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«Καλά, πού βρέθηκαν 
67 κρούσματα;»
ΚΑΤΑΡΧΑΣ, τα χτεσινά 67 κρούσματα ήταν τα 
περισσότερα, σε απόλυτο αριθμό και όχι αναλογία με 
τεστ, στο νομό Ιωαννίνων, μέσα σε ένα 24ωρο.
https://typos-i.gr/article/kala-poy-bre8hkan-67-
kroysmata

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

488 ενεργά κρούσμα-
τα, τα 357 στα Γιάννενα
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ηπείρου ανακοινώνει ότι σύμφω-
να με την εβδομαδιαία ενημέρωση του υφυπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας, τα ενεργά κρούσματα  
στην Ήπειρο ανέρχονται σε 488 ( την προηγούμενη 
Δευτέρα 419). 
https://typos-i.gr/article/488-energa-kroysmata-ta-
357-sta-giannena

Ατελώς 
στα διόδια Ιωαννίνων
ΣΎΜΦΩΝΑ με την Περιφέρεια Ηπείρου, δικαιώ-
θηκε η προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας για τα διόδια της Εγνατίας και τη διέλευση 
των κατοίκων των Ιωαννίνων. Με την απόφαση 
434/2021 έγινε δεκτή η προσφυγή και ως αποτέλε-
σμα, οι κάτοικοι του νομού Ιωαννίνων θα περνάνε 
ατελώς.
https://typos-i.gr/article/atelws-sta-diodia-
iwanninwn

Ξηλώνονται διαφημιστικές 
πινακίδες στην Άρτα
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ θα προχωρήσει στην άμεση αποξήλωση-απο-
μάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια 
σε κοινόχρηστους χώρους και επιφάνειες, σε στύλους ΔΕΗ, πινακίδες 
σήμανσης ΚΟΚ κ.α.
https://typos-i.gr/article/3hlwnontai-diafhmistikes-pinakides-sthn-arta

https://typos-i.gr/article/kala-poy-bre8hkan-67-kroysmata
https://typos-i.gr/article/kala-poy-bre8hkan-67-kroysmata
https://typos-i.gr/article/488-energa-kroysmata-ta-357-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/488-energa-kroysmata-ta-357-sta-giannena
https://typos-i.gr/article/atelws-sta-diodia-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/atelws-sta-diodia-iwanninwn
https://typos-i.gr/article/3hlwnontai-diafhmistikes-pinakides-sthn-arta
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Σε έναν τόπο τόσο καλά 
διαλεγμένο…
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Σε έναν τόπο ιδιαίτερο, με εντυ-
πωσιακή θέα στον Αμβρακικό 
Κόλπο, τη χερσόνησο της Πρέβε-
ζας και το Ιόνιο πέλαγος. Σε έναν 

τόπο έρημο κάτω από το Ζάλογγο και σε 
υψόμετρο 600 μ., σε φυσική οχυρή θέση, 
με τα περάσματα της ιστορίας να βρίσκο-
νται εκεί. Όπως βρίσκονται και εκεί και οι 
ρωγμές του χρόνου.
Το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, χωρη-
τικότητας 6.000 θέσεων, «πάλεψε» όλους 

αυτούς τους αιώνες με τη φθορά του 
χρόνου, «πάλεψε» όμως και με το φυσι-
κό του περιβάλλον. Χτισμένο στα πρανή 
ενός ορεινού όγκου, οι πτώσεις βράχων, 
μεγάλων και μικρών, κάθε παρά  έλειψαν. 
Εδώλια σπασμένα και κερκίδες «ταλαι-
πωρημένες».
Προφανώς, και δεν παύει το αρχαίο αυτό 
θέατρο, χτισμένο τον 3ο αι. π.Χ., να απο-
τελεί ένα σημαντικό τεκμήριο της ιστορί-
ας και του πολιτισμού που επιδιώκει πια 
να «συνομιλήσει» πιο δυναμικά με τους 
επισκέπτες. Μπορεί να έχει παραδοθεί 

στην αναπόφευκτη φθορά, αλλά οι αρχαι-
ολογικές υπηρεσίες καταβάλλουν ιδιαί-
τερες προσπάθειες, τα τελευταία χρόνια, 
να επαναφέρουν το μνημείο σε μια πιο 
«καθαρή» μορφή, με τα δομικά του χαρα-
κτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες, να το 
διαφυλάξουν όσο γίνεται και να το επανε-
ντάξουν στη συλλογική μνήμη και στην 
ιστορική αφήγηση.
Από το 2011 έως το 2015, οι αρχαιολογικές 
υπηρεσίες προχώρησαν στον συστηματι-
κό καθαρισμό του θεάτρου, απομάκρυναν 
έναν μεγάλο βράχο που είχε πέσει στο 

κοίλο, έκαναν στερεώσεις λιθοδομών στο 
σκηνικό οικοδόμημα και διάφορες άλλες 
εργασίες. Το αρχαίο θέατρο της Κασσώ-
πης είναι ένα από τα πέντε θέατρα της 
Ηπείρου που εντάχθηκαν στην «πολιτι-
στική διαδρομή», με χρηματοδότηση από 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020». Υπό τη σκέπη της πολιτιστι-
κής διαδρομής, το σωματείο «Διάζωμα» 
ανέλαβε την εκπόνηση εξειδικευμένων 
μελετών αποκατάστασης του μνημείου, 
τις οποίες παραχώρησε στη συνέχεια στο 
υπουργείο Πολιτισμού. Μετά την έγκριση 

Το αρχαίο θέατρο Κασσώπης το 2021/Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
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των μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολο-
γικό Συμβούλιο, ξεκίνησε η υλοποίηση 
της αποκατάστασης-ανάδειξης του αρχαί-
ου θεάτρου της Κασσώπης.
Από τις πρώτες μέριμνες της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πρέβεζας, με υπεύθυνους έργου 
την αρχαιολόγο Δήμητρα Δρόσου και τον 
αρχιτέκτονα Αχιλλέα Τρανουλίδη, ήταν η 
προστασία του θεάτρου από τις κατολισθή-
σεις και τις καθιζήσεις, η αποχωμάτωση 
και η τεκμηρίωση του δομικού υλικού.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η πι-
λοτικού χαρακτήρα αποκατάσταση της 
μορφής και της γεωμετρίας των πέντε 
πρώτων σειρών εδωλίων σε όλες τις κερ-
κίδες του θεάτρου. Μια αποκατάσταση 
με μεγάλες προκλήσεις, όπως ανέφερε η 
κα Δρόσου κατά την ομιλία της που έγινε 
διαδικτυακά στις 30 Μαρτίου από το σω-
ματείο «Διάζωμα» και το MegaronPlus. 
Όπως είπε, οι εργασίες επανατοποθέ-
τησης των πρώτων σειρών εδωλίων 
βρίσκονται σε εξέλιξη ακολουθώντας 
τα εξής βασικά στάδια: καθαίρεση των 
εδράνων, ανασκαφική διερεύνηση έως 
τον εντοπισμό του φυσικού υπεδάφους, 
διαμόρφωση της απαραίτητης νέας υπό-
βασης, συντήρηση των εδράνων και επα-
νατοποθέτησή τους. Για τα εδώλια που 
έχουν καταστραφεί προβλέπεται η κατα-
σκευή νέων από τεχνητό λίθο.
Σε επαφή με την πρώτη σειρά εδωλίων 
διατηρείται ο εύριπος, ο αγωγός ομβρίων 
που περιτρέχει την ορχήστρα. Στο τρέχον 
έργο αποκαλύφθηκε ανασκαφικά η μορ-
φή και η κατασκευή του αγωγού.
Όσον αφορά το εναπομείνον σκηνικό οικο-
δόμημα του θεάτρου, μετά τη «θεραπεία» 
των καθιζήσεων και την αποτύπωση της 
όψης των τοίχων, ακολούθησε η αποσυ-
ναρμολόγηση και συντήρηση των λίθων 
τους και εν τέλει η αποκατάσταση της νό-
τιας, ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας.
Σύμφωνα με την κα Δρόσου, μεγάλο τμή-
μα του έργου και απαραίτητο συνδετικό 
στάδιο ανάμεσα σε εκείνα της αποκάλυ-
ψης και της αποκατάστασης, αποτελεί η 
συντήρηση του δομικού υλικού. Το τοπι-
κό ασβεστολιθικό πέτρωμα παρουσιάζει 
ποικίλες φθορές όπως ρήγματα, θραύ-
σεις, απώλειες και ασυνέχειες στο υλικό. 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 
επεμβάσεις συντήρησης σε 260 λίθους, 
προερχόμενους από όλα τα μέρη του θε-
άτρου στα οποία πραγματοποιήθηκαν και 
συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης.
«Με την ολοκλήρωση του έργου, ευελ-
πιστούμε ότι θα αποδώσουμε το μνημείο 
πλήρως αναγνώσιμο στο κοινό και θα 
συμβάλλουμε στο να καταστεί η Κασ-
σώπη ελκυστικός προορισμός για τους 
επισκέπτες, αλλά και πηγή πολιτιστικού 
πλούτου για την περιοχή» ήταν η επισή-
μανση της προϊσταμένης Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Πρέβεζας Ανθής Αγγέλη κατά 
την εκδήλωση.

Η κα Αγγέλη έκανε και μια περιγραφή του 
θεάτρου και των αρχιτεκτονικών του με-
λών, αλλά και γενικότερα του αρχαιολογι-
κού χώρου της Κασσώπης.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΣΩΠΗ

Η Κασσώπη, μια πόλη που ιδρύθηκε στο 
πρώτο μισό του 4ου π.Χ., έφτασε στη 
μεγαλύτερη ακμή της τις τελευταίες δε-
καετίες του 3ου π.Χ., οπότε και ο πλη-
θυσμός της υπολογίζεται ότι έφτασε στις 
8.000-10.000 κατοίκους. Συγκαταλέγεται 
στις 170 ηπειρωτικές πόλεις που λεηλα-
τήθηκαν το 176 π.Χ. από τους Ρωμαίους, 
ενώ από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. γνώρισε 
περίοδο ανάκαμψης. Η εγκατάλειψή της 
συνδέεται με την ίδρυση της Νικόπολης 
από τον Οκταβιανό μετά τη νίκη του στη 

ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ., αφού οι 
κάτοικοι της Κασσώπης, όπως και αυτοί 
πολλών γειτονικών περιοχών, αναγκά-
στηκαν να εγκατασταθούν στη νέα πόλη.
Η οργάνωση της αρχαίας αυτής πόλης 
έγινε βάσει του ιπποδάμειου πολεοδομι-
κού συστήματος: 20 παράλληλοι δρόμοι 
που διασταυρώνονται κάθετα με δύο πλα-
τύτερους που διασχίζουν κατά μήκος την 
πόλη, σχηματίζοντας 60 περίπου στενό-
μακρα οικοδομικά τετράγωνα. Η Κασσώ-
πη διέθετε άρτιο αποχετευτικό σύστημα. 
Υπολογίζεται ότι μέσα στον περίβολο της 
πόλης ήταν χτισμένες περίπου 600 οικίες.
Η πόλη είχε την Αγορά της, που αποτε-
λούσε το πολιτικό, εμπορικό και θρησκευ-
τικό κέντρο της πόλης, ένα μικρό θέατρο, 
το καταγώγιο (δημόσιος ξενώνας), το 
πρυτανείο, έναν μικρό ναό αφιερωμένο 

πιθανότητα στην Αφροδίτη, προστάτιδα 
θεά των Κασσωπαίων. Το πιο επιβλητικό 
ίσως δημόσιο οικοδόμημα της Κασσώπης 
είναι, ωστόσο, το μεγάλο θέατρο, απομα-
κρυσμένο από το διοικητικό και εμπορικό 
κέντρο της αρχαίας πόλης.
Η κα Αγγέλη ανέφερε επίσης ότι οι πρώ-
τες σύγχρονες ανασκαφές στην αναφο-
ρές στην Κασσώπη προέρχονται από πε-
ριηγητές του 19ου αι., όπως ο William 
Martin Leake, ο πρώτος που ταύτισε τα 
ερείπια στις πλαγιές του Ζαλόγγου με την 
αρχαία πόλη και παρέδωσε το πρώτο το-
πογραφικό σκαρίφημά της, δημοσιευμέ-
νο το 1835. Ακολούθησαν επισκέψεις και 
άλλων περιηγητών στην Κασσώπη.
Η πρώτη συστηματική έρευνα έγινε μόλις 
τη δεκαετία του 1950 από την Αρχαιολο-
γική Εταιρεία με επικεφαλής τον Σωτήριο 
Δάκαρη, ενώ κατά τα έτη 1977-1983 συ-
νεχίστηκε η συστηματική ανασκαφή στον 
χώρο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
υπό τον Δάκαρη και το Γερμανικό Αρ-
χαιολογικό Ινστιτούτο υπό τους Wolfram 
Hoepfner και Ernst-Ludwig Schwandner.
Δύο δεκαετίες αργότερα, άρχισαν οι πρώ-
τες εργασίες ανάδειξης και αξιοποίησης του 
αρχαιολογικού χώρου της Κασσώπης με 
χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης. Και από τότε, με τη συνδρομή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συνεχίζονται οι 
προσπάθειες των αρχαιολογικών υπηρεσιών 
για την ανάδειξη της αρχαίας Κασσώπης.
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Το αρχαίο θέατρο της Κασσώπης, χωρητικότητας 
6.000 θέσεων, «πάλεψε» όλους αυτούς τους αιώνες 
με τη φθορά του χρόνου, «πάλεψε» 
όμως και με το φυσικό του περιβάλλον.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πολύ συχνά η κυβέρνηση διατείνε-
ται ότι ο εμβολιασμός στην Ελλάδα 
πηγαίνει «καλύτερα από αλλού». 
Είναι ένας επικοινωνιακός τρόπος 

να καλυφθεί μια ευθύνη που δεν είναι δική 
της, αλλά την αναλαμβάνει με «άγαρμπο» 
τρόπο μάλιστα.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
ισχυρίστηκε μόλις χτες ότι «είμαστε στην 5η 
θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που έχουν 
εμβολιάσει ανθρώπους και με τις δύο δό-
σεις».
Είναι μια κάπως διαφορετική εκδοχή του 
αφηγήματος «είμαστε καλύτερα από αλλού», 
το οποίο εν μέρει ισχύει, ωστόσο δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο, σε μια κρι-
σιακή κατάσταση. Επίσης, η κυβέρνηση εί-
ναι «επικοινωνιακά ανακριβής» πολύ συχνά 
και εσκεμμένα.
Τι συμβαίνει όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ECDC;
Καταρχάς, σε επίπεδο παραληφθεισών δόσε-
ων, η Ελλάδα είναι στη 9η θέση των συνο-
λικών παραλαβών στον ευρωπαϊκό οικονο-

μικό χώρο. Πάνω από την Ελλάδα υπάρχουν 
χώρες όπως η Ουγγαρία, το Βέλγιο και η 
Αυστρία, με παραπλήσιο αριθμό πληθυσμού 
ή και μικρότερο, όπως επίσης, μεγαλύτερες 
χώρες από την Ελλάδα, έχουν παραλάβει μι-
κρότερο αριθμό δόσεων.
Δεύτερον, η Ελλάδα είναι επίσης 10η στις χο-
ρηγημένες δόσεις.
Τρίτον, στο ποσοστό χορηγημένων επί πα-
ραληφθεισών δόσεων, η Ελλάδα είναι 20η, 
με ποσοστό 80,9%. Η Πορτογαλία που έχει 
σχεδόν ίσο πληθυσμό με την Ελλάδα και έχει 
παραλάβει περίπου ίδιο αριθμό δόσεων έχει 
χορηγήσει το 90%.
Κοινώς, η διαδικασία προχωράει με σταθε-
ρούς ρυθμούς, πλην όμως αργούς. Οι ανακοι-
νώσεις τύπου «πάμε καλύτερα από άλλους» 
είναι αποκλειστικά και μόνο για πολιτική κα-
τανάλωση και δεν απηχούν την πραγματική 
κατάσταση ή πιο σωστά, δεν έχουν κάποια 
χρησιμότητα να αναφέρονται σε επίπεδο… 
«εμβολιαστικού πρωταθλητισμού».
Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο είναι το εξής: 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ECDC, έχουν 
παραληφθεί από την Ελλάδα 2.214.690 
δόσεις και έχουν χορηγηθεί 1.697.663 ή 

1.739.051 σύμφωνα με την πιο πρόσφατη 
ενημέρωση από το emvolio.gov.gr.
Αυτό σημαίνει ότι σε απόθεμα υπάρχουν 
475.639 δόσεις, σύμφωνα με την τελευταία 
ενημέρωση του συστήματος.
Σύμφωνα με τον ECDC που υπολογίζει 
1.697.663 χορηγημένες δόσεις, μένουν σε 
απόθεμα 185.158 AstraZeneca (που γίνεται 
με μεγαλύτερη χρονική απόσταση μετα-
ξύ δόσεων), 126.526 Moderna και 205.343 
Pfizer/ΒioNTech. 
Οι πρώτες δόσεις μέχρι χτες, ήταν 1.144.370 
και οι δεύτερες, η ολοκλήρωση δηλαδή 
του εμβολιασμού, 624.681 συνολικά. Οπότε, 
492.374 συμπολίτες έχουν κλείσει ήδη 2ο ρα-
ντεβού για εμβολιασμό, ανάλογα με το είδος 
που κάνουν. 
Επίσης, στην τελευταία ενημέρωση, ο γ.γ. 
του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστο-
κλέους ενημέρωνε ότι ήδη, έχουν κλειστεί 
460.000 ραντεβού (ήτοι 230.000 πολίτες) ηλι-
κιών 70-74 και επίκεινται ραντεβού και για 
νέα ηλικιακή ομάδα, σύντομα.
Οπότε, η μαζική παραλαβή νέων εμβολίων 
είναι απόλυτα αναγκαία, το συντομότερο δυ-
νατό… 

Πόσα (και ποια) 
είναι τα αποθέματα 
εμβολίων στην Ελλάδα

H διαδικασία προ-
χωράει με σταθε-
ρούς ρυθμούς, πλην 
όμως αργούς. Οι 
ανακοινώσεις τύπου 
«πάμε καλύτερα 
από άλλους» είναι 
αποκλειστικά και 
μόνο για πολιτική 
κατανάλωση και 
δεν απηχούν την 
πραγματική κατά-
σταση ή πιο σωστά, 
δεν έχουν κάποια 
χρησιμότητα να 
αναφέρονται σε 
επίπεδο… «εμβολια-
στικού πρωταθλητι-
σμού».
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Η 4η βιομηχανική επανάσταση 
στο τοπίο της σύγχρονης Κίνας
[ Του ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, 
μεταδιδακτορικού ερευνητή στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 
Υπολογιστών του ΕΜΠ ]

Το παρόν κείμενο στην πρώτη 
του έκδοση δημιουργήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2019, και ενημε-
ρώθηκε σε σημεία, με αφορμή 
το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου 

του Branko Milanovic, «Καπιταλισμός 
χωρίς αντίπαλο. Το μέλλον του συστήμα-
τος που κυβερνά τον κόσμο», η ελληνική 
έκδοση του οποίου είναι διαθέσιμη από 
τις εκδόσεις Πόλις. Στο τρίτο κεφάλαιο 
του βιβλίου αυτού, ο Branko Milanovic 
επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα χαρακτη-
ριστικά του πολιτικού καπιταλισμού μέσα 
από το παράδειγμα της σύγχρονης Κίνας. 
Εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οργανώ-
νεται η εκδοχή του πολιτικού καπιταλι-
σμού από το Κομμουνιστικό κόμμα Κίνας 
-ΚΚΚ (διακυβέρνηση 1949 έως σήμερα) 
και στην επιτάχυνσή του μέσω της στρο-
φής του Ντενγκ Σιαοπίνγκ τη δεκαετία 
του 1980. Η εποχή της φιλοδοξίας για τη 
σύγχρονη Κίνα ενισχύεται μέσα από την 
κεντρικά διευθυνόμενη υποστήριξη των 
μεγάλων αποστολών για τους κρίσιμους 
τεχνολογικούς τομείς της 4ης βιομηχα-
νικής επανάστασης, αμφισβητώντας την 
πρωτοκαθεδρία της δυτικής κυριαρχίας 
στα αντίστοιχα πεδία. Το τίμημα της αυ-
ξημένης ανισότητας και της αστάθειας, 
λόγω της εκχωρημένης δυνατότητας για 
υλοποίηση των παραπάνω αποστολών, 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προ-
κλήσεις για το μέλλον του πολιτικού κα-
πιταλισμού της Κίνας, όπως αναδεικνύει 
ο Milanovic.
Η παρακάτω καταγραφή -αντλώντας 
στοιχεία από την εμπειρία ενός συνε-
δρίου φωτονικών επικοινωνιών στην 
Chengdu- επιχειρεί να συνεισφέρει στην 
κατανόηση της σημερινής εκδοχής του 
κινεζικού παραδείγματος μέσα από την 
οπτική γωνία της αξιοποίησης των σύγ-
χρονων τεχνολογιών του ICT (Information 
& Communication Technologies–ICT) 
και των δυνατοτήτων του κβαντικού άλ-
ματος. Παράλληλα με τα δομικά στοιχεία 
του πολιτικού καπιταλισμού της Κίνας, 
οι εξελίξεις στους τομείς των παραπάνω 
πεδίων τεχνολογίας επηρεάζουν τα χα-
ρακτηριστικά του κινεζικού πειράματος, 

Στην εποχή της επιτάχυνσης, οι κλασικές τεχνικές επιτήρησης και ελέγχου αντικαθίστανται από το ψηφιακό οπλοστάσιο της 
εποχής που συνδυάζει τεχνικές αναγνώρισης προσώπου με χρήση μεγάλου αριθμού CCTV καμερών. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ▶
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από το δυναμισμό της οικονομίας και την 
αύξηση της ανισότητας της έως τις σύγ-
χρονες εκδοχές ψηφιακής επιτήρησης 
και ελέγχου.
«Η εξέλιξη στις βαθμίδες των κινεζικών 
πανεπιστημίων έχει γίνει αρκετά απαιτητι-
κή τα τελευταία χρόνια καθώς όλο και πε-
ρισσότεροι ακαδημαϊκοί επιστρέφουν από 
τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για να συνεχίσουν 
την πορεία τους εδώ και ο ανταγωνισμός 
είναι μεγάλος...» ήταν τα λόγια της Chen, 
της καθηγήτριας από το πανεπιστήμιο της 
Σιάν, η οποία ολοκλήρωσε το διδακτορικό 
της στο εθνικό κέντρο έρευνας CNRS στο 
Παρίσι. Στριμωγμένη δίπλα σε δεκάδες 
φοιτητές από ασιατικά πανεπιστήμια που 
συμμετέχουν στο συνέδριο Φωτονικών 
Επικοινωνιών της Chengdu, αναγνωρίζει 
πως τα αποτελέσματα της τάσης αυτής 
συνεισφέρουν σήμερα στην ανάδειξη της 
Κίνας ως πρωταγωνίστρια, σε μια σειρά 
από κρίσιμα πεδία της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Τέσσερις δεκαετίες μετά από 
το πρώτο ταξίδι μικρού αριθμού υποτρό-
φων φοιτητών στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της 
πολιτικής του ανοίγματος του Ντενγκ 
Σιαοπίνγκ που ακολούθησε το τέλος της 
Πολιτιστικής Επανάστασης και την απο-
κατάσταση των διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, η τάση επιστρο-
φής ανιχνεύεται στο υψηλά εξειδικευμέ-
νο προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύτηκε σε 
κορυφαία δυτικά πανεπιστήμια και τώρα 
επιστρέφει προκειμένου να συνεχίσει 
μέσα από τα κινέζικα ιδρύματα.

Νωρίτερα ο Zhang, εκθειάζο-
ντας την ποιότητα ζωής και 
το χαμηλό κόστος ενοικίων 
στην Chengdu, μοιράστηκε 
την επιθυμία του να κατα-

φέρει κάποια στιγμή να εργαστεί σε κά-
ποια από τις μεγάλες εταιρείες της πόλης, 
μετακινούμενος από τη Σαγκάη. Ο Zhang 
επέστρεψε πριν από δύο χρόνια στη Σα-
γκάη και εργάζεται σε εταιρεία που ασχο-
λείται με τις κβαντικές τεχνολογίες, αφού 
προηγουμένως συμμετείχε στο ερευνητι-
κό hub της Futurewei στην Καλιφόρνια. 
«Οι προκλήσεις στο πεδίο της υλοποίησης 
των Κβαντικών Επικοινωνιών για τις ζεύ-
ξεις μεγάλων αποστάσεων είναι πολλές, 
στο τέλος όμως ο Micius θα καταφέρει να 
μας βοηθήσει», αναφέρει χαμογελώντας. 
Ο δορυφόρος Micius άρχισε να λειτουργεί 
τον Σεπτέμβριο του 2016 από την Ακα-
δημία Επιστημών της Κίνας, με σκοπό 
να προσφέρει ένα κβαντικό εργαστήριο 
για τη διεξαγωγή πειραμάτων κβαντικών 
καναλιών μεγάλου μήκους σε συνεργασία 
με επίγειους σταθμούς τόσο στην Ασία 
όσο και στην Ευρώπη. Η Κβαντική ηγε-
μονία αποτελεί μια από τις μεγάλες προ-
κλήσεις για την Κίνα τόσο στο πεδίο του 
κβαντικού υπολογιστή όσο και των κβα-
ντικών επικοινωνιών, ενώ οι ασύρματες 

δορυφορικές ζεύξεις μέσω του Micius 
προωθούνται ως ο πιλότος για την ανά-
πτυξη του κβαντικού ίντερνετ σε παγκό-
σμια κλίμακα.
«Στόχος είναι σε λίγα χρόνια να υπάρχει η 
δυνατότητα για εγχώρια παραγωγή όλης 
της αλυσίδας οπτικών διατάξεων για την 
κάλυψη των αναγκών των οπτικών συστη-
μάτων επικοινωνιών» αναφέρει ο Hao, 
ιδρυτής μιας startup στη Γουχάν για σχε-
διασμό laser chips. Στη ζώνη καινοτομίας 
της Optics Valley που έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια στην επαρχία Χουμπέι 
φαίνεται να ακολουθείται το παράδειγ-
μα της Αριζόνα, εκεί που στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και με πρότυπο την 
Silicon valley αναπτύχθηκε ένα τεχνολο-
γικό δίκτυο εταιρειών και ερευνητικών 
ομάδων με επίκεντρο τις οπτικές τεχνο-
λογίες.
Στους διπλανούς χώρους φιλοξενούνται 
οι παράλληλες τεχνικές ενότητες του συ-
νεδρίου, με τους ερευνητές να παρουσι-
άζουν τις εργασίες τους σε περιοχές των 
οπτικών επικοινωνιών δίνοντας ιδιαίτε-
ρη έμφαση στη διαχείριση των δεδομέ-
νων μεγάλης κλίμακας (Big Data) μέσω 
των εργαλείων της Μηχανικής Μάθησης 
και Τεχνητής Νοημοσύνης με σκοπό τη 
βελτίωση των επιδόσεων των δικτύ-
ων. «Η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής 
(Human-to-Machine Communication – 
H2M) έχει διαφορετικές ανάγκες προδια-
γραφών από αυτές που υπάρχουν σήμερα, 
και με την υποβοήθηση της τεχνητής νοη-
μοσύνης θα σχεδιαστούν σε νέα βάση οι δι-
κτυακές αρχιτεκτονικές των μελλοντικών 
δικτύων 5G+», το κεντρικό μήνυμα μιας 
παρουσίασης επικεντρωμένης στο ίντερ-
νετ των ικανοτήτων (Internet of Skills), 
μιας προσέγγιση που βασίζεται στη συ-
νεργασία των δικτύων σχεδόν μηδενικής 
καθυστέρησης και των εργαλείων της 
τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός της, να 
ανοίξει την πόρτα στην επόμενη γενιά 
τηλε-εργασίας οπότε θα αξιοποιείται ένα 
υβριδικό υπόστρωμα ψηφιακού και φυσι-
κού κόσμου και θα δίνεται η δυνατότητα 
να μετακινούνται ψηφιακά ομοιώματα 
και ολογράμματα. Η Κίνα, όπως και οι 
υπόλοιπες χώρες της Ασιατικής Ζώνης, 
ονειρεύεται – και φαίνεται να καταφέρνει 
στα πρώτα μέτρα της διαδρομής - να είναι 
στις πρωταγωνίστριες στην εποχή της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης, ακόμα και 
εάν η ίδια δεν κατάφερε να έχει ουσιαστι-
κή συμβολή στον καθορισμό της ατζέντας 
για τις τεχνολογικές αλλαγές και βιομηχα-
νικές επαναστάσεις των προηγούμενων 
αιώνων.
Οι παραπάνω μελέτες για τα δίκτυα του 
μέλλοντος διευκολύνονται από τη χρή-
ση των Big Data. Στην Κίνα η πρόσβαση 
σε αυτά τα δεδομένα διεξάγεται χωρίς 
κανέναν περιορισμό από τα φίλτρα προ-
στασίας της ιδιωτικότητας, σε αντίθεση 

με ό,τι ισχύει και έχει θεσπιστεί, όσον 
αφορά στον γενικό κανονισμό προστασί-
ας τους, στην Ευρώπη (GDPR). Η παρά-
μετρος αυτή είναι πιθανό να προσφέρει 
στην κινεζική ερευνητική κοινότητα ένα 
τεχνολογικό προβάδισμα στον αγώνα της 
Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα δεδομένα απο-
τελούν για την Κίνα τον ψηφιακό πόρο ο 
οποίος αξιοποιείται χωρίς κανένα φίλτρο 
της προστασίας ιδιωτικότητας των χρη-
στών με σκοπό την υποστήριξη επιμέ-
ρους κλάδων της οικονομίας, καθώς και 
την επίτευξη της βελτιστοποίησης της 
αποτελεσματικότητας στο ψηφιακό περι-
βάλλον κεντρικού σχεδιασμού της κινεζι-
κής κυβέρνησης. Ωστόσο, τη δυστοπική 
πλευρά της παραπάνω στρατηγικής όσον 
αφορά στη διαχείριση των δεδομένων, 
την παρατηρεί κανείς στον τεράστιο αριθ-
μό καμερών ασφαλείας που είναι απλω-
μένες στις κινεζικές μητροπόλεις οι οποί-
ες σε συνεργασία με τους αλγόριθμους 
αναγνώρισης προσώπων, συνθέτουν ένα 
οργουελικό πλέγμα ψηφιακής καταστο-
λής και επιτήρησης. Η τάση αυτή καθιστά 
τις κινεζικές μητροπόλεις στην κορυφή 
της ψηφιακής επιτήρησης με προσεγγι-
στικούς υπολογισμούς για λειτουργία μιας 
κάμερας ανά δύο κατοίκους το 2020.

Το πάρκο δίπλα από το συνεδρι-
ακό κέντρο είναι από τα σημεία 
που επιβεβαιώνει τους ισχυ-
ρισμούς του Zheng για τους 
υψηλούς δείκτες ποιότητας 

της καθημερινότητας, ενώ εμφανίζεται 
ταυτόχρονα και ως ο προθάλαμος μιας 
ζώνης της πόλης που μιμείται το μοτίβο 
των μητροπόλεων της Silicon Valley. Η 
ζώνη καινοτομίας φιλοξενεί τα γραφεία 
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας τα οποία 
γειτνιάζουν με το χρηματοπιστωτικό κέ-
ντρο και τις τράπεζες που έχουν αναλάβει 
τη χρηματοδότηση του γιγάντιου σχεδίου 
μετάβασης. Στα όρια της ζώνης υπάρ-
χει το πάρκο φιλοξενίας των startups 
(incubation park), το οποίο έχει αναδει-
χθεί σε κόμβο για τις δραστηριότητες της 
χώρας στο πεδίο της βιομηχανίας των 
ψηφιακών παιχνιδιών (gaming). Οι συ-
γκεκριμένες ενότητες της ζώνης καινο-
τομίας αποτελούν την καρδιά της γραμ-
μής 1 του μετρό της Chengdu την πρώτη 
γραμμή μετρό που λειτούργησε στη νοτι-
οδυτική Κίνα και ξεκίνησε μόλις πριν από 
λίγα χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2010. 
Σαν να ήθελαν οι σχεδιαστές της πόλης 
να αναδείξουν πως το μέλλον της κινεζι-
κής αυτής μητρόπολης θα εκκινήσει από 
δραστηριότητες σε τομείς υψηλής τεχνο-
λογικής εξειδίκευσης.
Η καθημερινότητα του μετρό της 
Chengdu είναι ίσως ο καλύτερος καθρέ-
φτης των γρήγορων μετασχηματισμών 
και της επιτάχυνσης που βιώνει η πόλη 
την τελευταία δεκαετία. Μια υποδομή 

Εδώ και καιρό, ανοι-
χτές πλατφόρμες 
κβαντικής υπολογι-
στικής προσφέρο-
νται από τεχνολογι-
κούς παρόχους μέσω 
της πρόσβασης στο 
Quantum cloud. Η 
Κίνα επιχειρεί να 
περάσει ένα βήμα 
πιο πέρα με την ει-
σαγωγή τους στον 
κορμό του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος. 
Η ορμή και η δυνα-
μική για το αύριο 
μέσα από τον ρόλο 
του πρωταγωνιστή, 
μοιάζει να είναι η 
προσδοκία αυτής 
της μητρόπολης της 
Κίνας. Μέσα από 
τις αντιφάσεις των 
ταχύτατων μετασχη-
ματισμών, το βάθεμα 
της ψηφιακής μετά-
βασης και του ερχό-
μενου κβαντικού άλ-
ματος, τις δυναμικές 
της νέας ανισότητας 
και ένα διεθνές τοπίο 
που γίνεται ολοέ-
να και πιο σύνθετο, 
οι «ενδιαφέροντες 
καιροί» είναι σίγουρο 
πως έχουν φτάσει 
για τις κινεζικές μη-
τροπόλεις.

https://www.globaltimes.cn/content/1055896.shtml
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01339.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01339.pdf
http://www.chinaopticsvalley.com
http://www.chinaopticsvalley.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Optics_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Optics_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Optics_Valley
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τρένου που εγκαταστάθηκε επιτυχώς μό-
λις το 2010, θα ήταν από τις πρώτες στον 
κόσμο που εγκαινίασε τις υπηρεσίες 5G 
στους σταθμούς της. Σε αυτούς τους σταθ-
μούς συναντάς καθημερινά ανθρώπους 
της προηγούμενης γενιάς να μεταφέρουν 
αγροτικά προϊόντα στα ψάθινα καλαθάκια 
και την ίδια στιγμή δίπλα τους, νέους και 
νέες απορροφημένους στις ταμπλέτες 
τους, πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την 
ψηφιακή πραγματικότητα του σήμερα. 
Νέους και νέες που εργάζονται σε κρατι-
κές και ιδιωτικές επιχειρήσεις με μισθούς 
που αντιστοιχούν στο όριο της αξιοπρε-
πούς διαβίωσης, δίπλα σε ανθρώπους 
που εμπίπτουν στα δυναμικά στρώματα 
και οι οποίοι αφενός με τις δεξιότητές 
τους και αφετέρου εκμεταλλευόμενοι τη 
δυναμική της χώρας, πλασσάρονται πλέ-
ον στο μπροστά κάθισμα της παγκόσμιας 
ανάπτυξης και της διαμόρφωσης των οι-
κονομικών ρευμάτων του 21ου αιώνα. Η 
παρουσία των τελευταίων αποτελεί και 
την κινητήρια δύναμη της ανισότητας 
στην περίοδο της επιτάχυνσης καθώς, 
ενώ τα τέλη της δεκαετίας του 1980 τα 
υψηλόβαθμα κρατικά στελέχη και οι 
επιλεγμένες κατηγορίες εργαζόμενων 
αποτελούσαν την οικονομική ελίτ των 
κινεζικών μητροπόλεων, σήμερα αυτές 
έχουν αντικατασταθεί από τα υπερεξειδι-
κευμένα στελέχη της ψηφιακής εποχής 
και τους ιδιοκτήτες μικρών και μεγάλων 
επιχειρήσεων.

Πίσω από το πελώριο άγαλμα 
του Μάο Τσε Τουνγκ, στην 
κεντρική πλατεία της Tianfu, 
βρίσκεται το Μουσείο Επι-
στημών και Τεχνολογίας του 

Sichuan. Σε αντίθεση με την είσοδο του 
Μουσείου Επιστημών του Λονδίνου στο 
οποίο απλώνεται η ιστορία της πρώτης 
βιομηχανικής επανάστασης μέσα από τις 
πρώτες μηχανές του Watt, στην είσοδο 
του μουσείου του Sichuan σε καλωσορί-
ζουν οι θεμελιωτές της Σύγχρονης Φυσι-
κής του 20ου αιώνα – προερχόμενοι όλοι 
από την ταραχώδη εποχή της Κβαντικής 
Στιγμής στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου 
– πριν απλωθεί μπροστά σου το σχέδιο 
για την επιτάχυνση προς το μέλλον. Δί-
πλα στην παρουσίαση των προγραμμά-
των υποστήριξης της έρευνας και τεχνο-
λογίας από το κινεζικό κράτος το οποίο 
έχει επενδύσει τεράστια ποσά τα τελευ-
ταία χρόνια, οι μαθητές και οι φοιτητές 
εξοικειώνονται με ιδέες και προσεγγίσεις 
από την εποχή του κβαντικού άλματος. 
Η κατεύθυνση αυτή διαπερνά και τα εκ-
παιδευτικά προγράμματα, αξιοποιώντας 
χαμηλού κόστους μηχανές με μικρό αριθ-
μό qubits για να εξοικειωθούν οι μαθητές 
με τους κβαντικούς αλγορίθμους. Δίπλα 
στον ανταγωνισμό για την επίτευξη ενός 
ισχυρού κβαντικού υπολογιστή από τα με-

γάλα προγράμματα ανάπτυξης τεχνολο-
γίας, η προσπάθεια της εξοικείωσης του 
γενικού κοινού με τον προγραμματισμό 
αυτών των μηχανών αποτελεί ένα εξίσου 
σημαντικό πεδίο που απασχολεί την περι-
οχή της κβαντικής πληροφορίας. Εδώ και 
καιρό, ανοιχτές πλατφόρμες κβαντικής 
υπολογιστικής προσφέρονται από τεχνο-
λογικούς παρόχους μέσω της πρόσβασης 
στο Quantum cloud. Η Κίνα επιχειρεί να 
περάσει ένα βήμα πιο πέρα με την εισα-
γωγή τους στον κορμό του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Η ορμή και η δυναμική 
για το αύριο μέσα από τον ρόλο του πρω-
ταγωνιστή, μοιάζει να είναι η προσδοκία 
αυτής της μητρόπολης της Κίνας. Μέσα 
από τις αντιφάσεις των ταχύτατων μετα-
σχηματισμών, το βάθεμα της ψηφιακής 
μετάβασης και του ερχόμενου κβαντικού 
άλματος, τις δυναμικές της νέας ανισότη-
τας και ένα διεθνές τοπίο που γίνεται ολο-
ένα και πιο σύνθετο, οι «ενδιαφέροντες 
καιροί» είναι σίγουρο πως έχουν φτάσει 
για τις κινεζικές μητροπόλεις.

SOURCES:

[1] http://www.globaltimes.cn/
content/1055896.shtml

[2] https://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1707/1707.01339.pdf

[3] http://www.
chinaopticsvalley.com/

[4] https://en.wikipedia.org/
wiki/Optics_Valley 

[5] https://www.ericsson.
com/en/blog/2018/10/the-
emergence-of-the-internet-of-
skills

[6] https://venturebeat.
com/2020/07/14/samsung-
expect-6g-in-2028-enabling-
mobile-holograms-and-digital-
twins/

[7] http://www.globaltimes.cn/
content/1051715.shtml

[8] https://www.scmp.
com/news/china/society/
article/3023455/report-finds-
cities-china-most-monitored-
world

[9] https://www.techinasia.
com/chinas-2ndtier-tech-hubs

[10] http://www.chengdurail.
com/index_en.html

[11] https://www.chinadaily.
com.cn/a/201901/07/
WS5c32b0fba31068606745f325.
html

[12] https://www.
globallivingwage.org/wp-
content/uploads/2018/05/
Chengdu-China-Living-Wage-
Benchmark-Report.pdf

[13] https://wid.world/news-
article/new-paper-on-urban-
elite-transformation-in-
china-1988-2013/

[14] https://www.sciencemag.
org/news/2018/10/surging-rd-
spending-china-narrows-gap-
united-states

[15] https://www.
discovermagazine.com/
technology/a-desktop-
quantum-computer-for-just-
usd5-000?fbclid=IwAR2JUql
Nxv6nUX0YoGBGya41waPu
9q-gbUxZ8fXOF4KBdp27mlV_
XqYvWJM 

Δραστηριότητες στο μουσείο Τεχνολογίας και Επιστημών του Sichuan με φόντο τις αρχές 
της θεμελίωσης της Κβαντικής Φυσικής κατά τον 20ο αιώνα.

https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Report.pdf
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Report.pdf
https://wid.world/news-article/new-paper-on-urban-elite-transformation-in-china-1988-2013/
https://wid.world/news-article/new-paper-on-urban-elite-transformation-in-china-1988-2013/
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/surging-rd-spending-china-narrows-gap-united-states
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR2JUqlNxv6nUX0YoGBGya41waPu9q-gbUxZ8fXOF4KBdp27mlV_XqYvWJM
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR2JUqlNxv6nUX0YoGBGya41waPu9q-gbUxZ8fXOF4KBdp27mlV_XqYvWJM
http://www.globaltimes.cn/content/1055896.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1055896.shtml
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01339.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1707/1707.01339.pdf
http://www.chinaopticsvalley.com/
http://www.chinaopticsvalley.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Optics_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Optics_Valley
https://www.ericsson.com/en/blog/2018/10/the-emergence-of-the-internet-of-skills
https://www.ericsson.com/en/blog/2018/10/the-emergence-of-the-internet-of-skills
https://www.ericsson.com/en/blog/2018/10/the-emergence-of-the-internet-of-skills
https://www.ericsson.com/en/blog/2018/10/the-emergence-of-the-internet-of-skills
https://venturebeat.com/2020/07/14/samsung-expect-6g-in-2028-enabling-mobile-holograms-and-digital-t
https://venturebeat.com/2020/07/14/samsung-expect-6g-in-2028-enabling-mobile-holograms-and-digital-t
https://venturebeat.com/2020/07/14/samsung-expect-6g-in-2028-enabling-mobile-holograms-and-digital-t
https://venturebeat.com/2020/07/14/samsung-expect-6g-in-2028-enabling-mobile-holograms-and-digital-t
https://venturebeat.com/2020/07/14/samsung-expect-6g-in-2028-enabling-mobile-holograms-and-digital-t
http://www.globaltimes.cn/content/1051715.shtml
http://www.globaltimes.cn/content/1051715.shtml
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3023455/report-finds-cities-china-most-monitored-wor
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3023455/report-finds-cities-china-most-monitored-wor
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3023455/report-finds-cities-china-most-monitored-wor
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3023455/report-finds-cities-china-most-monitored-wor
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3023455/report-finds-cities-china-most-monitored-wor
https://www.techinasia.com/chinas-2ndtier-tech-hubs
https://www.techinasia.com/chinas-2ndtier-tech-hubs
http://www.chengdurail.com/index_en.html
http://www.chengdurail.com/index_en.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/07/WS5c32b0fba31068606745f325.html
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Repo
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Repo
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Repo
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Repo
https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/05/Chengdu-China-Living-Wage-Benchmark-Repo
https://wid.world/news-article/new-paper-on-urban-elite-transformation-in-china-1988-2013/
https://wid.world/news-article/new-paper-on-urban-elite-transformation-in-china-1988-2013/
https://wid.world/news-article/new-paper-on-urban-elite-transformation-in-china-1988-2013/
https://wid.world/news-article/new-paper-on-urban-elite-transformation-in-china-1988-2013/
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/surging-rd-spending-china-narrows-gap-united-states
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/surging-rd-spending-china-narrows-gap-united-states
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/surging-rd-spending-china-narrows-gap-united-states
https://www.sciencemag.org/news/2018/10/surging-rd-spending-china-narrows-gap-united-states
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR
https://www.discovermagazine.com/technology/a-desktop-quantum-computer-for-just-usd5-000?fbclid=IwAR


10|Πρόσωπα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΈΝΤΙ ΜΈΡΦΙ

Από τις χρυσές επιτυχίες 
στα… Χρυσά Βατόμουρα

Ο Έντι Μέρφι έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, επισκιάζοντας ακόμη και το είδωλό του, τον 
Ρίτσαρντ Πράιορ, και δίνοντας υποσχέσεις στο Χόλιγουντ ότι βρήκε τον μαύρο κωμικό που ζητούσε. Με εφόδιο το πηγαίο 

ταλέντο του και τις εμφανίσεις του ως stand up comedian, αλλά και την ένταξή του στο καστ του δημοφιλούς τηλεοπτικού 
«Saturday Night Live», ο Έντι Μέρφι μπούκαρε στα κινηματογραφικά πλατό με την ορμή και με την άγνοια του κινδύνου που 

κρύβει ένα είδος το οποίο είχε ήδη αρχίσει να παρακμάζει. .
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Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. 
Τη δεκαετία του ‘90 άρχισε να 
παίρνει την κάτω βόλτα, ενώ ο 
21ος αιώνας ήταν σχεδόν κατα-

στροφικός για τον ίδιο και την κωμωδία 
γενικότερα. Μαζεύοντας συνεχώς «Χρυσά 
Βατόμουρα», καρπός αποτυχημένων επι-
λογών, αλλά και της αδυναμίας του Χόλι-
γουντ να αναστήσει λαμπρές εποχές της 
κωμωδίας 
Έτσι, ο Έντι Μέρφι, που σήμερα γίνεται 
60άρης, μπορεί να αναπολεί το θριαμβευ-
τικό παρελθόν, με τις τεράστιες επιτυχί-
ες, να συνεχίζει να σπέρνει παιδιά, δέκα 
το σύνολο, αν και κάποιοι λένε ότι είναι 
περισσότερα, αλλά και να κάνει όνειρα 
ότι μπορεί να επανακάμψει, αν μη τι άλλο 
με αξιοπρέπεια, επιστρέφοντας στις ρίζες 
του, με την stand up comedy ή ακόμη και 
με την αναγέννηση του «Μπάτσου του 
Μπέβερλι Χιλς», 27 χρόνια μετά την τρίτη 
ταινία του κινηματογραφικού φραντσάιζ.
 
ΑΠΌ ΤΌ ΜΠΡΌΎΚΛΙΝ
 ΣΤΌ ΧΌΛΙΓΌΎΝΤ
 
Οι ρίζες του Έντουαρντ Ρίγκαν Μέρφι, 
όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό 
του, βρίσκονται στο Μπρούκλιν της Νέας 
Υόρκης, που αποτελεί από μόνο του ένα 
σχολείο για την υποκριτική και για πλού-
σιες εμπειρίες. Γεννημένος στις 3 Απριλί-
ου του 1961, από μητέρα τηλεφωνήτρια 
και πατέρα αστυφύλακα, πέρασε δύσκολα 
παιδικά χρόνια, λόγω του πρόωρου θανά-
του του πατέρα του και βρήκε διέξοδο στο 
θέαμα, ξεκινώντας από τα 19 του εμφα-
νίσεις stand up comedy και μπαίνοντας 
στο καστ του τηλεοπτικού σόου Saturday 
«Night Live», ενώ η έφεσή του στις μι-
μήσεις και στις μεταμορφώσεις θα του 
δώσουν την ευκαιρία να ταξιδέψει στο 
Χόλιγουντ.
 
Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΌΎ ‘80
 
Το ντεμπούτο του στο σινεμά θα είναι 
πράγματι εντυπωσιακό, αφού θα πρω-
ταγωνιστήσει στην καλογυρισμένη και 
τεράστια επιτυχία «48 Ώρες», δίπλα στον 
Νικ Νόλτε και σε σκηνοθεσία του έμπει-
ρου Γουόλτερ Χιλ. 
Ο Μέρφι θα αποδείξει το πλούσιο ερμη-
νευτικό του ταλέντο, σε κάτι διαφορετικό, 
σε μία διασκεδαστική και συνάμα σκληρή 
αστυνομική περιπέτεια, σε ηλικία μόλις 
21 ετών. Τον επόμενο χρόνο θα έρθει ίσως 
και η καλύτερη ταινία στην οποία πρω-
ταγωνίστησε, στην περίφημη κωμωδία 
«Πολυθρόνα για Δύο», που γύρισε ο Τζον 
Λάντις («Οι Ατσίδες με τα Μπλε»). Μία 
κωμωδία που σατίριζε τον πλούτο, τον 
αμερικάνικο καπιταλισμό, την αγριότητα 
του ανταγωνισμού, την Αμερική του Ρι-
γκανισμού. 

Ο Μέρφι, στο ρόλο ενός μικροαπατεώνα, 
που μπαίνει στα χρηματιστηριακά σαλό-
νια, από ένα καπρίτσιο δυο πλουσίων και 
γίνεται όργανό τους, δίνει τα ρέστα του, 
έχοντας δίπλα του έναν επίσης ασυγκρά-
τητο Νταν Ακρόιντ, την καυτή Τζέιμι Λι 
Κέρτις και τους θαυμάσιους καρατερίστες 
Ραλφ Μπέλαμι και Ντον Αμίτσι. Οι ει-
σπράξεις των 90 εκατομμυρίων, σε πρώ-
τη προβολή, σίγουρα ενθουσίασαν τους 
ιθύνοντες των μεγάλων στούντιο, που πί-
στεψαν ότι βρήκαν στο πρόσωπο του Έντι 
Μέρφι την κότα με τα χρυσά αυγά. 
Το 1984 θα γυρίσει τη μεγαλύτερη ει-
σπρακτική επιτυχία του, τον «Μπάτσο 
του Μπέβερλι Χιλς», μία ευχάριστη περι-
πέτεια που θα τινάξει στον αέρα το αμε-
ρικάνικο μποξ όφις, με εισπράξεις πάνω 
από 234 εκατομμύρια! Είναι τόσο μεγάλη 
πλέον η δυναμική του Μέρφι, που δίπλα 
του δεν έχει γνωστούς ηθοποιούς, αλλά 
στη σκηνοθεσία τον καλό επαγγελματία 

Μάρτιν Μπρεστ («Άρωμα Γυναίκας»).
Το 1986 θα γυρίσει το σχετικώς επιτυ-
χημένο «Χρυσό Παιδί» σε σκηνοθεσία 
Μάικλ Ρίτσι, ενώ τον επόμενο χρόνο θα 
ξαναμπεί στο κοστούμι του Άξελ Φόλεϊ, 
για το «Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς 2», σε 
σκηνοθεσία Τόνι Σκοτ αυτή τη φορά, για 
να φέρει στην Παραμάουντ πάνω από 270 
εκατομμύρια δολάρια. 
Το 1988 θα γυρίσει τη διασκεδαστική ρο-
μαντική κωμωδία «Ο Πρίγκιπας της Ζα-
μούντα», έχοντας και πάλι πίσω από τις 
κάμερες την εγγύηση του Τζον Λάντις. 
Τον επόμενο χρόνο θα πρωταγωνιστήσει 
δίπλα στο ίνδαλμά του Ρίτσαρντ Πράι-
ορ στην άνιση κωμωδία «Οι Νύχτες του 
Χάρλεμ» σε δικιά του σκηνοθεσία και θα 
κλείσει τη δεκαετία του θριάμβου με το 
σίκουελ «Ακόμα 48 Ώρες», σε σκηνοθεσία 
Γουόλτερ Χιλ και με τις εισπράξεις να κα-
τρακυλούν στα 170 εκατομμύρια δολάρια 
-κάτι που θεωρήθηκε ως αποτυχία.

Η ΚΑΤΡΑΚΎΛΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΤΌΜΌΎΡΑ
 
Οι αποτυχίες όμως τις επόμενες δεκαετί-
ες θα ενταθούν και δεν θα τον διασώσουν 
ούτε η κωμωδία «Δάσκαλος Για Κλάμα-
τα», που αποτελεί ριμέικ ταινίας του θρυ-
λικού Τζέρι Λιούις, αλλά και οι επόμενες 
κωμωδίες. Μετά από μία μακρά περίοδο 
αποτυχιών και πολλών Βατόμουρων, το 
2007 θα συμπρωταγωνιστήσει στο μιούζι-
καλ του Μπιλ Κόντον «Dreamgirls» δίπλα 
στην Μπιγιονσέ και την Τζένιφερ Χάντσον 
και θα είναι υποψήφιος για το Όσκαρ β’ 
ανδρικού ρόλου. Η υποψηφιότητα αυτή 
όμως δεν κατάφερε να αναζωογονήσει την 
καριέρα του, μέχρι το 2019, όπου πρωτα-
γωνίστησε στη συμπαθέστατη βιογραφική 
δραματική κωμωδία «Με Λένε Dolemite», 
υποδυόμενος τον αστέρα της σταντ απ κω-
μωδίας του ‘70 Ρούντι Ρέι Μουρ.

 Πηγή: ΑΠ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Επιστροφή 
στις 
ρίζες
ΦΕΤΟΣ, μέσω του NETFLIX 
τον είδαμε στη συνέχεια του 
«Πρίγκιπα της Ζαμούντα», μία 
μετριότατη κωμωδία, δίχως 
νεύρο και με το γέλιο να βγαί-
νει σπανίως με δυσκολία, ενώ 
ήδη ο Μέρφι σχεδιάζει την 
επιστροφή του «Μπάτσου του 
Μπέβερλι Χιλς» και πάλι από 
τη γνωστή διαδικτυακή πλατ-
φόρμα, που έχει μία ειδικότη-
τα στην ανάδειξη της χρυσής 
μετριότητας, πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων.
Ίσως η μοναδική ελπίδα του 
Έντι Μέρφι, τον άνθρωπο 
χρυσωρυχείο για το Χόλιγουντ 
τη δεκαετία του ‘80 και του 
ρέκορντμαν παιδιών στη Μέκ-
κα του κινηματογράφου -δέκα 
επισήμως, πέντε με την πρώτη 
του σύζυγο και ηθοποιό Νικόλ 
Μίτσελ- να είναι η επιστροφή 
στις ρίζες και στη stand up 
comedy, που τον ανέδειξε. 
Ίσως και η δική μας ελπίδα 
για μία τελευταία αναλαμπή 
του, αλλά και της κωμωδίας, 
που τόσο έχουμε ανάγκη στις 
δύσκολες εποχές που ζούμε…



12|Σινεμά ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Μια κομμώτρια παρα-
νομεί και προσπαθεί 
να προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα που 

έφερε ο κορονοϊός στη ζωή της. 
Μια Θεσσαλονικιά μετακινείται 
παράνομα για να κάνει μανικιούρ 
και καταλήγει κατηγορούμενη. 
Θαμώνες καφενείου αντιλαμβά-
νονται πως παρά τις πολιτικές 
διάφορες τους, πολλά είναι αυτά 
που τους ενώνουν εν μέσω παν-
δημίας. Είναι έξι μικρές ανθρώ-
πινες ιστορίες, έξι ταινίες μικρού 
μήκους με πρωταγωνιστές που 
«γέννησε» η COVID-19. Ένα σα-
τιρικό απόσταγμα της καθημε-
ρινότητας που επέβαλε η παν-
δημία, το οποίο δημιούργησαν 
ερασιτέχνες ηθοποιοί, με την 
καθοδήγηση της σκηνοθέτριας 
Ελευθερίας Τέτουλα.
«Ακούγαμε όλα αυτά που μετέ-
διδαν τα ΜΜΕ για την πανδημία 
και τα “κορονοπάρτι” και επειδή 
εμείς, οι καλλιτέχνες, έχουμε τις 
κεραίες μας τεντωμένες για ό,τι 
παράταιρο συμβαίνει δίπλα μας, 
με μια κωμική διάθεση αποφα-
σίσαμε να το καταγράψουμε», 
επισημαίνει στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτο-
ρείο 104,9 FM», η κ. Τετούλα.
Εξηγεί, δε, πως «κάθε φορά που 
ακούγαμε κάτι και μας έκανε 
εντύπωση, με πραγματικά πρό-
σωπα, κάναμε αυτοσχεδιασμούς 
και φτάσαμε σε ένα σημείο που 
θέλαμε να κάνουμε και μία θεα-
τρική παράσταση, δεν βλέπαμε 
όμως φως στο τούνελ και έτσι 
προέκυψαν αυτές οι έξι ταινίες 
μικρού μήκους, οι “Lockdown 
stories”».
Η Νατάσα Δανιηλίδου είναι οι-
κονομολόγος και υποδύεται την 
κομμώτρια της διπλανής πόρ-
τας, που εργάζεται σε ένα παρά-
νομο αυτοσχέδιο κομμωτήριο. 
«Θέλετε ραντεβού; Στο χτένισμα 
δεν τα πάω καλά, αλλά στο κού-
ρεμα είμαι καλύτερη», αναφέρει 
χαριτολογώντας και υπογραμμί-
ζει πως, «είχαμε στόχο να ανε-
βάσουμε τον Μάιο του 2020, ένα 
έργο για το οποίο δουλέψαμε 
πολύ. Φυσικά αυτό δεν κατέστη 

εφικτό να υλοποιηθεί και έτσι 
αλλάξαμε ρότα».
«Η Ελευθερία με την ενέργεια 
που έχει, μας είπε ότι δεν θα 
διαλυθούμε ως ομάδα και έτσι 
“έπεσε” στο τραπέζι η ιδέα των 
μικρών κειμένων αρχικά και στη 
συνέχεια των μικρών ταινιών 
για την καραντίνα», λέει.
Πρόκειται για ιστορίες καθημε-
ρινής τρέλας σε περίοδο παν-
δημίας, μία κωμική νότα στην 
τραγωδία που ζούμε, όπως ανα-
φέρουν οι ηθοποιοί και η σκη-
νοθέτρια. «Είναι μια κληρονο-
μιά του θεάτρου του παραλόγου 
που ζούμε», υπογραμμίζει η κ 
Τέτουλα και διευκρινίζει: «είναι 
ουσιαστικά κάποιες ιστορίες που 
προκαλούν έκπληξη διότι είναι 
άτομα που συναντάμε δίπλα μας. 

Τα άτομα που συμμετείχαν ήταν 
ερασιτέχνες ηθοποιοί, αλλά όλο 
το εγχείρημα πλαισιώθηκε από 
επαγγελματίες».
Όπως λένε δεν ήταν εύκολο να 
ολοκληρωθεί το γύρισμα κατά 
τη διάρκεια της καραντίνας. 
Μάλιστα, η Νατάσα Δανιηλίδου 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «το 
Σάββατο θα γινόταν το γύρισμα 
και την Παρασκευή έκλεισαν 
τα κομμωτήρια. Ξαφνικά βρε-
θήκαμε χωρίς χώρο και ήμουν 
έτοιμη να τα παρατήσω». Εξο-
μολογείται, ωστόσο, πως παρά 
τις δυσκολίες, «εμείς σαν ομάδα 
έχουμε “αγκαλιάσει” παρά πολύ 
αυτές τις ιστορίες και θα θέλαμε 
πολύ να τις μεταφέρουμε και στο 
θέατρο».
Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί που 
συμμετείχαν στο ξεχωριστό αυτό 
εγχείρημα είναι: η Καλλιόπη 
Γιαγκοπούλου, η Νατάσα Β. Δα-
νιηλίδου,η Έλενα, Ζαμπακίκα, η 
Όλγα Καλογερομήτρου, ο Κυριά-
κος Κονταξιάν, η Ηλιάννα Κυνη-
γοπούλου, η Ελένη Μπέλλου, 
ο Ηλίας Μποέμης, ο Βασιλική 
Παπαδοπούλου και η Κλαούντια 
Ρόμμερ._

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΈΞΙ ΤΑΙΝΙΈΣ ΜΙΚΡΟΎ ΜΉΚΟΎΣ

«Lockdown stories»
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JETHRO TULL 

Οι στίχοι του Ίαν Άντερσον σε έναν τόμο και νέο άλμπουμ 

Eνα νέο ντοκιμαντέρ με λεπτομέρειες για την ιστορία της Αγ-
γλίδας τραγουδίστριας και συνθέτριας, Έιμι Γουαϊνχάουζ θα 
κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι, με αφορμή την 10η επέτειο 
από τον θάνατο της.

Το BBC ανακοίνωσε ότι η Τζάνις Γουαϊνχάουζ θα μοιραστεί την ιστο-
ρία της κόρης της σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Amy Winehouse: 
10 Years On».
«Δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος ήξερε την αληθινή Έιμι, την οποία με-
γάλωσα» ανέφερε στο BBC. «Ανυπομονώ για την ευκαιρία να προ-
σφέρω κατανόηση των καταβολών της και μια βαθύτερη εικόνα της 
πραγματικής Έιμι» τόνισε.
Το νέο ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους φίλους 
και την οικογένεια της τραγουδίστριας . Το 2014 κυκλοφόρησε το βι-
βλίο της Τζάνις Γουαϊνχάουζ «Loving Amy: A Mother’s Story».
«Η Τζάνις ζει με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια κατάσταση που απει-
λεί να της διαγράψει τις αναμνήσεις της για την Έιμι και αποτέλεσε 
μεγάλο μέρος του κινήτρου της να κάνει αυτό προσωπικό ντοκιμα-
ντέρ εγκαίρως » επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του BBC.
Το ντοκιμαντέρ «Amy Winehouse: 10 Years On» θα κάνει πρεμιέρα 
τον Ιούλιο στο BBC Two και στο BBC Music.

«AMY WINEHOUSE: 10 YEARS ON»

Νέο ντοκιμαντέρ 
για την Έιμι Γουαϊνχάουζ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των στίχων του Ίαν Άντερσον, 
από το άλμπουμ του 1968 This Was μέχρι 
το The Zealot Gene, και το νέο άλμπουμ των 
Jethro Tull που ακόμη δεν έχει κυκλοφορή-
σει, θα περιλαμβάνονται στον τόμο «Silent 
Singing» ο οποίος θα εμφανιστεί στα ράφια 
των βιβλιοπωλείων τον Ιούνιο.
«Στο τραγούδι που δίνει τον τίτλο (στο νέο 
άλμπουμ) είναι ένας στίχος που πάει σαν 
“Bee buzzing in your bonnet/and a wasp 
right up the bum/a V8 under hood/a cocked 
hammer under thumb”» είπε ο Άντερσον, 
μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone. «Έχει 
να κάνει με το να “ανάβεις”, και να είσαι ενο-
χλημένος και ταραγμένος. Δεν είμαι διόλου 
τύπος του Twitter, αλλά ο “ξέρουμε ποιος” εί-
ναι ο αρχι-τουιτεράς των τελευταίων χρόνων, 
πράγμα το οποίο ήταν και η επιτυχία του και, 
τελικά, η πτώση του. Είναι αυτή η βιαιότητα 
κι ο φανατισμός, που συνοδεύεται από άπο-
ψη και θέλει να κάνει πλύση εγκεφάλου στον 
κόσμο με μια πολύ πολωμένη και διχαστική 
θέαση των πραγμάτων. Όλοι έχουμε μέσα μας 
λίγο απ' αυτό. Όλοι μας έχουμε αυτή την ικα-
νότητα».

Ο Άντερσον δούλευε το «Silent Singing» – το 
οποίο περιλαμβάνει και φωτογραφίες του – 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Δεν είναι ότι 
το βλέπω σαν ποίηση» εξήγησε για τους στίχους 
που περιλαμβάνει ο τόμος. «Δεν θέλω να με σκέ-
φτονται σαν ποιητή-καβαλημένο καλάμι που εκ 
των υστέρων σκέφτεται “ω, οι στίχοι μου είναι 
πραγματικά καλοί· στέκονται μόνοι τους χωρίς 
τη μουσική”. Είναι απλά και μόνο το ότι κατα-
γράφω τη σωστή, με ακρίβεια απομαγνητοφω-
νημένη πλήρη λίστα των τραγουδιών». Κάθισε 
και άκουσε πολλές φορές κάθε ένα από τα εκα-
τοντάδες τραγούδια που περιλαμβάνονται στον 
τόμο για να είναι σίγουρος ότι αντέγραψε σωστά 
τους στίχους.
Το The Zealot Gene θα είναι το πρώτο άλμπουμ 
των Jethro Tull μετά από σχεδόν μια εικοσαετία 
(το τελευταίο τους ήταν το χριστουγεννιάτικο 
άλμπουμ του 2003). Στο μεσοδιάστημα, ο Άντερ-
σον κυκλοφόρησε σόλο άλμπουμ, με το Homo 
Erraticus να εμφανίζεται το 2014. Είπε ότι δεν 
ξέρει πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ 
των Jethro Tull – η μπάντα άρχισε να το δουλεύει 
το 2017 – αλλά διευκρίνισε ότι σχεδόν τα τρία 
τέταρτα της ηχογράφησης έχουν γίνει.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο «Μπάλλος» κυκλοφόρησε πριν από 50 
ολόκληρα χρόνια, 30 Μαρτίου του 1971. 
Ήταν ενδεχομένως το πιο χαρακτηριστι-
κό δείγμα μιας σκηνής που, παρότι θα 

μπορούσε, δεν βρήκε ποτέ το δρόμο της. Ίσως να 
έφταιξε και το γεγονός ότι βρισκόταν στην Ελλάδα.
Το 1971 ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν 27 χρονών, 
είχε ήδη δύο δίσκους στο ενεργητικό του και τίποτα 
δεν έδειχνε ότι πέντε δεκαετίες αργότερα θα ήταν 
βασικά μιμητής και βασικότερα, απολογητής.
Τότε, είχε μια από τις καλύτερες μπάντες στην Ελ-
λάδα μαζί του, τα «Μπουρμπούλια»: Νίκος Τσιλο-
γιάννης στα ντραμς, Βασίλης Ντάλλας στο μπάσο, 
Γιάνος Λαμπίνσκι στην ηλεκτρική κιθάρα και Σπύ-
ρος Καζιάνης στα πνευστά. Στο δίσκο παίζουν επί-
σης ο Δημήτρης Πουλικάκος κρουστά και ο Χάρης 
Ανδρεάδης, πιάνο.
Ο Λαμπίνσκι που πέθανε πρόσφατα, είχε γεννη-

θεί στην Ουγγαρία και μεταξύ άλλων, υπήρξε για 
σύντομα διαστήματα δεύτερος κιθαρίστας στους 
Sokrates, αργότερα στον Εξαδάκτυλο, με τον Που-
λικάκο, αλλά και στο ντεμπούτο της Μαρίζας Κωχ, 
τον «Αραμπά», επίσης του ’71. Στον «Μπάλλο», 
παρότι ο δίσκος είναι συχνά εκκωφαντικός, αυτός 
δίνει παράλληλη μουσική γραμμή με τζαζ κιθαρι-
στικό ύφος. Λίγο πριν, στα Μπουρμπούλια έπαιζε 
κιθάρα ο Τάκης Ανδρούτσος, των Πελόμα Μπο-
κιού. 
Ο δίσκος ήταν ένα κυριολεκτικό ντελίριο, το οποίο 
ανατροφοδοτούσε ο Σαββόπουλος και η μπάντα 
εναλλάξ. Ο «Παλιάτσος και ο ληστής» είναι μια 
από τις καλύτερες διασκευές του All Along the 
Watchtower και το Κιλελέρ είναι ένας κανονικός 
ύμνος, ενώ το «Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα» και 
το «Σημαία από νάιλον» κλείνουν το μάτι σε μουσι-
κές παλινδρομήσεις, σαν αυτές που επιχειρούσαν 
διάφορα πρότυπα της εποχής στους concept δί-
σκους τους. 

Το πρώτο κομμάτι όμως, είναι η καλλιτεχνική δή-
λωση του Σαββόπουλου και της μπάντας: Ο Μπάλ-
λος, το ομώνυμο δεκαεξάλεπτο μεταβαλκανικό ροκ 
έπος είναι αυτό που σήμερα υπηρετείται μουσικά, 
άλλοτε επιτυχημένα, αλλά κυρίως τετριμμένα. 
Ο Αργύρης Ζήλος είχε γράψει για το κομμάτι: «Μια 
ηχητική και λεκτική περιπέτεια που άρδευε ντε-
λιριακή έμπνευση από τόσο ακραίες περιοχές της 
επικράτειας -περιοχές του χάρτη και περιοχές της 
νόησης- ώστε να φτάνει να τις καταργεί, ανοίγο-
ντας έτσι στην ελληνική μούσα παράθυρο διάπλα-
το στον παγκόσμιο ηχητικό πολιτισμό».
Τα δεδομένα που δημιούργησε ο «Μπάλλος» στην 
ελληνική μουσική σκηνή, δεν χάθηκαν ποτέ. Τρο-
φοδότησαν μερικές από τις καλύτερες και πιο δη-
μιουργικές στιγμές της, διαχρονικά, έστω και αν 
αυτές παρέμειναν κυρίως underground. Επίσης, 
σε εκείνες τις περιοδείες για το δίσκο (που έφτασαν 
και στα Γιάννενα), δεκάδες πιτσιρικάδες της εποχής 
αποφάσισαν ότι το μέλλον τους ήταν ηλεκτρικό…

Πενήντα χρόνια «Μπάλλος» 
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