
Εξώφυλλο
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ◾ ΤΕΥΧΟΣ #227

ISSN: 2944-9391

ΔΉΜΟΙ ΉΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΨΉΦΙΑΚΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ: 

ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ
ΔΉΜΟΙ ΉΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΨΉΦΙΑΚΕΣ ΥΠΉΡΕΣΙΕΣ: 

ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ



Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492

Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20222|Γιάννενα

Γνωρίστε τις κοινωνικές 
επιχειρήσεις 
Η «ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ» Ηπείρου, η ΗΛΕΚΤΡΑ energy και η 
ενεργειακή κοινότητα Κοινέργεια, διοργανώνουν στις 
19 Νοεμβρίου, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ημέρα 
γνωριμίας με την Κοινωνική Οικονομία, τις ενεργεια-
κές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και πάνω από όλα, με 
τους ανθρώπους τους. 
https://typos-i.gr/article/gnwriste-tis-koinwnikes-
epixeirhseis-sto-soyfari-seraidromologia-sto-
kentro-twn-iwanninwn

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Στην Άρτα: Σκότωσε 
τον αδελφό του
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ σήμερα το απόγευμα σε περιοχή της 
Άρτας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας 
Άρτας ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωπο-
κτονία από πρόθεση.
https://typos-i.gr/article/sthn-arta-skotwse-ton-
adelfo-toy

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 
Νέο συμβούλιο και επίσημα 
ΕΠΙΣΗΜΗ είναι πλέον η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς τελεσφόρησε η συνεδρίαση 
των 6 εσωτερικών μελών, στις 8 Νοεμβρίου..
https://typos-i.gr/article/panepisthmio-iwanninwn-neo-
symboylio-kai-epishma

Ένα ρεκόρ Γκίνες… 
τρεξίματος, 
στα Γιάννενα
Ο ΚΩΣΤΑΣ Χουβαρδάς κατάγεται από τη Μυτιλήνη 
και ζει στα Γιάννενα. Επίσης, είναι ένας από τους 
ανθρώπους που κυνήγησαν και πέτυχαν (ανεπίσημα 
ακόμα) ένα ρεκόρ Γκίνες: 7 μαραθώνιοι, σε 7 εβδο-
μάδες, με χρόνο κάτω από 3 ώρες.
https://typos-i.gr/article/ena-rekor-gkines-
tre3imatos-sta-giannena
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To By the Lake, το ντοκιμαντέρ για τη μου-
σική σκηνή των Ιωαννίνων, μεταξύ 1975-
1995, έφτασε στις ΗΠΑ και το Λος Άντζελες.
Είναι στην επίσημη επιλογή του φεστιβάλ 

Legendary DOC, στο Λος Άντζελες και θα κάνει την 
παγκόσμια διαδικτυακή του πρεμιέρα στις 25 Νοεμ-
βρίου.
Περισσότερα για την προβολή, υπάρχουν εδώ
Σημειώνεται ότι οι θεατές έχουν και δικαίωμα 
ψήφου, που θα επηρεάσει τις τελικές βραβεύσεις
Το By the Lake είναι ένα ντοκιμαντέρ 76 λεπτών, 
που έφτιαξε η ΣΧΗΜΑ ΚΟΙΝΣΕΠ/no drone prods. 
Αφηγείται την ιστορία της underground μουσικής 
σκηνής των Ιωαννίνων μεταξύ 1975-1995, με τους 
πρωταγωνιστές της να τη διηγούνται, συνοδεία 
οπτικοακουστικού υλικού της εποχής.
Αρχικά ήταν μια ιδέα δημοσιογραφική, των ανθρώ-
πων του Τύπου Ιωαννίνων typos-i.gr και εξελίχθη-
κε σε μια κινηματογραφική ενότητα.
Ήδη, έχει πάρει μέρος και διακριθεί σε αρκετά φε-
στιβάλ στον κόσμο.
Χορηγός της προσπάθειας, είναι η γαλακτοβιομηχα-
νία «Δωδώνη».

Στο By the Lake μιλούν οι εξής, με αλφαβητική 
σειρά:
Βαγγέλης Αγγέλης (Άψινθος)
Πέτρος Βυζούκης (Soundness, Fuzzy Nerds)
Γιώργος Γάκης (Excaliber, Troublemakers)
Φάνης Ζαΐμης (Dirty Saints)
Αντώνης Λιβιεράτος (Κεφάλαιο 24, Dr Atomik 
κ.α.)
Γιάννης Μήτσης (Goldfingers, Ξύλινα Σπαθιά κ.α.)
Βαγγέλης Μπουλουχτσής (Omma, Κεφάλαιο 24, 
Deans, Hobbit κ.α.)

Περικλής Μπουλουχτσής (Omma, Κεφάλαιο 24, 
Hobbit κ.α.)
Αλέκος Νάστος (Deans)
James Edouarth Παπαδημητρίου (Spider Kickers)
Κώστας Παπαδημητρίου (Spider Kickers)
Νίκος Παπαδιώτης (Goldfingers)
Χρήστος Παρλαπάς (Blues People, Religious 
Tramp κ.α.)
Γιάννης Σιαμούτας (ΙnΣomnia band)
Κώστας Σταμάτης (Ψυγείο-Ψυγείο κ.α.)
Στάθης Χούλιαρης (Σχήμα)

To By the Lake στις ΗΠΑ 
και στο Legendary Doc

Info
By the lake, στην πόλη όπου βρέχει 
μόνο μια φορά το χρόνο
Σκηνοθεσία-αφήγηση-μοντάζ: Γιώργος Τσαντίκος
Αρχισυνταξία, υπεύθυνη παραγωγής: Βαρβάρα Αγγέλη
Κάμερες, φώτα: Αστερινός Μάνθος
Τελική μίξη ήχου: Noisyland Studios, Πάνος Παπακώστας
Χορηγός: Γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη

https://www.livescreeningsfilmfestival.com/event/the-5th-edition-legdoc
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το πάγιο ερώτημα «πόσο ψηφιακοί 
είναι οι Δήμοι και γενικά η αυτο-
διοίκηση» έχει μια γενική απά-
ντηση: πολύ λίγο ή και καθόλου.

Η ψηφιακή εικόνα των Δήμων, ειδικά 
στην Ήπειρο, αλλά και της εξοικείωσης 
των ίδιων τους των στελεχών με τα κοι-
νωνικά μέσα δικτύωσης και την επίσημη 
χρήση τους, είναι… οριακή. Από επικε-
φαλής που «ενημερώνουν» από τα προ-
σωπικά τους προφίλ (εκεί που στέλνει 
χρόνια πολλά με GIF λουλούδια η θεία 
Σταυρούλα…), μέχρι υπηρεσίες επικοι-
νωνίας που στέλνουν όποια ανακοίνωση 
χωράει ο νους σας, όποια ώρα «αδειάσει» 
ο υπάλληλος που επιφορτίζεται με τη 
δουλειά. Πολύ σπάνια αυτός-αυτή, είναι 
επαγγελματίας δημοσιογράφος.
Αυτή, είναι η μια πτυχή της υπόθεσης, 
ίσως η πιο «ακίνδυνη». Αν ο περιφερειάρ-
χης πχ έχει πέντε προφίλ επειδή δεν θυ-
μάται τους κωδικούς από τα παλιά ή ο 
τάδε Δήμος στέλνει παρεμπιπτόντως και 
ανακοινώσεις αθλητικών συλλόγων στη 
λίστα του, έχουν τη σημασία τους, αλλά 
είναι ελάσσονα μπροστά στην αδυναμία 
της αυτοδιοίκησης να παρέχει σοβαρές 
και ουσιαστικές ψηφιακές υπηρεσίες.
Το παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολι-
τικών ερεύνησε την «ψηφιακή ταυτότη-
τα» φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και εκεί, η Ήπειρος γενικά δεν υπάρχει, 
τουλάχιστον ως καλό παράδειγμα. 
Μόλις 11 Δήμοι σε όλη τη χώρα, έχουν 
επίσημη (έχει σημασία…) παρουσία σε 
παραπάνω από τα «κλασικά» κοινωνικά 
δίκτυα, δηλαδή facebook και twitter. Κα-
νείς από αυτούς δεν είναι στα Γιάννενα ή 
στην Ήπειρο. Βέβαια, ο Δήμος Ιωαννιτών 
έχει side projects στο instagram, από το 
γραφείο Τουρισμού.
Επίσης, μόλις το ένα τρίτο των Δήμων 
παρέχει διευκολύνσεις σε πολίτες μεΑ και 
οι περισσότεροι δεν έχουν κάποια μετά-
φραση, για ξένους χρήστες.
Στα πιο ουσιώδη, στις υπηρεσίες με πλη-
ροφορίες χρόνου ολοκλήρωσης πχ, δεν 
υπάρχει ούτε ένας ηπειρώτικος Δήμος 
στους πρώτους 20.

Η ΝΩΘΡΗ ΕΙΚΌΝΑ 
ΤΌΥ ΔΗΜΌΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Η εικόνα του Δήμου Ιωαννιτών είναι επί-
σης νωθρή. Στην καταγραφή των υπηρε-
σιών που προσφέρει, μόλις 8 εξ αυτών 
μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω διαδι-
κτυακής πλατφόρμας.
Για την ακρίβεια, τα επίπεδα της έρευνας 
αντιστοιχούν στα εξής:
■ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Υπηρεσίες με πληροφορι-
ακό υλικό που παρέχεται από δικτυακό 
τόπο

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Ο Κατσικάς είναι από τα μεγάλα 
χωριά των Ιωαννίνων, που 
έχει ενωθεί πια με τον οικιστι-
κό ιστό της πόλης των Ιωαν-

νίνων. Το 1920 είχε 617 κατοίκους, το 
1991 2.566 κατοίκους και το 2011 3.855 
κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή.
Η ονομασία του χωριού είναι ότι προέρ-
χεται από το επώνυμο Κατσικάς (επαγ-
γελματική ιδιότητα κατσίκι+κατάλη-
ξη –άς). Αρκετές φορές το τοπωνύμιο 
αναφέρεται και σε θηλυκό γένος.
Έχουν καταγραφεί ωστόσο δύο εκδοχές 
για το ποιος ήταν ο Κατσικάς: η πρώ-
τη αναφέρεται στον πρώτο κάτοικο 
της περιοχής που ήταν γιδοβοσκός. Η 
δεύτερη σε έναν ηγούμενο ενός μονα-
στηριού. Μάλιστα, η Ιερά Μητρόπολη 
Ιωαννίνων υιοθετεί τη δεύτερη εκδο-
χή στην ιστοσελίδα της: «Το όνομα του 
χωριού προέρχεται από το όνομα του 
ηγουμένου του μοναστηριού (σ.σ. ναός 
των Αγίων Αποστόλων».
Σε μια έκδοση του (πρώην) Δήμου 
Παμβώτιδας το 2000, καταγράφεται 
και μια άλλη εκδοχή, έστω και αδύνα-
μη: ότι ο Κατσικάς πήρε το όνομά του 
από τον καλικάντζαρο που η λαϊκή 
δοξασία τον ήθελε να κατοικεί στους 
βαλτότοπους, δίπλα από τη λίμνη των 
Ιωαννίνων, όπου δεν πατούσε το πόδι 
του άνθρωπος (κατσικάς είναι ένα από 
τα πολλά ονόματα που έχει δώσει η ελ-
ληνική παράδοση στον καλικάντζαρο).

Στον Κατσικά υπάρχει και ένας σημα-
ντικός συντεχνιακός ναός, που συνδέει 
την περιοχή με την ιστορία των ισνα-
φιών (συντεχνιών) στα Ιωάννινα την 
περίοδο της ύστερης οθωμανοκρατίας. 
Πρόκειται για τον ναό της Αγίας Παρα-
σκευής που χτίστηκε από τους ραφτά-
δες των Ιωαννίνων το 1838. Όπως προ-
κύπτει από επιγραφή, τον ναό αυτόν 
στήριξε και οικονομικά ο Ιωάννης Χα-
τζηκώστας, ο οποίος ήταν αδελφός του 
ευεργέτη Γεωργίου Χατζηκώστα. «Το 
πιο πιθανόν είναι να εξασκούσε την τέ-
χνη του τερζή (σ.σ. ράφτη) και να υπήρ-
ξε ο ουσιαστικός δωρητής της εκκλη-
σίας, αφού κατά πάγια τακτική όχι μόνο 
στις κτητορικές επιγραφές των εκκλη-
σιών αλλά και γενικότερα αναφέρονται 
τα ονόματα των αφιερωτών» αναφέρει 
ο Γιώργος Παπαγεωργίου στο βιβλίο για 
τις συντεχνίες των Ιωαννίνων.
Έχει καταγραφεί επίσης και μια γενναία 
προσφορά 3.000 γροσίων του Γεωργίου 
Χατζηκώστα στην εκκλησία αυτή.
Η προσωπικότητα που έχει συνδεθεί με 
τον Κατσικά, είναι ο Δημήτρης Μαρού-
λης, θεολόγος και παιδαγωγός του 19ου 
αιώνα. Γεννήθηκε στον Κατσικά το 1840. 
Μετά τις σπουδές του στη Ζωσιμαία 
Σχολή, πήρε υποτροφία για τη Ριζάρειο 
Εκκλησιαστική Σχολή. Στη συνέχεια φοί-
τησε σε πανεπιστήμια της Γερμανίας από 
όπου πήρε τον τίτλο του διδάκτορα της 
Φιλοσοφίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα για 
να αφήσει το στίγμα του ως διευθυντής 
στο Διδασκαλείο Αρρένων Σερρών από 

όπου αποπέμφθηκε μετά από μια συ-
γκρουσιακή πορεία με το κοινωνικό κα-
τεστημένο της πόλης. Μετακόμισε στην 
Αθήνα όπου ιδιώτευσε.
Πέθανε το 1892 στο Δρομοκαϊτειο Νο-
σοκομείο όπου είχε εισαχθεί για θε-
ραπεία δύο χρόνια πριν. Σε φύλλο της 
εφημερίδας «Φωνή της Ηπείρου», ο 
εκδότης Γεώργιος Γάγαρης σχολίαζε: 
«Δημήτριος Μαρούλης. Την παρελθού-
σαν εβδομάδα ετελεύτησεν και ετά-
φη… ως ουδέ ο έσχατος των θνητών… 
Η κυβέρνησις αδιαφορήσασα προς τα 
εθνικάς του ανδρός υπηρεσίας… δεν 
ευρέθη εις εκ των πολλών λαβόντων 
γνώσιν να ειδοποιήση διά μιας εφημε-
ρίδος ότι απέθανεν… ίνα προσηκόντως 
κηδευθή και αποδοθή έστω ο ανήκων 
σεβασμός και εκτίμησις εις τον νεκρόν 
αυτού».

ΠΗΓΕΣ: 

Αμπατζή Ευαγγελία, «Η ελληνική εκπαίδευση στις 
Σέρρες κατά το β' μισό του 19ου αιώνα: θεσμικό 
πλαίσιο, οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», διπλωματική μεταπτυχιακή 
εργασία, Θεσσαλονίκη, 2015
Οικονόμου Κώστας, «Τα οικωνύμια του νομού 
Ιωαννίνων-Γλωσσολογική εξέλιξη», Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2002  
Παπαγεωργίου Γ., «Οι συντεχνίες στα Γιάννενα 
κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα», Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, 1892
Σιόντης Χρ. Κώστας: Ο Δήμος Παμβώτιδας και τα 
Δημοτικά Διαμερίσματά του-Γεωγραφική, ιστο-
ρική, θρησκευτική, λαογραφική, οικονομική και 
πολιτιστική πραγματεία, Έκδοση Δήμου Παμβώτι-
δας, Ιωάννινα, 2000
Μητρόπολη Ιωαννίνων

ΚΑΤΣΙΚΑΣ:

H ονομασία, μια επιγραφή 
και ο Μαρούλης



■ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Υπηρεσίες με πληροφο-
ριακό υλικό και πρότυπα εγγράφων που 
διατίθενται διαδικτυακά
■ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Υπηρεσίες με δυνατότητα 
διαδικτυακής αίτησης
■ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Το σύνολο της υπηρεσίας, 
ψηφιακά
■ΕΠΙΠΕΔΟ 5: Η υπηρεσία παρέχεται 
μόνο ψηφιακά
Είναι αντιληπτό ότι το «επίπεδο 1» είναι 
εντελώς ξεπερασμένο από τις καταστά-
σεις. Δεν επαρκεί πλέον η απλή ανάρτη-
ση πληροφοριών, τη στιγμή που μια σειρά 
πράξεις γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά, 
ενώ ακόμα και επίσημα έγγραφα (ταυτό-
τητες, δίπλωμα) αναγνωρίζονται σε αυτή 
τους την εκδοχή.
Οι περισσότεροι Δήμοι επίσης, όταν παρέ-
χουν υπηρεσίες, τις δίνουν εκτός του δι-
κτύου gov.gr, δηλαδή συνήθως δεν έχουν 
ή έχουν άλλη, πλην taxis, ταυτοποίηση. 
Στον κατάλογο με άθροισμα υπηρεσιών 
(και διαβάθμιση ανάλογα με το μέγεθος), 
υπάρχουν συνολικά 18 Δήμοι. Κανείς από 
αυτούς δεν είναι στην Ήπειρο. Επίσης, 
κάποιοι εξ αυτών είναι σημαντικά μι-
κρότεροι των Ιωαννίνων, αλλά παρέχουν 
διψήφιους αριθμούς ψηφιακών υπηρεσι-
ών. Για παράδειγμα, ο Δήμος Ερμούπολης 
στη Σύρο ή ο Δήμος Αιγιαλείας.
Στο νομό Ιωαννίνων δεν σπανίζουν οι αι-
ρετοί που χρησιμοποιούν τα προσωπικά 
τους προφίλ για «ενημέρωση» σχετικά 
με το φορέα στον οποίο συμμετέχουν-δι-
οικούν, μια πρακτική που είναι λανθα-
σμένη, αντιδεοντολογική και καθόλου 
πρακτική. Επίσης, είναι συχνές οι περι-
πτώσεις δημάρχων που χρησιμοποιούν το 
επίσημο προφίλ του Δήμου τους σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, για προσωπι-
κή-πολιτική τους προβολή. Ο «ψηφιακός 
αναλφαβητισμός» μεγάλου ποσοστού των 
εντόπιων αιρετών δεν μαρτυράει απλά 
την κακή αντίληψη και ενημέρωση για 
τη χρήση (που στις μέρες μας, μπορεί να 
είναι και προβληματική σε θέματα ασφά-
λειας), αλλά δημιουργεί και την εσφαλ-
μένη εντύπωση στο πλατύ κοινό που 
ακολουθεί τους αιρετούς ότι αυτός είναι ο 
ενδεδειγμένος τρόπος χρήσης. Ε λοιπόν, 
δεν είναι…
Οι ίδιοι οι Δήμοι της Ηπείρου διαχρονικά, 
έχουν αρκεστεί σε ημίμετρα και παλιό-
τερα, θεωρούσαν πάρεργο και περιττή 
μια διαδικτυακή σελίδα. Στην πορεία, 
απέκτησαν όλοι (σχεδόν πανομοιότυπες) 
ιστοσελίδες μέσω του «Σύζευξις» και πιο 
μετά, όταν οι κατασκευές ιστοσελίδων 
έγιναν μια προσοδοφόρα εργασία, αρκε-
τοί Δήμοι τις άλλαξαν, εκσυγχρόνισαν, 
εκμεταλλεύτηκαν πιο ουσιαστικά. Ακόμα 
όμως, απέχουν δραματικά από παραδείγ-
ματα αλληλεπιδραστικών και πραγματικά 
χρήσιμων στο κοινό ιστοσελίδων.
Στην έρευνα του Παρατηρητηρίου, τρεις 
από τις ιστοσελίδες Δήμων που έχουν να 
ανανεωθούν πάνω από μήνα, είναι στην 
Ήπειρο: Πωγώνι, Κεντρικά Τζουμέρκα, 
Φιλιάτες. Επίσης, ο Δήμος Πρέβεζας είναι 
ένας από αυτούς που δεν προσφέρουν κα-
μία εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική υπηρεσία 
στους δημότες…

ΤΑ ΝΌΥΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ, ΓΕΝΙΚΑ

Δεν είναι όμως μόνο αυτοδιοικητικό το 
πρόβλημα. Η Eurostat σταθμίζει αρκε-
τά χαμηλά την ψηφιακή δραστηριότητα 
στην Ελλάδα (στοιχεία 2021), παρουσι-
άζοντας κατά περίπτωση ποσοστά εξά-
πλωσης του διαδικτύου που είναι χαμη-
λότερα από χώρες όπως η Αλβανία. Το 
2021 η χρήση «υπηρεσιών νέφους» στην 
Ελλάδα ήταν μόλις 22% και οι πράξεις σε 
κυβερνητικούς ιστοτόπους, από πολίτες, 
ήταν στο 55%.
Κοντά σε αυτά, μπορούν να προστεθούν η 
μικρή εξοικείωση του κόσμου, είτε λόγω 
της καθυστερημένης ανάπτυξης των 
υπηρεσιών, είτε και εξαιτίας του γεγονός 
ότι συχνά, η αγορά στρέφεται στο δημοφι-
λές και όχι στο χρήσιμο, η κακή ποιότητα 
των συνδέσεων στην Ελλάδα και η ακρι-
βή σχέση κόστους-ποιότητας, κ.α.
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Η μέτρια ως κακή σχέση 
της αυτοδιοίκησης με 
τις ψηφιακές υπηρεσίες

Δήμος Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4/5 Σύνολο

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 30 13 23 8 74

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 17 2 27 13 59

ΑΡΤΑΙΩΝ 4 11 19 7 41

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12 4 18 0 34

Η ΕΙΚΌΝΑ ΤΩΝ 4 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΌΎ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ: 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΌΣ ΔΩΔΩΝΗΣ: 24 υπηρεσίες μόνο με πληροφοριακό υλικό, 1 με υλικό και έγγραφα, 2 με 
δυνατότητα αίτησης και 1 ολοκληρωμένη.
ΔΗΜΌΣ ΚΌΝΙΤΣΑΣ: 5 με πληροφοριακό υλικό, 2 με υλικό και έγγραφα, 2 με αίτηση, 2 ολοκλη-
ρωμένες
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΖΌΎΜΕΡΚΑ: 1 με πληροφοριακό υλικό, 2 με υλικό και έγγραφα, 2 ολοκληρωμένες
Β. ΤΖΌΎΜΕΡΚΑ: 3 με υλικό, 2 με υλικό και έγγραφα, 1 ολοκληρωμένη
ΖΑΓΌΡΙ: 2 με υλικό, 3 με υλικό και έγγραφα, 1 ολοκληρωμένη
ΠΩΓΩΝΙ: 3 με υλικό, 1 με υλικό και έγγραφα, 2 με αίτηση
Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ: 1 με υλικό, 2 με αίτηση
ΜΕΤΣΌΒΌ: 1 με υλικό, 2 μια υλικό και έγγραφα, 2 με αίτηση

ΣΤΌΎΣ ΜΙΚΡΌΤΕΡΌΎΣ ΔΗΜΌΎΣ, Η ΕΙΚΌΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Στην έρευνα του Παρατηρητηρίου, τρεις 
από τις ιστοσελίδες Δήμων που έχουν να 
ανανεωθούν πάνω από μήνα, είναι στην 
Ήπειρο: Πωγώνι, Κεντρικά Τζουμέρκα, 
Φιλιάτες. 
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ΣΙΝΈΜΆ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«45 χρόνια»
ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο 
από το καλλιτεχνικό σωματείο «Εξαύδα» κλείνει με την προ-
βολή της ταινίας «45 χρόνια» (2015) του Άντριου Χέι στις 20 
και 21 Νοεμβρίου, στις 20:15.
Η προβολή γίνεται στον χώρο της «Εξαύδα» στην οδό Κου-
ντουριώτη 31 (οικονομική προσφορά 2 ευρώ). Στην ταινία 
πρωταγωνιστούν η Σάρλοτ Ράμπλινγκ και ο Τομ Κόρτνεϊ.
Η υπόθεση: O Tζεφ και η Κέιτ Μέρσερ, ένα ζευγάρι 75χρο-
νων που ζει σε μικρή κωμόπολη του Νόρφολκ, έχουν πάρτι 
το Σάββατο. Θα γιορτάσουν με όλους τους φίλους τους την 
45η επέτειο των γάμων τους. Λίγες μέρες πριν την επέ-
τειο, ο Τζεφ λαμβάνει ένα γράμμα που τον πληροφορεί ότι 
λιώνοντας (λόγω της κλιματικής αλλαγής) οι μόνιμοι παγετοί 
στις Ελβετικές Άλπεις αποκάλυψαν το πτώμα της Κάτιας, 
της πρώτης του γερμανίδας αρραβωνιαστικιάς, η οποία είχε 
σκοτωθεί σ' ένα τραγικό ορειβατικό δυστύχημα το 1962 όταν 
ήταν 25 χρονών. Ο Τζεφ ταράζεται από την αποκάλυψη, όχι 
όμως όσο η Κέιτ που παρακολουθεί μουδιασμένη την ταραχή 
του.

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ο φόβος τρώει τα σωθικά»
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων συνεχίζει το αφιέρωμά της με τίτλο «Όσοι από Έρωτα 
Εκπέσανε» με την προβολή της ταινίας του Φασμπίντερ «Ο 
φόβος τρώει τα σωθικά» (1974). Η προβολή της ταινίας θα 
γίνει την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, στις 21:00, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημ. Χατζής», με ελεύθερη είσοδο.
Η υπόθεση: Μία μοναχική χήρα γερμανικής καταγωγής και 
ένας πολύ μικρότερος σε ηλικία εργάτης από το Μαρόκο 
γνωρίζονται σε ένα μπαρ, ερωτεύονται παράφορα και πα-
ντρεύονται. Θα χρειαστεί να παλέψουν, ωστόσο, με τις ρατσι-
στικές προκαταλήψεις του περίγυρου τους και τη δυσκολία 
τους να ενταχθούν σε μια κοινωνία που τους εχθρεύεται.

26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ένα σαββατοκύριακο, δύο γαλλικές ταινίες

ΑΠΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έκθεση ζωγραφικής έργων 
της Ιωάννας Μητσέα-Μαλάμου
AΠΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έως 24 Φεβρουαρίου, το Ίδρυμα Ιωσήφ 
και Εσθήρ Γκανή θα φιλοξενεί στον χώρο, στην οδό Σούτσου 
26, στα Γιάννενα, έκθεση ζωγραφικής της Ιωάννας Μητσέ-
α-Μαλάμου (1913-2004) με τίτλο «Η ποιητική του οικείου».
Η έκθεση θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-
14:00. Τηλ. 2651036517.

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Η σιδηρά δεκαετία…» του Σπ. Πλουμίδη
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ του Σπ. Πλουμίδη «Η σιδηρά δεκαετία: Οι εθνικοί πόλε-
μοι της Ελλάδας (1912-1922)» παρουσιάζουν το Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Ιωαννιτών και οι εκδόσεις «Μίνωας» την Πέμπτη 24 
Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής». 
Ομιλητές θα είναι ο Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος, και ο Σω-
τήρης Ριζάς, διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας 
του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Τον συντονισμό 
θα κάνει ο Νίκος Αναστασόπουλος, επίκουρος Καθηγητής Νεότερης 
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΚΙ ΆΥΤΆ

Ένα αφιέρωμα στον γαλλικό κινημα-
τογράφο διοργανώνουν το Προξενικό 
Γραφείο της Δημοκρατίας της Γαλλίας 
στα Ιωάννινα και το Πνευματικό Κέ-

ντρο του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 26 και 27 Νοεμ-
βρίου, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής».
Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στις 20:30, θα προβλη-
θεί η ταινία «Οι ουρανοί του Λιβάνου» σε σκηνοθε-
σία Chloé Mazlo (2020) με Alba Rohrwacher και 
Wajdi Mouawad.
Η υπόθεση: Στη δεκαετία του 1950, η Άλις εγκα-
ταλείπει την ελβετική πατρίδα της για τον Λίβανο, 
μια ηλιόλουστη και πληθωρική χώρα, όπου απο-
λαμβάνει τα καλύτερα χρόνια της ζωής της. Στη 
δεκαετία του 1970, ο εμφύλιος πόλεμος γίνεται 

εμπόδιο στον παράδεισο της Άλις και εκείνη θα 
κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τον εαυτό 
της από το αναπόφευκτο, αρνούμενη να ενδώσει 
στην απόγνωση.
Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου, στις 20:30, θα προ-
βληθεί η ταινία «Φυγή» σε σκηνοθεσία Florence 
Miailhe (2021).
Η υπόθεση: Ένα λεηλατημένο χωριό, μια οικογέ-
νεια σε φυγή και δύο παιδιά, που χάνονται στο δρό-
μο της εξορίας. Η Kyona και ο Adriel προσπαθούν 
να ξεφύγουν από αυτούς που τους κυνηγούν για να 
φτάσουν σε μια χώρα με πιο επιεικές καθεστώς. 
Κατά τη διάρκεια του μυητικού ταξιδιού τους, από 
την παιδική ηλικία στην εφηβεία, θα περάσουν 
από πολλές δοκιμασίες, φανταστικές και πραγμα-
τικές, για να φτάσουν στον προορισμό τους.
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21, 22, 23, 27, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το μυστικό της Φροσύνης»

ΘΈΆΤΡΟ

25-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Το ανοιχτήρι»

ΤΟ ΕΡΓΟ του Victor Lannoux «Το ανοιχτήρι» ανεβάζει το Θέα-
τρο Κύκλος (Αραβαντινού 14) κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 
στις 21:15.
Την παράσταση σκηνοθετεί η Μίνα Παππά. Παίζουν ο Πέτρος 
Χριστακόπουλος και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.
Η υπόθεση: Μια απροσδιόριστη καταστροφή του σύμπαντος 
έχει εγκλωβίσει δύο άντρες σ' ένα καταφύγιο, χαμένο στο 
χώρο και το χρόνο. Δύο άνθρωποι διαφορετικοί, απομεινάρια 
της κοινωνίας, σ' ένα παιχνίδι εξουσίας, σε μια πάλη ιδεών, 
σε μια μάχη που γεννά πρωτόγνωρα συναισθήματα. Εισιτήρια: 
10€ και 8€ (μειωμένο). Τηλ. κρατήσεων: 6979139705. 

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

«Λυκουργο-μπερδέματα»
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Λυκουργο-μπερδέματα» παρουσιάζει 
η ομάδα κουκλοθεάτρου «Αντράλα» στο Θέατρο «Κύκλος» 
(Αραβαντινού 14) κάθε Κυριακή του Νοεμβρίου, στις 12 το 
μεσημέρι.
Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση κουκλοθεάτρου. Η 
σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Βασιλείου και σε πρωτότυπη 
μουσική της Ματούλας Ζαμάνη. Παίζουν: Σωκράτης Παππάς, 
Γιάννης Παπαγεωργίου. 
Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα. Απευθύνεται σε ηλικίες από 3 
ετών και άνω. Εισιτήριο: 7 ευρώ. Στα 3 εισιτήρια προνομιακή 
τιμή 18 ευρώ. Στα 4 εισιτήρια προνομιακή τιμή 25 ευρώ. Τηλ. 
κρατήσεων 6974291513.

Την παιδική θεατρική παράσταση «Μαύρη 
Σαύρα» της Χ. Μέγα ανεβάζει κάθε Κυρια-
κή, στις 11:30, η «Θεατρική Συμπαιγνία» 
στη «Σκηνή 125» (στο ΚΕΠΑΒΙ). 

Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιολάντα Καπέρδα. 
Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κίκα Ζαχαριάδου, 
Γιολάντα Καπέρδα, Γιάννης Κοντός, Βασίλης Σιά-
φης. 
Το θεατρικό έργο «Μαύρη Σαύρα» γράφτηκε ειδικά 
για την παιδική σκηνή της Θεατρικής Συμπαιγνίας 
από τη γιαννιώτισσα μουσικό, συγγραφέα και εκ-

παιδευτικό Χ. Μέγα και παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στη σκηνή. 
Η βασική θεματική του έργου είναι το περιβάλλον 
και η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρω-
πος στον πλανήτη. 
Τιμή εισιτηρίου: 10€, 8€ προπώληση, 8€ (άνεργοι, 
φοιτητές, παιδιά κάτω των 12 ετών, ΑμεΑ & άνω 
των 65 ετών). Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά. Τη-
λέφωνα κρατήσεων: 26513 12830 & 6944503266. 
Προπώληση εισιτηρίων: Καφέ – μπαρ «Σκάλα», 
βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Μαύρη Σαύρα»

Τη θεατρική παράσταση «Το μυστικό της 
Φροσύνης» του Βασίλη Κονταξή ανεβάζει 
η Καλλιτεχνική Σκηνή Ηπείρου «Σύνθε-
ση» μέσα στον Νοέμβριο, στο Σουφαρί 

Σεράι, στο Κάστρο των Ιωαννίνων.
Η παράσταση, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνή-
μη της Ειρήνης Παππά, θα ανέβει στις 21, 22 και 
23 Νοεμβρίου και 27, 28, 29 και 30 Νοεμβρίου, στις 
21:00. 
Εκτός από τη συγγραφή του έργου, ο Βασίλης 
Κονταξής έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και τη 
μουσική επιμέλεια. Παίζουν η Έφη Ντάγκα (Φρο-
σύνη) και ο Γιάννης Χουλιάρας (Μουχτάρ). Σκη-
νικά και κοστούμια ο Κωνσταντίνος Γιαννιώτης, 
φωτισμούς ο Νίκος Γούλας και βοηθός σκηνοθέ-
τη η Μυρτώ Τόλη. Το πρόγραμμα και την αφίσα 
φιλοτέχνησε η Ντίνα Πλατσατούρα της Superfly. 
Απόδοση στα τουρκικά: Murat Issi.
Στη διοργάνωση της παράστασης συμμετέχουν τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ιστορικό Αρχείο Ηπεί-
ρου και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
Γενική είσοδος: 10€. Τηλ. κρατήσεων: 6989696453.
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Predatorgate: 
Η Ελλάδα παρακολουθεί(ται)

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το σκάνδαλο των υποκλοπών που κλονίζει κυβέρνηση και 
επικαιρότητα, μοιάζει σαν «υπόθεση εργασίας» για το πώς 
μια εξουσία, εν έτει 2022, προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη της, 
αλλά και πόσο, η αίσθηση της βεβαιότητας ότι όλα είναι υπό 

έλεγχο, μπορεί να αποβεί μια τεράστια ανασφάλεια, σε μια εποχή που 
όλα είναι τρομερά ρευστά.
Επικίνδυνα ρευστά…
Περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη αποκάλυψη για το θέμα, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ έχει προσπαθεί αρχικά να υποβαθμίσει την υπόθεση, 
έπειτα να καλύψει όπως-όπως τα ίχνη της, στη συνέχεια να κρατή-
σει μακριά από τον ίδιο τον πρωθυπουργό τις ευθύνες, να «ποινικο-
ποιήσει» τις αποκαλύψεις και τέλος, αφού τίποτε από αυτά δεν έχει 
δουλέψει επαρκώς, να παρουσιαστεί ως ένα δυνάμει «θύμα», μιας 
άγνωστης αρχής που παρακολουθεί, όπως όλα δείχνουν, ανεμπόδι-
στα.
Ωστόσο, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων (γιατί οι παρακολου-
θήσεις είναι πάντα σκάνδαλα, από το Watergate, πριν και μετά…) εί-
ναι υπαρκτότατο και, ακόμα και αν τελικά δεν οδηγήσει σε μια «Nix-
on exit», ενδεχομένως να επαναφέρει αρκετό κόσμο στην ανάγνωση 
των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και όχι στην περιφορά μπροστά σε 
ΜΜΕ-πίνακες ανακοινώσεων.
Σήμερα, το Εξώφυλλο φτιάχνει ένα χρονολόγιο κομβικών γεγονότων 
σε αυτή την υπόθεση, που δεν έχει τελειώσει ακόμα. 

Ο δημοσιογράφος Σταύρος 
Μαλιχούδης καταγγέλλει ότι 
παρακολουθείται από την 
ΕΥΠ

Έρευνα του Citizen Lab 
αναφέρει ότι το λογισμικό 
Predator ενδέχεται να χρη-
σιμοποιείται στην Ελλάδα 
και ότι «εκπροσωπείται» εδώ 
από την εταιρία Intellexa. 

Ο δημοσιογράφος Θανάσης 
Κουκάκης  έχει ήδη καταγ-
γείλει ότι παρακολουθείται 
το κινητό του και διατάσ-
σεται εισαγγελική έρευνα. 
Ο Κουκάκης αναφέρει ότι 
απευθύνθηκε στην Αρχή Δι-
ασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), 
αλλά του απάντησαν ότι «δεν 
διαπιστώθηκε κάποιο γεγο-
νός που να συνιστά παραβί-
αση της κείμενης νομοθε-
σίας περί απορρήτου των 
επικοινωνιών». Τις σχετικές 
λεπτομέρειες αναφέρει το 
ρεπορτάζ του insidestory.gr.
Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γ. Οικονόμου απαντάει 
ότι ήταν «ιδιωτική παρακο-
λούθηση» και συμπλήρωσε 
«ότι δεν νοείται σε μία χώρα 
σαν την Ελλάδα, σε ένα 
κράτος Δικαίου, οποιοσδή-
ποτε ιδιώτης δεν μπορεί 
να παρακολουθεί κάποιον 
άλλον ιδιώτη».

Το Reporters United αναφέ-
ρει ότι τον Κουκάκη παρα-
κολουθούσε η ΕΥΠ και όχι 
«κάποιος ιδιώτης». Αναφέρει 
μάλιστα τροπολογία που 
έφερε η κυβέρνηση τον 
Μάρτιο του 2021 στη Βουλή, 
με την οποία απαγορεύεται 
στην ΑΔΑΕ να ενημερώ-
νει πολίτες ότι είχαν τεθεί 
υπό παρακολούθηση (με 
ψήφους και του ΚΙΝΑΛ). 
Σημειώνεται ότι πολιτικός 
προϊστάμενος της ΕΥΠ, με 
δική του απόφαση λίγο μετά 
την ορκωμοσία του, είναι ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
Γ. Οικονόμου: «Συνολικά 
για το θόρυβο που έχει 
δημιουργηθεί θέλω να πως 
ότι οι ελληνικές αρχές δεν 
χρησιμοποιούν τα συγκε-
κριμένα λογισμικά τα οποία 
περιγράφονται στις κα-
ταγγελίες αυτές και ως εκ 
τούτου το ελληνικό δημόσιο 
δεν συναλλάσσεται με καμία 
από τις εταιρείες που κατα-
σκευάζουν ή εμπορεύονται 
τέτοιου είδους λογισμικά». 
Δεν διαψεύδει πάντως το 
ενδεχόμενο ο Κουκάκης να 
παρακολουθείται (και) από 
την ΕΥΠ, ενώ ανέφερε και 
ότι η κυβέρνηση δεν έχει 
γνώση των ενεργειών της 
ΕΥΠ. Αυτό, παρότι η υπη-
ρεσία υπάγεται απευθείας 
στον πρωθυπουργό…

15 Νοεμβρίου 2021

16 Δεκεμβρίου 2021

11 Απριλίου 2022

15 Απριλίου 2022 9 Μαΐου 2022
Το insidestory σε ρεπορτάζ 
του αναφέρει ότι οι ελλη-
νικές αρχές «ασχολούνται» 
με λογισμικά παρακολούθη-
σης από το 2011 και μετά, 
επικαλούμενη έγγραφα του 
Wikileaks. Το 2020 η ΕΥΠ 
προκηρύσσει διαγωνισμό 
για την αφορά λογισμικού 
«νόμιμης συνακρόασης» και 
αγοράζει λογισμικό αντί 6,2 
εκατ. ευρώ. 

19 Μαΐου 2022
Η Google σε έκθεσή της, 
εκτιμάει «με μεγάλη σιγου-
ριά ότι λογισμικά παρακο-
λούθησης πωλήθηκαν από 
την εταιρία Cytrox πιθανόν 
σε κυβερνητικούς φορείς 
και επικαλούμενη τα στοι-
χεία του CitizenLab, αναφέ-
ρει ότι το λογισμικό υπάρχει, 
κατ’ αυτό τον τρόπο, και στην 
Ελλάδα.  
Γ. Οικονόμου: Με ανάρτησή 
του θεωρεί ότι η Google 
«ανασκευάζει» το δημοσί-
ευμα και ότι «δικαιώνονται 
οι επίσημες θέσεις της 
κυβέρνησης», ότι δηλαδή 
είναι «ιδιωτικές παρακολου-
θήσεις». Ωστόσο, η ανάρτη-
ση του κ. Οικονόμου ήταν 
ανακριβής και η έκθεση 
της google δεν τον δικαιώ-
νει, στο βαθμό που ο ίδιος 
διακηρύσσει.

24 Μαΐου 2022
Ο Θανάσης Κουκάκης 
καταθέτει τελικά για την 
υπόθεση παρακολούθησης 
στην εισαγγελική έρευνα, 
ένα μήνα μετά την κυβερνη-
τική εξαγγελία ότι η Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε 
αυτεπάγγελτα έρευνα.

https://www.reportersunited.gr/6976/eimai-o-dimosiografos-poy-parakoloythei-i-eyp/
https://www.reportersunited.gr/6976/eimai-o-dimosiografos-poy-parakoloythei-i-eyp/
https://www.reportersunited.gr/6976/eimai-o-dimosiografos-poy-parakoloythei-i-eyp/
https://citizenlab.ca/2021/12/pegasus-vs-predator-dissidents-doubly-infected-iphone-reveals-cytrox-mercenary-spyware/
https://citizenlab.ca/2021/12/pegasus-vs-predator-dissidents-doubly-infected-iphone-reveals-cytrox-mercenary-spyware/
https://citizenlab.ca/2021/12/pegasus-vs-predator-dissidents-doubly-infected-iphone-reveals-cytrox-mercenary-spyware/
https://insidestory.gr/article/poios-parakoloythoyse-kinito-toy-dimosiografoy-thanasi-koykaki
https://insidestory.gr/article/poios-parakoloythoyse-kinito-toy-dimosiografoy-thanasi-koykaki
https://insidestory.gr/article/diahroniko-endiaferon-ton-ellinikon-arhon-gia-logismika-kataskopeias?token=28T21N667J
https://insidestory.gr/article/diahroniko-endiaferon-ton-ellinikon-arhon-gia-logismika-kataskopeias?token=28T21N667J
https://blog.google/threat-analysis-group/protecting-android-users-from-0-day-attacks/
https://www.facebook.com/oikonomou/posts/416675830273718
https://www.facebook.com/oikonomou/posts/416675830273718
https://www.facebook.com/oikonomou/posts/416675830273718
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25 Μαΐου 2022
Νέο ρεπορτάζ (insidestory.
gr) αναφέρει ότι η Intellexa 
έχει σχέσεις με το ελληνικό 
Δημόσιο, ακολουθώντας τη 
«γραμμή του χρήματος» δια-
φόρων εταιριών, στις οποίες 
συνυπάρχουν «πρόσωπα εν-
διαφέροντος» όπως ο Φέλιξ 
Μπίτζιος, ο Ταλ Ντίλιαν κ.α.

3 Ιουνίου 2022
Οι Reporters United ανα-
φέρουν ότι ο γενικός γραμ-
ματέας του πρωθυπουργού 
Γρηγόρης Δημητριάδης 
συνδέεται άμεσα με πρόσωπα 
και εταιρίες που διακινούν 
λογισμικά παρακολούθησης 
στην Ελλάδα. Ο κ. Δημητριά-
δης είναι δεξί χέρι του πρω-
θυπουργού και ανιψιός του.

17 Ιουνίου 2022
Ο υπουργός Επικρατείας 
Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώ-
ντας στη Βουλή, επιμένει ότι 
το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει 
προμηθευτεί λογισμικό παρα-
κολούθησης και ότι «η  χώρα 
μας διαθέτει το πιο αυστηρό 
πλαίσιο για τις νόμιμες επι-
συνδέσεις». Στις 7 Νοεμβρίου 
2022 πάντως, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα δηλώσει ότι «Θα είμαστε η 
πρώτη χώρα η οποία θα ψη-
φίσουμε διάταξη η οποία θα 
απαγορεύει ρητά την πώληση 
τέτοιων λογισμικών στη χώρα 
μας», ανατρέποντας εν μέρει 
τον ισχυρισμό του κ. Γεραπε-
τρίτη, o οποίος είναι πιο κοντά 
στην πραγματικότητα, μιας και 
η ελληνική νομοθεσία όντως 
απαγορεύει τη χρήση τέτοιων 
λογισμικών.
Στις 15 Νοεμβρίου 2022, το 
σχέδιο νόμου που προτείνει 
η κυβέρνηση νομιμοποιεί την 
αγορά τέτοιων λογισμικών, 
υπό προϋποθέσεις.

26 Ιουλίου 2022
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Νίκος Ανδρουλάκης κατα-
θέτει μηνυτήρια αναφορά, 
για απόπειρα παγίδευσης 
του κινητού του. Το ύποπτο 
λογισμικό εντοπίστηκε σε 
έλεγχο  στο ευρωκοινοβού-
λιο. 
Ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος αναφέρει ότι «επιβάλλε-
ται να διερευνηθεί άμεσα η 
μηνυτήρια αναφορά»

29 Ιουλίου 2022
Συγκαλείται η Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής. Η κυβέρνηση δεν 
επιτρέπει δημοσιοποίηση 
στοιχείων, στο όνομα του 
«απορρήτου». Διαρροές από 
τη συζήτηση αναφέρουν 
ότι ο διοικητής της ΕΥΠ 
παραδέχθηκε ότι η υπηρε-
σία παρακολουθούσε τον Θ. 
Κουκάκη, κατόπιν αιτήματος 
ξένων υπηρεσιών.

4 Αυγούστου 2022
Οι Reporters United και 
η ΕΦΣΥΝ δημοσιεύουν 
ρεπορτάζ σύμφωνα με το 
οποίο ο γ.γ. του πρωθυπουρ-
γού Δημητριάδης συνδέεται 
άμεσα με τον Φέλιξ Μπί-
τζιο της Intellexa, η οποία 
διακινεί το Predator. O κ. 
Δημητριάδης κάνει λόγο για 
«νόμιμη επενδυτική δρα-
στηριότητα» και κατηγορεί 
τους δημοσιογράφους για 
«κακοπιστία».
Την ίδια μέρα, η ΕΥΠ 
ενημερώνει ότι παρακολου-
θούσε όντως τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικές 
πηγές χαρακτηρίζουν την 
παρακολούθηση «νόμιμη 
επισύνδεση».

5 Αυγούστου 2022
Παραιτείται ο Γρηγόρης 
Δημητριάδης, στην πρώτη 
εξέλιξη που επιβεβαιώνει 
την πολιτική κρίση στην 
κυβέρνηση. «Κυβερνητικοί 
κύκλοι» αναφέρουν ότι «ο 
κ. Δημητριάδης δεν έχει 
σχέση με την υπόθεση των 
υποκλοπών», αλλά παραι-
τείται λόγω «τοξικότητας» 
και για να μην συνδεθεί η 
υπόθεση απευθείας με τον 
πρωθυπουργό. Παραιτείται 
επίσης ο διοικητής της ΕΥΠ, 
Παναγιώτης Κοντολέων. 

8 Αυγούστου 2022
Ο πρωθυπουργός, σε 
διάγγελμά του, αναφέρει 
ότι δεν γνώριζε ότι η ΕΥΠ 
παρακολουθούσε τον κ. 
Ανδρουλάκη. Ο πρωθυ-
πουργός πάντως, αναφέρει 
ότι αν γνώριζε, δεν θα την 
επέτρεπε. 

22 Αυγούστου 2022
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εξετα-
στική επιτροπή στη Βουλή. Η 
ΝΔ ψηφίζει «παρών».

9 Σεπτεμβρίου 2022
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Χρήστος Σπίρτζης καταθέτει 
μήνυση κατά παντός υπευ-
θύνου, καθότι διαπίστωσε 
ότι στο κινητό του υπήρχαν 
ίχνη λογισμικού παρακολού-
θησης.

21 Οκτωβρίου 2022
Ο παραιτηθείς γ.γ. πρω-
θυπουργού, Γρηγόρης 
Δημητριάδης, κερδίζει το 
«βραβείο SLAPP» από την 
πρωτοβουλία για την αντι-
μετώπιση των Στρατηγικών 
Αγωγών κατά της Συμμετο-
χής του Κοινού, την CASE. 
Ο κ. Δημητριάδης έχει κάνει 
αγωγές κατά των αποκαλυ-
πτικών δημοσιευμάτων για 
τις υποκλοπές. 

24 Οκτωβρίου 2022
Ο δημοσιογράφος Τάσος 
Τέλλογλου με άρθρο του 
αποκαλύπτει ότι ο ίδιος και 
η δημοσιογράφος Ελίζα 
Τριανταφύλλου, αλλά και 
ο επίσης δημοσιογράφος 
Θοδωρής Χονδρόγιαννος, 
παρακολουθούνταν κατά 
τη διάρκεια των ερευνών 
τους για τις υποκλοπές 
στην Ελλάδα, το διάστημα 
Μαΐου-Αυγούστου 2022. 

29 Οκτωβρίου 2022
Τα «Νέα», ιδιοκτησίας 
Μαρινάκη, αναφέρουν σε 
δημοσίευμά τους ότι στόχοι 
παρακολουθήσεων υπήρξαν 
και επιχειρηματικά στελέχη 
με επαφές στην κυβέρνηση. 

4 Νοεμβρίου 2022
Η επιτροπή PEGA του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έρχεται στην Ελλάδα, για να 
ερευνήσει το θέμα των υπο-
κλοπών. Ξεσπάει πολιτική 
κόντρα, τόσο εντός επιτρο-
πής, με τον πρόεδρό της να 
προσπαθεί να καλύψει το 
«αδερφό» κόμμα της ΝΔ και 
την ευρωβουλευτή Σοφί Ιν’τ 
Βελτ να έχει διαφορετική 
θέση και να «φωτογραφίζει» 
ως άμεσα εμπλεκόμενους 
τον κ. Γρηγοριάδη και 

6 Νοεμβρίου 2022
Η εφημερίδα Documento 
δημοσιεύει λίστα με 
ονόματα που φέρονται να 
παρακολουθούνται με τα 
επίμαχα λογισμικά. Ανάμεσά 
τους είναι ο επιχειρηματί-
ας Βαγγέλης Μαρινάκης, 
ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, ο πρώην 
πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς κ.α.

7 Νοεμβρίου 2022
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, στη συνέντευ-
ξή του στον ΑΝΤ1 και στον 
εκδότη Νίκο Χατζηνικολάου, 
χαρακτήρισε «συκοφάντη» 
τον εκδότη του Documen-
to Κώστα Βαξεβάνη και 
τον συνέδεσε με «ρώσικα 
κεφάλαια» και τον πρόεδρο 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. 
Αφορμή ήταν τα ρεπορτάζ 
για τις υποκλοπές. Επίσης, 
δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει» 
ποιος κάνει τις υποκλοπές. 
Υπόσχεται δε ότι «θα απαγο-
ρευτεί» η χρήση λογισμικών 
υποκλοπής στην Ελλάδα.

16 Νοεμβρίου 2022
Στο νόμο που φέρνει η 
κυβέρνηση, ουσιαστικά 
νομιμοποιούνται λογισμικά 
παρακολούθησης που κυ-
κλοφορούν στην Ελλάδα, αν 
τα εγκρίνει η ΕΥΠ. Επίσης, η 
ενημέρωση παρακολουθού-
μενων μπορεί να γίνει τρία 
χρόνια μετά την παρακολού-
θηση. 

https://insidestory.gr/article/i-grammi-poy-syndeei-elliniko-dimosio-me-tin-intellexa
https://insidestory.gr/article/i-grammi-poy-syndeei-elliniko-dimosio-me-tin-intellexa
https://www.reportersunited.gr/8948/o-megalos-anipsios-ki-o-megalos-aderfos/
https://www.reportersunited.gr/8948/o-megalos-anipsios-ki-o-megalos-aderfos/
https://www.reportersunited.gr/8948/o-megalos-anipsios-ki-o-megalos-aderfos/
https://www.reportersunited.gr/8948/o-megalos-anipsios-ki-o-megalos-aderfos/
https://www.efsyn.gr/politiki/354434_mesotoihia-maximoy-me-predator
https://www.efsyn.gr/politiki/354434_mesotoihia-maximoy-me-predator
https://www.efsyn.gr/politiki/354434_mesotoihia-maximoy-me-predator
https://gr.boell.org/el/2022/10/24/se-synthikes-apolytis-monaxias
https://www.tanea.gr/2022/10/29/politics/government/tesseris-paranomes-methodeyseis-apo-ena-ypopto-kentro/
https://www.tanea.gr/2022/10/29/politics/government/tesseris-paranomes-methodeyseis-apo-ena-ypopto-kentro/
https://primeminister.gr/2022/11/07/30573
https://primeminister.gr/2022/11/07/30573
https://primeminister.gr/2022/11/07/30573
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/367298_nomoshedio-gia-sygkalypsi-toy-kyriakos-gate
https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/367298_nomoshedio-gia-sygkalypsi-toy-kyriakos-gate
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Andor: CSI Star Wars
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αναπόφευκτα στις μέρες μας, που 
το προϊόν (και πολλά άλλα πράγ-
ματα) σπάζουν σε πολλά-πολλά 
κομματάκια για να αυξηθεί το 

κέρδος (και να βγει από τη μύγα ξύγκι), 
πολλά, ειδικά στον ηγετικό τομέα του θε-
άματος, θα είναι μέτρια, ως και σκουπίδια.

Όχι όμως το Andor.
Η σειρά που ξεπήδησε μέσα από ένα spin 
off του Πολέμου των Άστρων, το Rogue 1, 
είναι μαζί με το Mandalorian ό,τι καλύτε-
ρο έχει να προσφέρει το σύμπαν του Satr 
Wars σήμερα.
Η σειρά «χτίστηκε» πάνω στο παρελθόν 
του Κάσιαν Άντορ, ενός από τους πρω-
ταγωνιστές του Rogue 1 και στα προ της 
ταινίας γεγονότα.

Ο Τόνι Γκίλροϊ όμως που έφτιαξε τη σει-
ρά, έχει βάλει πραγματική υπόθεση και 
όχι υποτυπώδη, πλην εντυπωσιακά κα-
ουμποϊλίκια, φουλ εφέ και συναισθημα-
τικούς εκβιασμούς με επιστροφές στο 
παρελθόν.
Το Andor είναι ένα θρίλερ με πολλές 
συνιστώσες και εξαιρετικές παρουσίες, 
όπως πχ ο Ντιέγκο Λούνα, που πάντα στη 
φάτσα του θα βλέπεις τον Φέλιξ Γκαγιάρ-

δο να λέει «produtto» στο Narcos, αλλά 
και ο διαχρονικός Στέλαν Σκαρσγκαρντ. 
Σε «χρόνο Star Wars», η σειρά διαδραμα-
τίζεται 5 χρόνια πριν το Rogue 1 και το «A 
New Hope», της απαρχής των όλων δη-
λαδή.
Όταν λοιπόν βαριέστε λίγο από τα (απο-
λαυστικά) πιστολίδια του Mandalorian, 
δείτε το Andor που είναι μακράν πιο 
«ψαγμένο».
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Ο Μάρτιν Σκορτσέζε δεν έχει βάλει τελεία και παύλα στη μακρά κινηματο-
γραφική του πορεία. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τα 80 του χρόνια και 
αναμένεται να το γιορτάσει με την τελευταία του σύζυγο Έλεν, τα τρία 
του παιδιά και τους καλούς του φίλους. Άγνωστο, αν θα παραβρεθεί στο 

γιορτινό τραπέζι ο παλαιότερος όλων, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τα άλλα «καλά 
παιδιά» που συνέβαλαν στην τεράστια φήμη του.
Ο δημιουργός των αριστουργηματικών ταινιών «Ο Ταξιτζής», «Οργισμένο 
Είδωλο», «Τα Καλά Παιδιά», «Τα Χρόνια της Αθωότητας» και τόσων άλλων 
εξαιρετικών παραγωγών, θα μπορούσε από καιρό να είχε αράξει στην «πολυ-
θρόνα του σκηνοθέτη» και να απολαμβάνει τους διθυράμβους, τις τιμές και 
την αποθέωση από κριτικούς και κοινό. Αυτό, όμως, όπως φαίνεται, δεν θα 
συμβεί ποτέ, καθώς ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης, ζει και αναπνέει με τον κι-
νηματογράφο. Κυριολεκτικά, αφού ο λόγος που λάτρεψε τη μεγάλη οθόνη, 
οφείλεται σε ένα βαρύ άσθμα, που τον ταλαιπωρούσε 
από νήπιο και ήταν ο λόγος να μην ασχοληθεί 
καθόλου με τα σπορ ή τα άγρια αγορίστικα 
παιχνίδια στη «Μικρή Ιταλία», στο Μανχά-
ταν, ανακαλύπτοντας τη μαγεία τού σινεμά, 
εκεί που τον πήγαιναν οι γονείς του για να 
ξεχνάει την ασθένειά του, αλλά και τις χα-
ρές της ηλικίας του.
Ο Σκορσέζε παραμένει ένας αθερά-
πευτα ερωτευμένος με το σινεμά και 
όπως οι περισσότεροι σημαντικοί 
κινηματογραφιστές παρεμβαίνει, 
όπως μπορεί, για την άθλια κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στα 
κινηματογραφικά στούντιο των 
ΗΠΑ. Προσφάτως, στο φεστι-
βάλ της Νέας Υόρκης δήλωσε 
εμφατικά: «Ο κινηματογρά-
φος υποτιμάται, εξευτελίζε-
ται, μειώνεται από όλες 
τις πλευρές, και σίγουρα 
ως μορφή τέχνης. Από 
την δεκαετία του '80 έχει 
αρχίσει μια εστίαση στους 
αριθμούς κάπως απωθητι-
κή», συμπληρώνοντας ότι 
κατανοεί την παραγωγή που 
περιμένει κάποιο κέρδος, 
αλλά δεν μπορεί να δεχθεί, 
«νιώθω προσβλητικό ότι όλα 
έχουν γίνει αριθμοί» είπε ακρι-
βώς.
Ο Μάρτιν Σκορσέζε, μπορεί να έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον πα-
γκόσμιο κινηματογράφο, να έχει κα-
τακτήσει την αναγνώριση -δυο τρεις 

σεκάνς είναι αρκετές για να καταλάβεις ότι η ταινία 
που βλέπεις είναι δική του-, αλλά κι αυτός πήρε 
γερές βάσεις, βλέποντας και μελετώντας όλους 
τους μεγάλους της κλασικής εποχής του Χόλι-
γουντ, τον Ακίρα Κουροσάβα, τη νουβέλ βαγκ, 

τους γίγαντες της μεταπολεμικής σχολής στην 
Ιταλία, τον Μάικλ Πάουελ, που ήταν ο αγαπημέ-

νος του σκηνοθέτης.
Όπως οι περισσότεροι σημαντικοί καλλιτέχνες είναι 

αντιφατικός, καθώς ενώ είναι βαθύτατα ρωμαιοκα-
θολικός, έκανε πέντε γάμους και το θέμα τού διαζυγί-

ου τον έφερε απέναντι στην Καθολική Εκκλησία, ενώ 
είναι και πολιτικά συντηρητικός, αν και αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με το έργο του και τις απόψεις που διατυπώνει. 
Επίσης, σίγουρα παραξενεύει ότι είναι αθεράπευτα προ-

ληπτικός και ιδιαίτερα με τον αριθμό 11!
Επίσης, ξενίζει η περιπέτειά του με τα 

ναρκωτικά, απ' τα οποία παραλίγο 
να χάσει και τη ζωή του, αν ένα 

βράδυ δεν τον έβρισκε σε κώμα 
ο Ντε Νίρο και τον έστελνε στο 
νοσοκομείο, όπου οι γιατροί 
τον έσωσαν στο «τσακ». Ήταν 
στα τέλη της δεκαετίας του 
'70, μετά από την εμπορι-
κή -ενδέκατη- ταινία του, 
«New York New York», 
όταν βούτηξε με τα μού-
τρα στα ναρκωτικά. Είχε 
σοβαρές ψυχολογικές 
μεταπτώσεις, γεγονός 
που θα καταστρέψει και 
τον δεύτερο γάμο του 
με την πανέμορφη Ιζα-
μπέλα Ροσελίνι.
Όμως, όλα αυτά 
έχουν μικρή σημα-
σία μπροστά στο κι-
νηματογραφικό του 
έργο, που απλώθη-

κε με μεγαλείο τον 
τελευταίο μισό αιώνα. 

Γι αυτό καλύτερα να θυμη-
θούμε δέκα από τις καλύτε-

ρες ταινίες του, δέκα χρυσά 
κομμάτια, που θα κοσμούν για 

πάντα τον παγκόσμιο κινηματογρά-
φο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΈΖΈ: 

Ο σκηνοθέτης που ζει 
και αναπνέει με τον κινηματογράφο

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Ο Τελευταίος Πειρασμός 
(The Last Temptation of Christ, 
1988)
ΤΌ ΒΙΒΛΙΌ του Καζαντζάκη δίνει την ευκαιρία στον 
Σκορσέζε να μιλήσει για τον Χριστό, για τη μάχη του 
θεϊκού με το ανθρώπινο, της επιθυμίας με το χρέος 
και του πνεύματος με τη σάρκα. Και φυσικά να σταθεί 
στη θυσία. Σπάνιας έμπνευσης και το σάουντρακ που 
έγραψε ο Πίτερ Γκάμπριελ, ενώ ο Γουίλεμ Νταφόε στο 
ρόλο του Ιησού, θα καταγράψει ακόμη μία σπουδαία 
ερμηνεία.

Το Χρώμα του Χρήματος 
(The Color of Money, 1986)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ταινία, που αποτελεί σίκουελ του 
εξαιρετικού φιλμ «Ο Κόσμος είναι Δικός μου» του 
Ρομπέν Ροσέν, με τον Πολ Νιούμαν, που κρατούσε τον 
ρόλο και στην πρώτη ταινία, να έχει μεγαλώσει και να 
βρίσκει κι αυτός ένα νέο ταλέντο του μπιλιάρδου. Η 
αφηγηματική ακρίβεια δένει απόλυτα με τα πάθη που 
τυφλώνουν τους δυο κεντρικούς ήρωες. Δίπλα στον 
Πολ Νιούμαν ο τότε πολλά υποσχόμενος νεαρός Τομ 
Κρουζ.

Βασιλιάς για μια Νύχτα 
(The King of Comedy, 1982)
ΠΙΚΡΗ κωμωδία που κριτικάρει τον αδηφάγο κόσμο 
του θεάματος, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Ντε 
Νίρο και τον ζωντανό θρύλο Τζέρι Λιούις σε ένα 
ρόλο έκπληξη, αλλά και φόρο τιμής στους μεγάλους 
διασκεδαστές της μεταπολεμικής Αμερικής.

Οργισμένο Είδωλο 
(Raging Bull, 1980)
ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ που άλλαξαν τον αμερικάνικο κινηματογράφο, με 
τον δημιουργικό ρεαλισμό, την προχωρημένη αφήγηση, τη νεωτε-
ριστική εκφραστική δυνατότητα και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να δίνει 
τα ρέστα του, στην καλύτερη ίσως ερμηνεία της ζωής του (Όσκαρ 
Α' Ανδρικού Ρόλου) υποδυόμενος τον φημισμένο πυγμάχο Τζέικ Λα 
Μότα και την ιστορία του. Από τα χαμηλά στην κορυφή και πάλι στα 
χαμηλά, να κάνει τον κομφερανσιέ σε ένα μπαρ. Η απίστευτης ομορ-
φιάς εξπρεσιονιστική φωτογραφία είναι του Μάικλ Τσάπμαν, στενού 
συνεργάτη του Σκορσέζε.

Ο Ταξιτζής 
(Taxi Driver, 1976)
ΑΠΌ ΤΙΣ πρώτες ταινίες τού 
Σκορσέζε, που βραβεύθηκε με 
τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ 
Καννών- είναι ένα ψυχολογικό 
δράμα που φλερτάρει με το 
νεονουάρ και στο οποίο κάνει 
«μπαμ» ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η 
σκηνή στον καθρέφτη όπου ο 
Ντε Νίρο ρωτάει τον εαυτό του 
«You talkin' to me?», ενώ αμέ-
σως μετά τραβάει πιστόλι και 
τον σημαδεύει είναι εμβλημα-
τική. Η αστείρευτη σκηνοθετική 
ενέργεια του Σκορσέζε αξιο-
ποιεί στο έπακρο το θαυμαστό 
σενάριο του Πολ Σρέντερ και 
παραδίδει ένα γεμάτο από 
πάθος φιλμ και κάνει φανερή 
την τόλμη ενός οραματιστή 
δημιουργού. Παίζουν ακόμη οι 
Χάρβεϊ Καιτέλ, Τζόντι Φόστερ 
και Σίμπιλ Σέπερντ.
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Ο Ιρλανδός 
(Irishman, 2019)
Η ΤΕΛΕΎΤΑΙΑ ταινία του Σκορ-
σέζε αποτελεί την επιτομή του 
γκανγκστερικού έργου του, καθώς 
συμπυκνώνει όλες τον κόσμο της 
μαφίας, δίνοντας έναν παραπάνω 
απαισιόδοξο τόνο. Από τα αφε-
ντικά και τους ανήθικους ήρωες 
μέχρι τους κομπιναδόρους και 
τους πιστολάδες, όλοι έχουν τον 
χώρο τους. Όπως και οι πολιτικοί 
που συνυπάρχουν και μάλλον είναι 
χειρότεροι από τον κόσμο του 
εγκλήματος. Ένα βραδυφλεγές 
ρέκβιεμ, μέσα από τα μάτια ενός 
πιστολά, ενός ακόμη ρουλεμάν 
στον οργανισμό της μαφίας, που 
γνωρίζει ότι έχει χάσει το δικαίωμα 
στην εξιλέωση, αλλά ζητά ένα μι-
κρό περιθώριο συγχώρεσης. Ίσως 
για πρώτη φορά, ο Σκορσέζε είναι 
πιο καυστικός με τους πολιτικούς 
από ποτέ. Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ 
Ντε Νίρο μαζί, ενώ ο Τζόε Πέσι, 
κερδίζει τις εντυπώσεις.

Ο Πληροφοριοδότης 
(The Departed, 2006)
ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΔΌΞΑ της κινηματογραφικής ιστορίας του Σκορσέζε, 
καθώς με αυτό το τυπικό γκανγκστερικό φιλμ, που μπορεί να έχει 
ωραίες στιγμές αλλά περισσότερο μοιάζει με τυφλοσούρτη για τον 
Ιταλοαμερικανό σκηνοθέτη, θα κερδίσει το μοναδικό του Όσκαρ Κα-
λύτερης Σκηνοθεσίας. Το εξαίρετο πρωταγωνιστικό τρίο απαρτίζουν 
ο βετεράνος Τζακ Νίκολσον και οι νεότεροι ταλαντούχοι ηθοποιοί 
Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ματ Ντέιμον.

Καζίνο 
(Casino, 1995)
ΑΚΌΜΗ ένα φιλμ για τη μαφία, αλλά αυτή τη φορά 
ο Σκορσέζε ανεβάζει στροφές, με μια ιλιγγιώδη 
αφήγηση που αναγκάζει το μυαλό και το μάτι τού 
θεατή να γυρίζει πιο γρήγορα και από τη ρουλέτα. 
Στο αριστοτεχνικό μοντάζ η στενή συνεργάτης του 
Σκορσέζε Θέλμα Σουνμέικερ και στους πρωταγωνι-
στικούς ρόλους οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόε Πέσι και 
Σάρον Στόουν.

Τα Χρόνια της Αθωότητας 
(The Age of Innocence, 1993)
ΕΔΩ, ο Σκορσέζε μπαίνει στο δράμα εποχής, μετα-
φέροντας στη μεγάλη οθόνη το κλασικό μυθιστό-
ρημα της Ίντιθ Γουόρτον. Μεγαλειώδης μεταφορά, 
που κεντρίζει το μάτι και κάνει την καρδιά να χτυπά 
δυνατά. Εκπληκτική δουλειά σε επίπεδο καλλιτεχνι-
κής διεύθυνσης και αξιομνημόνευτες ερμηνείες από 
τους Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Μισέλ Φάιφερ και Ουινόνα 
Ράιντερ.

Τα Καλά Παιδιά 
(Goodfellas, 1990)
ΤΌ ΠΕΡΙΦΗΜΌ μονοπλάνο της έναρξης, δυόμισι 
λεπτών, είναι αρκετό για να ξεδιπλωθεί η τελειομανία 
του Σκορσέζε, ο οποίος σε αυτό το γκανγκστερικό 
δράμα θα συνδυάσει με αρμονία την ωμή βία με το 
χιούμορ, τους σχιζοφρενείς ήρωές του με το έγκλη-
μα, απογυμνώνοντας από κάθε αίγλη και μυστήριο τον 
κόσμο της μαφίας. Ρέι Λιότα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και 
Τζόε Πέσι οι έξοχοι πρωταγωνιστές.



14|Βιβλίο ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

ΜΈΓΑΛΗ ΙΔΈΑ (1844-1922): 

Από τους εθνικούς μύθους, 
στη φωτιά της Σμύρνης

ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ (1844-1922): 
ΑΠΌ ΤΌΎΣ ΕΘΝΙΚΌΎΣ 
ΜΎΘΌΎΣ, ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ 
ΣΜΎΡΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ

Ο Σπύρος Αλεξίου επιστρέφει μετά το ’21 στο… ’22. 
Η χρονική διαδοχή καίριων γεγονότων και πε-
ριόδων της ελληνικής ιστορίας, έχει προσφέρει 
σημαντικότατο απόθεμα ερεθισμάτων σε ερευ-

νητές και συγγραφείς, στα κλεισίματα των εκατονταετη-
ρίδων. 
Ο Αλεξίου όμως, στο νέο του, δεύτερο βιβλίο, στήνει μια 
«γέφυρα», ερευνητική, ιστορική και διαλεκτικά συντεθει-
μένη, ανιχνεύοντας μέσα στον αιώνα που μεσολάβησε 
από το ’21 στο ’22, τις ρίζες των γεγονότων, τη γέννηση 
του «μεγαλοϊδεατισμού» και τον σκληρό θάνατό του, στις 
φλόγες της Σμύρνης.
Αντίστοιχα, και στο προηγούμενου βιβλίο (21 ρωγμές στην 
επίσημη ιστορία για το 1821) ο συγγραφέας προσπαθούσε 
να συμβάλλει στην αποδόμηση των εθνικών μύθων που 

τροφοδότησαν, αφαίμαξαν και ενίοτε, επιστρέφουν ως 
«καύσιμο» σε καιρούς περίεργους και επικίνδυνους.
«Η ανάδειξη αυτής της συνέχειας, η οποία οδήγησε στις 
φλόγες της Σμύρνης, αποτελεί βασικό στόχο του βιβλίου. 
Υπηρετείται με την παρουσίαση των σημαντικότερων 
ιστορικών γεγονότων της περιόδου 1844-1922. Από τον 
Κωλέττη και τον Κριμαϊκό Πόλεμο μέχρι τα Λαυρεωτικά 
και τον πόλεμο του 1897 και από τον Μακεδονικό Αγώ-
να στον Εθνικό Διχασμό, στην εκστρατεία στην Ουκρανία 
και στην τραγική κατάληξη στη Μικρά Ασία. Η σχέση με-
ταξύ των γεγονότων αυτών και της Μεγάλης Ιδέας απο-
δεικνύει όχι μόνο την ανεδαφικότητά της αλλά και -κυρί-
ως- την επικινδυνότητά της για τους λαούς της περιοχής, 
πρωτίστως φυσικά για τον ελληνικό» σημειώνεται στο 
οπισθόφυλλο.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 48 χρόνια οι Roxy Music κυ-
κλοφορούσαν ένα σύγχρονο μουσικό 
αριστούργημα: το Country Life ήταν 
πολλά περισσότερα από τη βουκολική 

φωτό της Κονστάνζ Κάρολι (που παρεμπιπτό-
ντως ήταν η αδερφή του τύπου από τους Can) 
και της Έβελιν Γκρούνβαλντ (που παρεμπιπτό-
ντως ήταν φιλενάδα του τύπου από τους Can).
Ήταν καταρχάς το 4ο άλμπουμ της μπάντας λίγο 
μετά το αριστουργηματικό Stranded και λίγο 

πριν το αριστουργηματικό επίσης, Siren.
Γενικώς, ό,τι άγγιζε τω καιρώ εκείνω ο Μπράιαν 
Φέρι γινόταν χρυσάφι (όπως και άλλοτε, ακόμα 
και σήμερα), αλλά τότε, οι Roxys ήταν σε πλήρη 
οργασμό.
Το Country Life ξεκινάει με ένα όχι δα αρτίστι-
κο, The Thrill of it All, όπου οι Φιλ Μανζαρένα 
κάνει θαύματα στην κιθάρα, συνοδευόμενος από 
κοντά, από το βιολί του Έντι Τζόμπσον. Και όλα 
αυτά, μόλις ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του 
«άλλου Μπράιαν», του Ίνο. 
Το All I want is You είναι μια ανάλογη περίπτω-
ση, ένα ακόμα κεφάλαιο στην ανθολογία στυλ, τα 

οποία ο Φέρι άλλαζε και συνταίριαζε με εκνευ-
ριστικά εύκολο τρόπο. Ακούστε δηλαδή το If it 
Takes All Night και μετά, το Prairie Rose.
…και όλα αυτά, εμποτισμένα με τη γλυκιά ει-
ρωνεία που οι Roxy Music αντλούσαν από τους 
Kinks και τα ποιήματα της Ντόροθι Πάρκερ. 
Το άλμπουμ ακόμα και σήμερα είναι ένας ναός 
σοφιστικέ ροκενρόλ, γιατί πώς αλλιώς θα μπο-
ρούσε να καταταχτεί η μουσική που βγαίνει από 
το μυαλό του Μπράιαν Φέρι;
Παρεμπιπτόντως, ο δίσκος πήρε το όνομά του 
από ένα περιοδικό με τον ίδιο τίτλο, το οποίο κυ-
κλοφορεί εδώ και 125 χρόνια στην Αγγλία.

Οι Roxy Music στο χωριό
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Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της 
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο 
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγ-
γελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων, 
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω 
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοι-
χης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέ-
πετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβά-
σιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του, 
σε συνδρομητές-τριες:

Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδο-
μάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισά-
ριθμα μουσικά άλμπουμ
■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, 
παίρνετε:

■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλί-
ου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρ-
χοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-
2014» σε φυσική μορφή 

■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη 
ημέρα κυκλοφορίας του

■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέα-
τρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιω-
αννίνων

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

 

(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be

	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5

