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ΕΊΝΑΊ Η «ΕΞΥΠΝΗ» 
ΠΌΛΗ, ΚΑΛΗ ΠΌΛΗ;

Οι πόλεις πρέπει να γίνουν ή έχουν ήδη γίνει, «έξυ-
πνες». Αυτή είναι η κεντρική ιδέα σήμερα.
Τι είναι όμως μια «έξυπνη πόλη»; Αν δεν είναι 
γνωστός ο διάλογος για το ζήτημα, κάποιος μπο-

ρεί να σκεφτεί ότι εμπεριέχει την έννοια του «ευφυούς», 
ίσως και ευφυείς πολίτες.
Ωστόσο, οι «έξυπνες πόλεις» δεν είναι αυτό. Έξυπνη πόλη 
είναι για την ακρίβεια η πόλη που χρησιμοποιεί πληρο-
φορικές τεχνολογίες, για να βελτιώσει την ποιότητα και 
την επίδοση των αστικών υπηρεσιών, να μειώσει κάποια 
κόστη και την κατανάλωση πόρων και -θεωρητικά, του-
λάχιστον-, να εμπλέξει πιο αποτελεσματικά και ενεργά 
τους πολίτες.

Επιπλέον, καθώς η ανθρώπινη ζωή ρέπει προς τις πόλεις, 
η «έξυπνη πόλη» έχει γίνει ένας όρος που περικλείει τη 
ζωή κατά το γενικό, τεχνο-οικονομικό παράδειγμα της τε-
χνητής νοημοσύνης.
Αλλά πότε μια έξυπνη πόλη είναι και μια καλή πόλη; 
Αυτή η ερώτηση είναι προβοκατόρικη, καθώς θεωρείται 
ότι σιωπηρά, η «εξυπνάδα» υποδηλώνει την καλοσύνη. 
Και αν σημαντικά πράγματα δεν συζητιούνται, αυτό συμ-
βαίνει είτε γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται, είτε για να 
αποσιωπηθεί κάτι. Όπως ο Μανουέλ Καστέλς επιχειρη-
ματολόγησε γενικά για την εποχή της τεχνητής νοημο-
σύνης, το ερώτημα «cui bono» πρέπει να τίθεται πρώτο. 
Για παράδειγμα, αν δούμε την παρόμοια υπόθεση των 

«ελεύθερων» social media, η πρώτη ερώτηση που πρέπει 
να κάνουμε είναι «ποιος βγάζει χρήματα από αυτά; Ποιος 
κερδίζει δύναμη;». Αυτοί, δεν είναι οι χρήστες. 
Τότε, ποιος επωφελείται από την «έξυπνη πόλη»; Θεω-
ρούμε ότι τέσσερις παράγοντες παρακινούν τους πολίτες 
να την υποστηρίξουν:
■Το κέρδος-για να βγάλουν χρήμα
■Η εξουσία-για να υπερισχύσουν
■Η «τεχνικότητα»-γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 
πράγματα επειδή μπορούν
■Η επωνυμία-που σημαίνει, η αυτοτοποθέτηση με το 
μοντέρνο τρόπο
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Μεγαλύτερο 
πολυτεχνείο και 
στο βάθος... Νομική
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιωαννίνων θα επιμείνει 
στα νέα τμήματα, σε αυτά που θεωρεί ότι εξυπηρε-
τούν ακαδημαϊκές ανάγκες και είναι βιώσιμα από 
κάθε άποψη.
https://typos-i.gr/article/megalytero-polytexneio-
kai-sto-ba8os-nomikh

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Απόκριες 
στα Γιάννενα
ΕΝΑΣ αποκριάτικος οδηγός εκδηλώσεων
https://typos-i.gr/article/apokries-sta-giannena

«Αφήστε 
με να ζήσω» 
και στα Γιάννενα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ υπέρ «της ζωής του αγέννητου παι-
διού» προγραμματίζεται και στα Γιάννενα, υπό την 
αιγίδα της Μητρόπολης Ιωαννίνων μάλιστα.
https://typos-i.gr/article/afhste-me-na-zhsw-kai-
sta-giannena

Αφήστε μας να πάμε 
πίσω;
Η ΚΙΝΗΣΗ «Αφήστε με να ζήσω» που έρχεται και 
στα Γιάννενα, στις 22 Φεβρουαρίου, για εκδήλωση 
κατά των εκτρώσεων, έχει απασχολήσει ήδη πολύ 
την επικαιρότητα.
https://typos-i.gr/article/afhste-mas-na-pame-pisw

Δύο μέρες... 
κλήσεων
Η ΤΡΟΧΑΙΑ Ιωαννίνων… εκ-
στράτευσε κατά παραβάσεων και 
το διήμερο 14 και 15 Φεβρουαρίου
https://typos-i.gr/article/dyo-
meres-klhsewn

https://typos-i.gr/article/megalytero-polytexneio-kai-sto-ba8os-nomikh
https://typos-i.gr/article/megalytero-polytexneio-kai-sto-ba8os-nomikh
https://typos-i.gr/article/apokries-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/afhste-me-na-zhsw-kai-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/afhste-me-na-zhsw-kai-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/afhste-mas-na-pame-pisw
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Είναι η «έξυπνη» πόλη, καλή πόλη;
[ ΤΩΝ  ΒΌΛΦΓΚΑΝΓΚ ΝΤΡΈΣΛΈΡ, 
           ΒΑΣΊΛΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ]

(Υπάρχουν φυσικά αυτοί που όντως θέ-
λουν να βελτιώσουν τις ζωές των πολι-
τών, αλλά ανάμεσα στους δημιουργούς 
των πραγματικά έξυπνων πόλεων, μοιά-
ζουν να είναι λίγοι και απομακρυσμένοι 
μεταξύ τους. Διαβάστε τη βιβλιογραφία 
για την προώθηση της έξυπνης πόλης 
και προσπαθήστε να βρείτε πού οι πολί-
τες είναι όντως κομμάτι της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, πού είναι περισσότε-
ρο «αντικείμενα» από υποκείμενα, πόσω 
μάλλον εκεί που αρχικά πίεσαν για «εξυ-
πνάδα»-καλή τύχη!).
Κοιτώντας σε αυτό τον καμβά, μπορούμε 
να αναγνωρίσουμε τρεις ιδεατούς τύπους 
ανθρώπων που προωθούν τις λύσεις της 
έξυπνης πόλης, ανά τον κόσμο:
Τον πολιτικό, τον επιχειρηματία (μαζί και 
οι σύμβουλοι) και το μηχανικό.
Αυτό σημαίνει ότι ένα τρίτο μέλος μπαίνει 
στην κλασική ομάδα των δυνητικά εκμε-
ταλλευτών της εξουσίας και του χρήμα-
τος, λιγότερο άπληστο, αλλά όχι λιγότερο 
επικίνδυνο. 
Γιατί όμως καθοδηγείται ένα πρόβλημα 
από μηχανικούς και όχι μια απάντηση;
Είναι αλήθεια ότι οι μεγάλης κλίμακας IT 
λύσεις μπορούν να βελτιώσουν την κίνη-
ση, το περιβάλλον, θέματα υγείας κ.α. Με 
τι αντίτιμο όμως; Ο Καντ λέει ότι η ελευ-
θερία σημαίνει επίσης ελευθερία από στό-
χους, που δεν σου λένε, ως πολίτη, πώς 
να ευτυχήσεις, αλλά αποφασίζουν αυτοί 
ότι είσαι ευτυχισμένος-η.
Αν οι ειδικοί σου λένε πώς πρέπει να συ-
μπεριφέρεσαι για να είσαι ευτυχής, είσαι 
ήδη μακριά από τη φιλελεύθερη κοινωνί-
α-και το φιλελεύθερο συνταγματικό κρά-
τος επίσης. Αν διαθέταμε μια ρητή, συναι-
νετική αντίληψη για την ευτυχία, όπως 
στο Μπουτάν για παράδειγμα, ίσως όλα 
να ήταν εντάξει. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά 
τις έξυπνες πόλεις, άνθρωποι που σίγου-
ρα δεν έχουν ρωτήσει κανένα, υπονοούν 
αόριστα   την ευτυχία και την καλοσύνη, 
αλλά αυτό σπάνια  αντιμετωπίζεται σοβα-
ρά. 
Για παράδειγμα, αν οδηγούμε ένα «αυτό-
νομο» αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο οδηγεί 
για εμάς, για το σύστημα ξέρει καλύτερα 
πώς πρέπει να γίνει η οδήγηση. Αλλά 
μπορεί να μην το θέλουμε αυτό, μπορεί να 
μη θέλουμε να μας το πούνε αυτό, ακόμα 
και αν είναι καλύτερο.Μπορεί να θέλου-
με να οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας και να 
κολλάμε στην κίνηση, αντί να μας οδη-
γούνε πάντα. Οι μηχανικοί δεν το κατα-
λαβαίνουν αυτό, γιατί είναι συνεχώς πίσω 

από το πληκτρολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι 
ποτέ δεν υπηρέτησαν τη λύση, γιατί είναι 
κομμάτι του κώδικα. Είναι διαρκώς στη 
θέση του οδηγού, κυριολεκτικά. Γι αυτό 
οι μηχανικοί στην πολιτική σπάνια αντι-
λαμβάνονται αυτή τη διάσταση της ελευ-
θερίας, γιατί γι αυτούς, είναι υπάρχουσα, 
αλλά για τους μη μηχανικούς, δεν είναι. 
Υπάρχουν πολύ σύνθετα ζητήματα σε διά-
φορες ομάδες, ταυτότητες, ενδιαφέροντα 
που δεν λύνονται από την τεχνολογία. 
Ωστόσο, από την πλευρά της μηχανικής, 
όλα λύνονται. Ιδεώδεις τύποι μηχανικοί 
είναι ωστόσο επιλυτές προβλημάτων. 
Πιστεύουν όντως ότι η ρίζα κάθε κοινω-
νικού προβλήματος, είναι μια εφαρμογή 
που απουσιάζει. Η δημοκρατία είναι μια 
συνειδητή επιλογή εναντία στην «εξουσία 
του ειδικού», αλλά η «μηχανική εξουσία» 
είναι «εξουσία του ειδικού» και όπως ήδη 
ο Μπεν Γκριν έχει υπογραμμίσει, η εξουσία 
των ειδικών που αντιλαμβάνονται τι είναι 
καλό και τι δεν είναι, είναι ουσιαστικά 
ρηχή, ακόμα και αν προσπαθούν ειλικρινά. 
Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα του επιπέ-
δου ευκολίας. Στη δική της λογική, η 
έξυπνη πόλη επιδιώκει απόλυτο έλεγχο. 
Καταλαμβάνει την ανθρώπινη επιθυμία 
για σταθερότητα, που είναι πρωταρχι-
κή. Όπως λέει ο Άρντολντ Γκέλεν, οι άν-
θρωποι ως ζώα δεν έχουμε ένα σταθερό, 
ασφαλές περιβάλλον και γι αυτό πάντα 
προσπαθούσαμε ως είδος να δημιουρ-
γήσουμε ένα-με μαγεία ή επιστήμη, που 
έχουν τον ίδιο στόχο.
Γι αυτό το κράτος πάντα προσπαθεί να 
δώσει σταθερότητα, παρά να προωθήσει 
την αλλαγή-η άποψη του Μαξ Βέμπερ. Ο 
κίνδυνος είναι, και συμβαίνει τώρα σε μια 
άνευ προηγουμένου τεχνολογική κλίμακα 
και ως εκ τούτου, ποιότητα, ότι αυτό υπο-
τάσσει τη δημιουργικότητα, την ποικιλία, 
την ατομικότητα ως ένα κόστος που αξί-
ζει να καταβληθεί. 
Θέλουμε να πληρώσουμε αυτό το κόστος; 
Ή προτιμούμε να μείνουμε λίγο λιγότερο 
ασφαλείς και λίγο περισσότερο δημιουρ-
γικοί; Μας ρώτησαν ποτέ;
Η Σιγκαπούρη είναι μια από τις πιο επι-
τυχημένες, εκ του αποτελέσματος μάλλον 
η πιο επιτυχημένη, χώρα του κόσμου. Η 
πολιτική της κυβέρνησης εξασφαλίζει 
σταθερότητα με κάθε κόστος, με τρόπο 
που ενδεχομένως δεν είναι αντιδημοκρα-
τικός, αλλά είναι σίγουρα διαφορετικός 
από το πώς αντιλαμβάνονται οι περισσό-
τεροι άνθρωποι αυτή την ιδέα. Η Σιγκα-
πούρη είναι επίσης η παγκόσμια ηγέτιδα 
στις έξυπνες πόλης. Τώρα η Σιγκαπούρη 
ρωτάει τον κόσμο (αν και δεν τον ακούει 

απαραίτητα), αλλά είναι, ακόμα και αυτό, 
ο κανόνας για τις έξυπνες πόλεις; 
Δεν μας ρωτάνε, ωστόσο εμείς προτείνου-
με τέσσερις «πράξεις αντίστασης» ενάντια 
στην κατάληψη του ελέγχου από την έξυ-
πνη πόλη, για να «αντικατοπτριστούν» οι 
υλοποιοί, πράξεις που δεν σταματάνε τον 
IT μετασχηματισμό, αλλά προσπαθούν να 
τον στρέψουν προς την καλοσύνη
Κωδικοποίησε: Στον καιρό μας, αν δεν ξέ-
ρεις κώδικα, αυτοί που ξέρουν θα σε κυ-
ριεύσουν. Αυτό, είναι για να μπούμε στη 
θέση του οδηγού
Μίλα: Δεν υπάρχει υποκατάστατο του δια-
λόγου για το τι εννοούμε με τον όρο «έξυ-
πνη πόλη» και για να είμαστε σίγουροι ότι 
οι μηχανικοί θα υπακούσουν
Φτιάξε: Τα makerspaces, τα fablabs, 
πρωτοβουλίες ανοιχτού υλικού κ.λπ. δί-
νουν σε πραγματικό κόσμο, πραγματικό 
χώρο για να συνδημιουργήσουν και να 
παράγουν πραγματικά, και όχι απλά να δι-
αχειρίζονται
Προσευχήσου: Αναζητείστε και εισάγετε 
τρόπους αποτίμησης που βρίσκονται έξω 
από την κρύα, γκρίζα λάμψη της αποτε-
λεσματικότητας, των αριθμών και των 
δεικτών που αποκλείουν τον πολίτη.
Οι έξυπνες πόλεις και οι πρωταγωνιστές 
τους είναι δυνατές και τα κίνητρά τους 
υψηλά. Η τράπουλα έχει μοιραστεί προς 
όφελός τους, συμπεριλαμβανομένων της 
λογικής της ίδιας της τεχνολογικής ανά-
πτυξης. Ωστόσο, η δημιουργική αντίστα-
ση δεν είναι μάταιη, καθώς υπάρχουν 
ισχυροί άνεμοι που πνέουν με τους αν-
θρώπους και τη γη, με αξιοπρέπεια και 
συμπερίληψη.
Όπως ο Καντ και πάλι, λέει, ο πεσιμισμός 
επιτρέπεται μόνο αν είσαι σίγουρος ότι θα 
χάσεις και αυτή εδώ δεν είναι μια τέτοια 
περίπτωση. Η καλή ζωή στην καλή πόλη 
είναι, όπως λέει ο Αριστοτέλης, αυτό για 
το οποίο είμαστε εδώ, αλλά κανένας δεν 
είπε ποτέ ότι θα είναι εύκολο να το πε-
τύχουμε. Ως εκ τούτου, ξεκινάμε για να 
σιγουρέψουμε ότι η έξυπνη πόλη, που θα 
έρθει, είναι επίσης καλή πόλη.

Βόλφγκανγκ Ντρέσλερ: Associate and member 
of the advisory board at the Davis Center at 
Harvard; he is also Professor of Governance at 
Tallinn University of Technology and Honorary 
Professor of University College London.
Βασίλης Κωστάκης: Faculty Associate at 
the Berkman Klein Center at Harvard; he is 
also Professor of P2P Governance at Tallinn 
University of Technology.
Πρωτοδημοσιεύτηκε στα αγγλικά, στο https://
medium.com/berkman-klein-center/is-the-
smart-city-a-good-city-233a42bdcd46

Οι έξυπνες πόλεις και οι 
πρωταγωνιστές τους είναι 
δυνατές και τα κίνητρά 
τους υψηλά. Η τράπουλα 
έχει μοιραστεί προς όφε-
λός τους, συμπεριλαμβα-
νομένων της λογικής της 
ίδιας της τεχνολογικής 
ανάπτυξης. 
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23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Αφιέρωμα στην Άπω Ανατολή από την «Εξαύδα» «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΚΑΫΜΟΣ 
ΤΗΣ ΞΕΝΗ-
ΤΕΙΑΣ» 
ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΣΦΑΓΕΙΑ
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Αλεξάν-
δρεια και το Εργαστήριο 
Νέας Ελληνικής Φιλολο-
γίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων παρουσιάζουν 
το βιβλίο του Κώστα Τσί-
βου «Ο μεγάλος καϋμός 
της ξενητειάς...»
Έλληνες πολιτικοί πρό-
σφυγες στην Τσεχοσλοβα-
κία, 1948-1989 στα παλιά 
σφαγεία, στις 19.00. Για το 
βιβλίο θα μιλήσουν οι Αλε-
ξάνδρα Ιωαννίδου, Αναπλ. 
Καθηγήτρια Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, Νίκος 
Μαραντζίδης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας και ο συγγραφέας

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Ιταλικό σινεμά: 
«Οι φίλοι στο μπαρ 
Μαργκερίτα»

Οι «Κυριακές στο πανί» ολο-
κληρώνουν το αφιέρωμα στον 
σύγχρονο ιταλικό κινηματο-
γράφο σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας με 
την προβολή της νοσταλγικής κωμω-
δίας «Οι φίλοι στο μπαρ Μαργκερίτα» 
(2009) του Πούπι Αβάτι.
Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 23 
Φεβρουαρίου, στις 20:30, στον πολιτι-
στικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής», 
στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη είσοδο.
Η υπόθεση: Στην Μπολόνια της δεκαε-
τίας του ’50, ο νεαρός Ταντέο φιλοδοξεί 
να γίνει θαμώνας του καφέ μπαρ της 
γειτονιάς του, ένα μέρος γεμάτο εκκε-
ντρικούς χαρακτήρες. Τελικά τα κατα-

φέρνει μέσω του διαβόητου Αλ, ενός 
θαμώνα στον οποίο ξεκινά να εργάζεται 
ως οδηγός. Μέσω των προσωπικών 
ιστοριών που εκτυλίσσονται στο μπαρ, 
παρακολουθούμε μια ανέμελη εποχή 
που έχει περάσει πια ανεπιστρεπτί.
«Οι ‘Φίλοι στο μπαρ Μαργκερίτα’ είναι 
μια προσπάθεια του Αβάτι να κινημα-
τογραφήσει τα δικά του προσωπικά 
βιώματα, την πόλη και τη γειτονιά που 
γεννήθηκε» αναφέρεται σε σχετικό ση-
μείωμα. Στη μουσική της ταινίας συμ-
μετέχει ένα ακόμη από τα πιο διάσημα 
«παιδιά» της Μπολόνια, ο Λούτσιο Ντά-
λα.
Πρωταγωνιστούν: Ντιέγκο Αμπατα-
ντουόνο, Λάουρα Κιάτι, Πιερπάολο Ζί-
τσι.

Κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Άπω Ανα-
τολή διοργανώνει το καλλιτεχνικό σωματείο 
Ιωαννίνων «Εξαύδα».
Η αρχή γίνεται με την προβολή της ταινίας 

«Πατέρας και γιος» του Χιροκάζου Κόρε Έντα στις 23 
και 24 Φεβρουαρίου, στις 20:14, στον χώρο της «Εξαύ-
δα» (Κουντουριώτη 31, οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ).
Η υπόθεση: Ο Ριότα έχει αποκτήσει ό,τι έχει με σκληρή 
δουλειά, και πιστεύει πως τίποτα δεν μπορεί να ανα-
κάμψει την πορεία του προς την τέλεια ζωή. Ώσπου μια 
μέρα, αυτός κι η γυναίκα του, η Μιντόρι, δέχονται ένα 
τηλεφώνημα από το μαιευτήριο. Όπως αποδεικνύεται, 
ο 6χρονος γιος τους, Κέιτα, δεν είναι ο βιολογικός τους 
γιος – στο μαιευτήριο τους έδωσαν άλλο παιδί. Ο Ριότα 
αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση που θα του αλλάξει 
τη ζωή, διαλέγοντας το «θρέμμα» αντί για το «γέννημα».
Θα ακολουθήσουν οι εξής προβολές:
■29/2-2/3: Μνήμες εγκλήματος (Memories of murder) 
(2003) (Μπόνγκ Τζούν-Χο)
■8/03-09/03: Σατανικές υποθέσεις (Infernal affairs) 
(2002) (Άντριου Λάου, Άλαν Μακ)
■15/03-16/03: Old boy (2003) (Πάρκ Τσαν-Γουκ)
■22/03-23/03: Τα ιπτάμενα στιλέτα (House of flying 
daggers) (2004) (Τζάνγκ Γι Μόου)
■29/03-30/03: 2046 (Γουάνγκ Καρ Γουάι)
■05/04-06/04: Αναχωρήσεις (Departures) (2008) (Γιο-
χίρο Τακίτα)
■12/04-13/04: Άνοιξη,καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώ-
νας... και άνοιξη... (Spring, summer, fall, winter... and 
spring) (2003) (Κιμ Κι Ντούκ)
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24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Τραγούδια 
από το ελληνικό σινεμά 
στο Πνευματικό Κέντρο

Ένα αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο με τίτλο: «Mουσική 
από τον κινηματογράφο και όχι μόνο…» παρουσιάζει το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, 
στις 20:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας». Η είσοδος για το κοι-

νό είναι ελεύθερη.
Η Βιβή Γκέκα (μαντολίνο), η Μαριλίζα Παπαδούρη (βιολοντσέλο), ο Δημή-
τρης Παπαγγελίδης (κλασική κιθάρα) και ο Γιώργος Σαλβάνος (πιάνο) θα 
ερμηνεύσουν γνωστά τραγούδια από το ελληνικό σινεμά. Μαζί τους ο τρα-
γουδιστής Βασίλης Γισδάκης, ένας από τους τελευταίους συνεργάτες του 
Μάνου Χατζιδάκι.
Ο Γιώργος Σαλβάνος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Σπούδασε στο Ελληνικό 
Ωδείο πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Από το 1974 συνεργάζεται με κορυφαί-
ους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές (Θεοδωράκη, Σπανό, Γλέζο, Κωχ, 
Φαραντούρη, Νταλάρα, Μητσιά, Παππά, Βιολάρη, Χωματά, Αστεριάδη κ.ά.).
Η Μαριλίζα Παπαδούρη γεννήθηκε στη Λεμεσό. Μελετά βιολοντσέλο στο 
Δημοτικό Ωδείο Λεμεσού και συνεχίζει στην Αθήνα και στη Βουδαπέστη. Το 
1988 επελέγη ως ιδρυτικό και μόνιμο μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Νέων 
Κύπρου. Συνεργάζεται με τους συνθέτες Χρήστο Λεοντή, Μίκη Θεοδωρά-
κη, Νότη Μαυρουδή, Ηλία Ανδριόπουλο, Στέφανο Κορκολή, Μίμη Πλέσσα, 
Νίκο Κυπουργό, Σταμάτη Κραουνάκη κ.ά.

H Βιβή Γκέκα γεννή-
θηκε στην Αθήνα και 
σπούδασε θεωρητικά, 
μονωδία, πιάνο και 
μαντολίνο. Μελέτησε 
βιολοντσέλο και κλα-
σική κιθάρα και πήρε 
πτυχίο ωδικής και 
αρμονίας. Έχει συνερ-
γαστεί με σημαντικούς 
Έλληνες συνθέτες και 
ερμηνευτές ( Χατζιδά-
κις, Θεοδωράκης, Κα-
ρακατσάνης, Λάγιος, 
Ξυδάκης, Κουρουπός, 

Μαυρουδής, Φαραντούρη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Περίδης, Α. Καγιαλόγλου 
κ.ά. Επίσης συνεργάζεται με σημαντικές ορχήστρες της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος της Ορχήστρας των Χρωμάτων και 
της Δημοτικής Αθηναϊκής Μαντολινάτας. Ασχολείται με τη σύνθεση και τον 
αυτοσχεδιασμό, δίνοντας παραστάσεις σε με το συγκρότημα Trio Solvista.
O Δημήτρης Παπαγγελίδης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε κλασική 
κιθάρα στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Συνεργάστηκε με πολλούς σύγχρονους 
Έλληνες συνθέτες, όπως με τον Μ. Θεοδωράκη από το 1977. Είναι μέλος 
της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ από το 1991 και έχει εμφανι-
στεί ως σολίστ σε έργα Vivaldi, Piazzola κ.ά.
Ο Βασίλης Γισδάκης σπούδασε κλασική κιθάρα και θεωρητικά και παρακο-
λούθησε μαθήματα φωνητικής. Το 1989 γνωρίζει τον Μάνο Χατζιδάκι που 
τον πρωτοπαρουσιάζει στη συναυλία του «Σείριου» στο θέατρο Παλλάς τον 
ίδιο χρόνο, τραγουδώντας τρία ανέκδοτα κινηματογραφικά τραγούδια. Από 
το 1989 έως το 1993 συμμετείχε σε όλες τις συναυλίες του συνθέτη και τις 
συναυλίες του «Σείριου». Έχει συνεργαστεί με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, 
το Μουσικό Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονί-
κης, τη Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, την Κα-
μεράτα και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

«Λογοτεχνικές Γέφυρες»: 
ένα αφιέρωμα 
στον Σάλιντζερ

Oι «Λογοτεχνικές Γέφυρες» επιστρέφουν και φέτος. Αυτή 
τη φορά όχι στο Καμπέρειο Θέατρο αλλά στον πολιτι-
στικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» με διοργανωτή το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.

Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου «Λογοτεχνικές Γέφυρες», θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, στις 20:00, και εί-
ναι αφιερωμένη στον Τζερόμ Ντέιβιντ Σάλιντζερ. 
Ομιλητές θα είναι ο Γιάννης Μπασκόζος, συγγραφέας και εκδό-
της, η δρ Δέσποινα Παπαστάθη, φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, η Κατερίνα Σχινά, συγγραφέας και κριτικός λογοτε-
χνίας, και ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, συγγραφέας και κριτικός 
λογοτεχνίας.
Αποσπάσματα του έργου του Σάλιντζερ θα διαβάσει η Ελένη Δη-
μοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Ο Σάλιντζερ είναι ο συγγραφέας του «Φύλακα στη σίκαλη» (1951), 
του πιο αντιπροσωπευτικού έργου του μεταπολεμικού ρεαλισμού. 
«Καταργώντας κάθε σύμβαση γλώσσας αλλά και εφευρίσκοντας τη 
δική του εκδοχή για το autofiction μυθιστόρημα, ο Τζερόμ Ντέιβιντ 
Σάλιντζερ λανσάρει έναν έφηβο παραβατικό ήρωα-αντεστραμμένο 
είδωλο του εαυτού του. Με αναφορές στον Σκοτ Φιτζέραλντ, τον 
Έρνεστ Χέμινγου-
εϊ και τον βρετανό 
ποιητή Ρόμπερτ 
Μπαρνς, όπως επί-
σης και στην αμλε-
τική σεξπιρική 
μελαγχολία, ο Σάλι-
ντζερ προεκτείνει 
τα όρια της λογο-
τεχνίας γράφοντας 
ταυτόχρονα κι ένα 
μυθιστόρημα δρό-
μου με φόντο τη 
Νέα Υόρκη» ανα-
φέρεται σε σχετικό 
σημείωμα. Πέντε χρόνια μετά τον «Φύλακα στη σίκαλη», ο Τζακ Κέ-
ρουακ γράφει το «Στο δρόμο» επεκτείνοντας την περιπλάνηση έξω 
από τη μητρόπολη, διασχίζοντας όλη την αμερικανική ενδοχώρα.
Ο «Φύλακας στη Σίκαλη» είχε απαγορευτεί σε πολλά σχολεία στις 
ΗΠΑ, δεν ήταν λίγοι οι επιθεωρητές της εκπαίδευσης και οι γο-
νείς που πίστευαν πως ο Χόλντεν Κώλφηλντ είναι ένα κάκιστο 
πρότυπο για τα παιδιά τους. Μεταξύ του 1961 και του 1982, «Ο 
φύλακας στη Σίκαλη» ήταν το πιο λογοκριμένο βιβλίο στα γυ-
μνάσια και τις βιβλιοθήκες της Αμερικής, θεωρούμενο ακόμα 
και Βίβλος μίσους, υπεύθυνη για τις δολοφονίες του Κένεντι 
αλλά και του Τζον Λένον. Τόσο ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ όσο και ο 
Μαρκ Τσάπμαν στη δίκη τους παραδέχτηκαν πως «Ο φύλακας» 
ήταν από τα πιο αγαπημένα τους βιβλία.
Δύο χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του, ο Σάλιντζερ επέλε-
ξε να εξαφανιστεί από τη δημοσιότητα περνώντας το υπόλοιπο 
της ζωής του σε ένα περιφρουρούμενο αγρόκτημα στο Κόρνις 
του Νιου Χαμσάιρ. Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, φέτος, και 
σύμφωνα με τη διαθήκη του, δύο νέα βιβλία του αναμένεται να 
κυκλοφορήσουν.
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25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΗΣ Μ. ΓΙΏΤΗ
ΤΟ ΚΔΑΠ μικρόπολις και οι Εκδόσεις 
Διόπτρα παρουσιάζουν το νέο βιβλίο της 
Μαρίνας Γιώτη «Δώσε λύση στο Μελίσσι» την 
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, 6:00 μ.μ. στο χώρο 
του ΚΔΑΠ Μικρόπολις, Ναπολέοντα Ζέρβα 5

27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

ΜΙΑ ΑΡΠΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΛΑΟΥΤΙΕΡΗΣ 
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΟΝ ΓΙΑΓΚΟ Χαιρέτη και τη Maria-Christina 
Harper παρουσιάζει το Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Ιωαννιτών την Πέμπτη 27 Φεβρου-
αρίου, στις 21:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλ-
λας» . Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η δεξιοτέχνης αρπίστα Maria-Christina Harper 
(Λονδίνο) και ο λαουτιέρης Γιάγκος Χαιρέτης 
(Κρήτη), γνωστός από την συνεργασία του 
με τον Γιάννη Αγγελάκα, δημιουργούν ένα 
ντουέτο που συνδυάζει τη μουσική παράδοση 
της Κρήτης με τη σύγχρονη μουσική σκηνή 
του Λονδίνου.
«Τα ιδιαίτερα μουσικά τοπία που ο Χαιρέτης 
δημιουργεί με το λαούτο του, πολλές φορές 
σε ροκ ύφος, μπλέκουν με το δυναμικό και 
πειραματικό παίξιμο της Μαρίας-Χριστίνας 
στην ηλεκτρική της άρπα. Το αποτέλεσμα 
πολλές φορές μυσταγωγικό, άλλες εκρηκτικό 
ή blues προσεγγίζει την κρητική παράδοση με 
πολύπλευρο τρόπο» αναφέρεται σε σχετικό 
σημείωμα.
Το μουσικό δίδυμο έχει εμφανιστεί ξανά στα 
Γιάννενα, και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 
2018, στο Θέατρο «Έκφραση». 

ΠΊΤΣΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΊ Ο ΜΊΚΡΟΣ ΠΡΊΓΚΗΠΑΣ 
(PIZZA, DEMOCRACY AND THE LITTLE PRINCE, 2019)

Νέες φιλίες και βαθιές εσωτερικές ανακαλύψεις 
προκύπτουν μέσα από συζητήσεις μεταξύ παιδιών 
από τη Συρία που αναζητούν άσυλο στην Κωνστα-
ντινούπολη και φοιτητών απ’ όλο τον κόσμο που 
δουλεύουν εθελοντικά στην Τουρκία κατά τη διάρ-
κεια των καλοκαιρινών διακοπών. Καθώς κυλούν 
οι συζητήσεις γίνεται σταδιακά αντιληπτό το ότι, 
ενώ υπάρχουν σαφείς πολιτισμικές διαφορές μετα-
ξύ των συμμετεχόντων, υπάρχει επίσης αρκετό κοι-
νό έδαφος μέσα στο οποίο μπορεί να σφυρηλατηθεί 

μια σχέση φιλίας και εμπιστοσύνης. 
Ένα κομμάτι πίτσα, το ποδόσφαιρο ή μια έκδοση 
του «Μικρού Πρίγκηπα» στα αραβικά γεφυρώνουν 
γλωσσικά και πολιτισμικά χάσματα αποδεικνύοντας 
ότι η ανθρωπιά μπορεί να βρεθεί παντού και να λει-
τουργήσει ως θεμέλιο για την ειρηνική συνύπαρξη.
Το φιλμ κέρδισε το Βραβείου Καλύτερου Ντοκι-
μαντέρ Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ της Σεντό-
να  (ΗΠΑ). Το φιλμ παρουσιάζεται στα Ιωάννινα σε 
πρώτη πανελλήνια προβολή.

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Δύο ντοκιμαντέρ και συζήτηση 
με τους σκηνοθέτες

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβο-
λών του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων 
με τίτλο «Η Άλλη Οθόνη» παρουσιάζει τους 
βραβευμένους κινηματογραφιστές Έλενα 

Χορν και Αλεσάντρο Λεονάρντι με προβολές δύο 
πρόσφατων ντοκιμαντέρ μικρού και μεσαίου μή-
κους την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 8.30 το βρά-

δυ, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής». 
Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των κινηματο-
γραφιστών και του κοινού.  
Τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν είναι: «Πίτσα, Δη-
μοκρατία και ο Μικρός Πρίγκηπας» (Μεγάλη Βρετανί-
α-Τουρκία, 2019, διάρκεια 10’) και «Το Μάθημα» (Με-
γάλη Βρετανία-Γερμανία, 2019, διάρκεια 60’) 

Το Μάθημα
THE LESSON, 2019)

Στην ηλικία των 14, κάθε μαθητής στη Γερμανία 
-συχνά για πρώτη του φορά- αναγκάζεται να αντι-
μετωπίσει την πραγματικότητα για το Ολοκαύτωμα. 
Το «Μάθημα» ακολουθεί τέσσερα παιδιά στην πόλη 
Φρόντενμπουργκ από την πρώτη επαφή τους με το 
θέμα στο σχολικό μάθημα της Ιστορίας στο ταξίδι 
τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ζάξεν-
χαουζεν και στα γήπεδα ποδοσφαίρου όπου συνα-
ντούν νεοναζιστικές ομάδες. Αυτό το «ταξίδι» είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκο.
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις οικογενειακές τους σχέ-
σεις με τον ναζισμό και βρίσκονται μεταξύ προοπτι-

κών, ιδεολογιών και απόψεων και οδηγούνται σε 
διαφορετικές αναγνώσεις μιας βάναυσης και αλλο-
πρόσαλλης Ιστορίας. Οι εμπειρίες και οι ανακαλύψεις 
τους αντικατοπτρίζουν πόσο αποσπασματική και ετε-
ρόκλητη είναι η συλλογική μνήμη για τον εθνικοσοσι-
αλισμό στη Γερμανία και την ανάγκη για μια καλύτερη 
εκπαίδευση πάνω στο θέμα. Το «Μάθημα» φανερώνει 
ότι ακόμη και σε ένα αναπτυγμένο κράτος σαν τη Γερ-
μανία, τα απομεινάρια ενός επαίσχυντου παρελθόντος 
ζουν ακόμη και διαμορφώνουν το μέλλον.
Το φιλμ παρουσιάζεται σε δοκιμαστική προβολή 
στα Ιωάννινα.
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29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

Villagers 
στο Ioannina City

Τα «παιδιά της διπλανής πόρτας» έρχονται στο 
Stage
Οι Villagers of Ioannina City είναι ήδη ένα μουσι-
κό κεφάλαιο από μόνοι τους, αλλά επειδή είναι και 

οι άνθρωποι αυτής της πόλης που ζούμε, είναι γνωστοί και 
αγαπητοί, μια επιστροφή έχει πάντα τη δική της σημασία.
Στις 29 Φεβρουαρίου παίζουν στο Stage, για πρώτη φορά 
μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Age of 
Aquarius, για το οποίο ο Τύπος τα έχει πει ήδη εδώ. 
Από τότε μέχρι τώρα όμως, έχουν μεσολαβήσει τα live που 
«μαθαίνουν» και στον έξω κόσμο ότι η μπάντα δεν έβγαλε 
απλά έναν από τους καλύτερους φετινούς δίσκους, αλλά 
είναι ξεσηκωτική, ευαίσθητα κοινωνική και πολλά άλλα 
πράγματα ακόμα.
Τα εισιτήρια για το Stage ξεκινούν από 10€. Σημεία προ-
πώλησης www.highpriority.gr, www.ticketmaster.gr, δί-
κτυο καταστημάτων Public (gια αγορές μέσω Internet & 
Public υπάρχει επιβάρυνση 10% στην τιμή του εισιτηρίου).
Φυσικά σημεία προπώλησης: Indian Ανεξαρτησίας 14, 
Σφεντόνα Καλλάρη 31, Θυμωμένο Πορτραίτο, Καποδι-
στρίου 20, Beatnik Ανεξαρτησίας 121-123.

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

«ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
ΚΑΛΑΜΑΚΙ» 
ΣΤΟ CASTILLO
ΔΎΟ ΠΑΝΤΕΛΩΣ αταίριαστοι 
κωμικοί, Τσιτσεκλής-Χριστοδού-
λου, συναντιούνται στη σκηνή 
του Castillo από τις 10 το βράδυ. 

1Η ΜΑΡΤΊΟΥ

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΣΤΑΝΙΣΗ 
ΣΤΟ STAGE
Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ Στανίση 
παίζει την 1η Μαρτίου στο 
Stage, με γενικό είσοδο 10 
ευρώ με ποτό

28-29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

«16 Steps To The Ground» από την ομάδα A Priori

Τη νέα της παραγωγή με τίτλο «16 Steps To The 
Ground» ετοιμάζεται να παρουσιάσει η ομάδα 
σύγχρονου χορού «A Priori» στις 28 και 29 Φε-
βρουαρίου, στις 21:00, στην αίθουσα «Β. Πυρσι-

νέλλας» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννι-
τών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα πα-
ραγωγή αποτελεί μια κινησιολογική έρευνα πάνω στον 
ηπειρώτικο παραδοσιακό χορό «ζαγορίσιο» και στον επα-
ναπροσδιορισμό του στις σύγχρονες δομές της δυτικής 
κοινωνίας. «Εικαστικά, δημιουργούμε, ένα σπειροειδή 
καμβά με χώμα ως έμμεση παραπομπή στην πρώτη ύλη 
ύπαρξης. Η σπείρα αποτελεί μια έμμεση σημειολογική 
αναφορά τόσο στους ελικοειδείς ηπειρώτικους χορούς, 
όσο και σε ένα ‘κλειστό’ κοινωνικό σύστημα με προκα-
θορισμένες διαδρομές. Με βάση τα χαρακτηριστικά του 

‘ζαγορίσιου’ χορού, παραλλάζουμε τις ποιότητες, το ύφος 
και τις δυναμικές του και διαμορφώνουμε ένα νέο κινη-
τικό λεξιλόγιο» τονίζεται.
Έτσι, οι τρεις ερμηνεύτριες «παίζουν» με το επαναλαμ-
βανόμενο μοτίβο των 16 βημάτων του «ζαγορίσιου», 
διαγράφουν κυκλικές, παράλληλες και τεμνόμενες δια-
δρομές στον χώρο, καταθέτοντας εν τέλει, τη δική τους 
βιωματική σχέση με την παράδοση, στο σήμερα. 
Σε επίπεδο ηχοτοπίου, η μουσική σύνθεση δημιουργείται 
επί σκηνής, με επιρροές από τους ήχους του ηπειρώτι-
κου φυσικού τοπίου.
« Άραγε μπορεί η παράδοση να λειτουργήσει λυτρωτικά 
και απελευθερωτικά για τον άνθρωπο ερευνώντας την 
εκ νέου; Είναι τελικά οι χοροί μας αυτοί που μας ενώ-
νουν; Και αν ναι, με ποιους τρόπους;» είναι μερικά από 
τα ερωτήματα που επιχειρεί να θίξει η χορευτική ομάδα.. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Iδέα /Χορογραφία: Ελεονώρα Ηλία. Σύμβουλος Δρα-
ματουργίας: Στέλλα Δημητρακοπούλου. Μουσικός επί 
σκηνής / Ηχοτοπία: Βασίλης Λαγδάς. Κατασκευή Κο-
στουμιών: Nίκη Χρονοπούλου. Χορευτές / Ερμηνευτές: 
Μαρία Βλάχου, Κατερίνα Ντίβα, Άννα Παπανικολάου. 
Φωτογραφίες / Τrailer/ Video: Roman Zotter, Μαριλένα 
Γκόνη. Σχεδιασμός Φωτισμού: Κώστας Ζούκας. Παραγω-
γή: A Priori Dance Co.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέ-
ντρου.
Τιμές Εισιτηρίων: 10 ευρώ (γενική είσοδος) και 6 ευρώ 
(μειωμένο: φοιτητικό, μαθητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, 
ανέργων)

■
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ΛΌΥΊΣ 
ΜΠΌΥΝΊΌΥΕΛ: 

Είναι ο πατέρας του σουρεαλιστικού 
κινηματογράφου, αλλά δεν έχει μεί-
νει στην ιστορία μόνο γι' αυτό ή γιατί 
ήταν ένας εμπνευσμένος δημιουρ-

γός, ένας από αυτούς που επηρέασαν όσο λί-
γοι το παγκόσμιο σινεμά. Ο Λουίς Μπουνιου-
έλ κατέκτησε ένα τεράστιο κεφάλαιο της 
ιστορίας τού κινηματογράφου κυρίως γιατί 
έχει ταυτιστεί με ιδέες που πάντα θα αγγί-
ζουν τους ανθρώπους ακόμη και αυτούς που 
είχαν διαφορετικές αντιλήψεις απ' αυτόν. 
Ήταν ένας αμφισβητίας, αιρετικός, αναρχι-
κός, απέναντι σε κάθε εξουσία -εκκλησια-
στική, πολιτική, οικονομική. Απεχθανόταν 
την υποκρισία της αστικής τάξης και της 
θρησκευτικής εξουσίας, δυο θέματα που 
βρίσκουμε σχεδόν πάντα στις ταινίες του. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν το ανατρε-
πτικά διαπεραστικό χιούμορ του, το οποίο 
θα δημιουργήσει σχολή στο σινεμά.
Σήμερα, ακριβώς 120 χρόνια από τη γέννησή 
του, η νεότερη γενιά δυστυχώς ή τον αγνοεί 
ή τον θεωρεί ένα κινηματογραφιστή που ναι 
μεν είχε σπουδαίες ιδέες, αλλά το έργο του 
είναι πλέον ξεπερασμένο. Η διάχυση του 
φαινόμενου της ανώδυνης διασκέδασης, η 
διαφήμιση στα όρια της πλύσης εγκεφάλου, 
με την ανάδειξη των μέτριων ως κάτι το ση-
μαντικό, η τακτική της αποσιώπησης όλων 
αυτών που χάραξαν βαθιά με το ταλέντο και 
τις αναζητήσεις τους την τέχνη, έχουν απο-
μακρύνει το κοινό, ακόμη και αυτό που αγα-
πά το σινεμά, από τον Μπουνιουέλ. Λες και 
η τέχνη έχει ημερομηνία λήξεως, όπως τα... 
γιαούρτια.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΊΩΝΑ 
ΣΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ»

Ο Μπουνιουέλ γεννήθηκε στις 22 Φεβρουα-
ρίου του 1900 στην Καλάντα της Αραγωνίας, 
στην Ισπανία, από εύπορους γονείς. Μεγά-
λωσε σε μια μικρή κλειστή επαρχιακή κοι-
νωνία, παραδοσιακή και θρησκόληπτη, "με-
σαιωνική" όπως τη χαρακτήριζε ο ίδιος, ενώ 
ήταν μαθητής σε αυστηρό καθολικό σχολείο. 
Ανήσυχο πνεύμα, γρήγορα επαναστάτησε σε 
όλα αυτά και εντάχθηκε στο σουρεαλιστικό 
κίνημα της εποχής. Όπως έλεγε «ευτυχώς, 
κάπου ανάμεσα στο τυχαίο και το μυστηρι-
ώδες βρίσκεται η φαντασία, το μόνο πράγμα 
που προστατεύει την ελευθερία μας, παρά το 
γεγονός ότι οι άνθρωποι προσπαθούν συνέ-
χεια να την περιορίσουν ή να την αφανίσουν 
ολοσχερώς».
Στα φοιτητικά του χρόνια θα γνωριστεί με 
τον Λόρκα και τον Σαλβαντόρ Νταλί. Το 1929 
θα γυρίσει την πρώτη του υπερρεαλιστική 
ταινία (μικρού μήκους), τον περίφημο "Αν-
δαλουσιανό Σκύλο", σε σενάριο που έγραψε 
με τον Νταλί. Θα ακολουθήσει το 1930 η σο-
καριστική, για την εποχή της, ταινία "Η Χρυ-
σή Εποχή", σκανδαλίζοντας την συντηρητι-
κή κοινωνία και την αστική τάξη. Ένα φιλμ 
που πολεμήθηκε από τον Τύπο και τελικά 
την απαγόρευσε η αστυνομία για 50 χρόνια!

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΞΊΚΑΝΊΚΗ 
ΠΕΡΊΟΔΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΊΚΗ

Η επικράτηση των φασιστών του Φράν-
κο, μετά τον αιματηρό εμφύλιο, έδιωξε τον 
Μπουνιουέλ από τη χώρα του. Έπειτα από 
μία άκαρπη περιπλάνηση στις ΗΠΑ, θα βρε-
θεί στο Μεξικό, όπου θα βρει την ευκαιρία να 
δουλέψει ελεύθερος και να γυρίσει ορισμέ-
νες αριστουργηματικές ταινίες, όπως "Ξεχα-
σμένοι από την Κοινωνία" και "Εξολοθρευ-
τής Άγγελος".
Ο Φράνκο, σε μία προσπάθεια να πείσει για 
τον φιλελευθερισμό τού καθεστώτος του, 
θα καλέσει τον Μπουνιουέλ να γυρίσει πίσω 
στη χώρα του. Ο ανυπότακτος σκηνοθέτης 
θα απαντήσει στην πρόσκληση με μία πρό-
κληση, γυρίζοντας το 1961 την "Βιριδιάνα", 
παρωδώντας τον Μυστικό Δείπνο. Το κα-
θεστώς έκαψε σχεδόν όλες τις κόπιες, αλλά 
μία ξέφυγε και στάλθηκε στις Κάννες, για να 
κερδίσει το Χρυσό Φοίνικα.
Θα εγκαταλείψει εκ νέου την Ισπανία, για να 
πάει στο Παρίσι, όπου διανύει την ωριμότερη 
περίοδο της σταδιοδρομίας του, τη λεγόμενη 
και "Γαλλική Περίοδο". Εκεί θα σκηνοθετή-
σει και τις σημαντικότερες και γνωστότερες 
ταινίες του, έχοντας ένα θαυμαστό επιτελείο 
ηθοποιών και συνεργατών. Μερικές απ' αυ-
τές είναι: "Το Ημερολόγιο μιας Καμαριέρας" 
(1964) με την Ζαν Μορό, την "Ωραία της 
Ημέρας" απογειώνοντας την Κατρίν Ντενέβ 
και χλευάζοντας τα αστικά ερωτικά πάθη, 
την "Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας" 
(Φερνάντο Ρέι, Πικολί, Στεφάν Οντράν) σα-
τιρίζοντας καυστικά για μια ακόμη φορά την 
αστική τάξη, για την προσποιητή ευγένειά 
της, τους κενούς καλούς τρόπους, τις κα-
τακερματισμένες διαπροσωπικές σχέσεις, 
αλλά και τα συγκαλυμμένα εγκλήματά της.
Έτσι, μετά το έξοχο "Το Φάντασμα της Ελευ-
θερίας" θα ολοκληρώσει το έργο του, με "Το 
Σκοτεινό Αντικείμενο του Πόθου" (1977) ένα 
υπερρεαλιστικό δράμα με καταβολές από 
τον Μαρκήσιο Ντε Σαντ, κάνοντας κομμάτια 
τον πουριτανισμό, με τη γνώριμη δηλητηρι-
ώδη χιουμοριστική του διάθεση.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕ ΤΑ ΟΝΕΊΡΑ

Ο Μπουνιουέλ ήταν ένας εύθυμος πεσιμι-
στής, που μας δίδαξε πώς να αμφισβητούμε. 
Ίσως γι' αυτό να τον έχουν κατηγορήσει για 
τα πάντα. Από προδότη, διεστραμμένο, συ-
κοφάντη, έως προβοκάτορα και εικονοκλά-
στη. Μόνο για τρελό δεν τον έχουν κατηγο-
ρήσει. Ίσως γιατί κατάφερε να αναδείξει την 
τρέλα του πολιτισμού και την προσπάθεια 
χειραγώγησης των ανθρώπων. Ήταν όμως 
και ο άνθρωπος που λάτρευε τα όνειρα, ακό-
μη και τους εφιάλτες. Ήταν η τελευταία του 
καταφυγή προς την ελευθερία. Αυτή που 
βρήκε τελικά στις 23 Ιουλίου του 1983 πε-
θαίνοντας στο αγαπημένο του Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Ο δημιουργός 
που ξετίναξε 
την αστική 
υποκρισία
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΊΩΡΓΌΥ ΤΣΑΝΤΊΚΌΥ ]

Στις 17 Φεβρουαρίου του 1975, κάποιος έβα-
λε τη μουσική στην πρίζα. Πέντε αλάνια 
(κυριολεκτικά) από το Σίντνεϊ, από τη σκω-
τσέζικη κοινότητα της πόλης, κυκλοφόρη-

σαν, μόνο στην Αυστραλία τότε, το High voltage. 
Ήταν το πρώτο άλμπουμ των AC/DC.
Ένας από τους ανθρώπους που η μουσική τους 
γνώμη είναι απόλυτα σεβαστή, έχει πει ότι «οι AC/
DC είναι σαν να πηγαίνεις στα μπουζούκια του ρο-
κενρόλ». Δεν έχει άδικο, καθώς στη μουσική των 
AC/DC πρώτα ερχόταν η αδρεναλίνη και τα παιδιά 

ήταν τέρμα λαϊκά.
Το 1975 ο Άνγκους Γιανγκ, ο ένας από τους δύο κιθα-
ρίστες, ήταν μόλις 20 χρονών και φόραγε τα σχολικά 
του. Ο αδερφός του, ο ευφυής (και μακαρίτης πλέον) 
Μάλκολμ, ήταν λίγο μεγαλύτερος. Ένας ακόμα αδερ-
φός από τη μεγάλη τους οικογένεια ήταν ο «Friday on 
my mind» Τζωρτζ Γιανγκ, που θα έκανε την παραγωγή. 
Στα φωνητικά, μετά από μερικές δοκιμές, είχε 
προσληφθεί το λαϊκότατο τέκνο της σκωτσέζικης 
αποδημίας, ο Μπον Σκοτ, ο οποίος ήταν γενικώς 
«κακά νέα», αλλά και κανονική υψηλή τάση στα 
μικρόφωνα. 
Η μπάντα διάλεξε έναν «κράχτη» για το δίσκο, το 

Baby, please don’t go του Μπιγκ Τζο Γουίλιαμς, 
αλλά γρήγορα, το κομμάτι επισκίασαν οι δικές της 
συνθέσεις: She’s got balls, You ain’t got a hold on 
me, Soul stripper, ήταν μόνο μερικά ενδεικτικά της 
κατάστασης. Οι αφοι Γιανγκ έκαναν θαύματα με τις 
κιθάρες, ο Σκοτ προκαλούσε τα πάντα στη φωνή, 
οι Ρουντ/Έβανς δεν ήταν ακόμα μέλη του γκρουπ, 
αλλά μπήκαν πολύ νωρίς.
Το High Voltage ήταν τόσο δυναμικό που έβγαλε 
τους AC/DC από την Αυστραλία. Μόλις οκτώ μή-
νες αργότερα, ακολούθησε το TNT, όπου πλέον δεν 
υπήρχε καμιά αμφιβολία. 
Η υψηλή τάση είχε έρθει για να μείνει.

Όταν το ροκ μπήκε στην πρίζα
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«Δεν με έχεις δει ποτέ στον δι-
άδρομο ή στο εστιατόριο της 
εταιρείας, αν και εργάζομαι 
για αυτήν. Δουλεύω με 30 

δολάρια την ώρα πάνω σε αυτό το μεγά-
λο πρότζεκτ που αναλάβατε στη Νορβηγία, 
μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με-
σιτείας εργασίας. Μετά θα αναζητήσω κάτι 
αντίστοιχο αλλού -και πάει λέγοντας. Αν 
λάβω θετική αξιολόγηση από την εταιρεία 
για τη δουλειά που κάνω εδώ, θα βελτιώσω 
το προφίλ μου στην πλατφόρμα και πιθανώς 
θα έχω τη δυνατότητα να διεκδικήσω κάτι 
ακόμα καλύτερο ως επόμενο έργο. Σήμερα 
αντλώ περίπου το 70% του εισοδήματός μου 
δουλεύοντας από το σπίτι, με την ώρα, μέσω 
on-line πλατφορμών. Δουλεύω από τη χώρα 
μου, στη χώρα σου. Οι περισσότεροι σαν εμέ-
να όμως, δεν βγάζουν τόσο πολλά. Ρωτάς 
αν με ικανοποιεί ο συγκεκριμένος τρόπος 
δουλειάς... Σίγουρα δεν μου εγγυάται σταθε-
ρότητα "μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει", ούτε 
μου πληρώνει κοινωνική ασφάλιση ή θερι-
νή άδεια μετ' αποδοχών ή την επίσημη, πλη-
ρωμένη από τον εργοδότη κατάρτιση, που 
απαιτείται για να γίνω πιο ανταγωνιστική σε 
αυτό που κάνω... Στα θετικά περιλαμβάνω 
ότι μου δίνει ευελιξία κι αυτονομία. Επίσης 
δουλεύω πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει 
και με εμπνέει, αντί να εργάζομαι κατ’ ανά-
γκη σε μια μόνιμη δουλειά, που απαιτεί προ-
σόντα κατώτερα από τα δικά μου. Κι από ό,τι 
φαίνεται οι άνθρωποι σαν εμένα διαρκώς 
πληθαίνουν»: τη φράση αυτή θα μπορούσε 
να την έχει πει η οποιαδήποτε εργαζόμενη 
στις ΗΠΑ ή και στην Ευρώπη στη λεγόμενη 

«gig economy», που στηρίζει μια νέα μορφή 
εργασίας, την εργασία μέσω διαδικτυακών 
πλατφορμών, η οποία -όπως όλα δείχνουν- 
ήρθε για να μείνει.
Η εργασία μέσω πλατφορμών on-line είναι 
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη νέα μορφή απα-
σχόλησης στον κόσμο. Μόνο το 2018 ο όγκος 
της εργασίας που διεκπεραιώθηκε με μεσι-
τεία μέσω τέτοιων πλατφορμών αυξήθηκε 
κατά 26% σε σχέση με το 2017.
Στις πιο προηγμένες οικονομίες, η τάση αυτή 
βοηθά την αγορά εργασίας να μεταβεί από την 
παραδοσιακή απασχόληση σε πιο ευέλικτες 
-και σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο αβέβαι-
ες- μορφές απασχόλησης. Αυτό πιθανότατα 
εξηγεί γιατί ο όρος «gig economy» ακούγεται 
ολοένα και συχνότερα σε κάθε συζήτηση που 
αφορά την αγορά εργασίας και την προοπτι-
κή της για το μέλλον, παρότι για τους περισ-
σότερους ο ορισμός της είναι θολός.
Ακριβής ορισμός της «gig economy», 
γνωστής και ως «platform economy» ή 
«crowdwork», δεν υπάρχει προς το παρόν στα 
ελληνικά, ωστόσο θα μπορούσε να αποδοθεί 
ως η «οικονομία της πλατφόρμας», καθώς 
αφορά τη ζήτηση και προσφορά εργασίας σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες, όπου οι εργαζό-
μενοι δεν είναι ούτε μόνιμοι, ούτε μερικής 
απασχόλησης. Προσφέρουν συνήθως εργασία 
πάνω σε «gigs», δηλαδή επιμέρους κομμάτια 
ενός ευρύτερου έργου: «gigs» για την ανάπτυ-
ξη λογισμικού, για τη μετάφραση ενός βιβλί-
ου ή ενός οδηγού συναρμολόγησης επίπλων, 
για ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο, για τα γραφικά 
ενός βιντεοπαιχνιδιού ή απλά για το «image 
tagging» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΚΑΊ ΜΕΡΊΚΑ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για 
τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται 
με τον συγκεκριμένο τρόπο παγκοσμίως 
(γνωστών και ως gig workers ή platform 
workers), διαφέρουν σημαντικά από πηγή 
σε πηγή. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα 
της MetLife, στις ΗΠΑ, 30 εκατ. άνθρωποι 
βασίζουν το κύριο εισόδημά τους στη «gig 
economy», ενώ το 67% των εργαζομένων, 
που κατέχουν μια θέση πλήρους απασχό-
λησης δεν θα έλεγαν όχι σε μια δεύτερη 
δουλειά στη «gig economy» (https://www.
metlife.com/content/dam/metlifecom/us/
ebts/pdf/MetLife_EBTS-GigReport_2019.
pdf). Κατά άλλες πηγές ωστόσο, όπως η Τρέ-
χουσα Έρευνα Πληθυσμού (CPS), που πραγ-
ματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής 
των ΗΠΑ και το αμερικανικό Γραφείο Στατι-
στικών Εργασίας (BLS), το ποσοστό των αν-
θρώπων που αντλούν από τη συγκεκριμένη 
μορφή εργασίας το πιο σημαντικό μέρος του 
εισοδήματός τους, δεν ξεπερνά το 0,5% του 
εργατικού δυναμικού.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2% των ενηλί-
κων σε 15 κράτη-μέλη και στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο εκτιμάται ότι αντλεί το κυριότερο μέρος 
του εισοδήματός του από τη «gig economy», 
ενώ ένας στους δέκα έχει κάποια εμπειρία 
από εργασία σε πλατφόρμα, σύμφωνα με την 
έρευνα COLLEEM της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (https://publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/bitstream/JRC112157/jrc112157_
pubsy_platform_workers_in_europe_
science_for_policy.pdf).

Η νέα μορφή απασχόλησης στον πλανήτη
Η εργασία μέσω 
πλατφορμών on-
line είναι η ταχύ-
τερα αναπτυσσό-
μενη νέα μορφή 
απασχόλησης 
στον κόσμο. Μόνο 
το 2018 ο όγκος 
της εργασίας που 
διεκπεραιώθηκε 
με μεσιτεία μέσω 
τέτοιων πλατφορ-
μών αυξήθηκε 
κατά 26% σε σχέ-
ση με το 2017

GIG ECONOMY 
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