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Τριήμερο 
«Κοινής Ησυχίας»… 
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Οδυσσέας Ιωάν-
νου, μετά την επιτυχία του «9:05», συναντιούνται ξανά 
επί σκηνής με την παράσταση «Κοινή ησυχία»..
https://typos-i.gr/article/trihmero-koinhs-hsyxias

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων: 
Οι επτά υποψήφιοι 
βουλευτές 
Kατά αλφαβητική σειρά: Κώστας Γάτσιος, Δημήτρης 
Δημητρίου, Ανθή Λιάγκου, Θανάσης Μανταλόβας, Βά-
λια Μήτσιου, Ντίνα Μπακόλα, Γιάννης Τσίμαρης. Είναι 
τα επτά πρόσωπα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο 
του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/pasok-iwanninwn-oi-
epta-ypopshfioi-boyleytes

To who is who 
του Παντελή Κολόκα 
Ο Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr ξεκινάει από σήμερα μια 
καινούργια, εκλογική στήλη, με το who is who των υποψη-
φίων σε αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές.
https://typos-i.gr/article/who-who-toy-pantelh-koloka

Μια ώρα «ταξίδι» 
για το πανεπιστήμιο;
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ της οδού Νιάρχου έχει προκαλέσει 
ένα γενικότερο κυκλοφοριακό ζήτημα, στον πιο 
πολυσύχναστο κόμβο των Ιωαννίνων, όπου καθημε-
ρινά σπεύδουν στις δουλειές τους χιλιάδες εργαζό-
μενοι-ες, αλλά και φοιτητές-τριες..
https://typos-i.gr/article/mia-wra-ta3idi-gia-
panepisthmio
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Ο Τύπος Ιωαννίνων typos-i.gr μπαίνει στα 7 χρόνια 
ζωής. Το καλοκαίρι του 2023 θα τα κλείσουμε.

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι-ες του Τύπου έχουμε 
καταφέρει πράγματα που συνήθως χρειάζονται πολύ 
περισσότερο χρόνο για να γίνουν:

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις ειδήσεις, γνωρίζοντας 
ότι θα βρείτε αναλυτικά, έγκυρα στοιχεία, χωρίς «φτη-
νά κόλπα», με σεβασμό στο αναγνωστικό κοινό, αλλά 
και σε όσους-ες είναι αποδέκτες της κριτικής.
Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους και όλες. Είναι και 
για εμάς.

Οι καιροί δεν είναι εύκολοι για ένα ανεξάρτητο μέσο 
ενημέρωσης, αυτοδιαχειριζόμενο, με κανονικές θέ-
σεις εργασίας, από το οποίο ζούνε -ως μοναδική δου-
λειά- οι εργαζόμενοι-ες του.

Τι σας αφορούν αυτά; Μπορεί και τίποτα.

Αν όμως νιώθετε ότι σας αφορούν, υπάρχει η δυνατό-
τητα να στηρίξετε τον Τύπο Ιωαννίνων.

Μπορείτε να διαλέξετε κάποια από τις συνδρομές που 
παρέχονται μέσω της πλατφόρμας Patreon.

Οι συνδρομητές-τριες, μέσω της πλατφόρμας, έχουν 

πρόσβαση σε υλικό που δεν κυκλοφορεί στο site ή 
μπορούν να διαβάζουν πρώτα, πχ το Εξώφυλλο, εκεί, 
πριν αυτό κυκλοφορήσει. 

Επίσης, συμμετέχουν αυτόματα σε κληρώσεις για 
εισιτήρια θεαμάτων στην πόλη των Ιωαννίνων.

Κάθε καινούργια συνδρομή, συνοδεύεται από ένα 
αντίτυπο του βιβλίου «Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και 
οι δήμαρχοι».

Αν το αποφασίσετε, η διαδικασία είναι απλή: Ακο-
λουθείτε τον σύνδεσμο: https://www.patreon.com/
TyposI?fan_landing=true
■ Φτιάχνετε έναν λογαριασμό (με τον κλασικό τρόπο, 
mail-κωδικός)
■ Διαλέγετε τη συνδρομή 
■ Πληρώνετε με κάρτα ή paypal

Κατόπιν, μπορείτε να παρακολουθείτε τη συνδρομή 
σας (και το αποκλειστικό υλικό, τις προσφορές κ.λπ.), 
είτε από το λογαριασμό σας στο patreon, είτε από την 
εφαρμογή του patreon, για κινητά.

Εκτός του patreon, ένας ακόμα τρόπος ενίσχυσης εί-
ναι το paypal
Εδώ, μπορείτε να καταθέσετε κάποιο ποσό: paypal.
me/sxhma

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων, 
μπορείτε να τον στηρίξετε

Ακόμα όμως και δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά, και πάλι ευχαριστούμε για όλα.

https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.patreon.com/TyposI?fan_landing=true
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
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Όταν η Βοδίβιστα 
έγινε Αμπελιά 
(και η μάχη του «ε»)
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η Αμπελιά βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα 
μακριά από τα Ιωάννινα, μετά την 
Πεδινή. Ένα χωριό που έχει τύχει 
μιας οικιστικής επέκτασης λόγω 

και της γειτνίασής του με το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων.
Η Αμπελιά είναι ένα από τα πολλά χωριά που 
είχε διαφορετική ονομασία. Κι αυτή ήταν 
«Βοδίβιστα». Μια ονομασία που συναντάται 
για πρώτη φορά στο χρυσόβουλο του αυτο-
κράτορα Ανδρόνικου του Β’, το 1319. Στο 
χρυσόβουλο αυτό, το όνομα καταγράφεται ως 
«Βοτίβιστα». Αργότερα έγινε Βοδίβιστα. Υφί-
σταται και η γραφή «Βωτίβιστα» όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο Βασιλικό Διάταγμα του 
1919 περί σύστασης δήμων και κοινοτήτων. Ο 
συνοικισμός «Βωτίβιστα» δεν αναγνωρίστηκε 
ως αυτόνομη κοινότητα, αλλά βρέθηκε υπό 
τη σκέπη της κοινότητας της Κοσμηράς.
Όσο για την ονομασία «Βοδίβιστα», αποδίδε-
ται είτε σε σλάβικο τοπωνύμιο (με τη σημα-
σία «νερότοπος») είτε σε σλάβικο κυριώνυμο.
Η ονομασία αυτή παρέμεινε μέχρι το 1928, 
όταν και κατέφτασε το νέο όνομα: η «Αμπε-
λιά». «Ο συνοικισμός Βοντίβιστα της κοινό-

τητος Κοσμηρά μετονομάζεται εις ‘Αμπελιά’ 
(η)» αναφέρεται στο σχετικό διάταγμα.
Πώς προέκυψε αυτή η ονομασία; Ο Γιώργος 
Τσόλης που έχει γράψει το βιβλίο «Βοδίβι-
στα: Από την κέραμο έως τις όρνιθες» (2017) 
κάνει μια εκτίμηση: Ότι την ονομασία την 
πρότειναν Κοσμηριώτες λόγω των αμπελιών 
που υπήρχαν στην περιοχή Χιονάσσα. «Έτσι 
ένα ιστορικό όνομα περίπου μιας χιλιετίας 
σβήστηκε για να έρθει το καινούργιο, που μας 
δηλώνει ότι κατακλυζόμαστε από απέραντα 
αμπέλια, δηλαδή η απεραντοσύνη να φτάνει 
τα περίπου 200 στρέμματα. Όσο για τους ση-
μερινούς μας αμπελώνες, δεν ξεπερνούν τα 
δέκα στρέμματα» αναφέρει.
Λίγα χρόνια αργότερα μετά τη μετονομασία, 
αρχίζει η μάχη του «ε». Το 1940, λίγο πριν 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμπελιά έγινε 
Αμπελεία. Το 1947 έγινε η αναγνώριση του 
χωριού ως αυτόνομης κοινότητας. Για πολ-
λές δεκαετίες, η «Αμπελεία» (ή Αμπελειά) 
και η «Αμπελιά» εναλλάσσονταν σε δημόσια 
έγγραφα.
Η υπόθεση έκλεισε οριστικά το 2017, με την 
(τουλάχιστον κακόηχη) Αμπελεία να μετονο-
μάζεται σε Αμπελιά. Είχε προηγηθεί απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, 
μετά από αίτημα της κοινότητας.

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Με την αναγκαιότητα της ανακατασκευής της οδού Νιάρχου 
δεν διαφώνησε κανείς ποτέ. Προβληματισμοί, ενστάσεις και 
διαφωνίες υπήρχαν όμως και όχι από κατοίκους και επαγ-
γελματίες της περιοχής, που κινήθηκαν δικαστικά χωρίς 

αποτέλεσμα, αλλά από πολιτικούς φορείς. Από παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης της Περιφέρειας Ηπείρου, που υλοποιεί το έργο, μέχρι την 
πρώην δημοτική αρχή του Θωμά Μπέγκα, η οποία είχε κάνει λόγο για 
ένα «φαραωνικό έργο». 
Η νέα οδός Νιάρχου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και 
με νησίδα μαζί με πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και παράλληλο οδικό δί-
κτυο, θα έχει πλάτος 29 μ., με πέντε ισόπεδους κόμβους, από τους οποί-
ους οι τρεις έχουν κατασκευαστεί ήδη, και έναν ανισόπεδο κόμβο. Από 
τους πέντε κόμβους έχουν κατασκευαστεί ήδη οι τρεις: στην Πεδινή, στο 
Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ σε κυκλοφορία 
έχει δοθεί το οδικό τμήμα από την Πεδινή μέχρι το νοσοκομείο. 
Ο ανισόπεδος κόμβος βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό κατασκευή και 
είναι εμφανές πια ότι πρόκειται για ένα τεράστιο τεχνικό έργο. Οι εργα-
σίες ανακατασκευής της οδού Νιάρχου τυγχάνει να βρίσκονται σε εξέλι-
ξη την περίοδο που το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε τη δημοπρά-
τηση του οδικού άξονα «Ιωάννινα-Κακαβιά» (ενός δρόμου πλάτους 12,6 
μ.), που αναμένεται να «απορροφήσει» μεγάλο μέρος της κίνησης επί 
της περιφερειακής οδού. 
Από τα 4,5 χλμ. της οδού Νιάρχου, τα 2,5 χλμ. βρίσκονται εντός του αστι-
κού ιστού, ενώ και τα υπόλοιπα «περνούν» δίπλα από εμπορικές και 
βιοτεχνικές δραστηριότητες, σε περιοχή ημιαστικού χαρακτήρα.
Μετά από μια μελέτη δεκαετίας και πλέον, το έργο εντάχθηκε στο επι-
χειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με 31 εκατ. ευρώ (από τα 
οποία τα 3,5 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις, συν κάποια άλλα συνοδά 
έργα). Τον Νοέμβριο του 2018, το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολο-
γισμό 25,7 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος εταιρία προέκυψε η Εργοδυναμική 
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Οι «σωστοί και χρήσιμοι» δρόμοι

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

ΠΡΙΝ ΑΠΌ 60  και 70 χρόνια, η Ελλάδα κατασκεύ-
αζε δρόμους εκεί που πρακτικά δεν υπήρχαν. Το 
κράτος της αντιπαροχής και του «συντονισμού» 
είχε βρει ένα νέο τρόπο πλουτισμού, πατώντας 
στη λογική και αδήριτη ανάγκη.
Σήμερα, τα έργα και ειδικότερα οι δρόμοι στην Ελ-
λάδα, γίνονται με παρόμοιο τρόπο. Ενώ υποτίθεται 
έχουμε περάσει στην εποχή που οι πόλεις πρέπει 
να είναι βιώσιμες και οι υποδομές να μην θρονιά-
ζονται πάνω στο περιβάλλον και τους ανθρωπους, 
οι δρόμοι είναι ή θηριώδεις εκεί που δεν χρειάζε-
ται ή κουτσουρεμένοι εκεί που πιθανώς χρειάζο-
νται πιο ολοκληρωμένοι και μεγάλοι.
Έτσι λοιπόν, στα Γιάννενα αποκτάμε άλλο ένα 
θηριώδες έργο, τη λεωφόρο Νιάρχου, ένα έργο 
που θα χαρίσει στον Δήμο Ιωαννιτών μια αθηναϊκή 
υποτιθέμενη «αίγλη», μαζί και κάμποσα ανισόπεδα 
οικιστικά προβλήματα. Το απίθανο έργο της πα-
ράκαμψης -που χειρίστηκαν συνολικά άνθρωποι 
προσκείμενοι στη ΝΔ, από τον Πανοζάχο μέχρι τον 
Καχριμάνη-, ξεκίνησε ως ένας δρόμος ταχείας 
κυκλοφορίας με λειψή ασφάλεια και καταλήγει σε 
ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με έναν τεράστιο 
ανισόπεδο κόμβο. Μέσα στον αστικό ιστό, προς τα 
εκεί που εξαπλώνονται τα Γιάννενα.
Χρήσιμος θα είναι ο δρόμος -καμία αμφιβο-
λία- και καλύτερος από τη σημερινή κατάσταση. 
Ωστόσο, υπάρχουν βελτιώσεις και βελτιώσεις. Για 
παράδειγμα, η Βογιάνου είναι ένας σαφώς πιο αν-
θρώπινος δρόμος από το απίθανο αποτέλεσμα της 
Κενάν Μεσαρέ, που παρέδωσε η δημοτική αρχή 
Γκόντα, με περηφάνια μάλιστα. Αγνοούσε και αυτή, 
όπως και η περιφερειακή αρχή, ότι ένα σύγχρονο 
οικιστικό αστικό σχέδιο (που δεν υφίσταται…) δεν 
σημαίνει μόνο να αντέχουν τα τσιμέντα, τα σίδερα 
και η άσφαλτος για να πηγαίνουν πιο γρήγορα τα 
αυτοκίνητα, αλλά και να μην επιβάλλεται το έργο 
βάναυσα στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. 
Η αντίστροφη κίνηση γίνεται στη συνέχεια της 
Ιόνιας οδού, που δεν θα είναι Ιόνια. Η παρούσα 
κυβέρνηση, μαζί με την περιφερειακή αρχή, φέρ-
νουν ένα ταλαιπωρημένο έργο σε μια λύση ανά-
γκης, που μόνο για πανηγύρια δεν είναι (όταν θα 
ολοκληρωθεί). Μικρότερος δρόμος, με μειωμένες 
προδιαγραφές. 
Πλέον, δεν μπορεί να ισχύει το «από ολότελα, 
καλό είναι και αυτό». Δεν το επιτρέπει η σύγχρονη 
ανθρώπινη ανάγκη και οι τρέχουσες περιβαλ-
λοντικές απαιτήσεις. Δεν μπορεί να συζητάμε 
για περιβαλλοντικούς στόχους και μειωμένους 
ρύπους όταν οι υποδομές ευνοούν το ακριβώς 
αντίθετο. 
Ή το σχέδιο θα αλλάξει και τα έργα θα γίνονται 
στο πλαίσιο μιας κεντρικής «ιδέας» ή σε 20-30 
χρόνια, θα τα κοιτάμε όπως οι Αθηναίοι τις Τρεις 
γέφυρες και τον Κηφισό. Διαλέξτε. 

ΥΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ Ό ΑΝΙΣΌΠΕΔΌΣ ΚΌΜΒΌΣ ΕΠΙ ΤΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΌΔΌΥ

Νιάρχου: Ο δρόμος 
των 22,7 εκατ. ευρώ 
Πατρών ΑΤΕ, με ποσό προσφοράς 14,8 εκατ. ευρώ 
(έκπτωση 42,5%). 
Οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές του καλοκαιριού 
του 2020. Κάπου τότε, έγινε και ο διαγωνισμός για το 
υποέργο της μεταφοράς των δικτύων της ΔΕΥΑΙ. Τον 
διαγωνισμό ανέλαβε η Περιφέρεια Ηπείρου μετά από 
μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΥΑΙ και την έκφραση 
της αδυναμίας εκτέλεσης του υποέργου. Ο προϋπο-
λογισμός ήταν 2,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 
επίσης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 
2014-2020». Κι αυτό το έργο ανέλαβε τελικά η Εργοδυ-
ναμική Πατρών με ποσό προσφοράς 1,8 εκατ. ευρώ. 
Για την υλοποίηση του έργου διατέθηκαν συνολικά 
150.000 ευρώ για τις αρχαιολογικές εργασίες όπως 
κι άλλα 110.000 ευρώ για μεταφορά δικτύων κινη-
τής τηλεφωνίας. 
Το καλοκαίρι του 2022, «πέρασε» από την Οικονομι-
κή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και η πρώτη 
συμπληρωματική σύμβαση, ύψους 1 εκατ. ευρώ. Η 
συμπληρωματική σύμβαση κρίθηκε απαραίτητη για 
δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορούσε την προσαρ-

μογή του ποδηλατόδρομου στις νέες προδιαγραφές 
(χρωματισμός του σκυροδέματος σε κόκκινο κεραμι-
δί). Και ο δεύτερος τον φωτισμό. Η μελέτη προέβλεπε 
φωτιστικά νατρίου για τον οδοφωτισμό. Με τη συ-
μπληρωματική σύμβαση, τα φωτιστικά έγιναν τύπου 
led. 
Mε το έργο της οδού Νιάρχου να έχει εκτελεστεί σή-
μερα κατά το ήμισυ τουλάχιστον, το κόστος για τον 
δρόμο αυτόν έχει φτάσει στα 22,7 εκατ. ευρώ. Στα 22,7 
εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται το κυρίως έργο και τα 
υποέργα, οι αναθεωρήσεις και οι απαλλοτριώσεις. 
Σημειωτέον ότι η περιφερειακή αρχή έχει δηλώσει 
κατά διαστήματα ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές 
στη χάραξη του έργου και στον τρόπο λειτουργίας 
του, οι οποίες δεν είναι αποκωδικοποιημένες.
Ένα μεγάλο και ακριβό έργο που πρόκειται να αλ-
λάξει την κινητικότητα στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Σίγουρα θα είναι ένας πιο ασφαλής δρόμος από ό,τι 
πριν. Θα είναι παράλληλα όμως και μια πολύ βαριά 
«υποδομή» σε ένα αστικό τοπίο που θέλει κάποια 
στιγμή να γίνει βιώσιμο και πιο ανθρώπινο. 
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ΣΙΝΈΜΆ

12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Τα μυθικά πλάσματα 
του νότου»
ΤΌ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΌ σωματείο 
«Εξαύδα» προβάλλει την ταινία του 
Μπεν Ζάιτλιν «Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου» (2012) στις 12 και 13 
Φεβρουαρίου, στις 20:15, στον 
χώρο του (Κουντουριώτη 31). 
Η υπόθεση: Χασπάπι είναι έξι 
χρονών και ζει με τον πατέρα της 
στο Δέλτα του Μισσισιπή. Εκείνος 
την προετοιμάζει για τις ημέρες 
που δεν θα βρίσκεται εκεί για να 
την προστατέψει - και αυτές δεν 
αργούν. 

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Το λιμάνι 
της αγωνίας»
ΤΌ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΌ σωματείο 
«Εξαύδα» προβάλλει την ταινία του 
Ελία Καζάν «Το λιμάνι της αγωνίας» 
(1954) στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, 
στις 20:15, στον χώρο του (Κου-
ντουριώτη 31). Παίζουν: Μάρλον 
Μπράντο, Εύα Μαρί Σεντ, Ροντ 
Στάιγκερ, Καρλ Μάλντεν. Οικονομι-
κή ενίσχυση: 2 ευρώ.

12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Το δικό μου Αϊντάχο»
ΌΙ «ΚΎΡΙΑΚΕΣ στο πανί» του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Ιωαννιτών προβάλλουν την ταινία 
«Το δικό μου Αϊντάχο» (1991) του 
Γκας Βαν Σαντ την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου, στις 20:30, στον πο-
λιτιστικό πολυχώρο «Δημ. Χατζής», 
με ελεύθερη είσοδο. 
Παίζουν ο Ρίβερ Φοίνιξ και ο Κιά-
νου Ριβς. Η ιστορία παρακολουθεί 
δύο φίλους, τον Μάικ και τον Σκοτ, 
που ξεκινούν ένα ταξίδι προσωπι-
κής ανακάλυψης. Το ταξίδι θα τους 
πάει στην πόλη Αϊντάχο και στη 
συνέχεια στην Ιταλία για την αναζή-
τηση της μητέρας του Μάικ.
Οικονομική ενίσχυση: 2 ευρώ.

10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τριήμερο «Κοινής Ησυχίας»…
Ό ΒΑΣΙΛΗΣ Παπακωνσταντίνου και ο Οδυσσέας Ιωάννου, 
μετά την επιτυχία του «9:05», συναντιούνται ξανά επί σκηνής 
με την παράσταση «Κοινή ησυχία».
Πρόκειται για μια μουσικοθεατρική παράσταση που θα ανέβει 
και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, για τρεις 
ημέρες, από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου, στις 21:00.
Μαζί με Παπακωνσταντίνου-Ιωάννου, επί σκηνής οι ηθοποιοί 
Σοφία Πανάγου και Νίκος Βατικιώτης. Τη σκηνοθεσία υπο-
γράφει η Ελένη Ράντου.
Τιμές εισιτηρίων: 25 ευρώ στην Α’ ζώνη, 20 ευρώ (15 ευρώ 
το μειωμένο) στη Β’ ζώνη, 17 ευρώ (15 ευρώ το μειωμένο) 
στον εξώστη, 20 ευρώ (15 ευρώ το μειωμένο) στην Α’ ζώνη 
του εξώστη.
Προπώληση εισιτηρίων: www.viva.gr και κατάστημα Public.

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Elephant, Kohana και Ν. Μποντίνας
ΤΌ LIVE ΠΌΎ θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου στον Πολυχώ-
ρο Αγορά, είναι «πρώτο» για πολλούς λόγους. Καταρχάς, 
οι Elephant παρουσιάζουν το νέο τους πρότζεκτ, το Minds 
Under Pressure (ΜUP). Στο πλαίσιο αυτού, φιλοξενούν τους 
Kohana από τη Θεσσαλονίκη και τον Nικόλα Μποντίνα. 
Τι είναι όμως το MUP; «Είναι ο κοινός τόπος όλων εκείνων 
που αντιλαμβάνονται τη δημιουργία ως ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι της ζωής τους. Πρόκειται για ένα project των 
Elephant, που ξεκίνησε από την ανάγκη τους να συνυπάρ-
ξουν με όλα τα εξίσου ανήσυχα μυαλά, ως μια κοινότητα 
καλλιτεχνών που δημιουργεί, στηρίζει, και επικοινωνεί το 
έργο της» περιγράφει η μπάντα. 
Εισιτήρια 6 ευρώ στην προπώληση, 7 στο ταμείο. Προπώληση 
εισιτηρίων: Ioannina School of Music (ISM), Vision of Sound - 
Νάστος Θωμάς. 
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ΘΈΆΤΡΟ

11-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Α.Ν.»: «Κόκκινη γραμμή» η νέα παράσταση

ΟΛΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 

«Profil réalité»
Όλο τον Φεβρουάριο και μέχρι τις 5 Μαρτίου, η έκθεση «profil réalité» 
του φωτογράφου Κωνσταντίνου Τερζόπουλου, σε επιμέλεια Πανα-
γιώτη Παππά και Αχιλλέα Τζιάκου, θα φιλοξενείται στο Photometria 
Photography Center (PPC). Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη. 
Ωράριο λειτουργίας: Πέμπτη-Κυριακή: 17:00-21:00. Τηλ. 2651306361.

ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΆ

9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Αποδημητικά Φιλιά»
ΤΗ ΜΌΎΣΙΚΌΘΕΑΤΡΙΚΗ παράσταση «Αποδη-
μητικά Φιλιά», ένα σύγχρονο βαριετέ, παρου-
σιάζει η «Θεατρική Συμπαιγνία», κάθε Πέμπτη 
και Παρασκευή, στις 21:30, στο καφέ μπαρ 
«Σκάλα». Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): 
Κατερίνα Βασιλείου, Γιολάντα Καπέρδα, Χάρις 
Μέγα, Άκης Σιούτης. Σκηνοθετική επιμέλεια: 
Γιολάντα Καπέρδα, Μουσική διδασκαλία: 
Κατερίνα Βασιλείου, Ενδυματολόγος: Βέρα 
Εμμανουηλίδου.
Τιμή εισιτηρίου: 10€. Τηλέφωνα κρατήσεων: 
26513 12830 & 6983749922. Προπώληση 
εισιτηρίων: Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπωλείο 
Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Μαύρη Σαύρα»
ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ θεατρική παράσταση «Μαύρη 
Σαύρα» της Χ. Μέγα ανεβάζει την Κυριακή 
5 Φεβρουαρίου, στις 11:30, η «Θεατρική 
Συμπαιγνία» στη «Σκηνή 125» (Αρχ. Μακαρίου 
11, ΚΕΠΑΒΙ).
Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιολάντα Καπέρ-
δα. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Κίκα Ζα-
χαριάδου, Γιάννης Κοντός, Στέλλα Κατσαρού, 
Γιολάντα Καπέρδα. Η βασική θεματική του 
έργου είναι το περιβάλλον και η καταστρο-
φή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στον 
πλανήτη. 
Τιμή  εισιτηρίου: 10€, 8€ προπώληση, 8€ 
(άνεργοι, φοιτητές, παιδιά κάτω των  12 ετών, 
ΑμεΑ & άνω των 65 ετών). Διάρκεια παράστα-
σης: 75 λεπτά. Τηλέφωνα κρατήσεων: 26513 
12830 & 6944503266. Προπώληση εισι-
τηρίων:  Καφέ-μπαρ «Σκάλα», βιβλιοπωλείο 
Αναγνώστης, Θεατρική Συμπαιγνία, viva.gr.

Την παράσταση «Κόκκινη γραμμή» παρουσι-
άζει η Ομάδα Τέχνης «Αφηγηματικός Νους-
Α.Ν.» στις 11 και 12 Φεβρουαρίου, στις 
21:00, στο Θέατρο «Κύκλος» (Αραβαντινού 

14).
Η υπόθεση: Τέσσερις άνθρωποι μπροστά σε οριακές 
ψυχικές καταστάσεις παλεύουν με τον φόβο, την 
τρέλα, την απώλεια, τον τρόμο της ίδιας τους της 
ζωής. Έναν τρόμο που εδράζει στα βάθη της ψυχής 
και που, κάτω από τις ανάλογες συνθήκες, ανασύ-
ρεται στην επιφάνεια ως μια πληθώρα αρχέγονων 
ορμέμφυτων της ανθρώπινης ύπαρξης. Κοινός τους 
τόπος ο παροξυσμός ενός οδυνηρού, προσωπικού 

μονολόγου.
Κείμενα και ερμηνεία:
«Πολύ αργά» της Χάρις Μέγα με τη Σωτηρία Τζιούρη
«Φιλιώ» της Γιάννας Κούλα με τη Λούλα Γρυπαίου
«Ομολογία» της Χριστίνας Φούσκα με τον Ορέστη 
Τζίμα
«Ακριβές αντίγραφο» του Πάνου Ζώη με την Ελένη 
Κολοκούρη
Σκηνοθεσία: Γιάννα Κούλα. Βοηθός σκηνοθέτη: 
Χριστίνα Φούσκα. Μουσική: Παναγιώτης Μίτσης. 
Ήχος & τεχνική υποστήριξη: Νίκος Τσατσάνης, Φω-
τογραφία: Δημήτρης Μπρέχας.
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6979139705
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Η τέχνη της αυτοβιογραφίας

Η βράβευση προ ολίγων μηνών της Ανί 
Ερνό (Annie Ernaux) με το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας προκάλεσε πολλές διχο-
γνωμίες τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό. Τα βιβλία της, όμως, που σίγουρα 
δεν είναι άμοιρα προσοχής, μεταφράζονται και 
κυκλοφορούν με ταχείς ρυθμούς στα ελληνικά. 
Μόνο μέσα στο 2022 από το Μεταίχμιο βγήκαν 
τρία αφηγήματά της, και τα τρία σε εξαιρετικές 
μεταφράσεις της Ρίτας Κολαΐτη: οι «Αναμνή-
σεις ενός κοριτσιού», «Ο νεαρός άνδρας» και 
«Το γεγονός». Στις «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» 
η συγγραφέας ταξιδεύει στον καιρό της νιότης 
της, στις ερωτικές επιθυμίες που άρχισαν να την 
κατακλύζουν όταν ήταν δεκαοκτώ ετών, αλλά 
και στα αισθήματα ντροπής και ταπείνωσης ή 
αυτοπεποίθησης και χειραφέτησης, τα οποία 
ρίζωσαν διαδοχικά στην καρδιά της. Το αυτοβιο-
γραφικό στοιχείο αποτελεί την κεφαλαιώδη πα-
ράμετρο για την πεζογραφία της Ερνό και το ίδιο 
συμβαίνει στο «Ο νεαρός άνδρας», όπου θα πάρει 
σάρκα και οστά μια άλλη ερωτική κατάσταση, σε 
εντελώς διαφορετικό χρόνο αυτή τη φορά - όταν 
η πρωταγωνίστρια θα ερωτευτεί έναν άνδρα 
κατά τρεις δεκαετίες νεότερό της.
Βάζοντας τον εαυτό της στο κέντρο σύντομων 
πλην άκρως πυκνών και οργανικά μεστών αφη-
γήσεων, που δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση 
μυθιστορήματα, αλλά δεν μπορεί και να χαρα-
κτηριστούν διηγήματα, η Ερνό αποσπά από την 
κοινοτοπία και την τύρβη της καθημερινότητας 
έναν πολύ προσωπικό κόσμο, ο οποίος, ωστόσο, 
μεταμορφώνεται αυτόχρημα σε στάση ζωής: σε 
έναν τρόπο να κατανοεί κανείς μια κοινωνία η 
οποία μοιάζει σημαδεμένη από την οικονομική 
ανισότητα και την κοινωνική ανισομέρεια. Αυτή 
η συνεχής αιώρηση της Ερνό ανάμεσα στο ατο-
μικό και στο κοινωνικό, σε συνδυασμό με την 
ικανότητά της να προσδίδει συλλογικές διαστά-
σεις στην ατομική ιδιαιτερότητα, χωρίς την ίδια 
ώρα να την υποβιβάζει ή να τη θέτει εντός πα-
ρασκηνίου ποτέ, γίνεται αμέσως φανερή και στο 
τρίτο βιβλίο της που μεταφράστηκε κατά τη δι-
άρκεια της περασμένης χρονιάς, στο «Γεγονός».
Τον Οκτώβριο του 1963, η ηρωίδα του βιβλίου 
ανακαλύπτει πως έχει μείνει έγκυος, ξέροντας 
ευθύς εξαρχής πως δεν θέλει να κρατήσει το 
παιδί. Η Γαλλία, παρόλα αυτά, της δεκαετίας 

του 1960 δεν είναι αυτό που ξέρουμε από τους 
αστέρες των γραμμάτων, της πολιτικής και των 
τεχνών – πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για το 
λογοτεχνικό προσωπείο της Ερνό, που ταυτισμέ-
νο απολύτως μαζί της δεν μπορεί να ξεχάσει την 
καταγωγή από την επαρχία (τη Νορμανδία) ούτε, 
ακόμα λιγότερο, τη σκληρή ταξική προέλευση. 
Η πρωταγωνίστρια έχει μεγαλώσει σε οικογένεια 
εργατών και μικρεμπόρων. Ετσι, βιάζεται να 
κρύψει την εγκυμοσύνη από τους γονείς της, δεν 
έχει χρήματα για να κάνει μια ασφαλή έκτρωση 
και καταφεύγει σε μια μαμή που δεν θα λύσει μια 
και καλή το πρόβλημα (πρωτύτερα η ηρωίδα θα 
προσπαθήσει να αποβάλει, χρησιμοποιώντας 
βελόνα πλεξίματος ή περπατώντας σε χιονισμέ-
νο υψόμετρο). Αποτέλεσμα; Μια βίαιη αποβολή 
στην τουαλέτα και μια αιμορραγία, η οποία θα 
τη στείλει στο νοσοκομείο, με τον επιτόπιο για-
τρό να μην ξέρει πως είναι φοιτήτρια Φιλολογίας 
και να την περιφρονεί βαθιά τόσο για την ηθική 
επιλογή της όσο και για την κοινωνική της τάξη.
«Το γεγονός» διαβάζεται στις ημέρες μας σαν να 
όλα έχουν συμβεί τώρα. Ας μην ξεχάσουμε την 
πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου 
των ΗΠΑ να καταργήσει τον ομοσπονδιακό νόμο 
περί αμβλώσεων, μεταθέτοντας το βάρος για την 
πιθανή απαγόρευσή τους στις Πολιτείες κι ας θυ-
μηθούμε, σε έναν θλιβερό παραλληλισμό, πώς 
ακριβώς ήταν η Γαλλία και η Ευρώπη προ εξη-
κονταετίας. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά. Η Ερνό 
ψάχνει επιπλέον να βρει το πώς διαμορφώνεται 
η σχέση μας με τον χρόνο (τι είναι η ίδια όταν 
ανακαλεί το συμβάν, τι ήταν όταν έμεινε έγκυος 
και, το κυριότερο, τι και πώς μεσολάβησε ανά-
μεσα στα δύο απομακρυσμένα μεταξύ τους χρο-
νικά σημεία). Αποφεύγοντας επιπροσθέτως την 
οποιαδήποτε δραματοποίηση, και μένοντας σε 
γεγονότα γυμνά και απαλλαγμένα από συναισθη-
ματικές ή ηθικολογικές προβολές, η Ερνό κα-
ταφέρνει όχι μόνο να επουλώσει το τραύμα της 
εγκυμοσύνης (και της κοινωνικής της απαξίω-
σης), αλλά και το αναγάγει σε συνθήκη ελευθε-
ρίας και αυτονομίας - το δικαίωμα της γυναίκας 
να ελέγχει τον εαυτό της και το σώμα της σε μια 
αφήγηση που ανασκαλεύει τις πιο μύχιες στιγμές 
του προσωπικού για να εντοπίσει τις αόρατες 
κοινωνικές του ρίζες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΌ ΓΕΓΌΝΌΣ
ΑΝΙ ΕΝΡΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΡΙΤΑ ΚΟΛΑΪΤΗ 
ΕΚΔΌΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΙΧΝΙΟ

 Η βρά-
βευση προ 
ολίγων μη-
νών της Ανί 
Ερνό (Annie 
Ernaux) με 
το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας 
προκάλεσε 
πολλές διχο-
γνωμίες τόσο 
στην Ελλάδα 
όσο και στο 
εξωτερικό.
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το 1980 οι Ramones ήταν ακόμα νεαροί, 
αλλά φτάνανε ήδη στο πέμπτο τους άλ-
μπουμ, τέτοιες μέρες του Φεβρουαρίου. 
Το End of the Century όμως είχε πολ-

λά-πολλά νέα χαρακτηριστικά (και πρόσωπα).
Είχε καταρχάς τον Μάρκι Ραμόουν, που τον εί-
δαμε μέχρι και στα Γιάννενα, σε εκείνο το επικό 
βράδυ με τον Μάικλ Γρέιβς. Ο προκάτοχός του στα 
ντραμς, ο Τόμι, έμεινε ως παραγωγός στη μπάντα.
Είχε επίσης τον Φιλ Σπέκτορ. Η πιο χαρισματική 
και ταυτόχρονα, εγκληματική φυσιογνωμία του 
ροκενρόλ. Η τετράδα από το NY θα έπαιζε για 
πρώτη φορά με το wall of sound να την υποστη-

ρίζει, αλλά και τον «μάγο των κουμπιών» -κυρι-
ολεκτικά και μεταφορικά, να βάζει τη δική του 
πινελιά στην ατίθαση μουσική τους.
Είχε ακόμα τον Ρίτσαρντ Χελ, αυτή τη φυσιο-
γνωμιάρα που είχε προλάβει να φύγει από τους 
Television.
H ηχογράφηση του άλμπουμ μόνο εύκολη δεν πε-
ριγράφεται. Ο Σπέκτορ κυριολεκτικά τους έσπασε 
το ηθικό, καθώς άκουγε με τις ώρες σε αργή κί-
νηση τις ηχογραφήσεις, για να διορθώσει διάφο-
ρα σημεία. Ο Ντι-Ντι αργότερα έλεγε ότι ο Τζόνι 
έγραψε την κιθάρα εκατοντάδες φορές. Ο Τζόνι 
και ο Ντι-Ντι οριακά δεν τον έσπασαν στο ξύλο, 
αλλά και ο Σπέκτορ δεν πήγαινε πίσω. Μια φήμη 
λέι ότι σε κάποια φάση, τους απείλησε με όπλο, 
όταν κάλεσε τον Τζόνι στην έπαυλή του για να τα 

πούνε και πήγε να τους βρει ο Ντι-Ντι.
«Μας πήγε υπό την απειλή όπλου στο δωμάτιο με 
το πιάνο και μας έβαλε να τον ακούμε να παίζει 
το Baby, I love you μέχρι τις 4.30 το πρωί» λέει. Ο 
Μάρκι πάντως, αμφισβητεί τα περί όπλων. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο Σπέκτορ πέθανε το 2023, καταδι-
κασμένος για το φόνο της Λάνα Κλάρκσον…
Ενιγουέι, του Σπέκτορ του πέρασε σε μεγάλο βαθ-
μό και ο δίσκος ήταν, ας πούμε «ποπ πανκ». 
Και ήταν ένα μικρό θαυματάκι: Rock’n’Roll Radio, 
Chinese Rock (η συμβολή του Χελ, που λέγαμε), 
το baby, I Love you των Ronettes, που το ‘χε γρά-
ψει κιόλας ο Σπέκτορ, αλλά και το I’m Affected 
και το Danny Says. Ένα σωρό ωραία κομμάτια με 
συνολική διάρκεια κάτι παραπάνω από μισάωρο. 
Τυπικοί Ramones, δηλαδή.  

Οι Ramones και τα πιστόλια 
του Φιλ Σπέκτορ
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ΛΌΥΙ ΝΤΕ ΦΙΝΕΣ

«Ο Άνθρωπος Ορχήστρα»
Ένας από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Γαλλίας αλλά και της Ελλάδας, ειδικά τις δεκαετίες του ‘60 και ‘70, 
που είχε χαρακτηριστεί, όχι άδικα, ο «άνθρωπος με τα 40 πρόσωπα το λεπτό». Μπορεί σήμερα το όνομα του Λουί 
ντε Φινές, να μη λέει και πολλά στους νεώτερους, αλλά οι παλαιότεροι και μόνο στο άκουσμά του συγκινούνται, όταν 
ανακαλούν στη μνήμη τους τα γέλια που τους χάρισε, τις μαγικές βραδιές στα θερινά σινεμά, όταν έπαιρνε ανάλα-
φρες κωμωδίες, πολλές φορές απλοϊκές, χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα και με τη χαρισματική ξεκαρδιστική ερμηνεία του 
κατάφερνε να τους δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία, να γίνονται σημείο αναφοράς για το είδος,
Ο Λουί ντε Φινές, που χάσαμε πρόωρα πριν 40 χρόνια (27 Ιανουαρίου 1983) έμεινε σχεδόν άγνωστος στην αμερικά-
νικη και γενικότερα στην αγγλόφωνη «αγορά», καθώς η γαλλική κωμωδία είχε ιδιαιτερότητες, δεν έδινε το αστείο στο 
πιάτο, το χιούμορ ήταν σχετικά δυσνόητο για έναν Αμερικάνο, ενώ «έπαιζε» με τις λεπτομέρειες σε συνδυασμό με την 
ιδιομορφία της γαλλικής γλώσσας και το κωμικό στοιχείο. Κάτι στο οποίο ο Λουί ντε Φινές ήταν ανεπανάληπτος, αφού 
μπορούσε να κάνει θαύματα με το πρόσωπό του, αλλά και με το σώμα του.

Ένας από τους πιο αγαπημένους 
κωμικούς της Γαλλίας αλλά και 
της Ελλάδας, ειδικά τις δεκαε-
τίες του ‘60 και ‘70, που είχε χα-

ρακτηριστεί, όχι άδικα, ο «άνθρωπος με τα 
40 πρόσωπα το λεπτό». Μπορεί σήμερα το 
όνομα του Λουί ντε Φινές, να μη λέει και 
πολλά στους νεώτερους, αλλά οι παλαιό-
τεροι και μόνο στο άκουσμά του συγκινού-
νται, όταν ανακαλούν στη μνήμη τους τα 
γέλια που τους χάρισε, τις μαγικές βραδιές 
στα θερινά σινεμά, όταν έπαιρνε ανάλα-
φρες κωμωδίες, πολλές φορές απλοϊκές, 
χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα και με τη χαρι-
σματική ξεκαρδιστική ερμηνεία του κατά-
φερνε να τους δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία, 
να γίνονται σημείο αναφοράς για το είδος,
Ο Λουί ντε Φινές, που χάσαμε πρόωρα 
πριν 40 χρόνια (27 Ιανουαρίου 1983) έμει-
νε σχεδόν άγνωστος στην αμερικάνικη 
και γενικότερα στην αγγλόφωνη «αγορά», 
καθώς η γαλλική κωμωδία είχε ιδιαιτε-
ρότητες, δεν έδινε το αστείο στο πιάτο, το 
χιούμορ ήταν σχετικά δυσνόητο για έναν 
Αμερικάνο, ενώ «έπαιζε» με τις λεπτομέ-
ρειες σε συνδυασμό με την ιδιομορφία της 
γαλλικής γλώσσας και το κωμικό στοι-
χείο. Κάτι στο οποίο ο Λουί ντε Φινές ήταν 
ανεπανάληπτος, αφού μπορούσε να κάνει 
θαύματα με το πρόσωπό του, αλλά και με 
το σώμα του.

Ο ΛΟΥΊ ΚΑΊ Ο «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΣ»

Στην Ελλάδα αγαπήθηκε ίσως όπως κα-
νένας άλλος ξένος ηθοποιός και λόγω της 
ενέργειας του και της υπερκινητικότητάς 
του, πολλές φορές χαρακτηριζόταν ως 
“ο Θανάσης Βέγγος της Γαλλίας», ενώ το 
σωστό θα ήταν για τον αγαπημένο Έλλη-
να ηθοποιό ο «Έλληνας Λουί ντε Φινές». 
Και αυτό διότι μπορεί να είχαν ορισμένα 
κοινά χαρακτηριστικά, θετική ενέργεια, 
υπερκινητικότητα, απίστευτες και αγαπη-
σιάρικες φατσούλες, το σήμα κατατεθέν 
της φαλάκρας, αλλά ο Γάλλος κωμικός 
αφενός προηγήθηκε του «Θανάση μας» 
και αφετέρου, όποιος παρατηρήσει με 
προσοχή θα καταλάβει ότι ο Έλληνας ηθο-
ποιός είχε μελετήσει ορισμένες τεχνικές 
του ντε Φινές. Ωστόσο, η τεράστια διαφο-
ρά μεταξύ τους ήταν ότι ο Λουί Ντε Φινές 
κατά βάση ερμήνευε κακότροπους χαρα-
κτήρες, σατιρίζοντας καυστικά αλλά και 
με μία μοναδική γλυκύτητα τον ιδιότρο-
πο, τον συμφεροντολόγο, τον ρατσιστή, 
τον αμοραλιστή, τον λευκό καθολικό, τον 
παραδόπιστο και όλους αυτούς που χαρα-
κτήριζαν μια σοβαρή μερίδα της γαλλικής 
κοινωνίας, ενώ ο Βέγγος σχεδόν πάντα 
τον καλοσυνάτο, αγαθό βιοπαλαιστή, έναν 
άγιο άνθρωπο, όπως ήταν και στην προ-
σωπική του ζωή.
Κάπως έτσι ήταν και ο Λουί ντε Φινές, αν 
και είχε διαφορετική αφετηρία στη ζωή 
του. Εν αντιθέσει, με τον Βέγγο, που ήταν 
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παιδί ενός κομμουνιστή και γνώρισε από 
την καλή και την ανάποδη τις διώξεις και 
τη φτώχεια, είχε μια εύκολη ζωή, γεννή-
θηκε μέσα στα πλούτη. Γεννήθηκε στις 31 
Ιουλίου 1914 στο Κουρμπεβουά από γονείς 
που ανήκαν στην αριστοκρατία. Ο Φουφού, 
όπως τον φώναζαν χαϊδευτικά, από μικρός 
ήταν πολυπράγμων, κάτι που κληρονόμη-
σε από τον χαρακτήρα της εκφραστικής και 
με έντονη ιδιοσυγκρασία μητέρα του. Ξεκί-
νησε από μικρός το πιάνο, μίλαγε γλώσσες, 
του άρεσε η ζωγραφική και έμπλεκε πάντα 
σε περιπέτειες. Θα μπει στην Ανώτερη Σχο-
λή Βυρσοδεψίας απ’ όπου θα αποβληθεί 
για τους τσακωμούς του. Θα σταλεί στην 
εθνική ανώτατη σχολή φωτογραφίας και 
κινηματογράφου, απ’ όπου θα εκδιωχθεί 
το 1933, λόγω μιας φάρσας που έκανε προ-
καλώντας πυρκαγιά!

ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΊΑ

Τα χρόνια της ευμάρειας θα μείνουν πίσω 
και η συνέχεια θα είναι πρωτόγνωρα δύ-
σκολη για τον ντε Φινές. Θα εργαστεί πε-
ριστασιακά σε διάφορες δουλειές, από μα-
θητευόμενος φωτογράφος μέχρι εργάτης, 
απ’ τις οποίες θα απολυθεί, δεδομένου 
ότι ουδείς από τους εργοδότες του άντε-
χαν τα καλαμπούρια του και τις μικρές 
του εργασιακές αποδόσεις. Παρά ταύτα, ο 
22χρονος Λουί θα παντρευτεί το 1936 την 
πρώτη του σύζυγο, Ζερμαίν Λουίζ Ελοντί 
Γκαρογιέ, με την οποία θα αποκτήσουν 
έναν γιο. Το 1942 θα χωρίσουν, ενώ κά-
ποια στιγμή, μέσα στην κατοχή, θα κατα-
φέρει να βρει μια μόνιμη δουλειά, ως πια-
νίστας σε καμπαρέ. Παράλληλα, συνέχισε 
και τις μουσικές σπουδές του, πιστεύο-
ντας ότι ένας κοντός, φαλακρός άσχημος 
είναι δύσκολο να γίνει ηθοποιός. Το 1943 
θα παντρευτεί και τη δεύτερη σύζυγό του, 
την Ζαν Μπαρτελεμί ντε Μοπασάν, εγγο-
νή του Γκι ντε Μοπασάν, με την οποία θα 
αποκτήσει ακόμη δυο παιδιά.

Ο ΕΠΊΜΟΝΟΣ ΚΩΜΊΚΟΣ

Ο Λουί ντε Φινές θα πατήσει το θεατρικό 
σανίδι στις αρχές της δεκαετίας του ‘40, 
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και το 1945 θα 
παίξει για λίγα δευτερόλεπτα στην πρώτη 
του ταινία. Θα συνεχίσει με ρολάκια άνευ 
σημασίας σε πάνω από 50 ταινίες για μια 
δεκαετία, ενώ θα κάνει και μεταγλωττίσεις 
σε ταινίες και κυρίως του ιερού τέρατος 
της ιταλικής κωμωδίας Τοτό. Με τεράστια 
υπομονή και επιμονή το 1956 θα καταφέ-
ρει να παίξει, ένα μικρό αλλά χαρακτηρι-
στικό ρόλο ενός χασάπη, στην επιτυχία «La 
Traversée de Paris» του Κλοντ Οτάν Λαρά, 
δίπλα στους Ζαν Γκαμπέν και Μπουρβίλ. 
Το 1958 θα πρωταγωνιστήσει, επιτέλους, 
στην ηθογραφία «Ni vu, ni connu» του Ιβ 
Ρομπέρ και η κριτική θα κάνει λόγο για τον 
καλύτερο κωμικό της γενιάς του.

Το 1966 θα είναι μια σημαντική χρονιά για 
τον Λουί ντε Φινές, καθώς θα πρωταγω-
νιστήσει, μαζί με τον Μπουρβίλ και τον 
Τέρι Τόμας, στην εξαιρετική αντιπολεμική 
κωμωδία «Η Μεγάλη Απόδραση» του Ζε-
ράρ Ουρί, το πρώτο φιλμ για τη γερμανική 
κατοχή στη Γαλλία, έπειτα από τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, μια τεράστια καλλιτεχνι-
κή και εισπρακτική επιτυχία. Ο ντε Φινές 
στο ρόλο ενός αρχιμουσικού, ειδικά στις 
αρχές της ταινίας, μέσα σε λίγα λεπτά θα 
σμπαραλιάσει την έπαρση και τη μεγαλο-
μανία των καλλιτεχνών, αποδεικνύοντας 
την υποκριτική του ιδιοφυΐα. Ειδικά στη 
σκηνή που θα βρεθεί μόνος απέναντι στον 
καθρέφτη και βγάζει την περούκα του δι-
ευθυντή ορχήστρας, θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί και εφάμιλλος του Τοτό ή ακόμη 
και του Πίτερ Σέλερς. Απίστευτος!
Η συνέχεια θα είναι εξαιρετικά αποδοτι-
κή, καθώς θα ακολουθήσουν εξαιρετικές 
επιτυχίες. Μερικές μόνο απ’ αυτές είναι 
η θεοπάλαβη φαρσοκωμωδία «Εγώ, 2 
Γυναίκες, 3 Βαλίτσες», που έπαιζε για 
χρόνια με επιτυχία στο θέατρο, το ξεκαρ-
διστικό «Grand restaurant», το κομμένο 
και ραμμένο πάνω του, «Ο Άνθρωπος Ορ-
χήστρα», με τον τίτλο να τα λέει όλα για 
την ασύλληπτη ερμηνεία του, καθώς και 
το καυστικό για τον λευκό καθολικό και 
ρατσιστή Γάλλο «Οι Τρελές Περιπέτειες 
του Ραμπί Ζακόμπ».

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ο Λουί ντε Φινές, που δεν σταμάτησε να 
παίζει στο θέατρο, παρά την τεράστια επι-
τυχία του στο σινεμά, θα πληγεί το 1975 
από ένα έμφραγμα, το οποίο θα τον περιο-
ρίσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε ένα κάστρο του 17ου αιώνα στη Ναντ, 
όπου αφοσιώθηκε στις τριανταφυλλιές 
του και στην οικογένειά του. Όμως, με 
κάθε ευκαιρία εμφανιζόταν στο θέατρο, 
ενώ επιβάρυνε πολύ την υγεία του και η 
τελευταία του ταινία, η έκτη, με ήρωα τον 
«Χωροφύλακα του Σεν Τροπέ».
Ο Λουί ντε Φινές, θα πεθάνει πρόωρα σε 
ηλικία 69 ετών, έχοντας πάντα την απορία 
για την τεράστια επιτυχία του και ευγνω-
μοσύνη προς τις λαϊκές μάζες για τη λα-
τρεία που του έδειχναν, ενώ εν αντιθέσει 
με τους ρόλους του, υπήρξε σεμνός και 
χαμηλόφωνος. Ήταν ένας απίθανος γε-
λωτοποιός, που έκανε κομμάτια όλα τα 
στερεότυπα, σκίζοντας, με μία πρωτοφα-
νή διακριτικότητα, όλα τα κακώς κείμενα 
της γαλλικής κοινωνίας, με την ερμηνευ-
τική του πλαστικότητα, τη φούρια του 
και την αεικίνητη φιγούρα του. Ήταν ο 
άνθρωπος που μας χάρισε το γέλιο, θερά-
πευσε για χρόνια τα βάσανα και τους καη-
μούς των απλών ανθρώπων, ένας μέγας 
κωμικός που πρέπει να ανακαλύψουν οι 
νεώτεροι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

«Ο Χωροφύλακας του Σεν Τροπέ»
ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ο Λουί ντε Φινές θα γίνει όνομα και το 1964 θα έρθει η ώρα 
για την κωμωδία «Ο Χωροφύλακας του Σεν Τροπέ», η οποία θα τον κάνει 
διάσημο. Κρατώντας τον ρόλο ενός αρνητικού χαρακτήρα, ενός συκο-
φάντη, καιροσκόπου χωροφύλακα, ο ντε Φινές θα κερδίσει το κοινό. 
Θα ακολουθήσουν ακόμη πέντε ταινίες με τον «Χωροφύλακα του Σεν 
Τροπέ», με την τελευταία ένα χρόνο πριν το θάνατό του. Την ίδια περίο-
δο θα ξεκινήσει και το κεφάλαιο του «Φαντομά», μαζί με τον Ζαν Μαρέ, 
ενώ το 1965 θα παίξει μαζί με τον Μπουρβίλ στην τεράστια εμπορική 
επιτυχία «Ένα Έξυπνο Κορόιδο», μια τρελή κωμωδία, απ’ τις ελάχιστες 
που προβλήθηκαν σε αγγλόφωνες χώρες.



12|Σειρές-TV ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Νταν Έρικσον δεν ήταν ιδιαίτε-
ρα γνωστός για κάτι, μέχρι που 
το 2022 έφτιαξε το Severance, 
το πιο διαλεκτικό sitcom που θα 

βρείτε στην τηλεοπτική πιάτσα, μετά το 
Succession.
Το Severance λοιπόν είναι μια (όχι πολύ 
μακρινή) μελλοντολογική υπόθεση, όπου 
οι εργαζόμενοι-ες «αποκόπτονται» από τον 
εαυτό τους όταν μπαίνουν στη δουλειά. 
Δεν ξέρουν οι «μέσα» δηλαδή, τι κάνει ο 

«έξω» τους, παρότι είναι το ίδιο πρόσωπο.
Αυτή η συνθήκη που ο καπιταλισμός πολύ 
θα ‘θελε να τη δει να συμβαίνει κανονικά, 
στην πραγματικότητα, συμβαίνει εις βάρος 
του Άνταμ Σκοτ, ενός ακόμα Parks and 
Recreation τύπου που κατακτά τη μικρή 
οθόνη και της Μπριτ Λόουερ, που αν την 
έχετε δει και σε βίντεο κλιπ των Yeah 
Yeah Yeahs, ναι, η ίδια είναι. Και επειδή το 
Severance δεν παίζει, έχει και Κρίστοφερ 
Γουόκεν και Τζον Τορτούρο σε απίθανους 
ρόλους.
Τι κάνει όμως το Severance τόσο ενδιαφέ-
ρον; 

Καταρχάς, ενώ είναι ένα (ας πούμε) μελ-
λοντολογικό εργασιακό θρίλερ, διαθέτει 
τις σωστές δόσεις χιούμορ (ειδικά εκεί που 
σκηνοθετεί ο Μπεν Στίλερ), αλλά και μια 
συνεχή αίσθηση άγχους, καθότι θρίλερ.
Πάνω από όλα όμως, στην εποχή που οι 
εργαζόμενοι-ες είναι πιο δέσμιοι της πα-
ραγωγής υπεραξίας για την εργοδοσία από 
ποτέ, το Severance βάζει πολύ ενδιαφέρο-
ντα (και) θεωρητικά ζητήματα. Δουλεύου-
με για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύου-
με; Επίσης, ποιες από τις δύο εκδοχές μας 
δεν θέλουμε να θυμόμαστε και τι ακριβώς 
διαχωρίζει η στιγμή που «χτυπάς κάρτα»;

SEVERANCE

Η δουλειά, δεν είναι 
απελευθέρωση…
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