεξηρψξεζεο. Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη
θιεηζηή ζαλ αγθαιηά, ζηξαηεγηθά απφξζεηε, γεσπνιηηηθφο θφκβνο θαη νξκεηήξην,
βνπιηαγκέλε ζηελ ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηηο πεξηπέηεηεο ησλ
Νέσλ Υσξψλ ηνπ Διιεληζκνχ. Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη κηθξή θαη κεγάιε
ηαπηφρξνλα, κε ζπκπαγή θνηλσληθά ζηξψκαηα, ρσξίο πεξηραξαθψζεηο θαη
απνθιεηζκνχο πνπ δηαζέηνπλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη δηαπξέπνπλ ζηηο
ζπλαιιαγέο θαη ζηηο ππεξεζίεο, ιφγσ ηεο άζθεζεο ζηελ θαηλνηνκία, ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην επξχ δξαζηηθφ βειελεθέο ηνπ πεδίνπ επζχλεο ηνπο..
Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη απξφβιεπηε θαη πνιενδνκηθά άλαξρε, αιιά θαη
παιιφκελε κε εζσηεξηθέο αλαθαηλίζεηο θαη αλαπαιαηψζεηο, ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη
πξσηφηππε σο πξνο ην ζηπι, ρσξίο ζηπιηδάξηζκα θαη θαλνληζηηθφηεηεο ψζηε λα κε
κνηάδεη κε θακία επξσπατθή, αιιά νχηε θαη Διιεληθή πφιε, παξά κφλν κε
Βαιθαληθέο κεγαινππφιεηο, είλαη κηα κηθξνγξαθία ηεο παιαηάο Πφιεο ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη θπθισκέλε απφ «γελλαία» ηζηνξηθά–
θαηαπξάζηλα βνπλά: Σφκαξνο, Ξεξνβνχλη Σδνπκέξθα, Πεξηζηέξη. Μηηζηθέιη, φξε
Κνπξέλησλ, Καζηδηάξεο, ξε Λάθθαο νπιίνπ. Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη ζθνηεηλή
κε κηθξφ θαη παιαηάο ηερλνινγίαο θσηηζκφ πνπ παξά ηηο ζπλερείο βειηηψζεηο
θαληάδεη ζπζθνηηζκέλε πνιηηεία ελ φςεη βνκβαξδηζκψλ.
Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη ήζπρε θαη αζθαιήο παξά ηελ καδηθή δηέιεπζε
παξαλφκσλ δηαζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ βνξεηναλαηνιηθήο πξνέιεπζεο κε ηνικεξή
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θαη αθαηακάρεηε δηαθίλεζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, παξαλφκσλ πξντφλησλ θαη
λνζεπκέλσλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, φπισλ θαη δπζηπρψο γπλαηθψλ πξνο αλίεξε
εθκεηάιιεπζε.
Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη λεαληθή, κηα θνηηεηνχπνιηο κε Διιεληθφ θνηηεηηθφ θνηλφ
απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε κέρξη ηελ Κχπξν, απφ ηα Κχζεξα θαη ηελ Κξήηε έσο ηελ
Καζηνξηά, ηελ Φιψξηλα, ην Αξγπξφθαζηξν θαη ην Σεπειέλη κε λένπο ζπνπδαζηέο,
αλέκεινπο θαη θαινδστζκέλνπο πνπ άιινηε εμεγείξνληαη ζθιεξά θαη δηεθδηθεηηθά
θαη άιινηε θαηαζέηνπλ ην λεαληθφ ζηίγκα θαη ηελ λεαληθή αγσλία, αιιά θαη ηελ
νκνξθηά θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.
Ίζσο επεηδή ε πφιε είλαη καθξηλή θαη θαίλεηαη πάληα ηειηθφο πξννξηζκφο, παξφηη
ηζηνξηθά είλαη ηφπνο κεηαθηλνχκελσλ κεηαπξαηψλ-εκπφξσλ θαη δηαθσηηζηψλεπεξγεηψλ, κε ηζρπξέο ζπλδέζεηο αλαηνιηθά θαη βφξεηα, ιφγσ ηεο Δγλαηίαο θαη ιφγσ
ηεο έιιεηςεο νδηθψλ αμφλσλ θαη ηεο ζηελήο ζχλδεζεο κε ηνλ Νφην, ηελ θεληξηθή θαη
Παιαηά Διιάδα ησλ ηζηνξηθψλ πξσηεπνπζψλ θαη ηνπ Νέν-Αζελνθεληξηθνχ θξάηνπο.
Ίζσο ε πφιε ζηγά ζηγά απνθηά έλα δπλακηθφ απφ λένπο αλζξψπνπο, εξγαδφκελνπο
ζηνλ ρψξν ησλ ππεξεζηψλ θαη φρη κφλν, πνπ αλήθνπλ ζε κεζαία ζηξψκαηα, πνπ
δηαπλέεηαη απφ θηιειεχζεξεο αληηπαηεξλαιηζηηθέο δεκηνπξγηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ
νηθνλνκία, ηελ παηδεία, ηελ αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλαζεσξεκέλν,
εληζρπκέλν παηξησηηζκφ. Μηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ θηλείηαη δηαθξηηηθά ζηελ πφιε
πξνο ην παξφλ δελ θαηηζρχεη θαη πεξλάεη απαξαηήξεηε, δηαζθεδάδεη κε αλζξψπνπο
αληηζηνίρνπ ζηπι ζηα ζπίηηα ή ζε θαιη ρψξνπο, βιέπεη θηλεκαηνγξάθν ζην Odeon,
ηαμηδεχεη θαη ζπδεηά γηα ηηο ηαηλίεο, γηα βηβιία, γηα ηαμίδηα πνπ δελ έγηλαλ, γηα φλεηξα
πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιά θπξίσο γηα ηηο λέεο απφςεηο πνπ πξαγκαηψλεη θαη
πηζηεχεη. Σέηνηεο νκάδεο, καδί κε ηνπο λένπο ζπλεπείο εθπαηδεπφκελνπο, είλαη ε αηρκή
θαη ε ειπίδα ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο ηεο πφιεο θαη ηεο Διιάδαο.
Ίζσο ηειηθά ηα Ησάλληλα κπνξεί λα είλαη κηα πφιε εμαθνινπζεηηθά εξσηηθή θαη
δηαξθψο εξσηεχζηκε επεηδή είλαη παξαδνζηαθά φκνξθε πνπ θξαηά ηελ γνεηεία ηεο
θαη ζπλερψο ελζσκαηψλεη κε αξγφ ηξφπν ηηο λέεο ηερληθέο ηεο ππνβνεζνχκελεο
νκνξθηάο κε κεγάιεο πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ζε θηίξηα θαη δξφκνπο,
κε ξπζκηζηηθά ζρέδηα αλάπιαζεο νιφθιεξνπ ηνπ ηζηνχ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαη κε κηα
αλαδπφκελε πξννπηηθή ζηνπο θαηνίθνπο ηεο κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.
Παξφια απηά, ηα Ησάλληλα, φπσο θαη θάζε πφιε, είλαη αφξαηε θαη δελ
πεξηγξάθεηαη, αιιά κφλν θάπνηεο φςεηο ηεο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ κε ιφγηα θαη
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ζεκεηψζεηο. Ζ πφιε κνηάδεη κε ην αζπλείδεην, γηαηί ζε θαζνξίδεη ρσξίο λα κπνξείο λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηα φξηα, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη απηφ, επεηδή
θαζνξίδεη ηηο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο θαη νξγαλψλεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πνιίηε, ελίνηε θαζνξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα.
Φαληάδνκαη ηα Ησάλληλα, σο πφιε κε ζηαζεξή απηαξέζθεηα, ιηγφηεξε αιαδνλεία,
ειάρηζηε ακεηξνέπεηα θαη πεξηζζή ξηδνζπαζηηθή ηφικε, πνπ λα εκπεξηέρεη ζηαζεξά
ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, κε πεξηζζφηεξν πνιηηηζκφ, πνπ ζεκαίλεη
μαλαθνίηαγκα ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη αλαδηάηαμε
ησλ αλζξψπσλ ηεο πνιηηηζκηθήο θαη δεκηνπξγηθήο πξσηνπνξίαο ηεο ζηελ αηρκή ηεο
λέαο ηζηνξηθήο θάζεο πνπ δηαλνίγεηαη , ηφζν γηα ηελ πφιε φζν θαη γηα ηελ ρψξα.

Ηαλνπάξηνο 2009
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Γελέζιηα Πφιε θαη Πφιε εμ’ Αγρηζηείαο.
«Πόιηλ νἰ θνπκέλελ επδαίκνλα θαί κεγάιελ.1» Έηζη θαληάδεη ε πφιε ησλ
αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ παηδηθή ςπρή θαη απηή ε θαληαζηηθή πφιε δηαηεξείηαη ζρεδφλ
αλαιινίσηε γηα πάληα. Απηήλ ηελ πφιε θαηνηθεί ν έθεβνο θαη ν ελήιηθαο, ζπρλά θαη
ν γεξαηφο πνιίηεο πνπ λένο έδεζε ζηελ πφιε πνπ θαηνηθεί.
«Δίπεο: ζα πάγσ ζ’ άιιε γε ζα πάγσ ζ’ άιιε ζάιαζζα.
Μηα πφιηο άιιε ζα βξεζεί θαιχηεξε απφ απηή.»
Γελλήζεθα καθξηά αιιά ήιζεο ζηελ πφιε έηνηκνο γηα λα ηελ γλσξίζεηο, αθνχ ηελ
δήζσ έσο κπεινχ νζηψλ. Πάληνηε ε νιφηεηα ηεο πφιεο ζα είλαη κηα νπηνπία θαη
πάληνηε ε εηθφλα ηεο ζα έρεη πνιιά ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζψκα ηεο είλαη
ζειπθφ θαη αθφκε ην αγγίδσ κε ζέξκε.
Ησάλληλα 2009. Μηα άιιε πφιε, σο πξνζηηζέκελε αμία, ζηηο πνιιέο φςεηο ηεο
ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο πφιεο. Γλψξηζα γηα πξψηε θνξά ηα Ησάλληλα ην 1983,
θζάλνληαο κε αεξνπιάλν κε ηελ πξσηλή πηήζε ηεο ΟΑ Αζήλα-Ησάλληλα-Σίξαλα,
φηαλ ην αεξνδξφκην ηεο πφιεο ήηαλ δηεζλέο θαη νη αεξνζπλνδνί ηεο πάιαη πνηέ
θξαηαηάο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο φκνξθεο θαη εξσηηθέο, λεαξέο γπλαίθεο κε
ππέξνρεο ζηνιέο θαη Διιεληθφ-εξσηηθφ θαη θηιηθφ χθνο. Απφ ςειά ην ηνπίν ήηαλ
ππέξνρν θαη ε πφιε κηα ήζπρε, επαξρηαθή, θαηαπξάζηλε πεξηνρή, ρσξίο απηνθίλεηα
θαη ζφξπβν, ήζπρε θαη θαζαξή κε αλζξψπνπο πνπ βαδίδνπλ αξγά θαη δελ θνηηνχλ
ηνπο πεξαζηηθνχο θαη κε γπλαίθεο θαινληπκέλεο, αιιά έληνλα αγρψδεηο λα ηδσζνχλ,
αιιά θαη λα κελ πεξάζνπλ απαξαηήξεηεο. Καη ην θαηαθέξλνπλ, ηφηε θαη ηψξα.
Ζ πφιε ηφηε είρε κηα παξάμελε ηδηαηηεξφηεηα. Δλψ ήηαλ ηφζν θνληά ζηελ Λίκλε
Πακβψηηδα δελ είρε αλαπηχμεη θακία παξαιίκληα δξαζηεξηφηεηα θαη ε παξαιίκληα
πεξηνρή,ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Νήζνπ, απνηεινχζε «ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ»
γηα ηνπο ληφπηνπο. Οιε ε δσή ηεο πφιεο εθηλείην ζηελ θεληξηθή πιαηεία Πχξξνπ θαη
έκπξνζζελ ηεο Ννκαξρίαο. Οη θάηνηθνη πεξπαηνχζαλ απφ ην Ρνιφη ηεο Κάησ
Πιαηείαο κέρξη ην πεξίθεκν «Καθέ Νηξαγθ-ηνξ» ζηελ αξρή ηεο νδνχ Γσδψλεο θαη
ηνχκπαιηλ κέζσ ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο, γηα λα θαηαιχζνπλ ζηελ «αζε», ην
θαθελείν ηνπ Σζνθάλε, θαη ην «Γηεζλέο» πνπ αληέρεη αλαιινίσην ζηνλ ρξφλν. Οη
Γηαλληψηεο πεξπαηνχζαλ ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο ζηελ πιαηεία, ζπλαληνχζαλ ηνπο
θίινπο ηνπο θαη αληήιαζζαλ θηινθξνλήζεηο, ζρφιηα θαη ζρνιηαλά.
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Οη ιίγνη θνηηεηέο θαη νη ειάρηζηνη, αιιά ζεκαληηθνί ηφηε, Παλεπηζηεκηαθνί ήηαλ
μέλν ζψκα ζηελ πφιε θαη νη θάηνηθνη ηνχο αληηκεηψπηδαλ κε δπζπηζηία θαη
ακθηζπκία. Ζ «θήθα» θαη ην «Πνιχηξνπνλ» ήηαλ ηζηνξηθά ζηέθηα γηα ηηο λπθηεξηλέο
ζπλαληήζεηο ησλ ππνςηαζκέλσλ, θαηά θαλφλα μέλσλ, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα δήζνπλ
ζηελ πφιε ιφγσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Υξφληα κεηά, αθνχ έγηλα δεκφηεο Ησαλλίλσλ, αθνχ βξέζεθα ζε γάκν ζηελ
Δθθιεζία ηνπ Αξρηκαλδξεηνχ, κε ην ζπάλην φλνκα πνπ είλαη παγθφζκηα πξσηνηππία,
θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα άξρηζα λα κεηξάσ ηνλ ρξφλν θαη λα ςάρλσ ηα παηδηθά
βηψκαηα κε ηα κάηηα θαη ην ρακφγειν ηνπ Θαλάζε θαη ιίγν κεηά ηεο Αθξνδίηεο,
γλσξίδνληαο λεαξνχο γνλείο θαη ζπλάπηνληαο θηιίεο, θνπκπαξηέο, επηζθέςεηο,
ηαμίδηα, ζπγθξνχζεηο θαη λέεο ζρέζεηο ζ’ έλαλ εληειψο θαηλνχξγην ηφπν κε ιίγν
δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη λννηξνπία απ’ απηήλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο
παιαηάο Διιάδαο. Ζ πφιε άιιαδε ζηγά-ζηγά, θπξίσο σο λννηξνπία ησλ λενηέξσλ θαη
θηλεηηθφηεηα θαη φρη σο δνκεκέλνο θαη ιεηηνπξγηθφο ηζηφο κέρξη ην ηέινο ηνπ 20νπ
αηψλα. Ζ απνγείσζε ηεο πφιεο ζπλέβε νπσζδήπνηε κεηά ην 2000.
«Καηλνχξγηνπο ηφπνπο δε ζα βξεηο δε ζα βξεηο άιιεο ζάιαζζεο.
Ζ πφιηο ζα ζε αθνινπζεί. ηνπο δξφκνπο ζα γπξλάο ηνπο ίδηνπο.
Καη ζηεο γεηηνληέο ηεο ίδηεο ζα γεξλάο θαη κεο ζηα ίδηα ζπίηηα απηά ζ’ αζπξίδεηο2.»
Πξνρζέο ζην Παξαιίκλην Γεκνηηθφ Πάξθηλγθ δελ έβξηζθα ζέζε λα παξθάξσ θαη
ζπλαγσληδφκνπλ ηνπο αγελείο λεαξνχο θαη λεαξέο νδεγνχο γηα ηελ εμεχξεζε κηαο
ζέζεο ζηνλ επξχρσξν ρψξν ηεο «Λεσθφξνπ Μπάη-Παο» θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ
γεξαηνχ θπξίνπ Θσκά, θαηνίθνπ ηεο πεξηνρήο, πάζρνληνο απφ ηεθαληαία Νφζν,
βαδηζηή ηεο παξαιηκλίνπ θαη πξψελ ηδηνθηήηε βπξζνδεςείνπ ζηελ πεξηνρή, πνπ ηψξα
βξίζθεηαη ην ππέξνρν κπαξ «Μαθαλνχλην», ζην νπνίν εθαηνληάδεο λένη αζθνχληαη
κέζσ αιθνφι, ιηπνθαθνθαγίαο θαη θαπλνχ ζηελ επίθιεζε ηεο ηεθαληαίαο λφζνπ ηνπ
κέιινληφο ησλ.
Ζ πφιε, ζθέθηεθα, ρξεηάδεηαη εζσηεξηθή αλάπηπμε πιένλ, πνπ ζ’ αθνξά
πξσηίζησο ηελ ζπκπεξηθνξά (πνπ πξέπεη λα ειέγμεη ηνλ θαθνήζε θαηαλαισηηζκφ),
ηελ επγέλεηα (πνπ ζα πξέπεη λα δηεπζεηήζεη ηελ ελδνγελή αληαγσληζηηθή θαη
δειφηππε επηζεηηθφηεηα) θαη ηελ αηνκηθή έληαμε ζ’ έλα ππεξβαηηθφ -ζε ζρέζε κε ην
άηνκν- ζρήκα θνηλσληθψλ θαη ζπιινγηθψλ αμηψλ, ψζηε ε πφιε λα επεκεξεί θαη εζχ ν
ίδηνο λα εχρεζαη λα είρεο γελλεζεί ή λα κεγαιψζεηο εδψ.
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Αθήλσ ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηεο Καβαθηθήο «Πφιεσο» ζθνπίκσο εθηφο
θεηκέλνπ. Αμίδεη γηα ιφγνπο ζπλνρήο ηνπ θεηκέλνπ λα θαηαγξάςσ φηη ε επηζηξνθή
ζηελ Αζήλα ζ’ εθείλν ην πξψην ηαμίδη έγηλε κε ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ, φπνπ
εμεπιάγελ απφ ην δξφκν πνπ δηέζρηδε ηελ Γπηηθή Διιάδα θαη κέζσ Ρίνπ-Αληηξξίνπ
έθηαλε ζην θέληξν, ζηελ Αζήλα (ζα αλέβσ ζηελ Αζήλα θαη φρη ζα θαηέβσ, έιεγαλ
ηφηε νη Γηαλληψηεο) θαη κε ζπλέπεηα δηαηεξείηαη ζηαζεξά ν ίδηνο δειψλνληαο ηελ
ηζηνξηθή θαζπζηέξεζε ηεο ζχλδεζεο ησλ Ησαλλίλσλ κε ηελ ππφινηπε Διιάδα.
Σειεπηαία, ε νδηθή κεηαθίλεζε πξνο Αζήλα γίλεηαη κέζσ Δγλαηίαο θαη Κεληξηθήοηεξεάο, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί αιιαγέο ζηελ πφιε, ζηηο κεηαθηλήζεηο, ηα ηαμίδηα
θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηε ηζηνξία ηνπ αηψλα πνπ κφιηο άξρηζε.

Μάηνο 2009
Παξαπνκπέο
1.Ξελνθψληνο, «Κχξνπ Ἀ λάβαζηο».
2. Κ. Π. Καβάθεο, «Ζ πφιηο».
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Πνιπφκκαηα, Μεηάξζηα, Πηεξσηά, Γηνξηηλά Γψξα θαη ζρφιηα.
Ζ πφιε απέθηεζε κηα Δγλαηία νδφ δηαθπγήο θαη επηθνηλσλίαο. Αλαζηήζεθε
δηπιά, ηφζν απφ ηελ αλαβάπηηζε ηεο ζηελ βπδαληηλή ηεο θαηαγσγή, φζν θαη απφ ηελ
δηέμνδν ζηα ππαξμηαθά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αδηέμνδα ηεο δσήο ηεο, δεδνκέλνπ
φηη ζηελ ΒΓ Διιάδα ε δσή έρεη ηδηαηηεξφηεηεο γεσπνιηηηθέο, αλζξσπνινγηθέο,
πνιηηηζκηθέο θαη θαλεξφ έιιεηκκα ζπγρξνλίαο. Σν κνπζείν Παπαγηάλλε ζην ρσξηφ
Διιεληθφ είλαη ην κεγάιν δψξν ηνπ εμαηξεηηθνχ γιχπηε ζηε γελέζιηα γε ηνπ σο
αληηπξνζθνξά ζησπειήο ππεξαλαπιήξσζεο θαη ππφκλεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο, πνπ
κφλν ζηνπο εζληθνχο επεξγέηεο ζπλαληηέηαη.
Ζ πφιε παξά ηα γηνξηηλά ηεο είλαη θαζεισκέλε ζηηο αληηθάζεηο ηεο. Ζ «θαηάξα»
ηνπ θηηξίνπ ηνπ Άξε Κσλζηαληηλίδε ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ζπλερίδεηαη ζαλ «ην
καθξχ πνδάξη» απφ ηνλ Μηραιηφ ηνπ Κψζηα Καξπσηάθε. «Απνκεηλάξη ζαπκαζηφ
εξεκηάο θαη κεγαιείνπ….» έλα εξείπην πνπ αλαδεηά ρξήζε πνπ κάιινλ έρεη
απαιινηξησζεί ζηελ αβνπιία θαη ηελ ακλεζία καο. Σν αληηθξπζηφ Ηιίνπ Μέιαζξνλ
απφ ην 1942 ζηέθεηαη αλζεθηηθφ γηα λα καο ζπκίδεη παλνκνηφηππν, απαξάιιαρην,
εξεηπσκέλν, απφ ηελ θσηνγξαθία ηνπ Κψζηα Μπαιάθα, ηε ζξηακβεπηηθή είζνδν ησλ
απειεπζεξσηψλ ηνπ Άξε Βεινπρηψηε θαη ηνπ ηέθαλνπ αξάθε ζηελ πφιε. Σίπνηα
δελ αιιάδεη ζην θέληξν θαη ηα εξείπηα ηεο κλήκεο παξακέλνπλ εληειψο
αλαμηνπνίεηα, γεγνλφο πνπ δελ ηηκά ηελ επίζεκε ηξέρνπζα δσή, πνπ απαηηεί ηελ
απεκπινθή απφ αλεπίιπηεο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ πξναγσγή ηεο δσήο, πνπ ζπλζέηεη
θαη ελνπνηεί ρξφλνπο θαη ρψξνπο θνηλσληθήο δσήο θαη ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ
θαη πνπ ηξνθνδνηνχλ ην λέν εκπξάγκαην θαη ρεηξνπηαζηφ φξακα: έλα γνεηεπηηθφ,
σθέιηκν, εκπεξηεθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ κέιινλ ηεο πφιεο.
Πίζσ ζηελ θαθνδαηκνλία πνπ δελ καο εγθαηαιείπεη. Ζ καχξε πεξίνδνο ηνπ
ζθφηνπο (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο) κε ηελ πγξαζία, ηηο βξνρέο, ην θξχν θαη ηελ πξσηλή
νκίριε δελ πξναγάγεη ηίπνηα ελδηαθέξνλ, παξά κφλνλ ζθνηεηλέο καχξεο ηξχπεο
γεκάηεο αξλεηηθή ελέξγεηα θαη αζπλείδεην πξσηνγελέο πιηθφ. ηελνρψξηα, πεξηζηνιή
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, απνκφλσζε, αληηεξσηηθή δηάζεζε, επεξεζηζηφηεηα θαη εθξήμεηο
απειπηζίαο κε βία θαη επηζεηηθφηεηα. Σν πην ελδηαθέξνλ πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζηελ
ρψξα καο ζήκεξα είλαη ε απειπηζία ζε ζεξκνθήπηα πνιηηηθήο βηνηερλνινγίαο, ε βία
(ζε άςνγα ηερλνινγηθψο blogs, νδνθξάγκαηα θαη δεκφζηνπο ρψξνπο, πνπ
ηδηνπνηνχληαη κε βάζε ην δίθαην ηνπ αλαξρνρσξηάηηθνπ απνιίηηζηνπ ηζακπνπθά) θαη
ε επηζεηηθφηεηα (κε θηηαζηδσκέλα θνξκηά ζηα γπκλαζηήξηα ηεο απζάδεηαο, ηεο
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αλαίδεηαο θαη ηεο ρακέξπεηαο). Ίζσο απηή είλαη κηα ςπρνινγηθή εμήγεζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκηθήο ρξεσθνπίαο. «Ἐ άλ ηφ ἄ ιαο κσξαλζεί ἐ λ ηίλη ἀ ιηζζήζεηαη.»
Ξσηηθά θπθινθνξνχλ θέξνληα επρέο κε ιενληή ήκεξνπ θαηαλαισηή θαη αλήζπρνπ
ζεαηή ηεο επεξρφκελεο κπζηαγσγίαο. Σν ζέακα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο
Πξσηνρξνληάο, ηα Φψηα θαη ηα Αγηάζκαηα δελ κπνξνχλ λα ζηεζνχλ θέηνο, πξάγκα
ην νπνίν ην βηψλνπκε εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, δσληαλφ-νινδψληαλν ελ ηε αλεπαξθεία
ηνπ. Ζ πφιε γηφξηαζε γηα πξν-ηειεπηαία θνξά ην ειπηδνθφξν κηιέληνπκ ην 2000 κε
θαλνληέο θαη ππξνηερλήκαηα θαη γηα ηειεπηαία ην 2004 κε ηηο λίθεο ησλ Δζληθψλ
νκάδσλ θαη ηεο θαιη επδαηκνλίαο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. Έθηνηε, ε Γσδψλε
ζίγεζε θαη αξγεί λα ζπκίζεη ηνπο αξραίνπο λφκνπο. Ο εθζπγρξνληζκφο θαηέξξεπζε
παξαδίδνληαο ηελ εγεζία ζε θαλθαξφλνπο ηερλνθξάηεο ηεο θαξακαλιηθήο βηαζχλεο
γηα απιεζηία θαη γξήγνξν, απνιίηηζην εληππσζηαζκφ, πνπ θζείξεη ζπλεηδήζεηο θαη
θαηαβάιιεη ΦΠΑ κε ηδηπ πνιπηειείαο θαη αθαηέξγαζην δαγνξίζην πνιηηηζκφ. Οη
«άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ» δηάγνπλ παξαηεηακέλε ρεηκέξηα λάξθε θαη ε πφιε
βνιεχεηαη φπσο–φπσο κε πξφρεηξε δηαζθέδαζε απφ εξαζηηερληθνχο ζηάζνπο,
πνιηηεχεηαη ρξεζηκνζεξηθά απφ ρεηξηζηηθνχο θξπςίλνεο πνιηηηθνχο, απνιακβάλεη
λεαληθφ ζεμ κε ηα ηαμηδηάξηθα πνπιάθηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο ελδηάκεζν ζηαζκφ ην
Παλεπηζηήκην θαη ζηνράδεηαη ηνπο λεθξνχο ηεο κε κεραληζκνχο ηαχηηζεο κε ηνλ
επηηηζέκελν. θέπηνκαη φηη αθφκε θαη ε απιή ζθέςε έρεη ζηακαηήζεη ζ’ απηφλ ηνλ
ηφπν, γηαηί μεράζακε ηνλ ηξφπν λα ρσξίζνπκε «δχν γατδνπξηψλ άρεξα». Αγέλεηα,
απιεζηία, ζηείξα κίκεζε, θαθφεζεο φξακα άθνπνπ πινπηηζκνχ, έιιεηςε παηδείαο
παξά ηελ πιεζψξα πηπρίσλ θαη δηδαθηνξηθψλ, αλεπζπλφηεηα, χκλνο ζηελ
παξαβαηηθφηεηα

θαη

ηελ

πξφθιεζε,

βία

θαη

επηζεηηθφηεηα,

ηερλεηή

θαη

θαηαζθεπαζκέλε νξγή, εθδηθεηηθή δηάζεζε, δεινηππία θαη δεινθζνλία, βιαθεία,
ακνξθσζηά, πξσηνγνληζκφο, παιηλδξφκεζε. Αληηζηαζείηε ζηα κεηάξζηα, πηεξσηά θαη
μσηηθά πνπ δειεηεξηάδνπλ ηελ δσή καο. Να θεξχμνπκε θαηαιιαγή, ζπλελλφεζε,
θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη αλαγσγή ηνπ εαπηνχ καο ζ’ έλα ππεξβαηηθφ ζχζηεκα
αμηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη γιψζζα, Διιεληθφ πνιηηηζκφ (κ’ φινπο ηνπο εδψ
δηαβηνχληεο σο πξνχρνληεο ηεο εκεηέξαο παηδεχζεσο κεηέρνληεο σο εμέρνληεο),
θνηλέο αλάηαζζεο (κε ιηγφηεξνπο θνηλσληθνχο αλζξσπνγελείο ξχπνπο) θαη θνηλή
αλζξψπηλε αγσλία.
Αιιηψηηθα Υξφληα Πνιιά θαη κφλν ηφηε θαη νπσζδήπνηε αιιηψο, εηδάιισο
ηίπνηα, θαιχηεξα ζησπψληαο θαη αλακέλνληαο ηε ξήμε. Σελ έμνδν απφ ηελ
θηαζηδσκέλε ςεπηηά θαη επηέιεηα ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ, εζληθνχ θαη αηνκηθνχ
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καο βίνπ. Σα Ησάλληλα αλακθίβνια είλαη ζαπκάζηνο ηφπνο σο ζθεληθφ, ζχκθσλα κε
ηηο ππαηληθηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπ Γηάλλε Σζαξνχρε. Ζ γηνξηή σο αλζξψπηλε
δηαζεζηκφηεηα αλαβάιιεηαη. Ζ πφιε θαη νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη κηα λέα
πξνεηνηκαζία. Αο μαλαγίλεη θαη ε Δθθιεζία ζπλεπήο. Δπνκέλσο, ε παξαθαηαζήθε
ηεο δσήο ζηελ πφιε, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γηνξηψλ, κπνξεί λ’ αλαξηήζεη ηελ
πηλαθίδα: Ησάλληλα-Κελφλ. Παξά ηηο πζηεξφβνπιεο πξνζπάζεηεο ησλ δηαρεηξηζηψλ
ηεο ηξέρνπζαο δηάρπηεο θξίζεο, δελ είκαζηε έηνηκνη νχηε δηαηεζεηκέλνη λα
γηνξηάζνπκε απζφξκεηα, ελζπλείδεηα, ζπιινγηθά. Γηαηεινχκε ελ αλακνλή ηεο
αλαηνιήο ηνπ 2010, πνπ ζα ζεκάλεη επηζήκσο ηελ αξρή ηεο λέαο δεθαεηίαο θαη ησλ
πξνεηνηκαζηψλ γηα ηνλ γηνξηαζκφ ησλ 100 ρξφλσλ απφ ηελ έληαμε ηεο πφιεο ζηνλ
εζληθφ θνξκφ θαη πηζαλφλ ηεο αλάδπζεο κηαο πην ειεχζεξεο, πιελ φκσο ζηαζεξήο
ηαπηφηεηαο ηεο αλαγελλεκέλεο πφιεο, πνπ κε ραξά αλνίγεη ηελ θαξδηά ηεο.
Αο επρεζνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ Πνιηηηζκφ Αιιειεγγχεο.

Γεθέκβξηνο 2009
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Αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ζηε κεηάβαζε ζηα Ησάλληλα ηεο δεθαπεληαεηίαο.
Λάκπνληα ζπληξίκκαηα ησλ αηζέξησλ θφζκσλ ηεο πφιεο.

«Σα βνπλά πνπ ζπγθξαηνχλ ηελ ιίκλε, φπσο θαη ηφηε. Μηα θιεηζηή νξνζεηξά, ζαλ
ζψκα αλέγγηρην, ην δίρσο άιιν ζα έκαζε ζηελ πξνζκνλή. Ήζπρα βνπλά, κε ηε
ζπγθξαηεκέλε ηνπο ρισξίδα, φπσο ηαηξηάδεη εδψ, αθαηνίθεηα.
Καη ε ιίκλε, πνπ δελ ζπγθξαηήζεθε. Αξπηίδσηε ηψξα, ζαλ λεθξή, φπσο θαη ηφηε,
κηα θεπγαιέα εληχπσζε δσήο κέζα ζηα ζπιάρλά ηεο: θπνθνξία αηέξκνλε, κάηαηα
παξαζηέθνπλ αλακέλνληαο ηα σξαία πνπιηά, νη εγθάηνηθνη ηεο ιίκλεο.
Πεξίεξγν αίζζεκα αλνηθηφηεηαο κέζα ζηελ θιεηζηφηεηα.»
(Αθξνδίηε Αι άιερ , «Σν κάηη ηεο ιίκλεο», Δθδφζεηο Δζηία, 2003, Αζήλα).

Ζ πφιε γελληέηαη εμ’ ππαξρήο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κηα πνξεία αληίζηξνθε ηεο
Καβαθηθήο Αιεμάλδξεηαο. Μηα λέα πφιε αλαδχεηαη, θαιχηεξε απφ ηελ παιηά. Μηα
θαηλνχξηα πφιε αλαγελληέηαη απφ ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα κέρξη ζήκεξα
κε έξγα, ππνδνκέο, δίθηπα, δηαδίθηπν, νπηηθέο ίλεο πξνζερψο, σξαία θνξίηζηα,
πξάζηλν, ηε ιίκλε νιφγηνκε, ην Μηηζηθέιη, ηελ αζηηθνπνίεζε επειαχλνπζα,
πνιενγέλλεζε απζνξκήησο, απξνβιέπησο, επηηέινπο, επίσο επηπρψο, σο ζήκεξα.
Ζ πφιε εθπαηδεχεηαη θαη εθπαηδεχεη. Σν Παλεπηζηήκην απνθηά έλα Campus, κηα
Παλεπηζηεκηνχπνιε πξφηππν. Σν παιαηφ θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ εγθαηαιείθζεθε
αχηαλδξν λα ραίλεη θαη λα δείρλεη ηε λννηξνπία θαη ηελ θπξίαξρε ινγηθή ηεο
πξνρεηξφηεηαο θαη ηεο έιιεηςεο ζεβαζκνχ ησλ ηζηνξηθψλ θηηξίσλ. Ζ πφιε θηλείηαη,
απνθηά εμσηεξηθφ δαθηχιην ρσξίο θνξηεγά θαη ιεσθνξεία θαη κε δξφκνπο
θαιχηεξνπο, ςπραγσγείηαη, απνθηά μελνδνρεία Du Lac, Epirus Pallas, Grand Serai
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κε ζπλεδξηαθνχο ηφπνπο θαη θηλεκαηνγξαθηθά πάξθα (πνπ είλαη ιίγν καθξηά απφ
ηε δσή ηεο πφιεο), θαζψο θαη έλα θαηλνχξην ζέαηξν πνπ δελ έρεη εληαρζεί ζηελ
παξαθαηαζήθε ηεο πφιεο, εηζέηη.
Ζ πφιε πνπιάεη αθξηβά ηηο παξνρέο ηεο, ηφζν ην ρακφγειν, φζν θαη νη ππεξεζίεο
θνζηίδνπλ αθξηβφηεξα. Ζ πφιε είλαη ακήραλε, γηαηί δελ μέξεη λα ζέζεη φξηα ζην
παξαδνζηαθφ πνπ ηελ πλίγεη θαη δε ζπγθηλεί, αιιά αδπλαηεί λα γλσξίζεη θαη λα
ζπλαληεζεί κε ην θαηλνχξην, πνιηηηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά .
Ζ πφιε εμσξαΐδεηαη, απνθηψληαο ππφγεην Parking θαη λεφδκεηε πιαηεία,
απνθάζηζε λ’ αλαπαιαηψζεη ην Ίιηνλ Μέιαζξνλ θαη λ’ αλαθαηλίζεη ηελ αζε ηνπ
Άξε Κσλζηαληηλίδε, δξνζίδεηαη ζηελ Παξαιίκλην δψλε, δηαζθεδάδεη θαη αλαβαζκίδεη
ρψξνπο κε ηεξά θαη αλίεξα κέζα. Ζ πφιε γιεληάεη ηα βξάδηα κε ηνπο λεαξνχο
εθπαηδεπφκελνπο θνηηεηέο λ’ αλαπνδνγπξίδνπλ βηνξπζκνχο θαη ζπκπεξηθνξέο
ζπλχπαξμεο, εξσηηθήο ζπλεχξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.
Ζ πφιε αζρεκνλεί άηξνπα θη ελίνηε δχζηξνπα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ
πνιηηηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ θσδίθσλ ηεο: ιίγα ιφγηα, ειάρηζηα βιέκκαηα,
αληαπνδνηηθνί ππνινγηζκνί, βηαζχλε θαη θνηλσληθή αδηαθνξία κε ρσξηάηηθν
αηνκηζκφ. Καηαπαηήζεηο ιφθσλ, βξψκηθα πεδνδξφκηα, θάθηζηνη δξφκνη, βξψκηθνη
έσο άζιηνη θάδνη απνξξηκκάησλ, λενπινπηίζηηθε νδήγεζε θαη ρεηξηζκφο ηνπ
απηνθηλήηνπ, ερνξχπαλζε θαη έιιεηςε ζεβαζκνχ ησλ νξίσλ ζηελ αηνκηθή απφιαπζε,
ππνιεηπφκελε ζπιινγηθή θνπιηνχξα.
Ζ πφιε ξεκβάδεη ην δηαθσηηζηηθφ ηεο παξειζφλ, επαίξεηαη γηα ηε δνμαζκέλε
αζηηθή θάζε ηεο ηζηνξίαο ηεο, αθξνβαηεί αλάκεζα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εχλνηαο ησλ
ινγηθψλ θαη ειιελφθσλσλ παζάδσλ ηεο θαη ηαπηφρξνλα θξχβεη ηελ έλνρε αδξάλεηα
ηεο ζηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηε δηεθδηθεηηθφηεηα.
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Ζ πφιε ηαμηδεχεη ζηελ ελδνρψξα, ζηα Εαγνξνρψξηα θαη ηηο φκνξεο δηαθπγέο
θαηά κήθνο ηεο Δγλαηίαο, πνπ ζπλδέεη ην παξειζφλ θαη ην παξφλ θαη ελψλεη ηνλ
ρξφλν ηεο πφιεο: ην Βπδάληην, ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, ηνλ Γηαθσηηζκφ, ηνπο
Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηε γελέζιηα απηνπξνζδηνξηζηηθή εζληθή ηεο έληαμε. Ζ
Δγλαηία ζε ηαμηδεχεη κε Citroen, κε Κάληηιαθ, κε βέζπεο θαη κε θάξα ζηα βνπλά θαη
ζηα ιαγθάδηα, ηνπο θφιπνπο θαη ηηο παξαιίεο, κε θφιπα θαη κε λάδηα, κε ηαθη θαη κε
αγέλεηα, ζξάζνο θαη απιεζηία, κε κεγάιε ηαρχηεηα, πεξηζζφηεξε γνεηεία, νδηθή
αζθάιεηα θαη απφιαπζε ηνπ ζπγθινληζηηθνχ ηνπίνπ.
Ζ πφιε παιηλδξνκεί αλάκεζα ζηνλ εγγελή ξηδνζπαζηηζκφ, πνπ είλαη
θαηαδηθαζκέλε λ’ αλαθαιεί, θαη ηνλ λεφηεξν ζπληεξεηηζκφ, πνπ ηεο πξνέθπςε απφ
ηνλ εηζπξαρζέληα πινχην πνπ θεθαινπνηείηαη δπζηπρψο αληηπαξαγσγηθά. Ζ πφιε
νλεηξεχεηαη έλα κέιινλ παξάμελν, πνπ δελ έρεη ζρεκαηνπνηεζεί. Μπνξεί λα ηεο γίλεη
εθηάιηεο, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη έλδεηαο πφξσλ θαη ηδεψλ, ή έλα ραιαξφ ελχπλην
αθχπληζεο ζπλαιιειίαο θαη επγέλεηαο.
Ζ πφιε θξχβεηαη πίζσ απφ ηα θηηαζηδσκέλα, ζε βαζκφ ππεξβνιηθφ, πξνζσπεία
ησλ γπλαηθψλ θαη ηα θαθνληπκέλα θαη θαθνθηηαγκέλα ζψκαηα ησλ αλδξψλ. ηέθεηαη
δηζηαθηηθά κπξνζηά ζηελ αθήγεζε θαη ηελ νκηιία, δειαδή ηε ζπλνκηιία θαη ηελ
επηθνηλσλία, πνπ ζα ζπλζέζεη ηνλ λέν θνηλσληθφ ηζηφ θαη ζα νξγαλψζεη ην λέν
θνηλσληθφ ζπκβφιαην ηεο λέαο πφιεο.
Ζ πφιε πίλεη ζθιεξά ηνπηθά αιθννινχρα θαη κεηαθέξεη ην επίπεδν επίιπζεο ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ αδηεμφδσλ θαη ηνπ stress ζε επηθηλδχλσο απηνθαηαζηξνθηθά φξηα,
ελδηακέζσο ζηε θάζε ηνπ hangover θαηαλαιψλνληαο ζθιεξά ςπρνηξφπα, θφθα θαη
πξέδα, ράπηα, έθζηαζε θαη βελδνδηαδεπίλεο, ελψ νη εθηφο ειέγρνπ ζπκπεξηθνξέο
θιηκαθψλνληαη κε αηπρήκαηα ζηνλ δξφκν, ζην ζπίηη, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ δνπιεηά.
Ζ δπζζπκία απηνζεξαπεχεηαη, κέζσ αιθνφι θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ιφγσ correct
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λννηξνπίαο θαη θφβνπ ζηηγκαηηζκνχ απφ ςπρηθή δηαηαξαρή, αδπλακία ή πξνζσπηθή
αλεπάξθεηα.
Ζ πφιε ζπκάηαη: ηε ιίκλε, πνπ κέλεη αηάξαρε απφ ηελ επνρή ηεο εμέγεξζεο ηνπ
Γηνλπζίνπ θπινζφθνπ κέρξη ηελ θηλεκαηνγξάθεζε ησλ «Κπλεγψλ» θαη ηνπ
«Θηάζνπ» ηνπ Θεφδσξνπ Αγγειφπνπινπ. Θπκάηαη ηα κνπζνπικαληθά ηεκέλε ηεο
Οζσκαληθήο πεξηφδνπ, ην Δβξατθφ Νεθξνηαθείν, ην Ίιηνλ Μέιαζξνλ κε ηνλ Άξε
Βεινπρηψηε, ηελ αζε ηνπ Άξε Κσλζηαληηλίδε θαη ηελ δηθηαηνξία, ηα κνλαζηήξηα
ηεο Νήζνπ θαη ηηο Μπάνπράνπδ πνιπθαηνηθίεο ηεο πεξηφδνπ ησλ απζαηξεζηψλ.
Θπκάηαη ηνπο μέλνπο ηεο δηαζπνξάο θαη ηνπο αγαπεκέλνπο ηεο ζπγγξαθείο, πνπ ηελ
πεξηγξάθνπλ θαη ηελ ηηκνχλ. Αληηζηέθεηαη ζηε θζνξά, άιινηε κέλνληαο ζηάζηκε,
άιινηε παξειζνινγψληαο ηδαιγηθά θαη άιινηε κεγαινξξεκνλψληαο κε ην ηδηφηππν
παξαιήξεκα κεγαιείνπ, πνπ λαξθηζζεχεηαη απηάξεζθα ππνηηκψληαο ηελ νπζία ησλ
αλαγθψλ, ηφζν ζε ππνδνκέο, φζν θαη ζε πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζε
παξαγσγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ή ηνπ πινχηνπ ησλ ζπλαιιαγψλ.
Ζ πφιε ελψλεη θαη δε δηαρσξίδεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Κέληξν θαη ζπλνηθίεο είλαη
εληαίνη ρψξνη θαηνηθίαο ησλ ίδησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, δελ ππάξρνπλ γθέην Α’
θαη Β’ ή ππφινηπα ηεο πφιεο. Οη ππνδνκέο ιείπνπλ ην ίδην θαη ηα πξνβιήκαηα
θαίλνληαη ηφζν ζην θέληξν (ζπαζκέλα πεδνδξφκηα, έιιεηςε θσηφο, θζαξκέλεο
πηλαθίδεο, άβαθα ζπίηηα, κηζνηειεησκέλεο νηθνδνκέο, εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα
ζηνπο δξφκνπο, θαθνληπκέλνη άλζξσπνη, γπλαίθεο κε πξφρεηξα ξνχρα, αρηέληζηα θαη
άβαθα καιιηά, θαθνί ηξφπνη κε αγέλεηα θαη βιεκκαηηθή απνζηξνθή), φζν θαη ζηα
πξνάζηηα θαη ηηο λέεο ζπλνηθίεο.
Ζ πφιε ππνθέξεη απφ ηελ ππνιεηπφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ ππεχζπλσλ ιεηηνπξγψλ
ηεο, αλεζπρεί γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, ελψ αγσληά γηα ηε λέα ηεο κνξθή ζηε λέα
ηζηνξηθή ηεο θάζε. Ζ πφιε ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο,
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γεγελείο θαη μέλνπο, homeless θαη ςπρσζηθνχο, δεηηάλνπο θαη πεξηζσξηαθνχο, correct
θαη ελαιιαθηηθνχο. Ζ πφιε απνθιείεη βίαηεο ζθελέο ζηνπο δξφκνπο, αλζξψπνπο λα
καιψλνπλ, νδεγνχο λ’ αιιεινβξίδνληαη θαη λα ρεηξνλνκνχλ, θάπνην αφξαην milieu,
παξέρεη κηα Gestalt θαη κηα εκπεξηέρνπζα απνδνρή, νξίδνληαο ζηαζεξή έληαμε θαη
ηζνλνκία ζε αλέξγνπο, εξγαδνκέλνπο, δηαδεισηέο, αλαξρηθνχο πεξπαηεηέο, ηνπξίζηεο
θαη γεγελείο.
Ζ πφιε σο ηζηφο θαη σο θαληαζηαθφο-ζπκβνιηθφο ρψξνο ζπλχπαξμεο θαίλεηαη λα
παξέρεη πινπζηνπάξνρα θαη γελλαηφδσξα ηαπηφηεηα κέινπο ζε θάζε πεξηζηαηηθφ ή
πεξίεξγν επηζθέπηε, πνπ έρεη πξφζεζε λα ζηνραζηεί ηα απφθξπθά ηεο θαη λα
ζεβαζηεί ηα θαλεξά ηεο ίρλε. Δίλαη πφιε θηιφμελε πνπ δηςάεη λα δηαηεξήζεη ηε θήκε
ηεο θαη λ’ απνθηήζεη λένπο θίινπο, ιάηξεηο θαη εξαζηέο. ηα Ησάλληλα, ε πφιε
αγσλίδεηαη γηα ηελ αλαπλνή θαη ηελ επδσία ησλ θαηνίθσλ ηεο.
Πξηλ 200 ρξφληα ζηελ πφιε αληερνχζε ην: «Βάιηε θσηηά ζηα ηνπία!! Κάςηε ηα
Γηάλλελα!!»
Πξηλ 100 ρξφληα ζηελ πφιε ηξαγνπδνχζαλ: «Σα πήξακε ηα Γηάλλελα, κάηηα πνιιά
ην ιέλε!!»
ήκεξα ε πφιε αλαδεηά ην ζχλζεκα πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ξφινπ ηεο, ζηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή, δειαδή κηα ζίγνπξε παιηλφξζσζε.
«Σα ρέιηα ηξχπσζαλ ζηηο θξπςψλεο ηνπο θαη ε ιίκλε ζθνηείληαζε, θάηη ζαλ γφνο,
ζαλ ιπγκνί ζεθψλνληαλ νινχζε, θσλέο πνπ δπλάκσλαλ αλεπαίζζεηα, ηεο ιίκλεο ην
θάιεζκα θη έλα πξνο έλα έξρνληαλ απφ παληνχ ηα πιάζκαηά ηεο: ν Νάξθηζζνο θαη ην
ιηνληάξη θαη ηα γιπθφιαια πνπιηά θη ν Ίθαξνο κε ηηο κεγάιεο ηνπ θηεξνχρεο ζηάρηε,
αληάκα ηνπο θηγνχξεο εξαζηψλ πνιππφζεησλ, ηφζν πνιχ αγαπεκέλσλ, μαλαδνχζαλ
πιένλ ζαλ έλα σξαίν πξφζσπν εληαίν (ν Έξσηαο ν ίδηνο ήηαλε ζαξξψ).
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Καη ηα λεξά ηεο θνχζθσλαλ θαη ελψλνληαλ κε ηα πάζε θαη ηα νλεηξέκαηα θαη ηα
βνπλά ζπγθιίλαλε θαη βνχηεμαλ ηηο θνξπθέο ηνπο κέζα ζηα θξπθά ηεο βάζε θαη κεο
ζηελ πιεκκπξίδα ηεο ηα πάληα γαιήλεςαλ, ηα λεξά απφζσζαλ θαη νη βξπρεζκνί ην
ίδην.
Φσο θιφγαο πνπ πιάζεη ρξψκαηα θαη κνπζηθέο απιψλεηαη,
θη έλαο ρνξφο ιαηξεπηηθφο ηξηγχξσ κνπ: ππάξμεηο.»

Αθξνδίηε Αι Σάιερ, «Τν κάηη ηεο ιίκλεο», Δθδόζεηο Δζηία 2003, Αζήλα.

Μάξηηνο 2010
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Δπγέλεηα θαη Αγέλεηα, Κξάκαηα θαη Κιψλνη ζηελ πφιε θαη ηελ Φπρή.

Αλ ν πινχηνο είλαη ν γηνο ηνπ Πφξνπ θαη ηεο Πελίαο, ηφηε ε Δπγέλεηα πξέπεη λα
είλαη ε θφξε ηνπ Απζηεξνχ θαη ηεο Μνξθσκέλεο. Φαληαζηείηε ηψξα ηελ
θισλνπνηεκέλε νπηηθντζνκεξή ηεο ζπγγελή: Αγέλεηα, θφξε ηνπ Δκπαζνχο θαη ηεο
Εεινθζνλίαο, πνπ έθζαζε θη απηή ζηελ πφιε λα πεξηθέξεη ην είλαη ηεο. «Δίκεζα
έλα θξάκα εδψ۰ χξνη, Γξαηθνί, Δβξαίνη, Αξκέληνη, Μήδνη», φπσο πεξηγξάθεη ν Κ.
Π. Καβάθεο απηφ πνπ θαληάζηεθε ζην πνίεκα «Δλ ηε πφιεη ηεο Οζξνήλεο».
Κξάκαηα εκπεηξηψλ, βησκάησλ θαη ηξφπσλ, σο θισλνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο πνπ θέξνπκε κέζα καο θαη εθθξάδνπκε θαζεκεξηλά ζηηο
ζπλαιιαγέο καο. ρη, ε πφιε δε δηαζέηεη ηφζε θπζηθή επγέλεηα φζε θπζηθή νκνξθηά
θαη ππεξεθάλεηα. Φαίλεηαη φηη ζέιεη λα θξχςεη βαζηά ηα έλζηηθηα ηεο επηβίσζεο πνπ
ηελ ηαιαηπψξεζαλ έσο πξφζθαηα, αιιά θαη αξλείηαη λα εθπνιηηίζεη θαη λα
θνηλσληθνπνηήζεη ηηο επηζεηηθέο ελνξκήζεηο ηεο, παξά ην πξσηνπφξν δηαθσηηζηηθφ
παξειζφλ θαη ηνλ αζηηζκφ ηεο.
Σα ρξφληα πέξαζαλ θαη νη πνιίηεο- θάηνηθνη ηεο πφιεο γίλνληαη έλα θξάκα
αγέλεηαο, θαθφεζνπο εγσηζκνχ θαη ππνθνπιηνχξαο. Σν ληψζεηο παληνχ: ηαλ
θπθινθνξείο κε ην απηνθίλεην θαη παξαβηάδνπλ λαξθηζζηζηηθά ηελ πξνηεξαηφηεηα
θαη λ’ αγλννχλ επηθίλδπλα ηελ παξνπζία θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ πεδψλ, ησλ
γεξφλησλ θαη ησλ αλαπήξσλ ζηνπο δξφκνπο, ηα θηίξηα, ηα πεδνδξφκηα, ηα κέζα
κεηαθνξάο. ην αζαλζέξ, φπνπ δελ πξνιαβαίλεηο λα εμέιζεηο θαη κπαίλνπλ νη
εηζεξρφκελνη βηαζηηθά. ηηο εηζφδνπο φπνπ κπνξεί λα ππνζηείο ηνλ παινπίλαθα ηεο
πφξηαο θαηάκνπηξα απφ ηνλ πξνεγεζέληα ακίιεην ζθπζξσπφ. ηηο εθδειψζεηο φπνπ
φινη θάζνληαη επηηεδεπκέλα άβνια γηα λα δπζθνιέςνπλ ηνπο ινηπνχο. ηηο
πνιπθαηνηθίεο φπνπ νη ψξεο θνηλήο εζπρίαο ππεξηνλίδνληαη θαηαρξεζηηθά αθφκε θαη
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ηε βξαδηά ησλ Απνθξηψλ. ηηο ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο φπνπ ε ληνπηνιαιηά θαη ε
επηζεηηθή πξνζβνιή θπξηαξρνχλ. ην ζηλεκά, ζηηο δηαδειψζεηο, ζηα παλεγχξηα, ζηηο
ιηηαλείεο, ζηηο θεδείεο, ζηα Βαθηίζηα θαη ηηο παξειάζεηο. ηα ρνιεία, φπνπ ε
αγέλεηα, νη πξνζβνιέο θαη ε έιιεηςε νξίσλ θπξηαξρνχλ. ηα γθηζέ ησλ ηξαπεδψλ θαη
ζηηο νπξέο ησλ γξαθείσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηα ηακεία ησλ
εκπνξηθψλ S-M αιπζίδσλ. ηελ νηθνγέλεηα, φπνπ ε αγέλεηα θαη ε ζξαζχηεηα ησλ
κειψλ ζεξηεχνπλ, ζην γήπεδν, θπζηθά, ζηα ζηξαηφπεδα θαη ζηα ακθηζέαηξα. Αγέλεηα
αθφκε θαη ζην sex, ζησπέο θαη πξνζηπρηά ελζέξκσο ζπλπθαίλνληαη. Αγέλεηα θαη ζηελ
παξαγσγή θαη πξνζθνξά βαζηθψλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ. Σν ςσκί ζηα αξηνπνηεία ηεο
πφιεο είλαη απαξάδεθην θαη ην λεξφ ηεο πφιεο αιινηψζεθε. ηαλ δε δηαθφπηεηαη
είλαη γιπθφ θη άιινηε είλαη ρισξησκέλν ππεξβνιηθά. Αγέλεηα, αθεθηά, έθπησζε,
έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο, αγελήο επαγγεικαηηζκφο.
Αγέλεηα, επηζεηηθφηεηα, ζπκφο, εγσπαζεηηθή δηεθδηθεηηθφηεηα, πξσηφγνλεο
ελνξκήζεηο. Γίλακε θιψλνη ησλ αξλεηηθψλ καο, πνπ ηα θξχβνπκε φπσο νη
αξαθαηζαλαίνη ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ John Campell1: «Ο απηνζεβαζκφο
επηβάιιεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνδίδνπλ αδπλακία. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ, νη αξαθαηζαλαίνη ζπάληα δέρνληαη ή δεηνχλ ζπγλψκε».
Διπίδα καο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε λα πξναγάγεη ηνλ εθπνιηηηζκφ ησλ
ελζηίθησλ καο, ηελ αιιεινπεξηρψξεζε, ηελ επαηζζεζία θαη ηελ βειηίσζε ηνπ
θνηλνηηθνχ βίνπ.
Ηνχληνο 2010
Παξαπνκπέο
1.John Campell: Honour, Family and Patronage: Α Study of Institutions and Moral
values in a Greek Mountain Community. Oxford University Press 1964.
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Δθινγέο, Γηαζηξνθέο θαη Απηνλφεηα.

Ο Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Γήκαξρνη θη απηνί πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζηηο εθινγέο
ηνπ Ννεκβξίνπ πξέπεη λα είλαη έηνηκνη γηα λα γηνξηάζνπλ ηα 100 ρξφληα απφ ηελ
ελζσκάησζε ηεο Ζπείξνπ ζηνλ εζληθφ θνξκφ θαη λα έρνπλ θάηη ζεκαληηθφ λα
επηδείμνπλ.
Άξηα 1882, Πξέβεδα 1912, Θεζπξσηία θαη Ησάλληλα 1913. Ζ εθαηνληαεηία
ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηξεηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο λνκνχο
ζεκαηνδνηεί απμεκέλε επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζε εληαίν
θξάηνο, δειαδή ζε κηα εληαία δηνηθεηηθή κεραλή, πνπ ζα εληάμεη ηελ παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ
Διιήλσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Διιαδηθήο γεο.
ρνιηάδσ ηελ εθαηνληαεηία (θαη ιίγν παξαπάλσ γηα ηελ Άξηα), επεηδή ζηηο κέξεο
καο γίλεηαη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην θαηά πφζν ζηελ Ήπεηξν αιιά θαη γεληθφηεξα
ζηελ Διιάδα έρνπκε απαιιαγεί απφ ην πνιηηηζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ κνληέιν ηεο
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Υαξαθηεξηζηηθά
ηνπ πλεχκαηνο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ήηαλ ε
απμεκέλε θνξνινγία θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ε επλνηνθξαηία
ζηε δηνίθεζε, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε βία θαη ε θαηαζηνιή σο πνιηηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη ν ζεμηζκφο ησλ Οζσκαλψλ κε εθθνξέο αθξαίεο, έλαληη ησλ
αιινζξήζθσλ.
Απηά έρνπκε αθήζεη πίζσ καο θαη πξέπεη λα ηα εγθαηαιείςνπκε σο λννηξνπίεο
νξηζηηθά, εάλ πξαγκαηηθά πηζηεχνπκε φηη ν θφζκνο θαη ν ηφπνο καο πξέπεη λα γίλεη
πην θαηνηθήζηκνο. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα ηα ζπλζήκαηα ησλ δπν κεγαιχηεξσλ
ζρεκαηηζκψλ γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηεο Ζπείξνπ (Αμηνβίσηε αλάπηπμε γηα
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ηελ Ήπεηξν, Ήπεηξνο ηφπνο λα δεηο) ίζσο εκπεξηέρνπλ θνηλνχο ηφπνπο θαη ζπγθιίζεηο
πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηά ζηηο κέξεο καο.
Κεληξηθφ πξφζσπν ζηηο εθινγέο είλαη ν πνιίηεο, ν θάηνηθνο ηεο πφιεο θαη ηνπ
ρσξηνχ. Πξέπεη λα κεηαθπιήζνπκε ηελ εμνπζία απφ ηα γξαθεηνθξαηηθά θέληξα ησλ
δνηθεηηθψλ κεγάξσλ, ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ πεξπαηνχλ ζην δξφκν. Κάζε
αλαπηπμηαθή πξφηαζε, θάζε δηνηθεηηθή ξχζκηζε ζα πξέπεη λα έρεη σο θέληξν ηεο ηνλ
άλζξσπν, νξίδνληαο ηνλ κε ηελ νιηζηηθή έλλνηα, φρη κφλν σο νηθνλνκηθή κνλάδα
αιιά θαη σο κέηνρν κηαο αλνηρηήο θαη κεγάιεο θνηλσλίαο, σο εθθξαζηή
ζπλαηζζεκάησλ, σο θάηνρν πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο θαη θπζηθά σο ελ δπλάκεη
ηζηνξηθφ πξφζσπν κε κλήκε, παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Κνηλνηππίεο; Ίζσο φρη, αλ
επηηέινπο ζ’ απηφλ ηνλ ηφπν κπνξέζνπκε λα δηεηζδχζνπκε ζην αιεζηλφ ή ην
θξπκκέλν λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ θαη ηνπ αιεζηλνχ λνήκαηνο πνπ
πεξηθέξνπλ θαη απνθαιχπηνπλ ηα ιφγηα καο θαη ηα έξγα καο, φηαλ απνζπαζηνχλ
απφ ηνλ μχιηλν ιφγν ησλ παιαηψλ πνιηηηθψλ.
ηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ, φπνπ ηίζεληαη ζέκαηα εζληθήο αλεμαξηεζίαο,
νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο ρψξαο, γεσπνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη νξγάλσζεο
ζπκκαρηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη ζηνλ θφζκν, ην πξφηαγκα ηεο πίζηεο
καο ζηελ δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρηθή ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ είλαη πην επηζπκεηφ απφ
πνηέ. ηε ρψξα καο ζηελ πξάμε θαη αδηνξάησο, ε δεκνθξαηία, δειαδή ε ηζφηεηα ησλ
επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο είλαη θελφ γξάκκα ζ’ φινπο ηνπο ηνκείο, απφ ηελ
εθπαίδεπζε, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην ζχζηεκα παξνρήο δηθαηνζχλεο, ηελ πξφζβαζε
ζηελ εμνπζία. Ζ δεκνθξαηία είλαη ην δεηνχκελν θαη ε δεκνθξαηία λα ζπκίζνπκε φηη
ζεκαίλεη ηζνλνκία, δειαδή νη λφκνη λα έρνπλ ην ίδην λφεκα γηα φινπο, ζεκαίλεη
αμηνθξαηία, δειαδή ε αμηνζχλε, νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ λα
δηαθξίλνληαη, λα εληζρχνληαη θαη λα επλννχληαη, κε θαζαξνχο θαη αλνηρηνχο ηξφπνπο.
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Δπνκέλσο, ζ’ απηέο ηηο εθινγέο θαη κε αθνξκή ηελ εθαηνληαεηία πξέπεη νη πνιίηεο–
δηεθδηθεηέο ηνπ κειινληηθνχ ρσξνπρξφλνπ ηεο Ζπεηξσηηθήο γεο λα νξίζνπλ σο
δηαθχβεπκα ηελ αλαηξνπή ηνπ δηνηθεηηθνχ ηδηψκαηνο, πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί απφ
ηελ επνρή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Αλάηαμε ηεο ηζνλνκίαο ελάληηα ζηνλ
απηαξρηζκφ ηνπ «Παζά»-Γηνηθεηή, Ννκάξρε, Γεκάξρνπ, Πεξηθεξεηάξρε. Διεπζεξία,
Ηζφηεηα, Αδειθφηεηα!!! Σα ζπλζήκαηα ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο επέβαιαλ ηα
λενηεξηθά ζηνηρεία ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ ζηελ δπηηθή Δπξψπε,
πνπ φινη ζαπκάδνπκε θαη απνιακβάλνπκε: Αμηνθξαηία, Ηζφηεηα, εβαζκφο ηνπ
πνιίηε θαη ησλ ζεζκψλ, Κνηλσληθή δηθαηνζχλε, Θεζκηθφο ζεβαζκφο, Θεζκηθφο
πνιηηηζκφο, αιιά θαη αηνκηθή επζχλε.
Δάλ ππάξρεη θάπνηα ειπίδα ζ’ απηέο ηηο εθινγέο, είλαη ε ειπίδα ηεο πιήξνπο θαη
νιηθήο απνδφκεζεο ηνπ παιαηνχ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ θαη ηνπίνπ, έηζη φπσο έρεη
νξγαλσζεί κέρξη ηηο κέξεο καο, κε ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηεο
ππαλάπηπμεο, ηεο επλνηνθξαηίαο, ηνπ θαηξηαζκνχ, ηεο θνκκαηνθξαηίαο, ηεο βίαο θαη
ηεο θαηαζηνιήο. Θ’ άμηδε γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, αιιά θαη γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο
κλήκεο θαη απηνγλσζίαο, λα νξγαλσζνχλ θάπνηα ζπλέδξηα γηα ηε κειέηε ησλ ζεζκψλ
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζην λέν
δηνηθεηηθφ κφξθσκα ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Έλα ζπλέδξην γηα ηνπο
«Διιελφθσλνπο Παζάδεο» ηεο Ζπείξνπ, πνπ ίζσο ήηαλ νη κφλνη πνπ ελίζρπζαλ ηελ
αλάπηπμε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. ’ απηφλ ηνλ θφλην μερσξίδεη ε
δεζπφδνπζα κνξθή ηνπ Αιή Παζά ηνπ Σεπελελιή, ην «Γηακάληη ησλ Ησαλλίλσλ»
θαηά ηνλ Οπίιηακ Πινκάξ, αιιά θαη ηνπ ηλάλ Παζά, ηνπ Καινχ Παζά θαη ηνπ
Γηαγηά Μπέε, πξψηνπ Γεκάξρνπ ησλ ειεχζεξσλ Ησαλλίλσλ.
Ο Νενιιεληθφο Γηαθσηηζκφο πνπ ήθκαζε ζηελ Ήπεηξν ζα πξέπεη λ’ απνδνζεί σο
νπζία ζηελ Νεφηεξε Διιεληθή παξάδνζε, κ’ έλα ζπλέδξην δηαθήκηζε ηεο νπζίαο ηνπ
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ιφγνπ θαη ησλ ξηδνζπαζηηθψλ ζεσξηψλ ηνπ γηα ηζνλνκία, Γεκνθξαηία, ηζφηεηα,
αδειθφηεηα, αλεμηζξεζθία, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Απφ ηνλ Ρήγα
Φεξαίν ζηνλ Αζαλάζην Φαιίδα θαη απφ ηνλ Ησάλλε Βειαξά ζηνλ Ησάλλε Κσιιέηε,
ζηνλ Γηνζέθ Διηγηά θαη δηακέζνπ απηνχ ζηνλ Αβέξσθ, ηνλ Υαηδή, ηνλ Υνπιηαξά,
ηνλ Γθαλά, ηνλ Ρφθν, ηνλ Παπαγηάλλε θαη ηνλ Παπαζηαχξνπ, ηνπο ξηδνζπάζηεο
δηαλνεηέο ηεο Νεφηεξεο επεκεξνχζαο Αμηνβίσηεο Ζπείξνπ, φπνπ απφ ηφπνο
κεηαλάζηεπζεο έγηλε πξάγκαηη έλαο Σφπνο λα δεηο.
Σν δηαθχβεπκα ησλ εθινγψλ, θπζηθά, πέξαλ ηεο δηνηθεηηθήο αλάηαμεο είλαη ε
δηεθδίθεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ κεγάινπ απηνθηλεηνδξφκνπ, δειαδή ηεο Ηνλίαο
Οδνχ, πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ Ήπεηξν κε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη ηελ Δγλαηία, ηε
Θξάθε, ηε Μαθεδνλία θαη ηα Βαιθάληα. Δπηπρψο ζηέξεςαλ ηα ζπλζήκαηα ησλ
ππνςεθίσλ θαη αο ειπίζνπκε ζηελ αλάδπζε κηαο εζηθήο θαη πην πξαθηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Νέα κπαιά θαη λέα πξφζσπα ζηελ πνιηηηθή, γηα λα εθηνπίζνπλ
κνλίκνπο ππνςεθίνπο δηεθδηθεηέο αμησκάησλ, κε αξαρληαζκέλνπο λαξθηζζηζηηθνχο
ηξφπνπο εθβηαζκνχ θαη ρεηξαγψγεζεο.
Ζ ακθηζβήηεζε ησλ πνιηηηθψλ, πνπ δηαρχησο θαη αδηαθξίησο πεξηθέξεηαη ζηηο
κέξεο καο, ζπλδεφκελε κε ηελ νηθνλνκηθή δπζθνξία θαη έλα ηερλεηψο αβέβαην
κέιινλ, νθείιεη λα ζπγθξηζεί κε ηε λέα εζηθή ηεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο.
Πεξηζζφηεξν θνηλνηηθφ πλεχκα παξά ηδηνηέιεηα θαη εγσπαζεηηθή δηεθδίθεζε,
πεξηζζφηεξνο εζεινληηζκφο παξά αληαπνδνηηθφηεηα έσο ρηιηνζηνχ ηνπ γξακκαξίνπ,
νπζηαζηηθή θηιαλζξσπία θαη αιιειεγγχε θαη ιηγφηεξνο ςεπδνθηιηθφο λεπξσηηζκφο
ζπλχπαξμεο, πεξηζζφηεξε νπζία, πξνζεηηθφηεηα θαη ιίγα ιφγηα παξά γεληθφηεηεο,
επρνιφγηα θαη μχιηλνο ιφγνο .
Σν πεξηβάιινλ, νη ππεξεζίεο, ε ελαιιαθηηθή αλάπηπμε, νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ηα
φξηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ηα φξηα ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ επίιπζε ησλ
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πξνβιεκάησλ, ην πφζεο θαη πνηεο αηνκηθέο αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ
ζπιινγηθνχο πφξνπο είλαη ζέκαηα πνπ νη πνιίηεο θαη νη άλζξσπνη ησλ ρσξηψλ ζα
πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ, λα δηαπαηδαγσγεζνχλ θαη λ’ απνθαζίζνπλ κε ηε ζηάζε ηνπο
θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο επηινγή ζ’ απηέο ηηο εθινγέο. Ν’ απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ
παγηδεπηηθή κνλαμηά ηεο ηειεφξαζεο ζηελ απφιαπζε ηεο κηθξήο παξέαο. Να
δηαβάζνπκε παιηά θαη θαηλνχξηα βηβιία. Ν’ απνιαχζνπκε ην έξγν λέσλ δεκηνπξγψλ
live ή ζην δηαδίθηπν. Να κηιήζνπκε, λα εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο καο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά καο. Να δηαηεξήζνπκε θαη λ’ εληζρχζνπκε ην κνληέξλν θνηλνηηθφ
modus vivendi.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ην βξάδπ ηεο 7εο θαη ηεο 14εο
Ννέκβξηνπ 2010 πξνηείλσ ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ αληί λα παξαθνινπζνχλ
ζηελ ηειεφξαζε θελνιφγνπο ζρνιηαζηέο λα δηαβάζνπλ ηηο «Αλακλήζεηο απφ ηα
Γηάλλελα ηνπ 1894-1895» ηεο Zelia Magnat Lanniee θαη ην «Ηκαξέη - ηε ζθηά ηνπ
ξνινγηνχ» ηνπ Γηάλλε Καιπνχδνπ. Σν πξσηλφ ηεο Κπξηαθήο ησλ εθινγψλ, κεηά ηνλ
εθθιεζηαζκφ ή αλη’ απηνχ, πξνηείλσ κηα ειεχζεξε απξνθαηάιππηε επίζθεςε ζην
Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηνπ Θεφδσξνπ Παπαγηάλλε ζην Διιεληθφ, 25 km λνηίσο
ησλ Ησαλλίλσλ: παξάδνζε, πνπ γηα ηελ Ήπεηξν είλαη θάηη αθξνγσληαίν, ζεκαίλεη λα
δεκηνπξγείο θαη κάιηζηα εθ ηνπ κεδελφο.

Οθηψβξηνο 2010
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Αγάπε γηα ηελ Πφιε.
Φέηνο γηνξηάζακε ηα 100 ρξφληα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο θαη ηελ
έληαμε ηνπ κχζνπ ηεο πφιεο ζην εληαίν εζληθφ ζχζηεκα ζπκβνινπνηήζεσλ. Πξψηκα
ηηκήζακε κ’ έλα δάθληλν ζηεθάλη ηνλ Αλάξγπξν Φαηνχξν, Γήκαξρν Σξηθνιψλσλ,
απφ ηελ ηεκλίηζα ηεο Αξθαδίαο, πνπ εζεινληηθά ζπκκεηείρε ζηνλ πφιεκν ηεο
Αεηνξξάρεο θαη άθεζε ηελ πλνή ηνπ εθεί. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχκβνιν
ζπζηαζηηθφηεηαο θαη χςηζηεο αιιειεγγχεο ή κάιινλ κεηνπζίσζεο, γηα λα ζπκεζνχκε
ην Πάζρα πνπ έξρεηαη θέηνο αξγά-αξγά κεηά απφ έλαλ παξαηεηακέλν πγξφ θαη
νκηριψδε ρεηκψλα.
Γηαθνζκήζακε ηελ κεηφπε ηεο εηζφδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο καο ζηελ νδφ
Γσδψλεο 2 κε ηε ζπάληα θσηνγξαθία ηνπ Γάιινπ επηζθέπηε ηεο πφιεο (J.Leune)
θαηά ηνπο ενξηαζκνχο κεηά ηελ είζνδν ησλ ληθεηψλ θαη ηηο ηειεηέο απφδνζεο ηηκήο
απφ θνηλνχ ζηνπο λεθξνχο ηνπ πνιέκνπ, παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ φισλ ησλ
ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ (αλεμηζξεζθεία θαη ειεπζεξία ρέξη-ρέξη), δεισηηθφ ηεο
παξάδνζεο ηεο πφιεο, αξρνκέλεο απφ ηνλ Διιεληθφ δηαθσηηζκφ.
Σψξα πξνηείλσ ηε κεηαηξνπή ηεο πφιεο ζ’ έλαλ ζπκβνιηθφ κεηαβαηηθφ ρψξν
ζεβαζκνχ θαη αγάπεο γηα ηνλ κνηξαδφκελν θαη θνηλφ ρψξν, πνπ καο παξέρεη
θαζεκεξηλά θαη ηφζν ππνθέξεη ζήκεξα απφ ηελ θξίζε θαη ηελ πεξηνξηζηηθφηεηα,
επεηδή αθξηβψο ε πφιε άληεμε ζηελ θξίζε θαη δε κεηακνξθψζεθε ζε παξαθκηαθφ
πξνάζηην ηεο βήηα εθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ησλ Αζελψλ. Άληεμαλ νη θάηνηθνη, άληεμε
ε πφιε. Έλα ζηξψκα αληνρήο θαη κηα γιχθα αηζηνδνμίαο αξρίδεηο λα ληψζεηο
πεξηδηαβαίλνληαο ηνπο ήζπρνπο, αιιά φρη έξεκνπο δξφκνπο ηεο, ηψξα πνπ ην θσο
αλαηέιιεη θαη ηα θίηξηλα δέληξα κάο παξαδίλνπλ μαλά ηηο κπξσδηέο, ηα άλζε, ην
ρξψκα θαη ηελ αηάξαρε κπζηηθή θαη αζφξπβε αλάθακςε ηεο αλαθπθινχκελεο δστθήο
δχλακεο, πνπ αησλίσο λνεκαηνδνηεί ηνλ ρξφλν θαη ηνλ απνζβνιψλεη. Σελ ίδηα ζηηγκή
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έιαβα έλα θείκελν λεαξήο Γηαλληψηηζαο, πνπ δεη αιινχ θαη εληειψο ζπκπησκαηηθά
πεξηγξάθεη θάπνηνπο ιφγνπο πνπ αγαπάεη ηα Ησάλληλα. Γξάθεη, ινηπφλ, ε ΑΣ:

Αγαπεηέ θ.Μσξόγηαλλε,
Έπεηηα από απνπζία πνιιώλ εηώλ από ηα αγαπεκέλα κνπ Ισάλληλα, επηηέινπο είρα
ηελ επθαηξία λα κείλσ κεξηθέο κέξεο ζηε πόιε καο. Ο λόζηνο ηεο παηξίδνο είλαη γιπθόο
θαη πηθξόο καδί, γηαηί εάλ δελ ηνλ έρεηο, απνθόπηεζαη από ην παξειζόλ ζνπ (αμίδεη λα
κελ ζπκάηαη θαλείο ηηο ξίδεο ηνπ;) θαη εάλ ηνλ έρεηο ζε θαίλε νη ζύκεζεο θαη νη
κπξσδηέο ηνπ ηόπνπ ζνπ.
Σαο ζηέιλσ απηό ην γξάκκα ζαλ θαηάζεζε ςπρήο ελόο αλζξώπνπ πνπ απνπζηάδεη γηα
πνιύ θαηξό, αιιά θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεηαη ηελ πόιε είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηελ
μερσξηζηή νκνξθηά ηεο. Δίρα μεράζεη πόζν θαηαθιύδεη ην βιέκκα ηνπ επηζθέπηε ην
πξάζηλν ρξώκα πνπ αγθαιηάδεη ην ιεθαλνπέδην, πόζν πινύζηα ε βιάζηεζε πνπ
μεθπηξώλεη από παληνύ θαη πόζν καγεπηηθή είλαη ε εηθόλα από ςειά, όηαλ αληηθξίδεηο
ην λήζη ζην θέληξν ηεο ιίκλεο θαη ην Μηηζηθέιη. Άγξηα θαη ζθιεξνηξάρειε νκνξθηά,
απζεληηθή θαη πνιύ ειθπζηηθή γηα ηνπο επηζθέπηεο.
Πόζν δηαθνξεηηθνί κνύ θαίλνληαη νη άλζξσπνη ζε ζρέζε κε άιιεο επνρέο. Βιέπεη
θαλείο έλα πνιύρξσκν κπνπθέην λα μερύλεηαη ζηνπο δξόκνπο, εηδηθά νη λένη θαη νη λέεο,
θνκςνί, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν (ην αλαξρηθό ζηπι έρεη θαη απηό ηε δηθή ηνπ
γνεηεία, ην ρξσκαηηζηό θνπιάξη ην αλέκειν καιιί, ηα πεξίεξγα γπαιηά. Όινη ηνπο,
θνηηεηέο, εξγαδόκελνη, άλεξγνη, νηθνγελεηάξρεο θαίλνληαη πην ζίγνπξνη, πην ζξαζείο,
πην λαξθηζζηζηέο ζε ζρέζε κε παιαηόηεξα, αθόκε θαη κέζα ζηελ θξίζε ηεο επνρήο. Ο
θόζκνο άιιαμε, απ’ ό,ηη δηαπηζηώλσ, δηεθδηθεί, ακθηζβεηεί. Οη μέλνη πνπ δνπλ εδώ
έθεξαλ ηε δηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ζπγρξσηίδνληαη κε ην πιήζνο, άιιαμαλ ηελ
παξαδνζηαθή εηθόλα, έθεξαλ λέεο ηδέεο, λέα αθνύζκαηα θαη έζπαζαλ ηελ νκνηνκνξθία,
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αιιά θαη ηε ζηγνπξηά ηνπ παξειζόληνο. Ο θόζκνο μύπλεζε, ην άλνηγκα λέσλ νδηθώλ
δξόκσλ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηελ πόιε θαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο λα κάζνπλ λα δνπλ
δηαθνξεηηθά, πην αλνηρηά, πην δηαιιαθηηθά, πην ζπλεξγαηηθά. Βηώλεηαη ε Γεκνθξαηία
ηεο λέαο επνρήο, πνπ επηηξέπεη ηελ απνδνρή όισλ όζσλ δελ είλαη γεγελείο, όκσο
πξνζθέξνπλ κε ηελ εξγαζία θαη κε ηηο ηδέεο ηνπο θάηη δηαθνξεηηθό, πην εμσηηθό από ηα
ζπλήζε ζηνλ ηόπν καο.
Η πόιε είλαη δσληαλή, όπνηα ώξα ηεο εκέξαο θαη εάλ θπθινθνξήζεηο, ηα καγαδηά
ζπκίδνπλ κηθξά bistro ηνπ Παξηζηνύ, ζηα νπνία νη θνκςνί ζακώλεο θάζνληαη επράξηζηα
γηα έλα ζύληνκν ή πνιύσξν θαθέ, έλα ειαθξύ γεύκα ή γηα έλα πνηό, κε ην ίδην πάζνο
θαζεκεξηλά. Νηώζεηο όηη δελ είζαη κόλνο, όηη από θάπνπ έλαο θίινο, έλαο γλσζηόο ζα
ζε ραηξεηήζεη, ή αθόκε θαη έλαο άγλσζηνο ζα ζνπ απεπζύλεη κηα θαιεκέξα. Τα θαιά
ζηνηρεία ηεο εμόδνπ από ηελ απνκόλσζε είλαη όηη νη άλζξσπνη ζηελ πόιε έκαζαλ λα
είλαη θηιηθνί, πξόζραξνη, επγελείο, εγγξάθνπλ ζηνλ εγθέθαιν ηνπο ηελ επγέλεηα θαη ηνλ
ζεβαζκό σο ζεκειηώδεηο αμίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο, ηνπο νπνίνπο ρξεηάδνληαη
γηα λα ζπκπνξεπηνύλ κε αξκνλία. Χαίξνκαη πνπ νη αμίεο απηέο έπαςαλ λ’ απνηεινύλ
ζπλώλπκν κόλν ησλ παιηώλ Γηαλλησηώλ, αιιά ηηο δηέθξηλα ζε πνιύ λέν θόζκν πνπ κε
εμππεξέηεζε ζηηο εμόδνπο κνπ.
Η πόιε κεγάισζε, εμαπιώζεθε,νη ιόθνη ηεο γέκηζαλ ζπίηηα, δξόκνπο, γίλνληαη έξγα
θαη απηό θάηη δειώλεη: όηη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζ’ απηήλ ηελ εκπηζηεύνληαη, ζέινπλ
λα κεγαιώζνπλ ζ’ απηήλ, ζέινπλ λα επελδύζνπλ (κε εληππσζίαζε ην γεγνλόο όηη πνιινί
λένη μεθίλεζαλ ηηο δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ζπάδνληαο ην θαηεζηεκέλν ηνπ δεκνζίνπ
πνπ ραξαθηήξηδε ην εξγαζηαθό πξνθίι ηεο πόιεο γηα πνιιά ρξόληα).
Δίδα λα ιακβάλνπλ ρώξα πνιιέο εθδειώζεηο πνιηηηζηηθνύ, επηζηεκνληθνύ, αζιεηηθνύ
πεξηερνκέλνπ θαη δηαπίζησζα όηη πιένλ ηα Ισάλληλα δελ είλαη ε κηθξή επαξρηώηηθε
πόιε, αιιά δηεθδηθεί ηε δηθή ηεο ηαπηόηεηα, έζησ θαη κε αξγά βήκαηα ζηελ Διιεληθή

95
αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη θάηνηθνη έξρνληαη ζε επαθή κε λέα
δεδνκέλα (εθζηξαηεία γηα ηε ρξήζε θάδσλ αλαθύθισζεο, αλακόξθσζε θαη αμηνπνίεζε
εγθαηαιειεηκκέλσλ θηηξίσλ γηα ζηέγαζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζηξαηεία γηα ηα
αδέζπνηα, ζπγθέληξσζε εηδώλ πξώηεο αλάγθεο γηα όζνπο βξίζθνληαη ζε δπζκελείο
ζπλζήθεο), γεγνλόο πνπ λνεκαηνδνηεί θαη θάηη αθόκε, όηη ε αηνκνθεληξηθή πξνζέγγηζε
ηεο δσήο δίλεη ηε ζέζε ζηελ ζπλνιηθή ζεώξεζε ηνπ θόζκνπ θαη απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ
ζεκαίλεη αγάπε γηα ηνλ πιεζίνλ, ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηά ηνπ, αλαγλώξηζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ησλ πνιηηώλ. Απηό ζεκαίλεη αθήλσ πίζσ κνπ ηελ θαρππνςία, ην
ζπκθέξνλ, ηε κηδέξηα θαη αγσλίδνκαη γηα θάηη θαιύηεξν γηα ηελ πόιε κνπ.
Πόζα κλεκεία μερσξίδνπλ θαη μεκπαιίδνπλ ηνλ επηζθέπηε, πνπ γνεηεύεηαη από ηελ
επηβιεηηθόηεηα θαη ηε ζηνηβαξόηεηά ηνπο, από ην πόζν αθιόλεηα παξακέλνπλ γηα λα
ηνλίζνπλ ην πέξαζκα ησλ ιαώλ, ηηο κάρεο, ηηο ζπλππάξμεηο πιεζπζκώλ θαη λα
δειώζνπλ ηε ζεκαληηθή γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο πόιεο. Τν θάζηξν, ηα ηδακηά, νη
εθθιεζίεο, ηα επξήκαηα, νη λένη θαιιηηέρλεο πνπ ζηόιηζαλ ηελ πόιε κε ηα αγάικαηα,
όια απηά δείρλνπλ κηα ζπλέρεηα ζηελ θνπιηνύξα ηεο πόιεο, πνπ είλαη μερσξηζηή γηαηί
ζπλδπάδεη έλα θξάκα εζληθνηήησλ θαη δε δηζηάδεη λα ην θσλάδεη.
Κάζε θνξά πνπ επηζθέπηνκαη ηελ πόιε ε ηζηνξία ηεο είλαη παξνύζα, ίζσο γηαηί
ππάξρεη αθόκε απηή ε καγεία πνπ ζπλνδεύεη ηηο παιηέο πόιεηο, ηα έληνλα γεγνλόηα ηνπ
παξειζόληνο αθήλνπλ πνιύ δπλαηά ίρλε θαη ζπλαηζζήκαηα, όπνπ θαη αλ βξεζείο, όπνπ
θη αλ ζηαζείο. Ο Αιή Παζάο, νη ζξύινη, νη παξαδόζεηο, ε ζύγρξνλε ηζηνξία αησξνύληαη,
ππνβάιινπλ ζην ζύγρξνλν ηελ παξνπζία ηνπο θαη γίλνληαη ζπλνδνηπόξνη.
Όκσο, όζε αγάπε θη αλ ηξέθσ γηα ηελ πόιε, δελ παύσ λ’ αλεζπρώ γηα ην κέιινλ ηεο
θαη ην κέιινλ ησλ αλζξώπσλ ηεο. Οη θαζεκεξηλέο κνπ βόιηεο δελ αλέδεημαλ κόλν ηελ
λνζηαιγία κνπ, αιιά θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό κνπ γηα ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη. Τν θπθινθνξηαθό ράνο απνγνεηεύεη ηνλ επηζθέπηε από ηα πξώηα ιεπηά
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ηεο παξνπζίαο ηνπ ζ’ απηήλ. Η έιιεηςε πνδειαηόδξνκνπ είλαη κεγάιν πξόβιεκα γηα
όζνπο ζέινπλ λα ζαπκάζνπλ ηα αλνημηάηηθα θαη θαινθαηξηλά απνγεύκαηα, ρσξίο λα
έρνπλ ην άγρνο ηνπ παξθαξίζκαηνο, αιιά θαη γηα όζνπο ζέινπλ λ’ αζιεζνύλ. Έληξνκε
δηαπίζησζα όηη ν Κώδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο γξάθεηαη ζηα παιαηόηεξα ησλ
ππνδεκάησλ θαη δπζηπρώο νη εμαηξέζεηο είλαη ειάρηζηεο. Η ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ
απμάλεηαη κε γεσκεηξηθή πξόνδν, ζέακα ιππεξόλ ζε κηα πόιε πνπ νη απνζηάζεηο ζα
κπνξνύζαλ λ’ εμππεξεηεζνύλ κε κηθξά ιεσθνξεία θαη ε κεηαθίλεζε εληόο ηνπ θηηξίνπ
λα γίλεη κε ηξακ. Ννκίδσ όηη ε δηάβαζε πεδώλ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο νδεγνύο γίλεηαη
αληηιεπηή σο δηαθόζκεζε ηνπ δξόκνπ, κε έμνδα ηεο ηξνραίαο. Γπζηπρώο παξαηήξεζα
ηηο ζσθεξίλεο ησλ Ισαλλίλσλ λα ην εθαξκόδνπλ πνιιάθηο θαη εηδηθά κπξνζηά ζε
θεληξηθό ζρνιείν ηεο πόιεσο. Αλήθνπζην ζ’ άιιε ρώξα, πιήλ ηεο γείηνλνο Τνπξθίαο,
λα παηήζεηο ην πόδη ζνπ ζηε δηάβαζε θαη λα κελ ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην. Με
ελεκέξσζαλ δε πσο θαη ζε πόιεηο πιεζίνλ ησλ Ισαλλίλσλ νη νδεγνί ζέβνληαη ηνπο
πεδνύο.
Αληειήθζελ ηελ έιιεηςε θαιά νξγαλσκέλσλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ρώξσλ, όπνπ νη θάηνηθνη λα κπνξνύλ λα πεξλνύλ ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο. Πνιύ
σξαίεο νη θαθεηέξηεο, αιιά ηα λέα παηδηά ζέινπλ λα δηνρεηεύζνπλ δεκηνπξγηθά ηελ
ελέξγεηά ηνπο, θαη γηαηί όρη λ’ αλαδείμνπλ ηα ηαιέληα ηνπο. Ίζσο ε ηνπηθή εμνπζία,
αλαιώκελε ζε δηακάρεο θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, θνβνύκελε ην θξάηνο ησλ
Αζελώλ, λα παξαβιέπεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο γηα πνηόηεηα δσήο, λ’
αδηαθνξεί, λα κελ πξνζπαζεί λ’ αλαδείμεη ηα Ισάλληλα σο ην ζεκαληηθόηεξν θόκβν
επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπξώπε. Τί απέγηλαλ ηα έξγα γηα ην αεξνδξόκην θαη πόζν πάιεςαλ
νη θνξείο;. Τί απέγηλαλ νη πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ηεο ιίκλεο κε ηελ δηνξγάλσζε
κεγάισλ αγώλσλ; Τί απέγηλαλ ηα έξγα εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ πξναζηίσλ ηεο
πόιεσο;
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Από ηελ άιιε δηαπίζησζα όηη κηα νκάδα ζπκπνιηηώλ είλαη εγθισβηζκέλε ζηηο
παιηέο απόςεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα αλακόξθσζεο ηεο πόιεο, ιεο θαη ππάξρεη ν θόβνο
όηη εάλ γθξεκηζηεί θάηη, εάλ θηηαρηεί θάηη, ζ’ αλνίμνπλ νη αζθνί ηνπ Αηόινπ θαη ζ’
αξρίζεη κηα ζεηξά από δεηλά θαη ζπκθνξέο. Γηαηί λα ππάξρεη θόβνο γηα ην δηαθνξεηηθό
ή ην λέν; Από πνύ πεγάδεη απηή ε αλαρξνληζηηθή αληίιεςε; Καηξόο είλαη νη Γηαλληώηεο
λ’ απνκπζνπνηήζνπλ ηνπηθά ζύκβνια θαη είδσια θαη λα ζπληαρζνύλ κε ην ζπκθέξνλ
ηεο πόιεο θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηνηθνύλ ζ’ απηήλ. Δάλ θάπνηνο δε κπνξεί λα
αληηπξνηείλεη, αο ζησπήζεη. Η ζηείξα θξηηηθή δελ νδεγεί πνπζελά. Πάληα
αλαξσηηόκνπλ, κήπσο απηνί πνπ πηνζεηνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν πζηεξνύλ λνεηηθά
θαη δελ κπνξνύλ λα ζπληάμνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη πξνηάζεηο ή κήπσο θνβνύληαη
λα πάξνπλ δεκόζηα ην ιόγν γηαηί είλαη θελνί ηδεώλ. Αλαξσηηόκνπλ..
Δίλαη θαηξόο λ’ αλαζηεισζνύλ ηα κλεκεία, πνπ έγηλαλ βνξά ησλ θπζηθώλ
ζηνηρείσλ αιιά θαη ηνπ θάζε αγαλαθηηζκέλνπ–βνιεκέλνπ, πνπ ζην όλνκα κηαο ςεύηηθεο
επαλάζηαζεο γξάθεη ην εγρεηξίδην ηεο κίδεξεο δσήο ηνπ ζε δεκόζηα θηίξηα, ζε
αγάικαηα, ζε θξεζθνβακκέλνπο ηνίρνπο θαη ζε πιαηείεο, κε ηελ ίδηα επθνιία πνπ θάλεη
ηαηνπάδ ζην ζώκα ηνπ. Τα δεκόζηα θηίξηα αλήθνπλ ζε όινπο, όρη ζηε κεηνςεθία πνπ
ιεηηνπξγεί σο θξάηνο ελ θξάηεη. Τν γθξάθηηη δελ αλήθεη ζηελ Διιεληθή λννηξνπία, ε
νκνξθηά θαη ην ρξώκα ησλ Διιεληθώλ πόιεσλ πξνέξρνληαη από ηε θύζε, ην απέξαλην
γαιάδην, ην θαηαπξάζηλν βνπλό, ηηο ζηνιηζκέλεο κε ινπινύδηα βεξάληεο θαη όρη από ηα
ρεκηθά ρξώκαηα ζηελ επηθάλεηα θάζε ηνίρνπ, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη δνζκέλα κ’ έλα
βίαην θαη νξκεηηθό ηξόπν, θηγνύξεο ηξνκαθηηθέο θαη ζθνηεηλέο. Άπνςε κνπ… Σ’ απηό
ζα πξνζζέζσ θαη ην δήηεκα ησλ απνξξηκκάησλ παληόο θύζεσο θαη πξνειεύζεσο.
Δίλαη άδηθν κηα ηόζν σξαία πόιε λα θαηαγξάθεηαη ζην κπαιό ηνπ επηζθέπηε σο
αθηζνθξαηνύκελε, βξώκηθε ,ζεκαδεκέλε από ζπλζήκαηα, κε ηόλνπο ζθνππίδηα λα
ζηνηβάδνληαη ζηνπο θάδνπο, πεξηκέλνληαο πόηε ζα πεξάζεη ε αξκόδηα ππεξεζία. Γελ
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είλαη κόλν ζέκα πγηεηλήο θαη αηζζεηηθήο, πιένλ ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα ζεβαζκνύ,
πνπ έρνπλ νη αξκόδηνη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, ην αίζζεκα ζεβαζκνύ ησλ πνιηηώλ γηα
ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, γηα ηελ ίδηα ηελ πόιε, πνπ ζηνπο δξόκνπο ηεο θπθινθνξνύλ
θαζεκεξηλά.
Κ.Μσξόγηαλλε,
Γε ζέισ πεξηζζόηεξν λα ζαο θνπξάζσ, άιισζηε γλσξίδσ όηη έρεηε επηζεκάλεη θαη
θαηαγξάςεη ηα ίρλε ηεο πόιεο, ηνλ παικό ηεο Γηαλλησηώλ κε ηνπο νπνίνπο έξρεζηε ζε
πην ζπρλή επαθή απ’ όηη εγώ. Θεσξώ όηη έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα ζε ζρέζε κε ην
παξειζόλ, ε επνρή ην επηηάζζεη, αιιά δε ζα πξέπεη λα μερλακε ην εμήο: Κακία
ηερλνινγία, θαλέλα λνκνζρέδην, θαλέλα δεκόζην έξγν δελ είλαη αξθεηό γηα κηα πόιε,
εάλ νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζ’ απηήλ δε δηαθαηέρνληαη από αγάπε, ζεβαζκό απέλαληη
ζηνπο ζπκπνιίηεο, από αλαγλώξηζε ησλ επζπλώλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζηηο
δνκέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πόιεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη. Τν ίδην πξέπεη λα γίλεη θαη
ζηα Γηάλλελα. Γελ πξέπεη λ’ επαλαπαπόκαζηε ζην γλσζηό «πξώηα ζηα γξόζζηα θαη ζηα
γξάκκαηα», αιιά κε βάζε απηά, λα θάλνπκε πην πνηνηηθή ηελ θαηνίθεζε, ηελ
ζπγθαηνίθεζε θαη ηελ επηβίσζε. Γε θηαίεη κόλν ην θξάηνο ησλ Αζελώλ, νη επζύλεο
είλαη ηνπηθέο θαη πξνζσπηθέο, εάλ ζέινπκε λ’ αιιάμνπκε ηα θαθώο θείκελα ή λα
δηαηεξήζνπκε θαη λα επεθηείλνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία.

Δηο ην επαληδείλ!
Α.Τ

Σφζν ν λφζηνο ηεο επηζηξνθήο, φζν θαη ην πάζνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ή ε κάρε
γηα λα γίλεη ε πφιε πην θαηνηθίζεκε, εκθαλίδνληαη κε δηεθδηθεηηθφηεηα ζηηο
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αθεγήζεηο θαη επνκέλσο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ, φπσο θαη ηεο
επηζηνινγξάθνπ κνπ. Αθξηβψο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θαη επεηδή ζε ιίγεο κέξεο ζα
γηνξηάζνπκε ηελ Αλάζηαζε, ην θείκελν απηφ ην αθηεξψλσ ζηνλ ζπλάδειθν θαη θίιν
Οδπζζέα Μνπδά, έλαλ θίιν πνπ έθπγε πξηλ ιίγεο κέξεο γηα πάληα, αιιά αγάπεζε ηελ
πφιε, δψληαο ζηα Ησάλληλα κηα δεθαεηία, ηδαιγφ θαη ζηαζεξφ ζαπκαζηή ηεο πφιεο
ησλ Ησαλλίλσλ. Ο Οδπζζέαο, πνπ καο ηίκεζε θαη καο ζηήξημε κε ηελ θηιηθή ηνπ
ζηάζε θαη ηελ πνιηηηζκέλε φζν θαη επηζηεκνληθή ηνπ πξνζέγγηζε, επφδσζε ηελ
αλζξψπηλε ζρέζε θαη ηε ζπλεξγαζία καο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Ήηαλ,
παξεκπηπηφλησο, ν πξψηνο πνπ κειέηεζε επηδεκηνινγηθά ηελ ςπρνπαζνινγία ζηνλ
Ννκφ Ησαλλίλσλ. Δκείο νη θίινη ηνπ ζα ηνλ ζεσξνχκε φηη καο επηζθέπηεηαη μαλά θαη
μαλά λα πίλνπκε θαθέ, λ’ απνιακβάλνπκε ην δείπλν, λα πεξπαηάκε, λα ζπδεηάκε θαη
λ’ εληζρχνπκε ηελ αλζξσπηά θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά καο καδί ηνπ θη εμαθνινπζεηηθά
ζην ηδηαίηεξν ηνχην ηφπν, πνπ ε ςπρή ηεο πφιεο επηκέλεη.

Δλ Σσ Μελί Αζχξ
«Με δπζθνιία δηαβάδσ ζηελ πέηξα ηελ αξραία.
«Κχ[ξη]ε Ηεζνχ Υξηζηέ». Έλα «Φπ[ρ]ήλ» δηαθξίλσ.
«Δλ ησ κε[λί] Αζχξ» «Ο Λεχθην[ο] ε[θνηκ]ήζε».
ηε κλεία ηεο ειηθίαο «Δβί[σζ]ελ εηψλ»,
ην Κάππα Εήηα δείρλεη πνπ λένο εθνηκήζε.
Μεο ζηα θζαξκέλα βιέπσ «Απηφ[λ]... Αιεμαλδξέα».
Μεηά έρεη ηξείο γξακκέο πνιχ αθξσηεξηαζκέλεο∙
κα θάηη ιέμεηο βγάδσ - ζαλ «δ[ά]θξπα εκψλ», «νδχλελ»,
θαηφπηλ πάιη «δάθξπα», θαη «[εκ]ίλ ηνηο [θ]ίινηο πέλζνο».
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Με θαίλεηαη πνπ ν Λεχθηνο κεγάισο ζ' αγαπήζε.
Δλ ησ κελί Αζχξ ν Λεχθηνο εθνηκήζε.»

Κ. Π. Καβάθεο

Απξίιηνο 2013
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Σα θαθέ ηεο θξίζεο θαη ην άγρνο ηνπ θνηλσληθνχ επαλαθαζνξηζκνχ.
Πνιηηηθνί θαη επηζηήκνλεο έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ν θφζκνο είλαη
γεκάηνο «πξνβιήκαηα» γηα ηα νπνία ζα έπξεπε λα βξνπλ «ιχζεηο». Ο θφζκνο, φκσο,
δελ είλαη γεκάηνο πξνβιήκαηα, αιιά γεκάηνο κ’ άιινπο αλζξψπνπο. Απηή είλαη ε
βαζηθή πξνυπφζεζε θάζε πεξαηηέξσ ζθέςεο. Ζ πνιηηηθή, σζηφζν, είλαη απαξαίηεηε,
αθξηβψο γηαηί ν θφζκνο είλαη γεκάηνο κ’ άιινπο αλζξψπνπο. Απηνί νη άιινη
άλζξσπνη έρνπλ ηδέεο, δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη έηζη
δελ κπνξεί λα ππάξμεη ελ ηέιεη κηα «ιχζε» γηα ηελ χπαξμε ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Σν
κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα επηλνήζνπκε έλαλ πνιηηηζκέλν ηξφπν
ζπλχπαξμεο.
Βέβαηα, πξφθεηηαη γηα κηα απφ πνιιέο απφςεηο ππεξβνιηθά απιή θαη ίζσο
αβαζάληζηε πξφηαζε, φρη γηα θαλέλαλ άιινλ ιφγν, αιιά γηαηί αζθαιψο θαη ππάξρνπλ
«πξνβιήκαηα». Απφ κηα άπνςε, θπζηθά, ηζρχεη απφιπηα: φια ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηηνχληαη ζηα ζαιφληα, ζηα θαθέ θαη ίζσο ζηα ακθηζέαηξα, αθνξνχλ αλζξψπνπο
θαη αθξηβέζηεξα ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο θαη ην ζεβαζκφ πνπ ηνπο νθείιεη κηα
θνηλσλία, ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη έρεη ζεκειησζεί αθξηβψο ζηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα θαη λνκηκνπνηείηαη κέζσ απηήο. Απηφ ηζρχεη θαηά κείδνλα ιφγν φηαλ
ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε ε αλαγθαηφηεηα, ηα φξηα θαη νη ζπλέπεηεο ησλ πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ.
Απηά ζπδεηηνχληαη ζηα θαθέ. Αιιά θαη ε αδήξηηε θαη αθαηάπαπζηε, έσο
αλεκπφδηζηε ή αραιίλσηε ηάζε γηα δσή. Σν επηβεβαηψλνπλ νη ζηαηηζηηθέο: Δίκαζηε
αθφκε πξψηνη ζε αξηζκφ ζεμνπαιηθψλ ζπλεπξέζεσλ ζηελ Δπξψπε (155 θνξέο ηνλ
ρξφλν!!). Αιιά θαη ε απιή παξαηήξεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο δείρλεη φηη ε δσή, παξά
ηελ χθεζε, επηζηξέθεη ζηγά-ζηγά κέζα απφ ηελ ειαθξφηεηα ηνπ ηαμηδηνχ, φπσο ζην
ηξηήκεξν ηεο 28εο Οθησβξίνπ, αιιά θαη απφ ηελ αλαθαηλφκελε γιχθα θαη ηελ αλάγθε
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ηεο ζπλχπαξμεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Πφιεηο γεκάηεο θφζκν, θαθέ γεκάηα θίλεζε,
ζφξπβν θαη επηζπκία γηα θεηδσιφ θαη απιφ ζπγρξσηηζκφ, πνπ πηζαλφλ έρεη εληφο ηνπ
έλα ίρλνο ήζνπο γηα θνηλσληθή ζπλχπαξμε.
Σν άιινο ίρλνο είλαη ηα δξψκελα ηνπ πνιηηηζκνχ, είδνο ελ αλεπαξθεία ζηηο κέξεο
καο γηα ηα Ησάλληλα πνπ θέηνο γηφξηαζαλ δηζηαθηηθά θαη ζεκλά ην ησβειαίν ηνπο,
αιιά φρη ην γηνξηαζηηθφ ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο αλάθακςεο απφ ηελ επέιαζε ηεο
ακφξθσηεο λέαο κεζναζηηθήο ηάμεο, κε ηνπο λένπο λα κελ ηνπο βιέπνπκε κε βηβιία
ζηα ρέξηα, λα ζπρλάδνπλ ζηα σξαηφηαηα βηβιηνπσιεία ηχπνπ Public, Παπαζσηεξίνπ,
αιιά θαη ηα πην κηθξά ηχπνπ «Αλαγλψζηε» (ηί θξίκα πνπ έθιεηζε ν Διεπζεξνπδάθεο,
ηί θαθφ πνπ ε Γσδψλε ηεο Οηθνγέλεηαο Λάδνπ κε ηηο πξσηνπνξηαθέο ζπλάμεηο θαη
βηβιηνπαξνπζηάζεηο δελ ππάξρνπλ πηα!). Γπζηπρψο, ην επίπεδν ζηα Ησάλληλα, σο
πξνο απηφ ην ζεκείν είλαη ρακειφηαην, ελ αληηζέζεη κε ηελ Αζήλα, φπνπ νη
βηβιηνπαξνπζηάζεηο ζηα θαθέ έρνπλ πξνζιάβεη ραξαθηήξα επαγγεικαηηθήο
επηδεκίαο θη ειπίδνπκε φηη απηή ε θαζαξά αζηηθή ζπκπεξηθνξά ζα μαλαεκθαληζηεί
ζηελ πφιε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, δηφηη ην νθείιεη.
Έηζη έρνπκε κηα επθαηξία, κε αθνξκή ηα θαθέ θαη ηελ εκεξήζηα απφιαπζε ηνπ
ζπγρξσηηζκνχ, λα μαλαξρίζεη ε ζπδήηεζε εθ’ φιεο ηεο χιεο, κε θχξην ζέκα ην
πξφηαγκα ηνπ εγθνηλσληζκνχ καο θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ ηεο λέαο
θνηλσληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε ζπλχπαξμε, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπλαιιαγή θαη ηε
ζπλαιιειία.
Σα θαθέ ή νη παιηνί αλά ηελ επηθξάηεηα θαθελέδεο, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Υ.
Μπνπζκπνπξέιε, δελ απνπζηάδνπλ απφ θακία ρψξα ηνπ θφζκνπ θαη έρνπλ ηε δηθή
ηνπο μερσξηζηή ηζηνξία ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Φηινμελνχλ αλζξψπνπο απ’ φιεο
ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη απνηεινχλ εζηία ζπδεηήζεσλ
πνιηηηθψλ θαη κε, εξσηηθψλ εμνκνινγήζεσλ, επαλαζηαηηθψλ ελνξάζεσλ, πνηεηηθψλ
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εθιάκςεσλ, ζεαηξηθψλ ζπιιήςεσλ θαη γεληθψο θαιιηηερληθψλ, αιιά νπσζδήπνηε
θνηλσληθψλ αλαδεηήζεσλ. Οπσζδήπνηε απνηεινχλ έλα λέν αζηηθφ πιαίζην έθθξαζεο
θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αγσληψλ, πνπ αθνξνχλ ζην ήζνο καο θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο
ζε κηα θνηλσληθή δσή ππφ επεμεξγαζία.
Σα θαθέ απνηξέπνπλ απφ ηνλ αιθννιηζκφ, έρνπλ θζελφ θφζηνο θαη θαηά θαλφλα
ιεηηνπξγνχλ ηελ φιε εκέξα θαη θιείλνπλ πξηλ ηα κεζάλπρηα. Δπνκέλσο, ην φθεινο
είλαη πνιιαπιφ, αθφκε θαη αλαπηπμηαθά σο κηα ελδηάκεζε απάληεζε ζηελ χθεζε θαη
ηελ αλεξγία. Σα θαθέ ησλ πεδφδξνκσλ δίλνπλ χθνο ζηε λέα δσή ηεο πφιεο, κηα
θξεζθάδα πνπ δεκηνπξγεί ε πεξπαηεζηά ησλ θαηνίθσλ ηεο ζην ππφ δηακφξθσζε
αζηηθφ βίσκα εληφο ηνπ αζηηθνχ κπινθ. Νέεο αγάπεο, λέεο ζπκπεξηθνξέο, λέεο ιχζεηο
θαη λέεο δηέμνδνη, λέεο παξέεο γελληνχληαη ad hoc, επεηδή αθξηβψο ν θφζκνο δελ είλαη
γεκάηνο πξνβιήκαηα, αιιά γεκάηνο άιινπο αλζξψπνπο, φπσο πξναλέθεξα. Απηφο ν
θφζκνο δεη ζε πφιεηο, θηλείηαη ζηνπο δξφκνπο, ηνπο πεδφδξνκνπο θαη ηηο πιαηείεο,
επηζπκεί θαη δηεθδηθεί αζηηθφ ρψξν, γηα λ’ ελαπνζέζεη ην ζηπι ηνπ θαη ηελ
αμηνπξέπεηά ηνπ κε άγρνο, κε ζιίςε, κε πελία, κε αγσλία γηα ζπδήηεζε, ζπληξνθηά κ’
έλαλ κπξσδάην θαθέ πνπ δηεγείξεη ην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα.

Οθηψβξηνο 2013
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Πεξηβάιινλ, άλζξσπνο θαη θνηλσλία ζηα Γηάλλελα ηνπ 2014.
Αο ζέζνπκε κεξηθά αξρατθά εξσηήκαηα: Πνηφο θηηάρλεη κηα πφιε; Πψο
δεκηνπξγείηαη κηα πφιε; Πνηφο θαη πψο απνθαζίδεη λ’ αιιάμεη κηα πφιε; Πψο επηιέγεη
θάπνηνο λα θαηνηθήζεη ζε κηα πφιε; Πψο δεη θάπνηνο ζε κηα πφιε; Σί θάλεη;
Δξγάδεηαη, ζπλαιιάζζεηαη, ζρεηίδεηαη, δηαζθεδάδεη, δεκηνπξγεί, πεξηθέξεηαη; Πνηνί
δεζκνί ζπλέρνπλ ηνλ άλζξσπν κε ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρψξν θαη πνηέο ζρέζεηο νξίδνπλ ην
δσηηθφ πιαίζην ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ δηαζπλδέζεσλ πνπ
νξίδνπλ ην θνηλσληθφ πιέγκα ηεο πφιεο; Πνηφ είλαη ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην κηαο πφιεο
θαη πψο θαηαζθεπάδεηαη; Πψο απαξηηψλεηαη ην πξαγκαηηθφ θαη ην ζπκβνιηθφ επίπεδν
ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζπκβάλησλ κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηνπο κχζνπο πνπ
ζπγθξνηνχλ ηε ζάξθα, ηα νζηά θαη ηελ ςπρή ηεο πφιεο; Αιιάδεη άξαγε ε πφιε;
Αθνινπζεί ην βηνινγηθφ κνληέιν ηεο αλάπηπμεο ή έρεη άιιε ζρέζε κε ηελ εμειηθηηθή
δηάζηαζε θαη ηνλ ρξφλν; Γεξλά ή κέλεη πάληνηε δσληαλή, ειθπζηηθή θαη λέα; Αο
πξνζπαζήζνπκε ζ’ απηά ηα εξσηήκαηα λ’ αξζξψζνπκε θάπνηεο δηαπηζηψζεηο θαη
πξνθαηαξηηθέο απαληήζεηο.
Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πφιεο αιιάδεη: Δπηθξαηνχλ νη άζηεγνη, ηα
θιεηζηά θαηαζηήκαηα, νη πεδφδξνκνη, ηα πνιιά απηνθίλεηα, ηα απφληα πιήζε. Οη
δξφκνη είλαη άδεηνη απφ βηψκαηα ζπλχπαξμεο θαη ζπλαιιαγήο, δειαδή δσήο κε πξάμε
θαη λφεκα. Γελ ιεηηνπξγεί ν ρψξνο παξαγσγήο, ην θαηάζηεκα θαη ην γξαθείν,
θπξηαξρεί ε θαθεηέξηα πνπ θαηαιακβάλεη πνιχ ρψξν, ρσξίο λα δίλεη έλα δηαθνξεηηθφ
θνηλσληθφ ζηίγκα. Σν πιαίζην ηεο θαθεηέξηαο παξφηη νξγαλψλεη θνηλσληθά αηηήκαηα,
δπζηπρψο θαίλεηαη φηη είλαη αηειέο θαη ειιηπέο.
Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ αληέρεη παξά ηε κφιπλζε κε ηα νγθψδε ζθνππίδηα λα
μερεηιίδνπλ απφ ηνπο ραίλνληεο ξππαξνχο θάδνπο ηεο αλχπαξθηεο αλαθχθισζεο θαη
ηεο θαηαλαισηηθήο ππνθνπιηνχξαο καο. Παξά ηελ θξίζε, κφλν ην 7% ησλ πνιηηψλ
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ζηα Γηάλλελα δεη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο γηα ην Καηψηαην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα (Δθεκεξίδα Ζπεηξσηηθφο
Αγψλ, 17-10-2014). ηνηρείν εληππσζηαθφ πνπ δείρλεη ηελ αληνρή ησλ αλζξψπσλ,
παξά ηε ζξπινχκελε «αλζξσπηζηηθή θξίζε». Δπηπρψο, κφλν 11 άζηεγνη πεξηθέξνληαη
ζηνπο δξφκνπο –πάληνηε ζηελ πφιε θπθινθνξνχζαλ ηδηαίηεξνη ηχπνη-, επηπρψο,
ειάρηζηνη ηφηε θαη ηψξα. ηα Ησάλληλα ε πφιε ηνπο ρσξάεη φινπο θαη νη πνιίηεο
αληέρνπλ. Οη ξχπνη, φκσο, ησλ ζθνππηδηψλ, ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ θαηνηθίδησλ
δψσλ δελ αληέρνληαη. Βξψκηθα θαη ξππαξά ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο ιίκλεο
Πακβψηηδαο, πνπ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηαμηδεχνπλ κε θηινζάλαηε θαηεχζπλζε
πξνο ηνλ θηιφδσν ζάλαην.
Σν λέν αλαθαηληζηηθφ πξφηππν ηεο πφιεο δελ επεξέαζε ηελ ππνβαζκηζκέλε
θηλεηηθφηεηα θαη πνηφηεηαο δσήο ζηελ πφιε κε πεδνδξφκηα θαθνθηηαγκέλα, πιαηείεο
άραξεο, ζπλσζηηζκφ θαθφηερλσλ αθηλήησλ, βξψκηθνπο αθάιππηνπο ρψξνπο,
αλχπαξθηα πάξθα θαη βνπιεβάξηα πνιηηηζκνχ, ηζηκεληνπνίεζε ηεο λννηξνπίαο γηα
κνλνδηάζηαηνπο εμσξατζκνχο απφ ηνπο εκπεηξνηέρλεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ,
πνπ δηέπξαμε βαξχηαηα αδηθήκαηα ζην ζψκα ηεο πφιεο θαηαξγψληαο ην κεξάθη, ηελ
θαιαηζζεζία, ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε θαη απψζεζαλ θάζε νινθαίλνπξγε ηδέα πνπ λα
ζπγθηλήζεη θαη λα αλνίμεη δξφκνπο. Γείηε ηελ θαθνπνίεζε ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο
θαη ην αλεπίιπην δξάκα ηεο αζεο, ηνπ Ηιίνπ Μειάζξνπ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ θηηξίνπ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ επί ηεο νδνχ Γνκπφιε.
Ο θνηλσληθφο ζπγρξσηηζκφο παξακέλεη πεξηνξηζηηθφο θαη επηθπιαθηηθφο. Ζ
μελνθνβία θπξηαξρεί μαλά. Λεζηείεο θαη θινπέο θαηαγξάθνληαη ζηα πεξίρσξα ηεο
πφιεο, ην ζχλδξνκν κεηά απφ ςπρνηξαπκαηηθφ ζηξέο θαηαγξάθεηαη ζε ππέξγεξνπο
πνιίηεο πνπ ππέζηεζαλ θινπέο ζην ζπίηη ηνπο. Ο θφβνο ηνπ άιινπ, ην θιείδσκα ηεο
εηζφδνπ ζηα γξαθεία θαη ηηο πνιπθαηνηθίεο παξακέλνπλ. Ζ κνλαμηά επηπνιάδεη θαη
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δηαβξψλεη, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ δηεπξχλεηαη, ε αλνηθεηφηεηα θαη ην
άγρνο ηεο ζπλχπαξμεο θπξηαξρεί. One night stand, ζρεδφλ θαζνιηθά θαη
απνθιεηζηηθά. Δπηπρψο, ν ξαηζηζκφο, ε βία θαη νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο έρνπλ
θαηαιαγηάζεη επί ηνπ παξφληνο, αλακέλνληαο ην λέν κνληέιν ηεο ππφ αλαθαηαζθεπή
θνηλσληθήο ζπκθσλίαο, πνπ ιαλζάλεη ζηηο ζπλεηδήζεηο θαη ην αζπλείδεην ησλ
πνιηηψλ. Ζ ξχπαλζε ησλ ηνίρσλ κέζσ ηεο ιαίιαπαο ησλ ζπλζεκάησλ θαη ησλ
γθξάθηηη θαηαζηξέθεη θάζε επηθάλεηα θσηεηλή θαη απιψλεη κε καλία ην γθξη ηεο
απειπηζίαο θαη ηεο απφγλσζεο ησλ θαηαζηξνθνιφγσλ θαη θαηαζηξνθέσλ ηεο
εηθνλνπιαζίαο καο. Ζ αίζζεζε ηνπ θνηλσληθνχ βιέκκαηνο θαη ηνπ λνηαμίκαηνο γηα
ηνλ άιιν, ν έξσηαο ζηελ πφιε, ε εξγαζία, ε αλαπεξία θαη ν ζάλαηνο ειιείπνπλ
εθθσθαληηθά. Μηθξά ηεηξάγσλα εληνηρηζκέλεο δσήο. Απνμέλσζε θαη θηψρεηα ζηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ιέμεηο. Ζ θηινζάλαηε δσή θαη ν θηιφδσνο ζάλαηνο δίλνπλ
ηζρπξφ ζηίγκα κέζα απφ ηα θαηαζηξακκέλα κλεκεία, ηελ απεκπφιεζε ησλ ζπκβφισλ
ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ ρψξνπ θαη ηεο ηζηνξίαο, κέζα απφ ηηο ρανηηθέο ζπκπεξηθνξέο
ησλ απνιίηηζησλ, ησλ αλφκσλ θαη ησλ απνθιήξσλ.
Ζ πεδνδξφκεζε ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ αλέδεημε κηα εηθφλα πνπ ήηαλ
θξπκκέλε ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο δηαζηαπξψζεηο. Σελ εηθφλα εθαηνληάδσλ ή ρηιηάδσλ
λέσλ πνπ αλαιψλνπλ ηελ εκέξα ηνπο ζηηο θαθεηέξηεο, είηε σο κε έρνληεο εξγαζία,
είηε σο κε έρνληεο φξακα θαη πξννπηηθή γηα λ’ αζρνιεζνχλ κε φ,ηη κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε δηθή ηνπο θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ κε
δηαζεζηκφηεηεο, δηεθδηθεηηθφηεηεο θαη αθεδεκφλεπην εζεινληηζκφ. Γελ ππάξρεη ε
εηθφλα ησλ θαθέ ηεο Δπξψπεο ησλ αξρψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, φπνπ νη άλζξσπνη
ζπδεηνχζαλ γηα θηινζνθία, ςπρνινγία, γηα ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα, γηα ηελ ηζηνξία
γηα ηελ επαλάζηαζε. Τπάξρεη κηα αδηαθνξνπνίεηε κάδα αλζξψπσλ, ζθπκκέλε επάλσ
απφ έλα tablet ή laptop θαη έλα θηλεηφ, πνπ αδεκνλεί γηα ηε λέα αλάξηεζε ζην
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Facebook. Δίλαη ζπγθινληζηηθφ, νη θαθεηέξηεο λ’ αλνίγνπλ κε θφζκν πξσί-πξσί,
θφζκν ην κεζεκέξη, θφζκν ην απφγεπκα, θφζκν ην βξάδπ. Πνηφο δνπιεχεη ζηελ
παξαγσγή, ζηηο ππεξεζίεο; Πνηφο πάεη ζην θαηάζηεκα; Πνηφο πάεη ζην Παλεπηζηήκην;
Πνηφο δηαβάδεη; Πνηφο ςάρλεη λα βξεη ηη ζα καο βγάιεη απφ ηελ θξίζε; Πνηφο ζπδεηά
γηα ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο; Ζ πεδνδξφκεζε θαη ην
λπθνπάδαξν. Δίλαη άλεξγνη ζα πεη θάπνηνο. Ναη, ίζσο άλεξγνη, αιιά φρη αλήκπνξνη
λα δηεθδηθήζνπλ φξνπο δσήο, εξγαζίαο, αμηνπξέπεηαο λένπ θνηλσληθνχ ήζνπο θαη
πνιηηηζκνχ. Ζ αλαγσγή ζε θεληξηθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ελνριεί πνιχ πιένλ θαη
ππνηηκά ηνπο πνιίηεο. Αλαηξεί ηελ αηνκηθή επζχλε. Πνιιέο θνξέο νη παξνπζίεο
γίλνληαη άςπρεο, μχιηλεο κε αδηάθνξα βιέκκαηα θαη ζψκαηα, φρη εμαηηίαο ηεο θξίζεο,
αιιά εμαηηίαο ηεο λσζξφηεηαο θαη ηεο παξαίηεζεο ησλ λέσλ γηα δσή θαη πξνζθνξά.
Οη λένη πεδφδξνκνη ζην θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ ίζσο λα ζπκβνιίδνπλ κηα
ζπκππθλσκέλε επαξρηψηηθε ππεξπξνζπάζεηα λα θαλεί ε θηλεηηθφηεηα ηεο πφιεο
κφλν ζε απηφ ην ζεκείν, ζαλ λ’ αλαηξείηαη φιε ε ππφινηπε θαηνηθεκέλε δψλε ηεο
πφιεο θαη λα ππνηηκψληαη νη ζηάζεηο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ αλζξψπσλ ηεο.
Φαίλεηαη φηη ε δσή ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, ζηε Β’ πεξηθέξεηα ησλ Ησαλλίλσλ,
είλαη πην πξαγκαηηθή θαη πην ελδηαθέξνπζα. Άλζξσπνη ζε ιεηηνπξγηθά ζπίηηα, κε
θαιιηεξγήζηκνπο θήπνπο, κε δψα θαη θπξίσο κε ζπγγελείο θαη θίινπο, κε γεηηνληά.
Αιιά εγθαηαιειιεηκκέλνη απφ ηηο ππνδνκέο ηνπ αζηηθνχ κπιφθ. Μηα βφιηα ζηηο λέεο
νηθηζηηθέο δψλεο ην επηβεβαηψλεη: Καξδακίηζηα, Αλαηνιή, εηζκφπιεθηα, Νέα
Παξαιίκληνο.
Μνπ αξέζνπλ νη πεδφδξνκνη, αο κελ παξεμεγεζψ. κσο, ε πεδνδξφκεζε ζε κηα
πφιε δεκηνπξγείηαη, φηαλ έρεη ζρεδηαζηεί ή ιπζεί ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, φηαλ
ππάξρνπλ πάξθηγθ, φηαλ ε πφιε έρεη ξπκνηνκία, ηζάμηα ηεο Καιακάηαο θαη ηνπ
Βφινπ θη φρη κηαο πφιεο πνπ ε αξρηθή πνιενδνκηθή ηεο κνξθή αλάγεηαη ζηα ρξφληα
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ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, κε δξφκνπο ζε ζρήκα θνριία. Ζ πφιε πλίγεηαη, ην
θέληξν αζθπθηηά, ηα πνιιά απηνθίλεηα θαη ηα αζηηθά-θπζαξκφληθεο απνηεινχλ ην
κείδνλ πξφβιεκα ζηνπο δξφκνπο. Σζηκεληνπνίεζε παληνχ, εθηφο απφ ηηο βαζηθέο
αξηεξίεο ηεο πφιεο, πνπ ηείλνπλ λα ζηελεχνπλ απφ ηα δηπιά-ηξηπιά παξθαξίζκαηα.
Απηή δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη ε εηθφλα κηα Δπξσπατθήο πφιεο. Δίλαη
απνξίαο άμηνλ πσο ζα πεξάζνπλ νη κνλάδεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξαζηηθψλ απφ
ηνπο πεδφδξνκνπο αλάκεζα απφ ηηο θάζε ινγήο θαξέθιεο, πνπ έρνπλ αξαδηάζεη νη
θαθεηέξηεο, θαιχπηνληαο αθφκε θαη ηελ εηδηθή ζήκαλζε γηα ηνπο ηπθινχο. Μάιινλ
γηα ηνπο πεδνδξφκνπο πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα ιχζε ηχπνπ Ρψκεο κε κεηθηή ρξήζε.
Δίλαη δχζθνιε ε απνηίκεζε ηεο εηθφλαο ησλ Διιεληθψλ πφιεσλ θαη ησλ
Ησαλλίλσλ, ηεο πφιεο καο. Άζαξθεο θαη άςπρεο πφιεηο, πφιεηο πνπ δελ δηεπθνιχλνπλ
ηελ απιή θαζεκεξηλφηεηα, ηε κεηαθίλεζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ
αηζζεηηθή, ηελ πξαθηηθή εμππεξέηεζε ησλ αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, πφιεηο ζηηο
νπνίεο νη πνιίηεο εζίδνληαη ζε θάζε είδνπο παξαλνκία θαη εζίδνληαη ζηελ αδηαθνξία
γηα ηνλ ζπκπνιίηε ηνπο θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Πφιεηο μεθνκκέλεο απφ ηνλ νξίδνληα
ηνπ κέιινληνο, πφιεηο πνπ απηνί πνπ παξεκβαίλνπλ δελ ηηο αγαπνχλ. Νηψζσ φηη
πνιινί ηνπηθνί «άξρνληεο» ηεο απηνδηνίθεζεο ζπκπεξηθέξζεθαλ ζαλ βηαζηέο θη φρη
ζαλ ζνβαξνί εξαζηέο ηεο πφιεο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ.
Ζ ζχγρξνλε Διιεληθή πφιε απαηηεί ζπλαίλεζε θαη ξπζκηζηηθφ θνηλσληθφ
ζπκβφιαην απφ κηα δηαρεηξηζηηθή αξρή, πνπ ζα ζπγθεξάζεη ζην ζπκβνιηθφ επίπεδν
ηελ ηζηνξία ηεο θαθνηπρίαο θαη ηεο επκάξεηαο ησλ «ελ ηε θαζεζηεθπία ειηθία»
θαηνίθσλ ηεο θαη ηνπ κέιινληνο ησλ λέσλ ηεο. ηελ Διιάδα κφλν ε Αζήλα δηέβε ηνλ
Ρνπβίθσλα ηεο αλάθακςεο σο πφιεο θαη δεη ζηηγκέο εθιάκςεσλ, ράξηο ζηελ ηζηνξία
ηεο θαη ην πάζνο ηφζν ησλ θαηνίθσλ ηεο φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ηεο. Ζ πφιε καο
ππνθέξεη απφ ηελ πξνρεηξφηεηα θαη ηελ επηπνιαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ
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δηνηθνχλ θαη αληέρεη –φζν αληέρεη- απφ ηελ αλεθηηθφηεηα, «ηα ζηδεξέληα λεχξα»,
αιιά θαη ηελ ζηνξγή θαη ηελ αγάπε απηψλ πνπ ηελ δνπλ, ηελ λνηάδνληαη, ηελ
δηαθεκίδνπλ θαη ηελ θξνληίδνπλ. Γεγελείο θαη μέλνη.
Σειηθά, θάησ απφ ηνπο πεδφδξνκνπο κάιινλ ζα κείλεη γηα πάληα θξπκκέλν ην
κπζηηθφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 1,4 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ζα «ιεζκνλεζεί» ε κλήκε
ησλ απηνρείξσλ θαη ησλ εθιηπφλησλ ηεο πξφζθαηεο δηαρεηξηζηηθήο θξίζεο ζηα
δεκφζηα ηακεία ηεο πφιεο θαη ζα εγθισβηζηεί ε αδηαθάλεηα. Φαληάδνκαη θάπνηεο
δίθαηεο θηλνχκελεο εξηλχεο λα θαηαδηψθνπλ ηνπο ππεπζχλνπο θαη λα ηνπο νδεγνχλ
γηα μέπιπκα ησλ ηχςεσλ ηνπο ζηελ ζνιή ηιχ ηεο ιίκλεο Πακβψηηδνο. Γηθαηνζχλε.
«Γξφκνη παιηνί πνπ αγάπεζα θαη κίζεζα αηέιεησηα
θάησ απ’ ηνπο ίζθηνπο ησλ ζπηηηψλ λα πεξπαηψ
λχρηεο ησλ γπξηζκψλ αλαπφηξεπηεο θη ε πφιε λεθξή

Σελ αζήκαληε παξνπζία κνπ βξίζθσ ζε θάζε γσληά
θάκε λα ζ’ αληακψζσ θάπνηε θάζκα ρακέλν ηνπ πφζνπ κνπ θη εγψ

Ξεραζκέλνο θη αηίζαζνο λα πεξπαηψ
θξαηψληαο κηα ζπίζα ηξεκφζβεζηε ζηηο πγξέο κνπ παιάκεο

Καη πξνρσξνχζα κέζα ζηε λχρηα ρσξίο λα γλσξίδσ θαλέλα
θη νχηε θαλέλαο θη νχηε θαλέλαο κε γλψξηδε.»

Μαλψιεο Αλαγλσζηάθεο 1975

Οθηψβξηνο 2014
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Μηθξή ε κέξα, θχθινο ε ζθηά, κνληεξληθφηεηα θαη αλαρξνληζκφο ζηελ πφιε.
Δξαζηέο ηεο θηλνχκελεο δσήο ςάρλσ λα βξσ ζηελ πφιε κέξα-λχρηα. Νηψζσ ηνλ
αλαρξνληζκφ λ’ επηβάιεη μαλά θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη θνζκναληίιεςεο ζηνπο
εμαληιεκέλνπο, ηεηξηκκέλνπο θαη ρεηξαγσγεκέλνπο αλζξψπνπο. Φνβάκαη φηη ε
παξάδνζε έρεη θαηαζέζεη ηα φπια θαη ην θαηλνχξγην δηζηάδεη.
Δπηπρψο, ππάξρεη θσο θαη απφ ην πξψην Luminous Ioannina Light Festival ηνπ
Γηψξγνπ Κεβξεθίδε. Πξνέθπςε κηα λέα εηθαζηηθή πξφηαζε γηα ην Υξηζηνπγελληάηηθν
δέληξν κε ζηνηρεία κνληεξληθφηεηαο, πνπ ζπκβνινπνηεί ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ ζήκεξα, απηνχ ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη αληηκέησπνο κε ηα
Υξηζηνχγελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά θαη θαιείηαη λα γηνξηάζεη. Έλα ηξίγσλν κε
κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζαλ ην ηξηγσλάθη ησλ παηδηψλ πνπ παίδνπλ ηα θάιαληα ζηνπο
δξφκνπο, κε θψηα θαη πξνβνιέο άληζεο πνπ δείρλνπλ ηελ «λέα αξκνλία» ηνπ
ζπκβάληνο ηα Υξηζηνχγελλλα. Ζ ηέρλε πξνζεγγίδεη ην θσο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ κε
φπια θαη δηάζεζε παξαγσγηθή. Ο λένο δεκηνπξγφο ηεο κνληεξληθφηεηαο πξνζεγγίδεη
ηα ζπκβάληα ηεο ζξεζθεπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ κε λέν
ηξφπν θαη, θπζηθά, θαηαζέηεη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ ζηελ παξάδνζε ηνπ δέληξνπ ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ κε λέα πιηθά θαη κηα εληειψο θαηλνχξηα εηθαζηηθή πξφηαζε.
Φέηνο, ηα πιηθά ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ είλαη αλζεθηηθά θαη άθζαξηα,
αλνμείδσηα θαη ζηηιπλά, γηα λα ιάκπνπλ θαη λα επηβάιινπλ ηα δεδνκέλα ηεο
πξσηαξρηθήο έκπλεπζεο θαη ζπλζήθεο. Σα δέληξν ηεο «λέαο γλψζεο», ηεο γέλλεζεο
αλαδχεηαη μαλά ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ησλ Ησαλλίλσλ θαη νξίδεη ηνπο φξνπο ηεο
λέαο αηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο. Μεξηθέο θνξέο ππνθέξσ επεηδή ε αηζζεηηθή θξίζε κνπ
δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ άπνςε ησλ άιισλ, ζπρλά κνπ αξέζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ
αξέζνπλ ζηνπο άιινπο.
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Έλα κνληέξλν έξγν ηέρλεο κε ζξεζθεπηηθέο αλαθνξέο ζα πξέπεη λα παξαθάκςεη
ηνπο πξσηαξρηθνχο φξνπο ηεο ζχλζεζήο ηνπ, δειαδή λα είλαη θαη λα κελ είλαη απηφ
πνπ ήηαλ, ζήκεξα, ηψξα θαη εθεμήο. Μεηαιιηθφ ήηαλ ην Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν
ζηε Μνλή Ηβήξσλ ηνπ Αγίνπ ξνπο, έλα καλνπάιη κε επηά θψηα ζε ζρήκα ιεκνληάο.
Σν ηέκπιν ηεο Αγίαο νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ζηνιηζκέλν κε δηάθνξα
κεηαιιηθά θππαξίζζηα, πνπ αληί γηα θαξπνχο είραλ θπζηθά θσηάθηα απφ θεξηά ή
θαληειάθηα. Σν έζηκν ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα ην
1848 απφ ηνλ ‘Οζσλα ζην θαθελείν «Ζ σξαία Διιάο» ζην Ναχπιην. Φαίλεηαη απφ ηα
ζηνηρεία ηεο βηβιηνγξαθίαο φηη πξνυπήξρε ζην Βπδάληην απφ ηνλ 6ν αηψλα, θαζψο θαη
ζ’ επίζεκα Υξηζηηαληθά θείκελα πεξηγξάθεηαη ε δηαθφζκεζε ησλ λαψλ ηα
Υξηζηνχγελλα κε κεγάια νξεηράιθηλα δέληξα δηαθνζκεκέλα κε δηάθνξα ρξπζά
αζεκέληα θαη ράιθηλα ζηνιίδηα, πνπ απεηθφληδαλ δσάθηα, θαξπνχο, πνπιηά, απγά θαη
θνπδνπλάθηα.
Δπνκέλσο, έλα κεηαιιηθφ Υξηζηνπγελληάηηθν Γέληξν ζηελ Πιαηεία ηεο πφιεο
καο, ζηα Ησάλληλα, επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ην ζηεξεφ ζέκα ησλ εζίκσλ θαη ησλ
ζπκβφισλ ζηηο γηνξηέο καο θαη ηνλίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο Διιεληθήο
ζηάζεο κπξνζηά ζηνλ γηνξηαζκφ κε βιέκκα ηφζν ζηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε
φζν θαη ζηελ κνληεξληθφηεηα, κε ηα πιηθά λα έρνπλ ηνλ πξψην ξφιν ζηηο
ηειεηνπξγίεο, είηε σο γιππηά-αγάικαηα, είηε σο εηθφλεο, ή ζθεχε ή ζαξθσκέλεο
ιέμεηο ζηα παηεξηθά θείκελα ηεο Φηινθαιίαο.
Ο κνληεξληζκφο δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηνλ Γεξκαληθφ ξνκαληηζκφ, πνπ
απαηηεί φηη πέξα απφ ηελ ςπρηθή δηάζεζε ηνπ ζεαηή πξέπεη λα ππάξρεη έλαο
απαξηησκέλνο ςπρηθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη πεξηβάιινληνο. Ζ
δηάζεζε ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκπαζεηηθφ ζπληνληζκφ
παξαζηάζεσλ θαη ππνθεηκέλνπ, αιιά νθείιεηαη ζηελ έληαζε κεηαμχ επηζηεκνληθήο

112
γλψζεο, ε νπνία θαλεξψλεη έλαλ αδπζψπεην θφζκν αληαγσληζκνχ θαη θζνξάο θαη
ηεο εζηθήο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηάμε, άξα κεηαμχ κηαο θνζκηθήο δπζαξκνλίαο
θαη αξκνλίαο. Σν βιέκκα ηνπ ζεαηή ησλ δξσκέλσλ ελφο έξγνπ ηέρλεο ή ελφο
γεγνλφηνο, φπσο κηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή κέγηζηεο ζπκβνινπνίεζεο, φπσο ηα
Υξηζηνχγελλα, ραξαθηεξίδεηαη απφ γαιήλε θαη αξκνλία, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ
εγγπνζθνπία ησλ δσληαλψλ δέληξσλ θαη ησλ δσληαλψλ δψσλ ηεο Φάηλεο, πνπ
εκβπζίδνληαη ζηνλ δηαξθή αγψλα ησλ φλησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο. Δπνκέλσο,
ε κνληέξλα ηέρλε, αλαζεσξψληαο ηελ ζρέζε βιέκκαηνο θαη εθθξαζηηθφηεηαο ζηε
κνληέξλα επνρή, ζέηεη κπξνζηά καο ηελ αληνρή ησλ πιηθψλ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ καο.
Αμίδεη ην Νέν Υξηζηνπγελληάηηθν Γέληξν θαη αμίδεη ε λέα επνρή ηνπ βιέκκαηνο
θαη ε λέα επνρή ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο απνηχπσζεο ησλ πξαγκάησλ. Ο θχθινο ηεο
δσήο είλαη θσηεηλφο θαη ε ζθηά καο δείρλεη ηνλ αγψλα ηεο αληνρήο καο. Ζ κέξα είλαη
κηθξή, ην θσο ειάρηζην, αιιά ε δχλακε ηνπ ίρλνπο θαη ηνπ ζπκβφινπ είλαη
γελεζηνπξγφο ζπλζήθε θσηφο. Ζ ηέρλε, ε παξάδνζε θαη ε δσή ζηελ πφιε καδί, ρέξηρέξη.
Σα «δπηηθά ζνπβιάθηα» θαη νη γηνξηέο ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ν
δπηηθφο Αγηνβαζίιεο (απηφ ην αεδηαζηηθφ ρνρνρν) θαη ε ζχγρπζε ησλ γηνξηψλ απφ
ηνπο Γπηηθνχο, πνπ μέξνπλ κελ λα μερσξίδνπλ ηα ζχκβνια θαη ηηο ηδέεο κεηαμχ ηνπο,
αιιά δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ ηελ ζρέζε ηεο δσήο κε ηα ζχκβνια, καο δίλεη κηα ζέζε
ζηελ αγνξά ησλ ζεσξεηηθψλ ζπκβνιψλ γηα λα κηιήζνπκε μαλά, πεηζηηθά, γη’ απηέο
ηηο πνιχ νπζηαζηηθέο φςεηο ηεο δσήο θαη ηεο ηειεηνπξγίαο. Δίκαζηε «γηα ηα
παλεγχξηα», αιιά ηα παλεγχξηα θαη νη γηνξηέο έρνπλ έλα εμαηξεηηθφ θαη ελδηαθέξνλ
πεξηερφκελν ζηελ ηξέρνπζα θνηλνηηθή θαη Δπξσπατθή δσή καο, γηαηί ζέηνπλ ηφζν
απιά θαη αξκνληθά ηνλ άιιν κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ δίπια ζηνλ άιιν, ρσξίο
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ζπγθξνπζηαθή δηάζεζε. Απηφ είλαη ζπνπδαίν πξφηαγκα ζηελ επνρή καο, κνλαδηθφ
θαη αλεπαλάιεπην, πνπ νθείινπκε λ’ αμηνπνηήζνπκε γηα εκάο, γηα ηνπο λεφηεξνπο θαη
γηα ηνπο άιινπο. Ηδέεο ζπλαηζζήκαηα θαη θνηλνηηθφο βίνο. Σν θαιψο θαηαλνεηφ παιηφ
ζα ζηεξίμεη ην θαηλνχξγην ζ’ απηά ηα ηειεηνπξγηθά θαη ηηο ζπκπαξαδειψζεηο ηνπ
πνιηηηζκνχ, πνπ γλσξίδεη ε Διιεληθή παξάδνζε φζν θαη ε Διιεληθή λεσηεξηθφηεηα,
ηψξα πνπ ηα φξηα δηαζηέιινληαη θαη ν δηθφο καο ζησπειφο πνιηηηζκφο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο αξρατθφηεηαο ζξηακβεχεη. Θα ζηαζνχκε ηειηθά κπξνζηά ζηηο
εμειίμεηο κε ζνβαξφηεηα, ζθεπηηθηζκφ θαη αμηνπξέπεηα.
Φηινπξσηία ή θηιαξρή κε ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο: ζε κηα ξεπζηή θαη άκνξθε
πφιε επηιέγσ ηελ θαιιηηερληθή πξσηνπνξία ζηα ζχκβνια θαη ζηηο γηνξηέο. Ζ κειέηε
ησλ ζπκβφισλ κε βνεζά λα νξίζσ ηελ επαλαράξαμε ησλ παξαδνζηαθψλ νξίσλ
αλάκεζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν. Δίλαη κηα πξφηαζε
επηβίσζεο.

Γεθέκβξηνο 2014

114

