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Ένας λόγος που ο πολύχρονος αγώνας για την ‘ΟΑΣΗ’ άφησε
κρίσιμες παρακαταθήκες στη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου και
χρόνου στα Γιάννενα ήταν οι τζαμάλες.
Η πρωτοβουλία ‘Πολίτες για την ΟΑΣΗ’ άναψε την πρώτη
αποκριάτικη φωτιά στο προαύλιο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου,
το Φεβρουάριο του 2009.
Στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα στην πάνω και την κάτω πλατεία.
Η διεκδίκηση και το ζωντάνεμα του δημόσιου χώρου, πέρα από την
κρατική-δημοτική ή ιδιωτική διαχείριση, συνδέθηκε με τον χορό,
το κέφι, την αυτόοργάνωση, την συνεργασία, την άμεση
δημοκρατία. Η πρωτοβουλία των πολιτών, σχεδόν τυχαία, έπιασε
το μακραίωνο νήμα ενός εθίμου το οποίο αποτελεί κρίσιμο
συμβολικό κεφάλαιο για την ιστορική διαδρομή της πολιτείας της
Παμβώτιδας, μιας δραστηριότητας η οποία κάθε χρόνο κινητοποιεί
ανθρώπους κάθε ηλικίας και κοινωνικής διαστρωμάτωσης με πυρήνα
την γειτονιά, τον σύλλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα
Γιάννενα κάθε αποκριά ανάβουν πάνω από εξήντα τζαμάλες
δημιουργώντας ένα σημειακό δίκτυο το οποίο επιτρέπει στο άτομο
να κινηθεί με τα πόδια του, όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα, στο
χώρο.
Η Κυριακή της αποκριάς στα Γιάννενα, όπως συμβαίνει κι αλλού,
αποτελεί μια στιγμή ανοιχτή σε ερμηνείες, μια στιγμή στην
οποία συγκρούονται και παράγουν αποτέλεσμα η αυτενέργεια του
ανθρώπου, με μια διονυσιακή χροιά, και το εξουσιαστικό
παράδειγμα το οποίο αποσύρεται για λίγο από τη διαχείριση της
ατομικής και συλλογικής αξιοπρέπειας.
Καθώς η Αποκριά διατηρεί μια αθυρόστομη, στα όρια του
ριζοσπαστικού, έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος, πάντοτε οι

εξουσίες επιχειρούσαν να την καλουπώσουν στο πλαίσιο τουςόταν δεν την αφόριζαν από άμβωνος.
Λ.χ. η εμπορευματοποίηση των εθίμων με διοργανώσεις όπως η
‘λευκή νύχτα’ – ανοιχτά εμπορικά καταστήματα με ντε φάκτο
επέκταση του ωραρίου των υπαλλήλων- την οποία επέλεξε φέτος ο
Δήμος Χαλκιδέων σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο της
πόλης ή η συστηματική εμπορική εκμετάλλευση του καρναβαλιού
της Πάτρας, συνιστούν τέτοιου είδους καλουπώματα.
Δικαιολογημένα ως έναν βαθμό, ειδικά όταν απουσιάζει η
αυτενέργεια στην πρώτη μονάδα, τη συνοικία, τη γειτονιά, το
χωριό.
Έτσι το κενό στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου το καλύπτουν
οι χορηγοί, οι δημόσιες σχέσεις, τα πνευματικά κέντρα των
‘ειδικών’ του κυρίαρχου πολιτισμού, οι μάνατζερς, όλη η
αλυσίδα διαχείρισης της πολιτισμικής μικρο-μεγαλο-βιομηχανίας.
Όσες δημοτικές αρχές, πάντως, στηρίζουν στο ελάχιστο, από το
πλάι, τις πρωτοβουλίες ή συλλόγους, χωρίς να επιβάλλουν
επιλογές, δεν βγαίνουν χαμένες.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΑΣΗ
Την εστία που είχε δημιουργήσει ο Άρης Κωνσταντινίδης στο
εσωτερικό του κτιρίου, στο πλαίσιο μιας κοινοτικής αντίληψης
που είχε για την αρχιτεκτονική, στα όρια μεταξύ παραδοσιακού
και μοντέρνου, εντός μιας δικής του αντίληψης περί
ελληνικότητας (1), η πρωτοβουλία πολιτών την μετέφερε στον
τότε περιφραγμένο δημόσιο χώρο (2).
Ο προηγούμενος ενοικιαστής, με την ανοχή του δήμου και των
αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού, την είχε
γκρεμίσει!
Η κίνηση της πρωτοβουλίας απελευθέρωσε τη δυναμική και την
φαντασία του ατόμου, ενώ υπενθύμισε στους κατοίκους, αλλά και
τους επισκέπτες, μια άλλη σημαντική διάσταση του δημόσιου
χώρου, εκείνην του παιχνιδιού και της επικοινωνίας σώμα με

σώμα, χνώτο με χνώτο, χέρι με χέρι. Έκτοτε, διοργανώθηκαν
άλλες τέσσερις τζαμάλες στις οποίες συμμετείχαν όλοι. Κι όταν
λέμε όλοι – εννοούμε όλοι. Οι παλιοί γιαννιώτες, η νεολαία,
φοιτητές και άλλοι, οι μετανάστες, οι επισκέπτες, οι
‘αποκλεισμένοι’. Οι τζαμάλες, η μουσική, ο χορός, η
επικοινωνία, το κοινωνικό άτομο, διένοιξαν έναν τόπο μη
κερδοσκοπικό, εκτός κρατικής-ιδιωτικής διαχείρισης, έφτιαξαν
ένα ‘δοχείο ζωής’ όπως θεωρούσε τα κτίρια του ο
Κωνσταντινίδης.
Αξίζει μικρής αναφοράς το τι επακολούθησε με κατάληξη το 2016
όταν το κτίριο αποκαταστάθηκε αρχιτεκτονικά στην αρχική του
μορφή – χωρίς φυσικά να καλύπτει τους αρχικούς στόχους της
πρωτοβουλίας η λειτουργία του εκ νέου με χαρακτήρα ιδιωτικής
επιχείρησης, με όρους ημι-ιδιωτικού χώρου, όπως το θέτει ο
γεωγράφος Ντέιβιντ Χαρβευ (3): πάνω από τριάντα κυριακάτικα
καφενεία, δημιουργία μικρού ανθόκηπου, συνελεύσεις
αυτοοργανωμένων ομάδων, συναυλίες χιπ-χοπ και άλλων σύγχρονων
μουσικών ρευμάτων, οι ημέρες των ‘Αγανακτισμένων’ το 2011,
συλλογικές κουζίνες, το παζάρι αλληλεγγύης ‘άμα θέλεις
φέρνεις, ό,τι θέλεις παίρνεις’ που υπήρξε το πρόπλασμα για τη
δημιουργία του ανταλλακτικού-χαριστικού παζαριού του μπαχτσέ,
δημόσιες συζητήσεις και προτάσεις για μια όαση αληθινή ‘ΟΑΣΗ’
σε μια πλατεία πεζόδρομο.
Σε αυτό το αυτόνομο και διαρκές εργαστήρι πράξης και στοχασμού
για τα ζητήματα κοινωνίας, πόλης, περιβάλλοντος, διαχείρισης
κοινών πόρων, η τζαμάλα θα παραμένει πάντοτε η κοινή μας
ανάμνηση, το υλικό και συμβολικό αποτύπωμα της συμμετοχής στο
δημόσιο χώρο και χρόνο. Αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι το
παιχνίδι, ο χορός, η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μπορούν,
μαζί με την άμεση δημοκρατία, να συνθέσουν σε εκείνους τους
ελεύθερους κοινωνικούς χώρους, όπου η εξουσία κράτους και
κεφαλαίου χάνει το κύρος της.
*Στη μνήμη του Ναπολέοντα Παπαδόπουλου που μας έμαθε τη
σημασία της λέξης συναγωνιστής μεταδίδοντας μας το πάθος και
την επιμονή για τα κοινά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Τις αντιλήψεις του Άρη Κωνσταντινίδη για το περιεχόμενο της
ελληνικότητας σε σχέση με τη δική του αντίληψη για την
αρχιτεκτονική διερευνά ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής στο άρθρό του
‘Η μετα-αποικιοκρατική μας συνθήκη και το αντι-παραδειγμα του
Άρη Κωνσταντινίδη’ στο περιοδικό ‘Έρμα’ – Μάιος 2016, εκδ.
Εξάρχεια. Ο τρόπος που ο Κιουπκιολής διαβάζει την παραταθήκη
Κωνσταντινίδη, δίνοντας έμφαση στη διάσταση της κοινωνικής
αυτοδημιουργίας πέρα από την αποικιοκρατική κυριαρχία της
νεωτερικής δύσης και των παραδόσεων, συνεισφέρει θετικά στο
διάλογο για το νόημα της αρχιτεκτονικής του δημιουργού της
ΟΑΣΗΣ.
2. Στις περιπέτειες της ΟΑΣΗΣ αναφέρεται το άρθρο της
αρχιτεκτόνισσας μηχανικού Άλεξ Μπέγκα με τον τίτλο ‘Ο
ανιστόρητος σχολιασμός των αρχιτεκτονικών έργων ως εργαλείο
συναλλαγής: Το παράδειγμα της ΟΑΣΗΣ’
3. Για μια δημόσια «ΟΑΣΗ», χωρίς περιφράξεις – Του Γιώργου
Παπαχριστοδούλου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ: το ιστολόγιο των πολιτών για την ΟΑΣΗ εδώ

