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Πάμε σινεμά; Οι ταινίες 
στο Odeon paralimnio
Η PHASE 4 του σύμπαντος της Marvel είναι εδώ. Οι 
Eternals είναι η πρώτη «μεγάλη τοποθέτηση» της 
Marvel/Disney σε αυτό το άπειρο εμπορικό χάος 
που έχουν ετοιμάσει και μέχρι στιγμής, δεν τα πάει 
ιδιαίτερα καλά. Καταρχάς, οι Eternals είναι κάτι σαν 
προϊστορία του παρεακίου (το παρεάκι-του παρεακί-
ου) που είδαμε στους Avengers.
https://typos-i.gr/article/pame-sinema

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Πού γίνονται 
σήμερα rapid tests
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο 
Πάνθεον, 09:00-17:00
Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00
https://typos-i.gr/article/poy-ginontai-shmera-
rapid-tests

Το «όνειρο της γραμμής 
Ιωαννίνων-Καλαμπάκας»
ΑΛΛΟΥ, το τρένο και τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι πρόοδος και 
επένδυση στην ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, είναι αποφάσεις υποκείμενες 
στις βεβιασμένες πολιτικές πρακτικές, στα ιδιωτικά συμφέροντα και στη 
στρατηγική με αποκλειστικά αγοραίους κανόνες..
https://typos-i.gr/article/oneiro-ths-grammhs-iwanninwn-kalampakas

Μια ευρεσιτεχνία 
για φακούς επαφής, 
στο Χημικό Ιωαννίνων
ΝΕΕΣ ΥΔΡΟΓΕΛΕΣ για την ανάπτυξη στείρων φακών 
επαφής με σκοπό την οφθαλμική χρήση, κατοχύρωσε 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η επιστημονική ομάδα του 
Εργαστηρίου Βιολογικής Ανόργανης Χημείας του Τμή-
ματος Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό το 
συντονισμό του Καθηγητή Σωτήρη Χατζηκακού.
https://typos-i.gr/article/mia-eyresitexnia-gia-
fakoys-epafhs-sto-xhmiko-iwanninwn
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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


Ήταν πριν από μερικές ημέρες 
όταν ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, 
ανακοινώνοντας τη μετο-
νομασία της εταιρίας του 

σε Meta, περιέγραψε έναν κόσμο όπου 
οι άνθρωποι θα επικοινωνούν μέσω των 
άβαταρ τους σε εικονικές αίθουσες που 
θα αναπαριστούν με απόλυτη πιστότη-
τα τους χώρους εργασίας τους ή και άλ-
λους των δραστηριοτήτων τους. Ακόμη, 
περιέγραψε έναν κόσμο «επαυξημένης 
πραγματικότητας» όπου, για παράδειγμα, 
τα άβαταρ των μαθητών θα αγγίζουν τα 
δαχτυλίδια του Κρόνου με τους ίδιους να 
νιώθουν την αίσθηση των σωματιδίων 
του πάγου στα δάχτυλά τους.
Είναι αυτός ένας κόσμος εφικτός; Κατ' 
αρχάς, δεν είναι καινούργιος. Όπως λέει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Δελληγιάν-
νης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμή-
μα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, το Μeta αποτελεί ένα 
τομέα έρευνας ο οποίος υπάρχει εδώ και 
πολλά χρόνια σε επίπεδο οράματος. Τον 
όρο metaverse (μετασύμπαν), τον συνα-
ντά κανείς για πρώτη φορά στη νουβέλα 
επιστημονικής φαντασίας «Snow Crash» 
του Νιλ Στίβενσον που κυκλοφόρησε το 
1992. Εκεί περιγράφεται πώς η χρήση του 
διαδικτύου και της εικονικής πραγματι-
κότητας μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον. 
Και σήμερα; «Η γνώμη μου είναι πως οι 
συνθήκες έχουν ωριμάσει για την έναρξη 
των δοκιμών και την παροχή προϊόντων 
τα οποία πραγματικά μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στην πράξη από όλους» απα-
ντά ο κ. Δεληγιάννης.
Ο ιδρυτής του Facebook ανήγγειλε τον 
«διάδοχο του κινητού Ίντερνετ». Κι εκεί 
βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Δεληγιάν-
νη, το μεγάλο στοίχημα: «Τα συστήματα 

αυτά δεν είναι πλήρως ανοικτά. Θα πρέ-
πει να γίνει ό,τι έγινε και με το Διαδίκτυο: 
να δοθούν αυτές οι τεχνολογίες στα πανε-
πιστήμια ώστε να χρησιμοποιηθούν στο 
μεγαλύτερο δυνατό τους εύρος και από 
τους πολλούς» επιμένει.
Ο ίδιος κάνει λόγο για «τεχνολογίες που 
δίνουν υπεράνθρωπες δυνατότητες στον 
άνθρωπο». Προσθέτει ωστόσο πως «αν 
χρησιμοποιείτε την τεχνολογία χωρίς να 
σκέπτεστε τι πρέπει να κάνετε για να την 
χρησιμοποιήσετε, τότε αυτή είναι μια επι-
τυχημένη τεχνολογία». Τι σημαίνει αυτό; 
«Θα σας το περιγράψω με ένα παράδειγ-
μα» απαντά. «Είναι σαν ένα κλαδευτήρι 
κήπου. Όταν μάθετε το εργαλείο σημασία 
έχει να επικεντρώνεστε στη δουλειά και 
όχι στο πώς δουλεύει το εργαλείο».
Η επόμενη παρατήρηση του Έλληνα 
καθηγητή είναι πως ο Ζάκερμπεργκ πε-
ριέγραψε το «μετασύμπαν» με τους ση-
μερινούς όρους. Και για να εξηγήσει τι 
εννοεί, δίνει ένα άλλο παράδειγμα: «Όταν 
πρωτοπαρουσιάστηκε η τηλεόραση στο 
κοινό, την εποχή δηλαδή που υπήρχε 
μόνο το ραδιόφωνο, οι διαφημιστές την 
περιέγραψαν ως ένα μέσο, στο οποίο θα 
βλέπεις την ορχήστρα την ώρα που θα 
παίζει μουσική. Όπως ξέρουμε σήμερα, 
η τηλεόραση ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από αυτό». Η πρόβλεψή του είναι πως η 

τεχνολογία που έρχεται θα έχει ανάλογη 
ισχύ και γι' αυτό θα υπάρξει πολύ μεγάλος 
ανταγωνισμός και διάφορους τομείς της 
ζωής και κλάδους της οικονομικής δρα-
στηριότητας.
Ο ίδιος ο Ζάκερμπεργκ ανέφερε πως οι 
άνθρωποι «θα ζουν τη ζωή τους μέσα σε 
αυτό»- θα εργάζονται, θα παρακολουθούν 
θεάματα, θα κάνουν ταξίδια. Πότε; Σύμ-
φωνα με τους ειδικούς το μέλλον αυτό 
δεν είναι και τόσο μακρινό. «Στην Εκθεση 
Τουρισμού του Βερολίνου υπήρχε και ένα 
περίπτερο για τον τουρισμό του μέλλο-
ντος» λέει ο κ. Δεληγιάννης. «Η πρόβλε-
ψη είναι πως σε τριάντα χρόνια θα έχουμε 
εικονικό τουρισμό. Δεν θα φεύγεις απ' το 
σπίτι σου, θα παίρνεις απλώς ένα τουρι-
στικό πακέτο και θα "ταξιδεύεις"».
Από μια άλλη άποψη, το μέλλον είναι 
ήδη εδώ. Ήταν τον περασμένο Απρίλιο 
όταν ο επικεφαλής της εταιρίας ΝVIDIA 
Τζένσεν Χουάνγκ παρουσίασε μια μεγάλη 
γκάμα εφαρμογών οπτικοποίησης και δι-
άδρασης.  Όπως μάλιστα αποκαλύφθηκε 
στη συνέχεια, μέρος της συνέντευξης του 
έγινε μέσω ενός ψηφιακού άβαταρ του 
εαυτού του, κάτι που δεν έγινε αντιλη-
πτό κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. 
Η Apple, από την άλλη πλευρά, πρόκειται 
να λανσάρει σύντομα γυαλιά επαυξημέ-
νης και εικονικής πραγματικότητας.

Τον όρο metaverse 
(μετασύμπαν), τον 
συναντά κανείς για 
πρώτη φορά στη νου-
βέλα επιστημονικής 
φαντασίας «Snow 
Crash» του Νιλ Στί-
βενσον που κυκλο-
φόρησε το 1992. Εκεί 
περιγράφεται πώς η 
χρήση του διαδικτύ-
ου και της εικονικής 
πραγματικότητας 
μπορεί να εξελιχθεί 
στο μέλλον.

4|Τεχνολογία ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΜΕΤΑΣΎΜΠΑΝ

Το μέλλον είναι ήδη εδώ;
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Οι 
πανδημικές 
κρίσεις 
των 
Ιωαννίνων
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από ένα χρόνο, ο νομός Ιωαννίνων περ-
νούσε την πρώτη του ουσιαστική «πανδημική 
κρίση», λόγω αύξησης των κρουσμάτων. Σε 
ένα πεδίο όπου το εμβόλιο δεν υπήρχε ακόμα, 

η άνοδος των πανδημικών δεδομένων στο νομό δημι-
ουργούσε ανησυχία, ακόμα και την εσπευσμένη επίσκε-
ψη του τότε υφυπουργού Νίκου Χαρδαλιά, και τελικά, 
την είσοδο του νομού σε «ζώνη περιοριστικών μέτρων» 
στις 29 Οκτωβρίου.
Τότε, όλα αυτά συνέβαιναν με 453 κρούσματα συνολικά, 
όλο τον Οκτώβριο του 2020 και 182 την πρώτη εβδομά-
δα του Νοεμβρίου.
Φέτος, όλα αυτά τα κρούσματα μαζί, καταγράφηκαν στο 
νομό Ιωαννίνων μέσα σε μια μόλις εβδομάδα, από 29 
Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου. Συνολικά, καταγράφη-
καν 637 κρούσματα.
Την εβδομάδα 25-31 Οκτωβρίου, το ποσοστό θετικότη-
τας πανελλαδικά ήταν 1.96% σε σύνολο 1.352.124 ερ-
γαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.43% σε 
σύνολο 1.741.297 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύ-
νολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0.92%.
Φυσικά, φέτος υπάρχει το εμβόλιο, το οποίο αποτρέπει 
τη σοβαρή νόσηση και τη μεγάλη εξάπλωση (και δεν 
είναι θεραπεία). Το ποσοστό ολοκληρωμένου εμβολι-
ασμού στο νομό Ιωαννίνων ήταν κοντά στο 60% την 
περασμένη Πέμπτη, μέγεθος που δεν επαρκεί για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης, ειδικά τη στιγμή που δεν 
υπάρχει κανενός είδους περιοριστικό μέτρο.
Ένα άλλο κοινό, κατ’ όνομα μόνο, σημείο με πέρυσι, εί-
ναι ότι ο νομός είναι «στο κόκκινο» του επιδημιολογικού 
χάρτη. Αυτό δεν σημαίνει ιδιαίτερα πράγματα πλέον, κα-
θώς, η καθολική «επένδυση» της κυβέρνησης στον εμ-
βολιασμό έχει υποβαθμίσει τα μέτρα άλλου τύπου. Υπο-
τίθεται ότι στο νομό Ιωαννίνων γίνονται περισσότεροι 
έλεγχοι και περισσότεροι εμβολιασμοί και ιχνηλατίσεις, 
λόγω του «κόκκινου».  Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδο-
μένα, όπως και ο φόρτος του ΕΣΥ, δεν είναι δημόσια και 
ανοιχτά και απαριθμούνται από διάφορους παράγοντες, 
υπό μορφή δηλώσεων ή άτυπων ενημερώσεων.

 0,54%

 0,90%

 0,45%

 0,28%

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΑΡΤΑΠΡΕΒΕΖΑ

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Και μια σύγκριση των πέντε πρώτων ημερών 
του Νοεμβρίου ’20 με το φετινό Νοέμβριο:

Ημέρα Κρούσματα 2020 Κρούσματα 2021
1/11 59 97
2/11 43 76
3/11 27 100
4/11 25 137
5/11 9 130

ΣΎΝΟΛΟ 163 410
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ΘΈΆΤΡΟ

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, για δύο παραστάσεις στο Πνευμα-
τικό Κέντρο, οι «Αθεράπευτοι» θα παρουσιάσουν το έργο «Ο 
Μορμόλης ξαναχτυπά!» του Ράινερ Χάχφελντ.
Οι παραστάσεις θα δοθούν 12.00 και 18.00 και το εισιτήριο 

κοστίζει 9 ευρώ στο ταμείο και 7 στην προπώληση (viva.gr, Πολυχώ-
ρος Αγορά, Αναγνώστης & Χαρτέξ).
«Ο Μορμόλης μαθαίνει τα παιδιά μας να γίνουν οι αυριανοί πολίτες 
με ελεύθερο φρόνημα και υπευθυνότητα. Να αμφισβητούν, να αντι-
στέκονται, να εξεγείρονται!» σημειώνει η ομάδα στο συνοδευτικό.
Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Παππά, ο οποίος 
έχει γράψει και την επί σκηνής μουσική.
Ερμηνεύουν: Βαρβάρα Βαράκα (Λίλυ), Λευτέρης Βανούσης (Τοτό) 
και μαζί τους οι Αγγελική Κουτσοθανάση, Παναγιώτης Μακρής, 
Κυριάκος Μαντζιάρας, Παναγιώτης Κόλλιας, Γιώργος Μπολονέζος, 
Μαρία Μπέλλου, Εύη Τσαβουρέλου, Φανή Κοτίνη, Δημήτρης Σμπό-
νιας, Έφη Μήτου. Επίσης, οι μουσικοί Δημήτρης Παππάς, Κατερίνα 
Τριανταφυλλίδη, Μενέλαος Μπολονέζος, Μιχαήλ Παππάς, Άρης Σα-
πρίκης.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες, η είσοδος επιτρέπεται 
μετά από επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης για τους 
ενηλίκους και self-test για τους ανηλίκους.

7/14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η «Σταχτοπούτα» στη «Σκηνή 125»

Η «Θεατρική Συμπαιγνία» παρουσιάζει τη 
μουσικοχορευτική θεατρική παράστα-
ση «Σταχτοπούτα» κάθε Κυριακή, στις 
11:00 και στις 17:00, στη «Σκηνή 125», 

στο ΚΕΠΑΒΙ. 
Η παράσταση «Σταχτοπούτα» βασίζεται στο βιβλίο 
του Φίλιπ Πούλμαν «Τα Παραμύθια των Αδελ-
φών Γκριμ». Η σκηνοθεσία και η δραματουργική 
επεξεργασία είναι της Γιολάντας Καπέρδα.
Παίζουν: Μυρτώ Τασιούλα: Σταχτοπούτα (Αμέ-
λια), Γιολάντα Καπέρδα: Μητέρα, Μητριά (Λαίδη 
Τρεμέιν), Γυναίκα 1, Βασίλης Σιάφης: Πατέρας, 
Βασιλιάς, Δούκας, Αρχ. Φρουράς, Κήρυκας, Στέλ-
λα Κατσαρού: Γκαμπριέλα Τρεμέιν, Γυναίκα 2, 
Εύη Μακαριάδου: Ντριζέλα Τρεμέιν, Κίκα Ζαχα-
ριάδου: Μεσιέ Ανρί, Ταχυδρόμος, Υπηρέτης, Πρι-
γκίπισσες, Θοδωρής Μιχέλης: Πρίγκιπας (Εντ), 
Βανέσσα Μπίντου: Υπηρέτρια, Λόρδος.
Η «Σκηνή 125» βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 
ΚΕΠΑΒΙ (Αρχ. Μακαρίου 11).
Τιμή εισιτηρίου: 12€, 8€ (άνεργοι, φοιτητές, παι-
διά κάτω των 12 ετών & ΑμεΑ).
Προπώληση: καφέ-μπαρ «Σκάλα», «Θεατρική 
Συμπαιγνία» & «Σκηνή 125», βιβλιοπωλείο «Ανα-
γνώστης» και ηλεκτρονικά στο https://www.
viva.gr/tickets/theater/stachtopouta/.  

7 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

Οι «Αθεράπευτοι» παρουσιάζουν τον «Μορμόλη»
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ΣΙΝΈΜΆ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Λάκμος» στα παλιά σφαγεία

Εργαστήριο φιλοσοφίας 
και «Ridicule»

Οι «Κυριακές στο πανί» του Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών εγκαινιάζουν από την ερχόμενη Κυ-
ριακή τον κύκλο «Φιλοσοφία και Κινηματογράφος». 
Στις 7 Νοεμβρίου, το Πνευματικό Κέντρο και το Τμήμα 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν ένα 
εργαστήρι φιλοσοφίας και προβολή μιας ταινίας, στον πολιτιστι-
κό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία, με ελεύθερη 
είσοδο.
Στις 19:00, θα ξεκινήσει το εργαστήρι φιλοσοφίας με ομιλητές 
τον Διονύση Δρόσο, καθηγητή Ηθικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, και τον Πέτρο Θεοδωρίδη, συγγραφέα. Τη συζήτηση 
θα συντονίσει η Αγλαΐα Μελά, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικής 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία είναι και η 
επιστημονική υπεύθυνη του κύκλου.
Θα ακολουθήσει στις 20:30 η προβολή ταινίας του Πατρίς Λε-
κόντ «Ridicule/Ο περίγελος της αυλής» (Ridicule, Γαλλία, 1996, 
102’) με τους Σαρλ Μπερλίνγκ, Φανί Αρντάν, Ζαν Ροσφόρ, Ζου-
ντίθ Γκοντρές.
Η υπόθεση: Ο Ponceludon, ένας μικρός αριστοκράτης και μηχα-
νικός από την επαρχία, προσπαθεί να εξαφανίσει τα κουνούπια 
από τους μολυσμένους βάλτους της περιοχής, που προκαλούν 
επιδημίες και τον πρόωρο θάνατο των απλών, φτωχών ανθρώ-
πων.
Αυτό το ανθρωπιστικό έργο απαιτεί χρήματα, που μπορεί να τα 
δώσει μόνο ο βασιλιάς Λουδοβίκος XVI. Για να πάρει την έγκρι-
ση για την αποστράγγιση του βάλτου, ο Ponceludon αναγκάζε-
ται να εμπλακεί στον φαύλο κύκλο σεξουαλικής, πολιτικής και 
οικονομικής διαφθοράς,  που κυριαρχεί στην αυλή του βασιλιά, 
στις Βερσαλλίες. Δεν είναι τόσο εύκολο να πλησιάσει το βασι-
λιά, όπως εκείνος νόμιζε. Με θλίψη διαπιστώνει ότι ο μοναδικός 
τρόπος για επιτύχει το στόχο του και να γίνει αποδεκτός στην 
αυλή του Λουδοβίκου του 16ου, είναι να παίξει το παιχνίδι της 
αυλής του. Δηλαδή, να επιδείξει οξύνοια, να είναι ετοιμόλογος 
και να έχει καυστική γλώσσα, κάτι το οποίο και μπορεί και ανα-
γκάζεται εκ των πραγμάτων να το κάνει πολύ καλά αφήνοντας 
κατάπληκτους όλους τους άχρηστους ευγενείς, που σκοτώνουν 
την ώρα τους χαζολογώντας.

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Colorful» από την Κινηματογραφική 
Ομάδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Την ταινία Colorful σε σκηνοθεσία του Κέ-
ιτσι Χάρα (2010, 127΄) προβάλλει η Κινη-
ματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Κ.Ο.Π.Ι.) την Τρίτη 9 Νοεμβρί-

ου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημή-
τρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία, υπό την αιγίδα 
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
Η προβολή της ταινίας εντάσσεται στο αφιέρωμα 
της Κ.Ο.Π.Ι. με τίτλο «Πίσω στο αύριο», το οποίο 

περιλαμβάνει έξι ταινίες οι οποίες επιλέχθηκαν με 
αφορμή την παγκόσμια υγειονομική κρίση.
Η ταινία Colorful είναι μια ιαπωνική ταινία κινου-
μένων σχεδίων του 2010. Βασίζεται στο μυθιστό-
ρημα με το ίδιο όνομα που γράφτηκε από τον Eto 
Mori.
Η είσοδος σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο 
σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευ-
ταίο εξάμηνο με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού.

Το ντοκιμαντέρ «Λάκμος» σε σκηνοθεσία 
Παναγιώτη Παπουτσή (2020, 45΄) προβάλ-
λει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιω-
αννιτών την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στις 

20:30, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δημήτρης Χα-
τζής», στα παλιά σφαγεία. 
Σκηνοθεσία - Κάμερα - Μοντάζ: Παναγιώτης Πα-
πουτσής, Σενάριο: Κατερίνα Κακλαμάνη,     Μουσι-
κή: Παναγιώτης Παπουτσής, Νατάσα Γιανναράκη, 
Ήχος: Νατάσα Γιανναράκη, Υποτιτλισμός: Νατάσα 

Γιανναράκη, Έρευνα: Θοδωρής Σιόντης
Συμμετέχουν: Δημήτρης Γείτονας, Νικόλαος Γκί-
ζας, Ηλίας Μπαλάφας, Γκιουλέκ, Σταύρος Παπου-
τσής, Βασίλης Ντόντορος, Γιώργος Βαΐτσης, Κων-
σταντίνος Γεροδήμος, Κωνσταντίνος Αντώνης, 
Αποστόλης Σόφης. Θα προηγηθεί παρουσίαση του 
ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη. 
Η είσοδος σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται μόνο 
σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευ-
ταίο εξάμηνο με επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού.



8|Βιβλίο ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

ΒΟΎΡΛΑ-ΤΡΟΎΜΠΑ. 
ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΏΡΟ ΤΟΎ 
ΠΕΡΙΘΏΡΙΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ 
ΤΟΎ ΠΕΙΡΑΙΑ (1840-1968)
Βασίλης Πισιμίσης 
(ΜΩΒ ΕΚΔΟΣΕΙΣ)

Ένας ξεχασμένος κόσμος 
ξαναζωντανεύει

Έναν κόσμο που κάποτε ήταν βουτηγμένος 
στην παρανομία και στο κυνήγι της νυ-
χτερινής ηδονής, και ο οποίος έχει εξαφα-
νιστεί και λησμονηθεί εδώ και δεκαετίες, 

φέρνει εκ νέου στο φως και ανασταίνει με τα πιο 
έντονα και ανάγλυφα χρώματα ο Βασίλης Πισιμίσης 
με το βιβλίο του «Βούρλα-Τρούμπα. Μια περιήγη-
ση στον χώρο του περιθωρίου και της πορνείας του 
Πειραιά (1840-1968)». Το βιβλίο δημοσιεύτηκε προ 
δεκαετίας και πλέον, αλλά τώρα κυκλοφορεί ριζικά 
αναθεωρημένο, με πρόλογο του ιστορικού Στράτου 
Δορδανά, αποτελώντας το πρώτο προϊόν των Μωβ 
Εκδόσεων.
Η ιστορία των Βούρλων, που είναι ο προάγγελος της 
κατοπινής Τρούμπας, ξεκινάει από τη δεκαετία του 
1840, όταν η αλματώδης αύξηση του ανδρικού πλη-
θυσμού του Πειραιά οδηγεί στη γέννηση πολλαπλών 
κακόφημων κέντρων και στην εξάπλωση της πορ-
νείας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 
και να μεταφέρουν το όνειδος μακριά από την πόλη, 
οι κρατικές και οι δημοτικές αρχές προχωρούν στην 
ανέγερση κτισμάτων που θα στεγάσουν τις πόρνες. 
Έτσι, η πορνεία με την πρωτοβουλία και την κάλυψη 
του κράτους δεν εκπλήσσει πλέον κανέναν. Φυσι-
κά, μαζί με την πορνεία έρχεται στην επιφάνεια και 
ολόκληρος ο υπόκοσμος της εποχής. Ο Πισιμίσης 
αναλαμβάνει να εξιστορήσει τον υπόκοσμο του πει-
ραιώτικου κοινωνικού περιθωρίου, που έχει βεβαί-
ως άμεση σχέση με το ζήτημα της φτώχειας και των 
οικονομικών ανισοτήτων, όπως και με τις διώξεις 
όσων πιάνονται εκόντες άκοντες στα πλοκάμια τους.
Πόρνες, χασικλήδες, μαχαιροβγάλτες, αλλά και πολ-
λοί ρεμπέτες οι οποίοι στις επερχόμενες δεκαετίες 
κατάφεραν να αποκτήσουν μιαν εντελώς διαφορε-
τικού τύπου λάμψη, στρώνουν το πολύχρωμο χαλί 
του περιθωρίου του Πειραιά. Ναργιλέδες, τεκέδες, 
μάγκες, αλανιάρηδες, ναρκωτικά, λαθρέμποροι, σω-
ματέμποροι και παντός είδους κακοποιοί και απατε-
ώνες πρωταγωνιστούν στην καθημερινή ζωή των 
Βούρλων ενώ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 
τα πορνεία μετατρέπονται σε δικαστικές φυλακές 
δεν λείπουν και τα καθαρώς πολιτικά γεγονότα. Κο-
ρυφαίο εξ αυτών, η πολύμηνη προετοιμασία και η 
επιτυχής έκβαση της απόδρασης που διοργανώνουν 

οι πολιτικοί κρατούμενοι των φυλακών (αριστεροί 
και κομμουνιστές στην πλειονότητά τους), ξεφεύγο-
ντας κυριολεκτικά κάτω από τα μάτια των επιτηρη-
τών τους.
Η Τρούμπα διαδέχεται τα Βούρλα κατά τη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Καμπαρέ και πορνεία 
πυκνώνουν και φουντώνουν στην περιοχή μετά τον 
πόλεμο, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του 1960, 
τις επισκέψεις του Έκτου Στόλου στον Πειραιά και 
το τρελό πανηγύρι οικονομικών κερδών στο οποίο 
συμμετέχουν οι πάντες – όχι μόνο ο υπόκοσμος της 
Τούμπας, αλλά και οι αμερικανοί ένστολοι, που κά-
νουν λαθρεμπόριο εις βάρος των ντόπιων. Ο Πισιμί-
σης καταγράφει και ανασυγκροτεί με εξαντλητικές 
και ταυτοχρόνως συναρπαστικές λεπτομέρειες την 
ανθρωπογεωγραφία της Τούμπας: μαντάμες και πα-
τρόνες, πόρνες και κοκότες, νταβατζήδες, αγαπητι-
κοί και ομοφυλόφιλοι, καθώς και μπαρ, ξενοδοχεία ή 
κινηματογράφοι, ενώ αφιερώνει ένα ξεχωριστό κε-
φάλαιο στην πλούσια ιστορία του ελληνικού σινεμά 
για την Τρούμπα.
Ο συγγραφέας δηλώνει πως η δουλειά του δεν είναι 
επιστημονική, αλλά σε πολλά σημεία του βιβλίου του 
εργάζεται ως κοινωνικός ανθρωπολόγος, αποθησαυ-
ρίζοντας τις συνεντεύξεις και τις συνομιλίες του με 
πρωταγωνιστές της καθημερινότητας της Τρούμπας. 
Τα στιγμιότυπα αυτά «προφορικής ιστορίας» μάς 
φέρνουν πολύ κοντά στον κόσμο του κοινωνικού πε-
ριθωρίου του Πειραιά αφού μας φέρνουν σε άμεση, 
εκ του συστάδην επαφή με τους ανθρώπους οι οποί-
οι ήταν κάτι σαν την καρδιά και την ψυχή του. Ένα 
άλλο προσόν του συγγραφέα και μια από τις μέγιστες 
αρετές του βιβλίου του είναι η λαγαρή και ανεμπό-
διστη αφήγηση, που αποφεύγοντας το οποιοδήποτε 
στοιχείο λογιοσύνης κατορθώνει να αποδώσει την 
ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της Τού-
μπας με χειρουργική ακρίβεια: χωρίς ηθικολογικές 
καταγγελίες και δεοντολογικές εξάρσεις, μακριά από 
εύκολες πολιτικές και κοινωνιολογικές αναγωγές και 
πολύ κοντά στην εμπειρία και τα βιώματα των ανώ-
νυμων ηρώων. Ήρωες οι οποίοι δεν αποκλείεται κά-
ποιες φορές να μας συγκινήσουν με τις ιστορίες της 
πικρής αποτυχίας και της στυφής τους διάψευσης.

Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 4 Νοεμβρίου του 1977, οι Ramones 
κυκλοφόρησαν τον μάλλον καλύτερο δί-
σκο τους: το Rocket to Russia.
Μέσα σε κάτι λίγο περισσότερο από μισή 

ώρα και 14 (!) κομμάτια, η τετράς από το Κουίνς, 
εξηγούσε πώς γράφεται η απλή, επιδραστική, 
λαϊκή μουσική, χωρίς να γίνεται σαχλή.
Στα 14 δυναμιτάκια του δίσκου, η μπάντα έβαλε 
ό,τι της άρεσε πραγματικά: ρυθμούς κάθε είδους, 
από πρωτοπάνκικους μέχρι σερφ, τις ανησυχίες 

της για διάφορα καίρια και μη ζητήματα, τη Σίνα 
(που είναι πανκ ρόκερ) και ίσως το καλύτερο 
κομμάτι τους, το Cretin Hop. 
Toν πύραυλο προς Ρωσία πυροδοτούσε το σύ-
νολο της μπάντας, αλλά όπου έβαζαν το χεράκι 
τους κατά μόνας ο Ντι-Ντι και ο Τζόι, τα πράγμα-
τα ζόριζαν ακόμα περισσότερο.
Μέσα σε όλο το «δύο ακόρντα-γέφυρα-μέτρη-
μα-δύο ακόρντα» και επαναλάβατε, έχωσαν  και 
το Surfin’ Bird, σε μια διασκευή που προέλεγε 30 
χρόνια νωρίτερα, τα επεισόδια του Family Guy 
με τον Πίτερ και το πουλί. 

Το Rocket to Russia ήταν επίσης το κλείσιμο 
μιας περιόδου για τους Ramones, καθώς δεν θα 
ξανάπαιζαν με την πρώτη και αυθεντική σύνθε-
ση. Ο Τόμι Ramone-Έρντελι θα αποχωρούσε από 
τα τύμπανα για να ασχοληθεί με την παραγωγή.
Από τους τέσσερις της μπάντας τότε, κανείς δεν 
ζει πλέον. Ο Τζόι μας άφησε το 2001, ο Ντι-Ντι το 
2002 ο Τζόνι το 2004 και ο Τόμι το 2014. 
Όταν λοιπόν έχετε τις μαύρες σας ή θέλετε να 
πάρετε κουράγιο, πχ για να οδηγήσετε σε ένα τα-
ξίδι μέσα στη νύχτα, βάλτε το Rocket to Russia 
να παίξει δυνατά. Δεν θα σας απογοητεύσει. 

Έχω και ρουκέτα, 
πάμε μια βόλτα;
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ΜΌΝΙΚΑ ΒΙΤΙ

Η «μοιραία κωμικός»

Αιθέρια ύπαρξη, απίστευτης 
ομορφιάς, απ' αυτές τις 
γυναίκες που λες ότι ο Θεός 
δεν είχε μόνο κέφια, αλλά και 
μια υποχρέωση να αποδείξει 
ότι πέρα από τα φαινόμενα 
υπάρχει και η βαθιά ωραιό-
τητα, μακριά από τα μοντέλα 
που προσφέρει το Χόλιγουντ 
ή το διαχρονικό λάιφ στάιλ. 
Ο λόγος για την υπέροχη 
ηθοποιό Μόνικα Βίτι, που 
μας χάρισε μερικές από 
τις σημαντικότερες ταινίες 
του ευρωπαϊκού σινεμά, σε 
σκηνοθεσία του φημισμένου 
Μικελάντζελο Αντονιόνι. Αυτός 
που την ανακάλυψε, την 
ερωτεύτηκε και της έδωσε 
την ευκαιρία να αναδείξει το 
ταλέντο της στο δράμα, αλλά, 
πέρα από τα συνταρακτικά 
φιλμ ψυχολογικής αποξένω-
σης του σπουδαίου Ιταλού 
σκηνοθέτη, διέπρεψε και 
στην κωμωδία.
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Η Μόνικα Βίτι, την οποία ερω-
τευτήκαμε σχεδόν όλοι οι νέοι 
που τη γνωρίσαμε από τις ται-
νίες της, ειδικά τη δεκαετία του 

'70, ήταν πανέμορφη. Πρόσωπο βγαλμέ-
νο από τις καλύτερες στιγμές ενός άλ-
λου... Μιχαήλ Άγγελου, σαρκώδη χείλη 
απ' αυτά που πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν 
στην πραγματικότητα, πλούσια ξανθά 
μαλλιά, που δεν μπορούσαν να κρύψουν 
τον υπέροχο λαιμό της και μάτια γεμάτα 
ζωντάνια, που έκρυβαν αυτή τη μελαγχο-
λία, που πάντα θα γοητεύει. 
Όχι, η Μόνικα Βίτι δεν ήταν ένα σεξ σύμβο-
λο, αλλά ακόμη μία αξιοθαύμαστη ηθοποι-
ός, μια πρωταγωνίστρια χαρακτήρων, που 
μπορούσε να προκαλέσει και ανάφλεξη των 
συναισθημάτων. Και βεβαίως μια ιδιαίτερη 
προσωπικότητα, που ξεπέρασε και πολλές 
φορές στραπατσάρισε την ομορφιά της, με 
τη φινετσάτη αίσθηση του χιούμορ και το 
μοναδικό αυτοσαρκασμό που διέθετε.
Η Μόνικα Βίτι σε λίγες ημέρες θα γιορ-
τάσει τα 90 της χρόνια (γεννήθηκε στις 3 
Νοεμβρίου 1931), μαζί με τον αγαπημένο 
της σύζυγο Ρομπέρτο Ρούσο, αλλά δεν θα 
αναπολήσει τις μεγάλες καλλιτεχνικές 
της στιγμές, τις συνεργασίες με θρύλους 
του σινεμά, όπως ο Μονιτσέλι ή ο Μπου-
νιουέλ, τις χαρούμενες εποχές της δημι-
ουργίας, όταν στην Ιταλία και στην Ευρώ-
πη γενικότερα άκμαζαν ακόμη οι μεγάλες 
προσωπικότητες της σκηνοθεσίας. Η Μό-
νικα, εδώ και 20 χρόνια πάσχει από Αλ-
τσχάιμερ και ζει απομονωμένη στη Ρώμη, 
θαυμάζοντας πολλές φορές στη μικρή 
οθόνη, αγκαλιά με τον Ρούσο, ένα κορι-
τσόπουλο από τη Ρώμη, δίπλα στον Αλέν 
Ντελόν, τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, τον 
Αλμπέρτο Σόρντι, τον Ούγκο Τονιάτσι, τον 
Μισέλ Πικολί, τον Μάικλ Κέιν και τόσους 
άλλους γίγαντες του κινηματογράφου.
   
ΜΙΑ ΚΩΜΙΚΌΣ 
ΣΤΌ ΣΎΜΠΑΝ ΤΌΎ ΑΝΤΌΝΙΌΝΙ

Η Μαρία Λουίζα Τσετσαρέλι, όπως ήταν 
το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη 
Ρώμη και από παιδούλα ήθελε να γίνει 
ηθοποιός, παρά την προειδοποίηση της 
μητέρας της ότι «το παλκοσένικο θα σου 
διαφθείρει την ψυχή και το σώμα». Κάτι 
που δεν έγινε, όχι μόνο γιατί ήταν μία δυ-
νατή γυναίκα με προσωπικότητα, αλλά 
και γιατί είχε την τύχη να ξεκινήσει την 
επαγγελματική σταδιοδρομία της έχοντας 
ως μέντορα τον Αντονιόνι. Θα σπουδάσει 
στη δραματική σχολή της Ρώμης κι εκεί 
θα ανακαλύψει την κωμική της φλέβα. 
Αλλά πριν προλάβει να μπει στα στούντιο 
της Τσινετσιτά, θα έρθει η γνωριμία της 
με τον Μικελάντζελο Αντονιόνι για να την 
κλέψει για λίγο από την κωμωδία και να 
την βάλει στο δικό του κινηματογραφικό 
σύμπαν, στον σινεμά της σιωπής και της 
ψυχικής αποξένωσης.

«ΜΕ ΠΌΝΑΝΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΌΎ»

Ο Αντονιόνι, που την είχε δει στο θέατρο, 
της είπε ότι μπορεί να παίξει στον κινη-
ματογράφο, για τον αξιοζήλευτο αυχένα 
της. Η σχέση τους θα προχωρήσει, θα γί-
νει ερωτική, θα ζήσουν ευχάριστα χρόνια 
και θα γυρίσουν μαζί τα αριστουργηματικά 
δράματα «Περιπέτεια», «Νύχτα», «Έκλει-
ψη» και «Κόκκινη Έρημος», στην οποία θα 
πει με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή 
της την απίστευτη ατάκα «με πονάνε τα 
μαλλιά μου»! Ένας συνεχής θρίαμβος για 
την Βίτι, την οποία θα αποθεώσει η κριτι-
κή, θα κερδίσει βραβεία και την αναγνώ-
ριση του κοινού, παρότι είχε να συναγω-
νιστεί μία πλειάδα από θρυλικές σταρ, 
από Σοφία Λόρεν, Τζίνα Λολομπριτζίτα, 
Κλάουντια Καρντινάλε μέχρι Μαριάντζε-
λα Μελάτο, Βίρνα Λίζι και Ορνέλα Μούτι.
   
ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ

Η μούσα του Αντονιόνι όμως μπορεί να 
παίξει τα πάντα και ειδικά κωμωδία. Έτσι, 
θα γίνει περιζήτητη από τους μεγάλους 
πρωτοπόρους, του καλλιτεχνικού σινεμά, 
όπως είναι ο Μπουνιουέλ, αλλά και τους 

μεγάλους της «κωμωδίας αλλά ιταλικά», 
όπως είναι ο Μονιτσέλι και ο Ρίζι. Σε αυτό 
θα βοηθήσει και μία φωτογραφία ενός πα-
παράτσι που συλλαμβάνει τον Αντονιόνι να 
το γλεντάει με μια άσημη στάρλετ. Η σχέση 
τους διακόπτεται πάραυτα. Νέος σύντρο-
φός της θα γίνει ο διευθυντής φωτογραφί-
ας και σκηνοθέτης Κάρλο ντι Πάλμα.
   
ΙΤΑΛΙΚΉ ΚΩΜΩΔΙΑ

Έτσι, η Μόνικα κι ενώ έπιανε την πιο ώρι-
μη υποκριτικά ηλικία της, θα επιστρέψει 
σε αυτό που λάτρευε, τη λαϊκή κωμωδία 
και μάλιστα υπό τις οδηγίες του «πατέρα» 
της commedia all italiana, Μάριο Μονι-
τσέλι. Βεβαίως συνεργάστηκε και με άλ-
λους πολλούς άξιους σκηνοθέτες, όταν η 
Ιταλία άκμαζε κινηματογραφικά και έδινε 
έμπνευση σε πολλούς σκηνοθέτες σε όλο 
τον κόσμο. Από Ετόρε Σκόλα και Μίκλος 
Γιάντσο μέχρι Φασμπίντερ. Η άνεσή της 
να συνδυάζει την απαράμιλλη ομορφιά 
της με ξεκαρδιστικές ερμηνείες, να τσα-
λακώνει αυτό το υπέροχο πρόσωπο για 
την κωμωδία και συγχρόνως να διατηρεί 
τη γοητεία της, αποτελεί μία αξιομνημό-
νευτη ικανότητα, που ελάχιστες γυναίκες 

ηθοποιοί μπορούσαν να καταφέρουν. Ο 
ευφυέστατος Μονιτσέλι συμπύκνωσε όλη 
αυτή τη μαγεία της, σε δυο λέξεις, χαρα-
κτηρίζοντάς την «μοιραία κωμικό».
   
ΓΕΛΑΣΤΌ ΚΌΡΙΤΣΙ

Η Μόνικα Βίτι ερμήνευσε συνολικά 47 χα-
ρακτήρες, μίας τεράστιας γκάμας κι έπαι-
ξε σε καλές και λιγότερες καλές ταινίες, 
μέχρι το 1989, όταν αποτραβήχτηκε από 
τα κινηματογραφικά πλατό.
Το 2002 έκανε την τελευταία δημόσια εμ-
φάνισή της στην πρεμιέρα του θεατρικού 
μιούζικαλ «Notre-Dame de Paris», στο 
Παρίσι, ενώ είχαν αρχίσει να εμφανίζονται 
τα πρώτα σημάδια της νόσου.
Μετά από μια δεκαετία θα γίνει γνωστό 
το πρόβλημά της. Τα χρόνια περνούν, και 
σήμερα είναι μία από τα εκατομμύρια 
των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που 
πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Εμείς, όμως, 
θα τη θυμόμαστε πάντα ως ένα γελαστό 
κορίτσι, με μελαγχολικά μάτια, που μας 
έκανε να λιώνουμε από τη γοητεία της, να 
γελάμε να σκεφτόμαστε και το κυριότερο 
να ονειρευόμαστε...

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Με τον Αλέν Ντελόν στην ταινία «Έκλειψη»
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Τα σκυλιά του κ. Γουατίτι
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Ταΐκα Γουατίτι τείνει να γίνει ο πιο 
ζόρικος τύπος στην ειδεχθή και 
ενίοτε φλώρικη βιομηχανία του Χό-
λιγουντ. Μετά το JoJo Rabbit, στο 

οποίο απέδειξε ότι κατέχει την πλάκα, ακό-
μα και όταν αυτή είναι δύσκολη, έχει εξαρ-
θρώσει πλευρά με το γέλιο του What we 
do in the Shadows, του άνετα πιο ωραίου 
κωμικού sitcom, από όταν έλαβε τέλος το 
Brooklyn Nine Nine.
Το Reservation dogs, με τον επιτηδευμένο 
τίτλο που «κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμί-
ζει…» είναι ένα ακόμα «παιδί» του, την κηδε-
μονία του οποίου μοιράζεται με τον Στέρλιν 
Χάριο.

Το RD λοιπόν είναι ήρεμα ξεκαρδιστικό. 
Λαμβάνει χώρα στην Οκλαχόμα, σε μια κοι-
νωνία native americans, Ινδιάνων δηλαδή, 
αυτών που οι λευκοί κυνήγησαν και εξολό-
θρευσαν. 
Οι τέσσερις ήρωες και γενικά, οι ηθοποιοί 
που στρατολόγησαν οι δημιουργοί, είναι επί-
σης natives, όπως άλλωστε και ο Χάριο.
Όλα θυμίζουν κάτι στη σειρά, αλλά δεν είναι. 
Από το προφανές του τίτλου και τη διάθε-
ση να μεταγγιστεί λίγη από την trash ατμό-
σφαιρα των πρώιμων ταραντινικών ταινιών, 
μέχρι κάποιες λεπτομέρειες που παραπέ-
μπουν στο Willow (αν δεν ξέρετε το Willow, 
συγγνώμη, δεν μπορούμε να συζητήσου-
με…), συνθέτουν ένα γλυκόπικρο υπόβαθρο. 
Μπροστά σε αυτό, συμβαίνουν απλά γενικά 

πράγματα, τα οποία όμως περιγράφονται 
αδρά και… αστεία.
Τα τέσσερα τυπάκια λοιπόν, θέλουν να φύ-
γουν από την Οκλαχόμα και να πάνε στην 
Καλιφόρνια. Ως εκ τούτου, κάνουν όποια 
αηδιαστική απάτη και παρανομία τους προ-
κύπτει, αλλά ενίοτε προσπαθούν να τη μπα-
λώσουν και να διορθώσουν την αδικία. 
Όλα αυτά «ντύνονται» με πολύ χαρακτηρι-
στικούς δεύτερους ρόλους (αλλά ποοοολύ 
χαρακτηριστικούς) και την τρομερή μουσική 
που, ως συνήθως, συνοδεύει τις σειρές του 
Γουατίτι.
Δείτε λοιπόν το Reservation dogs, που κατα-
τάσσεται στην κατηγορία «Atlanta» των κω-
μικών σειρών. Α, επίσης, το Willow γίνεται 
τηλεοπτική σειρά το 2022… 

Το Reservation 
dogs, με τον επιτη-
δευμένο τίτλο που 
«κάτι μου θυμίζει, 
κάτι μου θυμίζει…» 
είναι ένα ακόμα 
«παιδί» του, την κη-
δεμονία του οποίου 
μοιράζεται με τον 
Στέρλιν Χάριο.

Reservation dogs:
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