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-%' .'!'//),%' για τεκταινόμενα στο τμήμα 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών κάνει το 
Πανελλαδικό Σωματείο στην Έρευνα και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, η οποία αφορά συγκεκριμένο εργαστήριο 
και καθηγητή του τμήματος και υποψήφια διδάκτορα 
του ΒΕΤ.
https://typos-i.gr/article/kataggelia-sto-
panepisthmio-iwanninwn-apoly8hke-giati-den-
epestrepse-xrhmata

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

, IC=G ;7µ59P=G, =4 IQ-
µ=4 654 <= N595H67I4= 
#$,,0 κουβέντα γίνεται, κυρίως παρασκηνιακά και 
«μακροσκοπικά» στα Γιάννενα τις τελευταίες μέρες, 
για τον τρόπο με τον οποίο θα εκλεγεί ο (ή η) νέος 
δήμαρχος της πόλης. Αυτός, θα είναι όπως όλα δεί-
χνουν ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, νυν πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου και πιο ισχυρή προσωπικότητα 
στη δημοτική αρχή.
https://typos-i.gr/article/giannena-o-neos-
dhmarxos-oi-nomoi-kai-paraskhnio
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https://typos-i.gr/article/giannena-anaboles-
ekdhlwsewn-logw-trihmeroy-pen8oys

, «E=9 B=9» B:I8<54 
;7µ59P=G $L5II:ILI
!$ 1954 η ελληνική κοινωνία προσπαθούσε να 
επιλύσει πολλά προβλήματα. Την ίδια ώρα, το 
ψυχροπολεμικό κλίμα εξακολουθούσε να δηλώνει 
παρών. Στις δημοτικές εκλογές της 21ης Νοεμβρίου 
του 1954, παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία φιλελευ-
θεροποίησης.
https://typos-i.gr/article/o-gor-gor-ginetai-
dhmarxos-iwanninwn
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Κοπάνη: ένα χωριό 350 
κατοίκων στους πρόπο-
δες του Τόμαρου (Ολύ-
τσικα), σε απόσταση 20 

χλμ. από την πόλη των Ιωαννίνων.
Η ονομασία «Κοπάνη» αναφέρε-
ται για πρώτη φορά σε γραπτό το 
κείμενο το 1319, στο περίφημο 
χρυσόβουλο του αυτοκράτορα 
Ανδρόνικου Β’ του Παλαιολόγου 
-«…τα χωρία την Κοπάνην και το 
Κρεχοβόν (σ.σ. Κρυφοβό)». Ετυ-
μολογικά, το τοπωνύμιο αυτό 
αποδίδεται είτε σε σλάβικη λέξη 
που σημαίνει γούβα με νερό είτε 
σε αλβανική λέξη δανεισμένη 
από την ελληνική «κόπανον».
Η δεύτερη προσέγγιση είναι και η 
πιο δημοφιλής. Σημειωτέον ότι ο 
Παν. Αραβαντινός και ο Ιωάννης 
Λαμπρίδης, κατά τον 19ο αιώνα, 
αναφέρουν την «Κοπάνη» με τον 
τύπο «Κοπάνοι».
Αναπόφευκτη η σύνδεση με την 

ονομασία της περιοχής του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Κοπάνων 
(εις Κοπάνους) στα Ιωάννινα, 
όπου γινόταν το «κοπάνισμα» των 
ρούχων δίπλα από τη λίμνη.
Στην περίπτωση της Κοπάνης, το 
«κοπάνισμα» των ρούχων φέρεται 
να σχετίζεται με το μικρό ποτάμι και 
τον νερόμυλο κάτω από το χωριό. 
Κόπανος είναι το ξύλινο σκεύος με 
λαβή που χρησιμοποιούνταν για το 
«χτύπημα» των μάλλινων ρούχων 
και υφασμάτων γενικότερα.
Η Κοπάνη αναγνωρίστηκε ως 
κοινότητα το 1919, όπως συνέβη 
και με τις υπόλοιπες κοινότητες 
των Ιωαννίνων, λίγα χρόνια μετά 
την απελευθέρωση.
Επί εποχής Αλή πασά, στις αρχές 
του 19ου αιώνα, η Κοπάνη βίω-
σε μια κατάσταση μετακίνησης 
πληθυσμού. Ο Αλή πασάς μετέ-
φερε τους κατοίκους σε διπλανό 
χωριό, τους Βαριάδες. Ο Λαμπρί-
δης γράφει: «Ο Αλής προτίθετο 
να μετατρέψη το χωρίον τούτο 

(σ.σ. Βαριάδες) εις πόλιν. Δι’ ο 
μόνον τους κατοίκους Κοπάνων 
από του 1800 αυτόθι εγκατέστη-
σεν ως και 10 οικογένειες εκ Χει-
μάρρας αλλά και 100 ποιμενικάς 
και σκηνοβίους καταστραφείσας 
αργότερα ένεκα ευλογίας».
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1828, 
και με τον Αλή πασά να αποτε-
λεί παρελθόν, ο προεστός και 
έπαρχος της ευρύτερης περιοχής 
Ιωάννης Τζιαφέρης, συνέβαλε 
στην επανεγκατάσταση των κα-
τοίκων στην Κοπάνη. Ο Τζιαφέ-
ρης κατασκεύασε το 1832 και 
έναν νερόμυλο με χώρο επεξερ-
γασίας μάλλινων υφασμάτων.

ΠΗΓΈΣ: 

Μπέττης Στ., Ονοματολογία των 
χωριών Νομού Ιωαννίνων, Γιάν-
νινα, 1996
Οικονόμου Κ., Τα οικωνύμια του 
Νομού Ιωαννίνων-Γλωσσολογι-
κή εξέλιξη, Ιωάννινα, 2002
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Μια από τις προτεινό-
μενες δράσεις στο 
σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης 

των Ιωαννίνων, είναι η Κοινωνι-
κή Κατοικία.
Τι ορίζεται όμως ως τέτοια και 
πώς μπορεί να υπάρξει, αλλά 
και να δώσει λύσεις στο σοβαρό 
πρόβλημα στέγασης σήμερα;
Τα Γιάννενα είναι μια οικονομία 
που στηρίζεται πολύ, περισσότε-
ρο από άλλες περιοχές της χώ-
ρας, στη διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας και την οικονομική 
«μετάπραξη». Τα ενοίκια είναι 
αναντίστοιχα ακριβά με τις κοι-
νωνικές συνθήκες και τις δυνα-
τότητες, αλλά και τις υποδομές, 
καθώς τα κτίρια είναι κατά κύριο 
λόγο παλιά.
Μερικά δεδομένα που θα βοηθή-
σουν τη γενικότερη συζήτηση, 
είναι τα εξής:
Σύμφωνα με έρευνα του Eteron,η 
κατοικία στην Ελλάδα αντιμε-
τωπίζεται, αντί για κοινωνικό 
αγαθό και δικαίωμα, ως εμπό-
ρευμα και επενδυτικό προϊόν. Τη 
στιγμή που για νέους-ες εργαζό-
μενους-ες, φοιτητές-τριες, πιο 
φτωχά εργαζόμενα στρώματα, η 
δαπάνη του ενοικίου καταλαμ-
βάνει πολύ μεγάλο ποσοστό του 
εισοδήματός τους, η κατοικία 
γίνεται κερδοσκοπικό προϊόν για 
τους «έχοντες»: Πλειστηριασμοί 
πρώτης κατοικίας, δυνατότητες 
εξαγορών μέσω της golden visa, 
αναπλάσεις με στόχευση την αύ-
ξηση των αξιών και όχι την ευη-
μερία των κοινωνιών κ.ο.κ.
Επίσης, υπάρχουν αρκετά «καλά 
παραδείγματα» που μετράνε χρό-
νια ζωής σε ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Ελβετία, αλλά και πιο πρό-
σφατα, η Πορτογαλία, όπου και 
«τυποποιήθηκε» ο όρος πριν από 
40 χρόνια. Η κοινωνική κατοικία 
ήταν ένα πρόγραμμα της σχετικά 
νεαρής τότε πορτογαλικής δημο-
κρατίας. Ο όρος ωστόσο πηγαίνει 
αρκετά πίσω στην ιστορία. Το πιο 
παλιό σύμπλεγμα δημοσίων κα-
τοικιών βρίσκεται στη Γερμανία, 
στην πόλη Φουγκεράι και χρονο-
λογείται από το 1500 περίπου.
Τρίτον, υπάρχουν διαφορές: Η 
κοινωνική κατοικία συνίσταται 
κυρίως σε ένα μοντέλο στέγης 
που διαχειρίζεται το κράτος ή 
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 
και αποσκοπά στην ύπαρξη ενός 

Η Κοπάνη ανα-
γνωρίστηκε 
ως κοινότητα 
το 1919, όπως 
συνέβη και με 
τις υπόλοιπες 
κοινότητες των 
Ιωαννίνων, λίγα 
χρόνια μετά την 
απελευθέρωση.

https://eteron.org/research/stegasi360/
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ανεκτού και «υποστηρίξιμου» 
στεγαστικού μοντέλου, με φτηνά 
ενοίκια κ.λπ. Η δημόσια κατοι-
κία, στον δυτικό κόσμο συναντά-
ται κυρίως ως τα συμπλέγματα 
κατοικιών που ενίοτε, έχουν 
περιγραφεί αδρά σε (τρομερές) 
σειρές όπως το The Wire, αλλά 
και το Show me a Hero.
Ακόμα, ο πυλώνας της κοινω-
νικής οικονομίας έχει ξεκινήσει 
να ασχολείται, εκτός από θεωρη-
τικά και πρακτικά πλέον, με το 
θέμα της κοινωνικής κατοικίας. 
Πώς θα μπορούσαν όμως να 
υπάρξουν κοινωνικές κατοικίες 
στον Δήμο Ιωαννιτών;
Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρ-
ξουν. Εδώ και δύο χρόνια, το 
Ευρωκοινοβούλιο παραινεί με 
ψήφισμά του τα κράτη-μέλη 
να αυξήσουν τις επενδύσεις σε 
«κοινωνική, δημόσια, ενεργει-
ακά αποδοτική, κατάλληλη και 
οικονομικά προσιτή στέγαση». 

Περίπου το αντίθετο από αυτό 
που πλειοψηφικά υπάρχει στα 
Γιάννενα, δηλαδή.
Στόχος, είναι η ανάπτυξη σχε-
δίου δράσης για την προώθηση 
κοινωνικά και οικονομικά προ-
σιτής κατοικίας. Προκείμενη, 
είναι η ίδρυση ενός Φορέα Πα-
ροχής Κοινωνικής και Προσιτής 
Κατοικίας και η δημιουργία μιας 
«δεξαμενής κατοικιών» για τη 
βελτίωση της στέγασης τεσσά-
ρων ομάδων: 
Άνεργοι νέοι, νέες οικογένειες 
με χαμηλό εισόδημα, ηλικιω-
μένοι με χαμηλό εισόδημα και 
φοιτητές που δεν μπορούν να 
γίνουν δεκτοί σε εστίες.
Ο προϋπολογισμός είναι 5 εκατ. 
Ευρώ.
Σύμφωνα με το σχέδιο, στη «δε-
ξαμενή κατοικιών» θα μπορούν 
να συμμετέχουν ιδιοκτήτες που 
έχουν κλειστά τα σπίτια τους 
και αδυνατούν να τα νοικιάσουν. 

Στους ιδιοκτήτες θα δοθούν 
κίνητρα και εν συνεχεία ο Φο-
ρέας που θα έχει δημιουργηθεί 
θα αναλάβει να ανακαινίσει τα 
διαμερίσματα και να τα διαθέ-
σει για κοινωνική κατοικία. Στη 
συνέχεια, τα ακίνητα αυτά θα 
προσφερθούν στις 4 ομάδες που 
αναφέρθηκαν και η επιλογή θα 
γίνεται μέσω των κοινωνικών 
δομών του Δήμου και με συγκε-
κριμένα κριτήρια.
Για το διάστημα που τα σπίτια 
θα ανακαινιστούν και θα είναι 
παραχωρημένα στον Φορέα για 
να αξιοποιηθούν ως κοινωνική 
κατοικία, οι ιδιοκτήτες θα ει-
σπράττουν ένα πολύ χαμηλό και 
εγγυημένο για όλη τη διάρκεια 
της παραχώρησης μίσθωμα και 
στο τέλος θα παίρνουν το σπίτι 
πλήρως ανακαινισμένο.
Πρόσφατα, η κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε τη δική της εκδοχή της 
«κοινωνικής κατοικίας», που δεν 

είναι κοινωνική, αλλά κατά βάση 
είναι αγοραία. Επιδοτεί με ηλι-
κιακά (έως 39 ετών) κριτήρια ή 
οικογενειακά (με μια αμφιλεγό-
μενη στήριξη στις γεννήσεις) την 
αγορά σπιτιού με τραπεζικό δά-
νειο και κυμαινόμενο επιτόκιο. 
Μόνο για τρίτεκνους και πάνω, 
το δάνειο θα είναι άτοκο. Μια 
επιπλέον διάκριση δηλαδή εις 
βάρος των περισσότερων ζευγα-
ριών και όσων δεν έχουν παιδιά. 
«Κοινωνική κατοικία» όμως δεν 
σημαίνει σε καμία περίπτωση, να 
δίνεις το μισό οικογενειακό εισό-
δημα σε τραπεζικές δόσεις.
Επίσης, μια αντίστοιχη δομή για 
πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ήταν 
ο Οργανισμός Εργατικής Κατοι-
κίας, ο οποίος καταργήθηκε ως 
μνημονιακή απαίτηση και έτσι, 
οι μόνες αρμόδιες να καθορίζουν 
τη στεγαστική πολιτική πλέον, 
είναι οι τράπεζες, με τα γνωστά 
επακόλουθα…
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Στη «δεξαμενή 
κατοικιών» θα 
μπορούν να συμμε-
τέχουν ιδιοκτήτες 
που έχουν κλειστά 
τα σπίτια τους και 
αδυνατούν να τα 
νοικιάσουν. Στους 
ιδιοκτήτες θα δο-
θούν κίνητρα και εν 
συνεχεία ο Φορέας 
που θα έχει δημι-
ουργηθεί θα αναλά-
βει να ανακαινίσει 
τα διαμερίσματα και 
να τα διαθέσει για 
κοινωνική κατοι-
κία. Στη συνέχεια, 
τα ακίνητα αυτά θα 
προσφερθούν στις 4 
ομάδες που αναφέρ-
θηκαν και η επιλο-
γή θα γίνεται μέσω 
των κοινωνικών 
δομών του Δήμου 
και με συγκεκριμέ-
να κριτήρια.
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ΘΈΆΤΡΟ

9, 10, 11, 12 -'P!%$"

«801,5 m» 

Την παράσταση «801,5 m» ανεβάζει η Κεντρική Σκηνή του 
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων έως 9 Απριλίου. Το ΔΗΠΕΘΕ καταπιά-
νεται με ένα διαφορετικό είδος θεάτρου, το Θέατρο Ντοκου-
μέντο. Το αληθινό γεγονός στο οποίο βασίζεται η παράσταση, 

είναι η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. 
Η παράσταση ανεβαίνει στο Καμπέρειο Θέατρο, από Πέμπτη έως 
Κυριακή, στις 21:15. 
Σκηνοθετεί ο Χάρης Πεχλιβανίδης, που είχε και τη σύλληψη της ιδέ-
ας. Στην παράσταση παίζουν: Αφροδίτη Αθανασιάδου, Μαρία Απο-
στολακέα, Κίκα Ζαχαριάδου, Γιάννης Κοντός, Φάνης Κοσμάς. 
Σύμβουλος δραματουργίας: Κορίνα Βασιλειάδου, σκηνογραφία: Χρή-
στος Κόλλιας, μουσική: Δημήτρης Καραγεώργος, φωτισμοί: Νίκος 
Βλασόπουλος, ενδυματολογία: Αφροδίτη Μίτση, βοηθός σκηνοθέτη: 
Μαρία Κεβρεκίδου.
Eισιτήριο: 10 ευρώ, 7 ευρώ φοιτητικό, πολυτέκνων και άνω των 65, 
3 ευρώ ανέργων και ΑμεΑ.

6 -'P!%$"

«Μάρτυς Κατηγορίας» 

TO K%,,*$(8#*9: 0Lµ5<8:= «'K5M;5» H>I8P:R84 <4G N9=@=-
DCG <=> µ8 CI5 534C9Lµ5 H<= ;465H<46Q ;9Aµ5. 
0<4G 6 (59<:=>, H<4G 20:15, H<=I PF9= <=>, H<2I =;Q &=>-
I<=>94F<2 31, O5 N9=@D2O8: 2 <54I:5 <=> (N:D4 E=>A4DI<89 
«(A9<>G &5<2B=9:5G» (1957). J5:R=>I: +A49=I JA=>89, 
(A9D8I T<:<94P, +H59DG UQ<=I. 
-NQO8H2: ! Vµ4D> #98I<G, µ45 ND=MH45 64 8668I<9467 B>-
I5:65, @9:H68<54 ;=D=3=I2µCI2 64 QD5 <5 H<=4P8:5 =;2B=MI 
H<=I N9=H<5<8>Qµ8I= <2G, UC=I59I< ?Q=>D. (QI2 µA9<>95G 
B45 <2I >N89AHN4H7 <=> 8:I54 2 54I4Bµ5<467 HMR>BQG <=>. , 
;462BQ9=G N=> 5I5D5µ@AI84 <2I >N89AHN4H2 <=> LH<QH=, ;8I 
8:I54 <QH= H:B=>9=G B45 <2I 5NDQ<2<5 <2G >NQO8H2G.
,46=I=µ467 8I:HP>H2: 2 8>9F.

12-13 -'P!%$"

«Σκιές και Σιωπή» 

TO K%,,*$(8#*9: 0Lµ5<8:= «'K5M;5» H>I8P:R84 <4G N9=@=-
DCG <=> µ8 CI5 534C9Lµ5 H<= ;465H<46Q ;9Aµ5. 
0<4G 12 654 13 (59<:=>, H<4G 20:15, H<=I PF9= <=>, H<2I =;Q 
&=>I<=>94F<2 31, O5 N9=@D2O8: 2 <54I:5 <=> )QµN89< (AD4-
B65I «064CG 654 04LN7» (1962) µ8 <=I E69CB6=94 J86. 
! >NQO8H2: VI5G 34D8D8MO89=G ;462BQ9=G 5I5D5µ@AI84 <2I 
>N89AHN4H2 8IQG %39=5µ89465I=M N=> 65<2B=98:<54 Q<4 
@:5H8 µ45 D8>67 6=NCD5 H8 µ45 8N59P4567 NQD2 <2 ;8658<:5 
<=> ’30. ,46=I=µ467 8I:HP>H2: 2 8>9F.

8 -'P!%$"

«Η Άγνωστη Φίλη» στην ΕΗΜ
H '<5498:5 !N849L<46FI (8D8<FI <4µFI<5G <2I J5B6QHµ45 !µC95 <2G E>I5:65G, ;4=9B5IFI84 <2I 
+8<A9<2 8 (59<:=>, H<4G 19:00, H<2I 5:O=>H5 «&. &5<HA92» <=> µ8BA9=> <2G,  µ45 µ=>H46=N=42<4-
67 86;7DLH2 µ8 <:<D= «! WBILH<2 #:D2». *45@AR84 2 34DQD=B=G-N=47<945, ?46<L9:5 &5NDAI2.
'9µ2I8M84 2 H=N9AI= 'D8AI5 ?AH4=>, H<= N4AI= 2 E8L9B:5 %I5H<AH2.

ΣΙΝΈΜΆ

ΈΚΔΗΛΩΣΗ

8 -'P!%$"

«Παπάγια Μάντολες» 
$: (;-: <=> %I<FI2 &9MH4-
D5 «J5NAB45 (AI<=D8G» O5 
5IC@84 H<= µN59 Route 66, 
H<2 H<=A U4AµN82, B45 <CHH8-
94G N595H<AH84G µCH5 H<=I 
(A9<4=. ! H62I=O8H:5 8:I54 
<=> %DCK5I;9=> (=MH<5. +=I 
9QD= <=> 5B5I56<4HµCI=> H83 
89µ2I8M84 = /97H<=G /97-
H<=>. ! N59AH<5H2 O5 5IC@84 
6AO8 +8<A9<2, µ8 N9F<2 
+8<A9<2 <2I 82 (59<:=>, H<4G 
21:00. ':H=;=G 10 8>9F. 
J9=NFD2H2 84H4<29:LI: viva.
gr 654 Route 66.

9 -'P!%$" 

«Κουβέρτα» 
' 8;"!% &5<H59:I2 µ8 <2I 
«&=>@C9<5» <2G C9P8<54 H<= 
X>µLµCI= J=9<95:<=, H<4G 9 
(59<:=>, H<4G 21.30 (8:H=-
;=G 10 8>9F, <2DC3LI= B45 
ND29=3=9:8G-695<7H84G 
2651068550). 
! /9MH5 &5<H59:I2 <5 @AR84 
µ8 <=>G =µ=3=@46=MG 654 <=>G 
H8K4H<CG, BD8I<A84 <2 NASA 
N=> 1API84 6Lµ46=MG B45 <= 
;4AH<2µ5 654 <=>G B45<9=MG 
N=> <2I 8BP8:92H5I 654 8N4-
P8498: I5 µ8<=>H4FH84 <4G N4= 
H6=<84ICG 4H<=9:8G <2G RL7G 
<2G H8 BCD4= 654 µ8 <=I <9QN= 
5><Q I5 5N=;8:K84 Q<4 <5 NAI<5 
µN=9=MI I5 B:I=>I 5H<8:5 654 
NLG = N4= 5N=<8D8Hµ5<46QG 
;9Qµ=G B45 <2I 6AO59H2, ;8I 
8:I54 µCHL <2G <95BL;:5G, 
5DDA µCHL <2G 6LµL;:5G.
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ΘΈΆΤΡΟ ΣΥΝΆΥΛΙΆ
10 -'P!%$" 

Χαΐνηδες
:* 8%<#'=(! C9P=I<54 H<5 E4AII8I5, H<2 (=>H467 062I7 <=> 
J=D>PF9=> «%B=9A», H<4G 10 (59<:=>, H<4G 22:00. 
J5:R=>I 654 <95B=>;=MI: *2µ7<92G %N=H<=DA62G, (4PAD2G 
E5DAI2G, *2µ7<92G Y5P594=>;A62G, Peter Jaques, E4F9B=G 
&LIH<5I<:I=>, (4PAD2G T46QN=>D=G 654 %BB8D467 0M96=>. 
'4H4<794=: J9=NFD2H2 12Z - JQ9<5 14Z. 02µ8:5 N9=NFD2-
H2G: J=D>PF9=G %B=9A 654 ?4@D4=NLD8:= «%I5BIFH<2G».

11 M'P!%$"

Γραμμένος+Πουλής
: !)";:! E95µµCI=G 654 = &LIH<5I<:I=G J=>D7G C9P=I<54 
µ8 <2I N59AH<5H2 «VP=>µ8 98Mµ5» H<5 E4AII8I5, H<2 (=>-
H467 062I7 <=> J=D>PF9=> «%B=9A» H<4G 11 (59<:=>, H<4G 
21:30. (5R: <=>G = <95B=>;=N=4QG E4AII2G +5>DAG. 
'4H4<7945: 12 8>9F H<2I N9=NFD2H2, 14 8>9F H<2I NQ9-
<5. 02µ8:5 N9=NFD2H2G: J=D>PF9=G «%B=9A», %><=>9BQG 
&538I8:= 654 @4@D4=NLD8:= %I5BIFH<2G. +2D 695<7H8LI 
6932580464.

11 -'P!%$"

«Πάθος και ηρωισμός» 
με τη Συμφωνική Ορχήστρα
!"#%",*% µ8 <2 0>µ3LI467 ,9P7H<95 <=> *2µ=<46=M 
[;8:=> $L5II:ILI ;4=9B5IFI=>I <= JI8>µ5<46Q &CI<9= 654 
<= *2µ=<46Q [;8:= $L5II:ILI <= 0A@@5<= 11 (59<:=>, H<4G 
20:30, H<2I 5:O=>H5 «?. J>9H4ICDD5G».
! H>I5>D:5 CP84 <:<D=: «JAO=G 654 29L4HµQG».
X5 56=>H<=MI <5 C9B5: #=:@=G J5N5;QN=>D=G, «064CG», 
%I<QI4= )=RC<4 (WI<=I )CHD89), &=I<HC9<= B45 3DA=><= 654 
=9P7H<95 (N9F<2 N5I8DD7I45 86<CD8H2). 0=D:H<: *7µ2<95 
J94=@QD=>, 3DA=><=, U=MI<4@4P @5I (N8<Q@8I, 52 0>µ3LI:5 
H8 T<= 8DAHH=I5, C9B= 67.
+2 µ=>H467 ;48MO>IH2 CP84 = #=:@=G J5N5;QN=>D=G.

12 -'P!%$" 

«Η Βίλα (ο δρόμος 
που δεν πήραν)»
! O85<9467 N59AH<5H2 «H 
?:D5 (, ;9Qµ=G N=> ;8I 
N795I)» <=> Guillermo 
Calderón, H8 H62I=O8H:5 
U2<FG +945I<53>DD:;=>, 
C9P8<54 H<5 E4AII8I5, H<4G 
12 (59<:=>, H<4G 19:00, 
H<= JI8>µ5<46Q &CI<9= <=> 
*7µ=> $L5II4<FI. 
! >NQO8H2: +984G B>I5:68G 
N=> <4G DCI8 «%D8PAI;95» 
H>I5I<4=MI<54 H8 CI5 ;L-
µA<4=, 8N43=9<4HµCI8G µ8 <= 
65O76=I I5 5N=35H:H=>I <= 
µCDD=I <2G ?:D5G E694µADI<4, 
8IQG >N596<=M PF9=> @5H5-
I4H<29:LI 654 ;=D=3=I4FI 
<2G /4D7G 65<A <2 ;46<5<=9:5 
<=> %=>B6=MH<= J4I=HC< 
(1973-1990). (8 P4=Mµ=9 
654 ;95µ5<467 µ58H<9:5, 
= P4D45IQG H>BB953C5G 
Guillermo Calderón, ;2µ4-
=>9B8: <984G HMBP9=I=>G P5-
956<798G, N=> 5I>N=1:5H<=4 
µN5:I=>I H8 CI5 N54PI:;4 
5IA6<2H2G <2G N9=HLN467G 
<=>G 4H<=9:5G.
+=>G 9QD=>G 89µ2I8M=>I: 
T5<AH5 'K2I<5@8DFI2, U:D5 
(N56DCH2 654 %BB8D467 
J5HN5D4A92.
+4µCG 84H4<29:LI: B8I467 8:-
H=;=G 18Z & 15Z, µ84LµCI= 
12Z. J9=NFD2H2 : Viva.gr & 
+5µ8:= X8A<9=>.

10, 11, 12 -'P!%$"

«Black Birthday» 
! &5DD4<8PI467 062I7 !N8:-
9=> «0MIO8H2» 5I8@AR84 
<2 µ5M92 6LµL;:5 «Black 
Birthday» <=> 2N849F<2 
H>BB953C5 &FH<5 0<5M9=> 
H8 H62I=O8H:5 *2µ7<92 
&5<HAI=>. 0<2I N59AH<5H2 
N9L<5BLI4H<=MI = E4AII2G 
/=>D4A95G 654 = *2µ7<92G 
&5<HAI=G. X5 ;=O=MI H>-
I=D46A 8II4A N595H<AH84G, 
5NQ 10 µCP94 26 (59<:=>, 
6AO8 J595H68>7, 0A@@5<= 
654 &>94567. '4H4<794=): 8 
8>9F 654 6 8>9F <= µ84L-
µCI=. +2DC3LI= 695<7H8LI: 
6947691699.

11-12 -'P!%$"

«Ευτυχία Πρίντζου· η επιστροφή»

Ένα έργο του Βασίλη Κονταξή που είχε ανέβει πρώτη φορά 
πριν από πέντε χρόνια στη σκηνή του Καμπέρειου Θε-
άτρου, επιστρέφει. Αυτή τη φορά στη «Σκηνή 125» της 
«Θεατρικής Συμπαιγνίας» (εντός του ΚΕΠΑΒΙ).

Πρόκειται για το έργο «Ευτυχία Πρίντζου· η επιστροφή» σε σκηνοθε-
σία του Βασίλη Κονταξή, με τη Γιολάντα Καπέρδα να ερμηνεύει τον 
ομώνυμο ρόλο.
Η παράσταση αναφέρεται στη ζωή, στο έργο αλλά και στον βίαιο θά-
νατο της αγωνίστριας γιαννιώτισσας φιλολόγου, που εκτελέστηκε 
το 1948 μαζί με άλλους αγωνιστές γιαννιώτες, κατά τη διάρκεια του 
Εμφυλίου.
Η παράσταση θα παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 11 
Μαρτίου, στις 21:15.
Μουσική ο Δημήτρης Υφαντής, σκηνικά-κοστούμια ο Κωνσταντίνος 
Γιαννιώτης.
Τιμή εισιτηρίου: 10€, 8€ το μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, παιδιά κάτω 
των 12 ετών, ΑμεΑ & άνω των 65 ετών). Διάρκεια παράστασης: 70 
λεπτά 
Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 12830, 6983749922 & 6940692650
Προπώληση εισιτηρίων:  Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπωλείο Ανα-
γνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία.

11, 12, 13 -'P!%$"

«Έξω χιονίζει»

Η ομάδα τέχνης «βορείως» ανεβάζει στη θεατρική σκηνή τη 
νουβέλα του Σάκη Σερέφα «Έξω χιονίζει», σε δραματουργι-
κή επεξεργασία και σκηνοθεσία του Γιάννη Σεντελέ. 
Παραστάσεις θα δίνονται όλο τον Μάρτιο, κάθε Σάββατο, 

Κυριακή και Δευτέρα, στις 20:30, στο θεατράκι της ομάδας στο ΚΕ-
ΠΑΒΙ (Αίθουσα 120). Η νουβέλα του Σάκη Σερέφα αναφέρεται στην 
πολυφυλετική Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο του Μεγάλου Πολέμου.
Παίζουν: Γιώργος Ζιώγας, Χαρά Καρυωτάκη, Γεωργία Παπαδημη-
τρίου, Χαρά Παπαδημητρίου, Χρήστος Σδράλλης, Γιάννης Σεντελές, 
Πάνος Σεντελές, Ρίζος Τραγουδάρας. Μουσική ο Κώστας Χαριτάτος. 
Video projection ο Κωστής Εμμανουηλίδης. Μουσικοί επί σκηνής: 
Χαρά Καρυωτάκη (ακορντεόν), Πάνος Σεντελές (πλήκτρα), Σάμι Χά-
σμε (τύμπανα), Στέφανος Χρηστίδης (κιθάρα). 
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλ. 6941468358. Εισιτήριο: 8 
ευρώ (6 ευρώ οι άνεργοι).
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Ο Ντίνος Δημόπουλος, που σφράγισε τον παλιό ελληνικό 
κινηματογράφο, ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
σκηνοθέτες της γενιάς του, γυρίζοντας ορισμένες από τις 
καλύτερες ταινίες του ελληνικού σινεμά, στην παραγωγικό-
τατη σαραντάχρονη καλλιτεχνική του πορεία.
Αυτή η παραγωγικότητά του θα του στοιχίσει και τον χαρα-
κτηρισμό ενός εμπνευσμένου δημιουργού, αφού έπρεπε 
να βγει και το μεροκάματο, να ικανοποιήσει τα θέλω του 
Φίνου και των άλλων παραγωγών της εποχής. Ο Ντίνος Δη-
μόπουλος, ένας ακούραστος εργάτης του σινεμά, όμως 
έβρισκε συνήθως τρόπους να δείξει το ταλέντο του, να 
αναδείξει τις ιδέες του, να κρατήσει σε αξιοπρεπές επίπε-
δο ακόμη και τις ανοησίες που του παράγγελναν, ανούσιες 
κωμωδίες με την Αλίκη, τον Κωνσταντάρα, τον Ηλιόπουλο 
και άλλους πρωταγωνιστές. Ήταν όμως αυτός που έκανε 
την πιο αξιόλογη ταινία της Βουγιουκλάκη, την κλασική 
σήμερα «Μανταλένα», αξιομνημόνευτες κομεντί με την 
Τζένη Καρέζη, όπως το και ολίγον πολιτικό «Τζένη Τζένη», 
το ξεκαρδιστικό «Μια Τρελή Τρελή Οικογένεια», το εύστοχο 
«Δεσποινίς Διευθυντής», αλλά και το σημαντικότατο, συ-
γκινητικό και στοχαστικό «Αμαξάκι», με τον αξεπέραστο 
Ορέστη Μακρή.
Τον Ντίνο Δημόπουλο τον χάσαμε πριν από 20 χρόνια, στις 
28 Φεβρουαρίου του 2003, ενώ είχε συμπληρώσει δύο 
δεκαετίες μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό και την 
τελευταία του γλυκύτατη ηθογραφία «Τα Δελφινάκια του 
Αμβρακικού», με την οποία επέστρεψε στις ρίζες του, στα 
πάτρια αγαπημένα εδάφη. Έφυγε ήσυχα, διακριτικά, όπως 
έζησε σε όλη τη ζωή του, έπειτα από τα ταραγμένα χρόνια 
της κατοχής και του εμφύλιου, όπου έδωσε την ιδεολογι-
κή του μάχη μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και είδε τη 
συντριβή, τις εκτελέσεις, τις διώξεις των συντρόφων του...



2)+3µ-/'45*$'6|9)*&+",,$ . &-)$%&! 5 (%)+$,- 2023

Ο Ντίνος Δημόπουλος γεννήθηκε στις 22 Αυγού-
στου του 1921, στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, 
απέναντι από τη Λευκάδα, ενώ, όταν ακόμη ήταν 
παιδί, η φτωχή οικογένειά του θα εγκατασταθεί 

στη Δραπετσώνα. Παρότι η οικογένειά του ήταν φιλοβα-
σιλική, αυτός θα πάρει το δικό του δρόμο και ειδικά μέσα 
από τη φιλία του με ένα εβραιόπουλο, ένα μικροπωλητή. 
Όταν ο μικρός του πολιτικοποιημένος φίλος τού δώρισε το 
βιβλίο τού Κώστα Βάρναλη «Το φως που καίει» θα αρχίσει 
να βλέπει διαφορετικά τη ζωή. Το μικρόβιο του θεάτρου 
το κόλλησε από τα εφηβικά του χρόνια, παίζοντας σε σχο-
λικές παραστάσεις. Νεαρός πλέον, μαζί με τον φίλο του 
Βασίλη Διαμαντόπουλο, μπαινοβγαίνει σε σινεμά και θέ-
ατρα, αποφασίζει να δώσει εξετάσεις στο «Εθνικό», αλλά 
χωρίς επιτυχία, για να σπουδάσει τελικά στη Δραματική 
Σχολή του Γιαννούλη Σαραντίδη. Εκείνη την περίοδο θα 
ενταχθεί στο ΕΑΜ. Ένα βράδυ στο Μεταξουργείο ενώ 
έγραφε συνθήματα στους τοίχους, θα συλληφθεί και θα 
βασανιστεί.
Ο πρώτος του σημαντικός ρόλος στο θέατρο ήταν στο έργο 
«Οι Γερμανοί Ξανάρχονται« το 1946, ενώ συμμετείχε και 
στην κινηματογραφική του μεταφορά το 1948, με πρωτα-
γωνιστή τον ανεπανάληπτο Βασίλη Λογοθετίδη. Εκείνα τα 
δύσκολα χρόνια του εμφυλίου, θα παίξει σε κλασικά έργα, 
ενώ στη συνέχεια θα είναι για χρόνια βοηθός σκηνοθέτη 
τού Αλέξη Μινωτή. Το 1953 θα σκηνοθετήσει για πρώτη 
φορά, μετά την επιμονή του Φίνου, το φιλμ «Οι Ουρανοί 
είναι Δικοί μας». Τον επόμενο χρόνο θα γυρίσει τη χαριτω-
μένη ανάλαφρη κομεντί «Χαρούμενο Ξεκίνημα», το πρώ-
το μιούζικαλ ελληνικής παραγωγής, με Ντίνο Ηλιόπουλο 
και Νίκο Ρίζο.
Ο Ντίνος Δημόπουλος θα μπει από τα μέσα της δεκαετίας 
του '50 με φόρα στο ελληνικό σινεμά, που μετατρέπεται 
από κάτι πειραματικό σε μία αναπτυσσόμενη βιοτεχνία δι-
ασκέδασης. Θα απλωθεί σχεδόν σε όλα τα κινηματογραφι-
κά είδη, με ιδιαιτέρως ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ 
πολλές από τις 52 ταινίες του θα γίνουν και τεράστιες ει-
σπρακτικές επιτυχίες. Όμως, δεν ήταν και λίγες οι ταινίες, 
που μπορεί να έσκισαν στα ταμεία, αλλά δεν άρμοζαν στην 
αξία του Δημόπουλου, στο ύφος και την κινηματογραφική 
του ματιά. Πέρα από τις εξαιρετικές δουλειές του, θα γυρί-
σει αρκετά συμπαθητικά, αλλά αδιάφορα φιλμ και κάποια 
που θα ήθελε να ξεχάσει και ο ίδιος.
Απ' το πλήθος των συμπαθητικών, αγαπημένων σήμερα, 
ταινιών αξίζει να θυμηθούμε την κομεντί «Δεσποινίς Δι-
ευθυντής», με Καρέζη και Αλεξανδράκη, την κωμωδία 
«Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», με Μάρω Κοντού και Αλε-
ξαδράκη, το σατιρικό «Η Βίλα των Οργίων», με Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, το γλυκόπικρο «Στουρνάρα 288» με Ορέστη 
Μακρή, τη χαριτωμένη κομεντί «Η Λίζα και η Άλλη», με 
Βουγιουκλάκη, το δράμα μυστηρίου «Ο Άνθρωπος του 
Τρένου, με Γιώργο Παπά και Άννα Συνοδινού, το πολεμι-
κό «Κοντσέρτο για Πολυβόλα», την κοινωνική περιπέτεια 
«Πυρετός στην Άσφαλτο», με τον Φούντα, την ηθογραφία 
«Ο Θόδωρος και το Δίκαννο», με τον Φωτόπουλο, την κω-
μωδία «Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια», με τον Κωνσταντά-
ρα και πολλές άλλες. Την ίδια εποχή, σωστότερα τα χρό-
νια της δικτατορίας, όμως, θα γυρίσει και κάποια επιεικώς 
αδιάφορα έως ανόητα φιλμ, απ' τα οποία, ορισμένα έσπα-
σαν τα ταμεία, ειδικά αυτά που είχαν για πρωταγωνίστρια 
την Βουγιουκλάκη. Πασίγνωστοι τίτλοι, όπως «Η Νεράιδα 
και το Παλικάρι», «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά», «Η 
Κόρη του Ήλιου», «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης», αλλά και 
ακόμη χειρότερα, όπως «Αγάπησα μια Πολυθρόνα», «Το 
Λεβεντόπαιδο», «Ο Φαφλατάς», θα σκιάσουν το έργο του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

«ΤΟ ΑΜΑΞΑΚΙ»

Δραματική ηθογραφία που γύρισε το 1957, με τον 
Ορέστη Μακρή να κάνει μία αξεπέραστη ερμηνεία, 
στο ρόλο του αμαξά που τον διώχνουν από την πιά-
τσα του - «το λέει ο τουρισμός» - και έχει προβλή-
ματα με τον άτακτο γιο του. Σε σενάριο Ιάκωβου 
Καμπανέλλη, ο Δημόπουλος θα αναδείξει την αγρι-
ότητα των εποχών που έρχονται, τον θάνατο του πα-
λιού, που άλλαξε τα ήθη στην πρωτεύουσα, έφερε 
την αντιπαροχή, η ψυχική ευγένεια έδωσε τη θέση 
της στην ισχύ του χρήματος. Η σκηνή με τον Μακρή 
να βλέπει τη θανάτωση του γέρικου αλόγου του, συ-
νταρακτική.

«ΜΑΝΤΑΛΈΝΑ»

Δραματική κωμωδία του 1960, που βραβεύτηκε 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και έδωσε την ευκαι-
ρία στην Αλίκη Βουγιουκλάκη να ξεφύγει από τα 
τετριμμένα, που μας είχε συνηθίσει. Ο Δημόπουλος 
θα αξιοποιήσει τα μέγιστα το αξιόλογο σενάριο του 
Γεωργίου Ρούσου, φτιάχνοντας μία θαυμαστή πινα-
κοθήκη χαρακτήρων, που ζουν σε ένα μικρό νησί. 
Θα εστιάσει στα μικρά και μεγάλα, τα αρνητικά και 
θετικά της ελληνικής επαρχίας και θα δώσει στον 
Παντελή Ζερβό τον ρόλο της ζωής του, υποδυόμε-
νος τον πανούργο και φιλεύσπλαχνο παπά.

«ΑΜΟΚ»

Έξοχη, δραματική περιπέτεια, που γύρισε το 1963 σε 
δικό του σενάριο, με θέμα τη δραπέτευση εννέα κο-
ριτσιών από το αναμορφωτήριο για να βρεθούν σε 
ένα ξερονήσι και να πέσουν στα χέρια μίας ομάδας 
εγκληματιών, με αρχηγό έναν πρώην ναζί, που ανα-
ζητά έναν θησαυρό. Για πρώτη φορά ελληνική ται-
νία θα θίξει το θέμα της μετεμφυλιακής Ελλάδας, 
της ατιμωρησίας των ναζί, την αδυσώπητη σκλη-

ρότητα του σωφρονιστικού συστήματος. Στην ταινία 
πρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, η Φλωρέττα Ζάννα, 
η δεύτερη σύζυγος του Δημόπουλου.

«ΛΟΛΑ»

Δραματική περιπέτεια, που γύρισε το 1964, με πρω-
ταγωνιστικό ζευγάρι την Καρέζη και τον Κούρκου-
λο. Μία ερωτική ιστορία, που μπαίνει στον κόσμο 
της νύχτας και την Τρούμπα. Η αντρική τιμή και η 
γυναικεία γενναιότητα θα αντιπαρατεθούν με τον 
υπόκοσμο. Εξαιρετικοί και οι Νίκος Φέρμας, Διονύ-
σης Παπαγιαννόπουλος και Παντελής Ζερβός, ενώ ο 
Σπύρος Καλογήρου θα μείνει για το «είναι πολλά τα 
λεφτά Άρη». Εξαιρετική φωτογραφία από τον Νίκο 
Καβουκίδη και αξέχαστα τα τραγούδια και η μουσι-
κή του Σταύρου Ξαρχάκου.

«ΜΙΑ ΤΡΈΛΗ ΤΡΈΛΗ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑ»

Όπως λέει και ο τίτλος, τρελή κωμωδία, που παρα-
πέμπει στις πνευματώδεις κωμωδίες της χρυσής 
εποχής του Χόλιγουντ, γύρω από μία δυσαρμονική 
οικογένεια και τις παλαβομάρες των μελών της, που 
γύρισε το 1965 ο Δημόπουλος, έχοντας στη διάθε-
σή του ένα απίστευτο καστ. Μια ιδιαιτέρως κεφάτη 
Τζένη Καρέζη, έναν μετρημένο Αλεξανδράκη, έναν 
άψογο Παπαγιαννόπουλο και μία Μαίρη Αρώνη να 
δίνει τα ρέστα της και μαζί να κλέβει την κρέμα της 
δόξας ως Πάστα Φλώρα.
Το 1993 θα παραδώσει το κύκνειο άσμα του, «Τα Δελ-
φινάκια του Αμβρακικού», στη συνέχεια θα αποσυρθεί 
και θα ζήσει διακριτικά, μέχρι το 2003, όταν σε ηλικία 
82 ετών θα τον προδώσει η καρδιά του. Με την ευγέ-
νεια που τον ξεχώριζε θα μας αφήσει τον χαρακτηρι-
στικό του μπερέ, μια αποκαλυπτική αυτοβιογραφία, για 
τον τρυφερό και μεγαλόκαρδο χαρακτήρα του, αρκετά 
παιδικά βιβλία και την κινηματογραφική του παρακα-
ταθήκη, που θα κρατήσουμε ζωντανή για πάντα.

Πέντε διαμάντια
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Η Τόνι Μόρισον (Toni Morrison, 
1931-2019) γεννήθηκε στο 
Λορέιν του Οχάιο. Το αλη-
θινό της όνομα ήταν Chloe 

Anthony Wofford και στάθηκε το δεύ-
τερο από τέσσερα παιδιά οικογένειας 
μαύρων της εργατικής τάξης. Βραβεύ-
τηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1993 
και έγραψε μόνο μυθιστορήματα και 
δοκίμια με την εξαίρεση της σύντομης 
ιστορίας «Ρετσιτατίβο» (ένα εκτενές 
διήγημα με μυθιστορηματικό χρονικό 
ανάπτυγμα), που μόλις κυκλοφόρησε 
σε μετάφραση Κατερίνας Σχινά από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Tα περισσότερα μυθιστορήματα της Μό-
ρισον επικεντρώνονται στο ζήτημα του 
ρατσισμού, όχι μόνο του λευκού, αλλά 
και του μαύρου, βαθιές πτυχές του οποί-
ου έχει διερευνήσει κατ' επανάληψη 
στην πολυετή παραγωγή της. Το «Ρετσι-
τατίβο» προχωρεί περισσότερο ίσως από 
οποιοδήποτε άλλο βιβλίο της στο ζήτη-
μα των φυλετικών προκαταλήψεων. 
Ηρωίδες της αφήγησης είναι η Τουάιλα 
και η Ρομπέρτα, δύο φτωχά κορίτσια, 
που περνούν τέσσερις μήνες μαζί στο 
ίδρυμα του Σεντ Μοναβέντσουρ, κάτω 
από τα φτερά της κρατικής κηδεμονί-
ας. Η αφήγηση ξεκαθαρίζει πως το ένα 
κορίτσι είναι λευκό και το άλλο μαύ-
ρο, αλλά πέραν τούτου …ουδέν. Όπως 
παρατηρεί στην πυκνογραμμένη και 
εξαιρετικά εμπεριστατωμένη εισαγωγή 
της, η Αγγλίδα μυθιστοριογράφος Ζέιντι 
Σμιθ (Zadie Smith), η σύντομη ιστορία 
της Μόρισον είναι από τη μια πλευρά 
πολύ προωθημένο λογοτεχνικά, σχεδόν 
πειραματικό κείμενο, ενώ από την άλλη 
μεριά κατορθώνει να κρατήσει άγρυπνο 
το αναγνωστικό ενδιαφέρον μέχρι και 

την τελευταία αράδα - διότι μέχρι και 
τότε δεν ξέρουμε, και δεν θα το μάθου-
με ποτέ, ποια από τις δύο πρωταγωνί-
στριες είναι η μαύρη και ποια η λευκή.
Πώς καταφέρνει η Μόρισον ένα τόσο 
δύσκολο επίτευγμα; Μα, πρωτίστως 
χάρη στη γλώσσα την οποία χρησιμο-
ποιεί, από την οποία προκύπτει και ο 
τίτλος του κειμένου, που δεν είναι παρά 
ένας πασίγνωστος μουσικός όρος. «Ρε-
τσιτατίβο» σημαίνει μουσική απαγγελία 
βασισμένη στον καθημερινό, προφορι-
κό λόγο κι εκείνο που κάνει η Μόρισον 
είναι να διασκελίσει, όπως λέει και πάλι 
η Σμιθ, τη γραμμή μεταξύ «μαύρου» και 
«λευκού» τόνου στα αμερικανικά αγ-
γλικά, όπου οι φυλετικοί κώδικες και 
οι αυστηρές κατηγοριοποιήσεις δίνουν 
αμέσως το σήμα για το ποια φυλή, η 
λευκή ή η μαύρη, μιλάει κάθε φορά. 
Η Τουάιλα και η Ρομπέρτα, όσο κι αν 
δεν προσδιορίζονται φυλετικά στο «Ρε-
τσιτατίβο», γραμμένο το μακρινό 1983, 
ξέρουν πολύ καλά τις διαφορές τους και 
θα τις καταλάβουν καλύτερα αργότερα, 
όταν θα συναντηθούν τέσσερις συνολι-
κά φορές κατά τη διάρκεια της ενήλι-
κης ζωής τους, διαπιστώνοντας πόσο 
αντίθετα  σκέφτονται για την εκπαί-
δευση των παιδιών τους, πόσο μεγάλο 
είναι το αναμεταξύ τους οικονομικό χά-
σμα, λόγω της ευμάρειας της Ρομπέρ-
τας, καθώς και πόσο αταίριαστες ήταν 
οι μανάδες τους: η μια κλεισμένη στον 
εαυτό της, ασθενής και μονίμως άφω-
νη, κόρη της Ρομπέρτας, η άλλη «έξω 
καρδιά», πρόθυμη να χορεύει ασταμά-
τητα και ντυμένη αλλοπρόσαλλα - μια 
φυσιογνωμία στα όρια του «παρδαλού», 
που γεμίζει ντροπή την Τουάιλα. Παρό-
λα αυτά, ούτε τα ονόματα ούτε οι μανά-

δες ούτε η χαμηλότερη ή η υψηλότερη 
οικονομική και κοινωνική επιφάνεια 
των κοριτσιών μάς επιτρέπουν να ανα-
καλύψουμε το σε ποια φυλή ανήκουν τα 
κορίτσια. 
Η Μάγκι, όμως, η γυναίκα της κουζίνας 
του ιδρύματος στο οποίο φιλοξενήθη-
καν τα κορίτσια όταν ήταν μικρά, προσ-
διορίζεται μέσα από την αναντίρρητη 
δυστυχία της: μια κωφάλαλη που κακο-
ποιήθηκε στο  Σεντ Μοναβέντσουρ και 
η οποία γίνεται το κύριο πρόβλημα στις 
ενήλικες συναντήσεις των δύο γυναι-
κών, οπότε και ξεκινάει ένας νέος γύ-
ρος αμφιβολιών. Ήταν η Μάγκι λευκή ή 
μαύρη και ποια από τις δύο οικότροφες 
έφταιγε για όσα της συνέβησαν στο Σεντ 
Μοναβέντσουρ; Μήπως έφταιγαν και 
οι δύο; Και τι ακριβώς αντιπροσώπευε 
εντέλει η ανάπηρη Μάγκι;
Κι αν οι φυλετικές διακρίσεις δεν μπο-
ρούν να αποκτήσουν στο «Ρετσιτατίβο» 
γλωσσική και κοινωνική υπόσταση 
μέσα από τις ταυτότητες της Τουάιλα 
και της Ρομπέρτας, η φυσική και κοι-
νωνική αναπηρία της Μάγκι, σε πλήρη 
απόσταση από μαύρους και λευκούς, θα 
ανασύρει στην επιφάνεια μια απόκλιση 
την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
κανένας, μαύρος ή λευκός. Ο γρίφος του 
ποιο από τα κορίτσια είναι μαύρο και 
ποιο λευκό δεν πρόκειται ούτως ή άλ-
λως να λυθεί, δείχνοντας ότι κάθε φυλε-
τική διάκριση είναι προκατασκευασμέ-
νη και τεχνητή. Το άλυτο μυστήριο και 
το αναπάντητο ερώτημα, ωστόσο, για 
τη Μάγκι αποδεικνύει πως οι πραγμα-
τικοί κατατρεγμένοι, των οποίων ο κα-
τατρεγμός δεν έχει ράτσα και φυλή, δεν 
θα βρουν ποτέ και πουθενά στον κόσμο 
ένα παρήγορο καταφύγιο.
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Tα περισσότερα μυθιστορήματα της Μόρισον επικεντρώνονται στο ζήτημα του ρατσι-
σμού, όχι μόνο του λευκού, αλλά και του μαύρου, βαθιές πτυχές του οποίου έχει διερευ-
νήσει κατ' επανάληψη στην πολυετή παραγωγή της. Το «Ρετσιτατίβο» προχωρεί περισσό-
τερο ίσως από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο της στο ζήτημα των φυλετικών προκαταλήψεων. 
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 36 χρόνια, τέτοιες μέρες, η Σού-
ζαν Τζάνετ Μπάλιον, Siouxsie Sioux 
για τους φίλους, έβγαζε τον όγδοο δί-
σκο της, μαζί με τους Banshees.

…και ήταν ένας δίσκος με διασκευές.
Συνήθως, αυτά τα «δημιουργικά διαλείμματα» 
των συγκροτημάτων δεν ήταν αντάξια, ούτε των 
πρώτων, ούτε των δεύτερων εκτελεστών-εκτός 
αν ο δεύτερος ήταν ο Τζόνι Κας, ο Τζιμι Χέντριξ 

και ο Τζο Κόκερ-, αλλά στην περίπτωση του 
Through the Looking Glass, τα πράγματα ήταν 
κάπως αλλιώς.
Παρότι ο δίσκος δεν ήταν κανένα απαύγασμα της 
δισκογραφίας, η Σούζι είχε τον τρόπο να φτιάχνει 
πράγματα που δεν περνούσαν απαρατήρητα. 
Το This Wheel’s On Fire των Band πχ, που είναι 
του Ντίλαν βασικά. Το καλύτερο κομμάτι του δί-
σκου, παρότι δεν φτάνει στο τεράστιο μέγεθος 
του πρωτότυπου (ειδικά στη συγκλονιστική εκτέ-
λεση του Basement Tapes), είναι μια μικρή επι-
τομή του «πώς κάνουμε ένα τραγούδι δικό μας».

Η μεγάλη επιτυχία όμως ήταν το Passenger. 
Αυτό, του Iggy Pop. Η εκτέλεση των Banshees 
έγινε σχεδόν εξίσου γνωστή με αυτή του Ίγκι.
Ένα μικρό διαμαντάκι επίσης, ήταν η διασκευή στο 
Hall of Mirrors των Kraftwerk, το οποίο χαιρέτισε 
και ο Ραλφ Χέτερ αυτοπροσώπως ως «εκπληκτικό».
Η συνέχεια για τη Siouxsie και τους Banshees 
ήταν μια δισκάρα, δύο χρόνια μετά, το Peepshow.
Όλα αυτά, θα τα δούμε φέτος το καλοκαίρι στο 
Release Festival, καθώς οι SatB παίζουν μαζί με 
τους Echo and the Bunnymen, αλλά και τους 
Interpol και Viagra Boys, στις 23 Ιουνίου. 
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Με μια πρώτη ματιά, το TikTok 
αποτελεί μια ακίνδυνη και κοι-
νότυπη εφαρμογή μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης. Όποιος 

κληθεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο 
κοινωνικό μέσο δικτύωσης απολαμβάνει μια 
ατελείωτη ροή διασκεδαστικών μουσικών 
βίντεο, χορευτικών, μαγειρικών συνταγών 
και συμβουλών ομορφιάς. Όπως συμβαί-
νει και με το Instagram, το Twitter και το 
Facebook, ένας αλγόριθμος αξιολογεί κάθε 
φορά τον τρόπο χρήσης του κοινωνικού μέ-
σου από τον εκάστοτε χρήστη ώστε να επι-
μεληθεί το περιεχόμενο που είναι πολύ πιο 
πιθανό να τον ενδιαφέρει. Για την εφαρμογή 
TikTok ωστόσο που προέρχεται από την Κίνα 
υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για το πως 
αξιοποιούνται αυτά τα δεδομένα αλλά και 
πως η ίδια η εφαρμογή θα μπορούσε να τα 
καταχράται για να επηρεάσει ή να κατασκο-
πεύσει τους χρήστες. 
Πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι στις 
υπηρεσίες της πρέπει να αφαιρέσουν την 
εφαρμογή από τις κινητές συσκευές τους 
το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου. Το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε επίσης την 
Τρίτη σε μια αντίστοιχη απαγόρευση. Ταυτό-
χρονα οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και Καναδά 
προχώρησαν σε ανάλογο μπλόκο. Η δημο-
φιλής εφαρμογή, η οποία έκανε αλματώδη 
άνοδο τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται 
από περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο 
ανθρώπους. Το TikΤok ανήκει στην κινεζι-
κή εταιρεία ByteDance η οποία αρνείται τις 
αιτιάσεις πως το κινεζικό κράτος θα μπορού-

σε να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. «Δεν 
έχουμε λάβει ούτε ένα αίτημα δεδομένων 
από την κινεζική κυβέρνηση από τότε που 
ξεκίνησαν οι εκθέσεις διαφάνειας το 2019», 
δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στη βρε-
τανική εφημερίδα Guardian, τον Νοέμβριο. 

ΈΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΧΡΗΣΤΈΣ

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται αλλά και 
αυτό που δεν εμφανίζεται κατά τη χρήση της 
εφαρμογής αποτελεί ένα ακόμη σημείο, για 
το οποίο ασκείται έντονη κριτική. Ένα βίντεο 
που διαγράφτηκε το 2019 προκάλεσε σάλο. 
Στο συγκεκριμένο βίντεο εμφανιζόταν μια 
17χρονη, η οποία αρχικά έδινε συμβουλές 
μακιγιάζ αλλά εν συνεχεία, κατήγγελλε την 
καταπίεση του Πεκίνου στην μουσουλμανι-
κή μειονότητα των Ουιγούρων που διαμέ-
νουν στην επαρχία Σιντζιάνγκ.
Έρευνα του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού 
φορέα ARD τον Μάρτιο του 2022 αποκάλυψε 
πως το TikΤok χρησιμοποίησε φίλτρα στη 
Γερμανία, τα οποία μπλοκάρουν περιεχόμε-
νο με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά όπως 
για παράδειγμα «LGBTQ», «Σεξ», «Ναζισμός» 
και το όνομα της Κινέζας τενίστριας Πενγκ 
Σουάι, η οποία κατηγόρησε τον πρώην ανα-
πληρωτή πρωθυπουργό της Κίνας, Zανγκ 
Γκαολί, για σεξουαλική επίθεση. Η εφαρμο-
γή υποσχέθηκε «ενδελεχή έρευνα» μετά από 
αυτή τη δημοσίευση. 

«ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ;

Μεταξύ άλλων, οι επαναξιολογήσεις σε Ευ-

ρώπη και Βόρεια Αμερική αναφορικά με την 
εφαρμογή, τέθηκαν σε ισχύ ως μέτρο αντί-
δρασης σε μια νέα κατευθυντήρια γραμμή 
προστασίας δεδομένων που παρουσιάστηκε 
τον Νοέμβριο από την ίδια την εταιρεία. Η 
ειρωνία: πρόθεσή της ήταν να υπάρξει με-
γαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον χειρισμό 
των δεδομένων των ευρωπαίων χρηστών, 
τα οποία αποθηκεύονται σε διακομιστές στις 
ΗΠΑ και τη Σιγκαπούρη. Θα έπρεπε μάλι-
στα να επιτρέπεται η πρόσβαση «ορισμένων 
υπαλλήλων» στα δεδομένα αυτά και σε πολ-
λές άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης και 
της Κίνας, υποστηρίζει η εταιρεία. Το γεγο-
νός πως το TikTok αποκάλυψε απροκάλυ-
πτα πως τα δεδομένα ευρωπαίων χρηστών 
μεταφέρονται στην Κίνα, προκάλεσε αυτή 
την αγανάκτηση. 
Τον περασμένο Δεκέμβριο ο επικεφαλής του 
FBI, Κρίστοφερ Ρέι, προειδοποίησε πως το 
TikTok βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κινεζι-
κής κυβέρνησης, «η οποία δεν συμμερίζεται 
τις αξίες μας». Στην Γερμανία τώρα, υπάρχει 
ένα σύστημα απαγόρευσης της εφαρμογής 
σε συσκευές σέρβις όπως στο Ομοσπονδιακό 
Γραφείο Τύπου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρ-
χει γενική απαγόρευσή της ως μέσου κοινω-
νικής δικτύωσης στους δημόσιους φορείς. 
Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας μάλιστα 
έχει μέχρι και δικό του κανάλι στο Tiktok, 
το οποίο λειτουργεί με ξεχωριστές συσκευές 
που δεν είναι συνδεδεμένες με τους διακομι-
στές του υπουργείου. Είναι πολύ πιθανό ότι 
θα ακολουθήσουν περαιτέρω εθνικοί κανονι-
σμοί μετά τις πρόσφατες επαναξιολογήσεις.
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