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«Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια» για δύο παραστάσεις

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
φορά φέτος, 
η Συμφωνι-
κή Ορχήστρα 
του Δημοτικού 
Ωδείου Ιωαννί-
νων θα δώσει 
πρωτοχρονιά-
τικη συναυλία. 
Η συναυλία θα 
γίνει ανήμερα 
της Πρωτοχρο-
νιάς, στις 12 
το μεσημέρι,σ 
την αίθουσα «Β. 
Πυρσινέλλας» 
του Πνευματικού 
Κέντρου.
Η Συμφωνική 
Ορχήστρα, την 
οποία διευθύνει 
ο αρχιμουσικός 
Γιώργος Χλίτσιος, 
θα παίξει κυρίως 
βιεννέζικα βαλς, 
έργα του Γιόχαν 
Στράους.

Πρωτοχρονιά με τη Συμφωνική Ορχήστρα

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΚΗΝΗ του «Άλφα. 
Ιδέα» στην Αθήνα αλλά και θεα-
τρικές σκηνές σε άλλες πόλεις, 
έρχονται και στα Γιάννενα «Οι κάτω 
απ’ τ’ αστέρια» του Τηλέμαχου 
Τσαρδάκα.
Η θεατρική παράσταση, σε 
σκηνοθεσία Λίλας Μπακλέση 
και Κωνσταντίνου Μπιμπή, οι 
οποίοι κρατούν και τους ρόλους 
του έργου, θα ανέβει στις 3 και 4 
Ιανουαρίου, στις 21:00, στο θέατρο 
«Έκφραση». Πρόκειται για μια ιστο-
ρία αγάπης και ενηλικίωσης, για 
τις πολύ μεγάλες προσδοκίες και 
την πολύ σκληρή πραγματικότητα. 
Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ 
και 10 ευρώ το μειωμένο (άνεργοι, 
φοιτητές, ΑμεΑ).
Προπώληση εισιτηρίων στο ταμείο 
του Θεάτρου Έκφραση και στο 
Sherlockcoffeemaker (Αραβαντινού 
14). Κρατήσεις θέσεων στα τηλ.: 
2651554505 και 6907500710.



Γιάννενα|3ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τη χρονιά που πέρασε, ασχοληθή-
καμε πολύ με την… αρχιτεκτονική 
και την τέχνη στα Γιάννενα. Με-
ρικά από τα σημαντικότερα γεγο-

νότα της χρονιάς που περνάει, όπως δια-
βάστηκαν μαζικά στον Τύπο Ιωαννίνων, 
είναι τέτοιου περιεχομένου. 
Η σταθερή αναφορά στην καθημερινότη-
τα και τις αλλαγές της, ήταν ένα από τα 
κεντρικότερα ζητήματα στο δημόσιο λόγο 
και στη δημόσια αντιπαράθεση, η οποία 
ουκ ολίγες φορές, ξέφυγε.
Για παράδειγμα, κεντρικό ζήτημα φιλο-
νικίας ήταν η πρόταση για τη νέα κε-
ντρική πλατεία, η μεγαλύτερη παρέμ-
βαση που δρομολογείται από τη μέρα της 
ατυχούς έμπνευσης για την «ταράτσα» 
του πάρκινγκ. Οι αρχιτέκτονες του έργου, 
μίλησαν στον Τύπο μια μέρα μετά την 
αποκάλυψη των σχεδίων.
Στο ίδιο «μήκος κύματος» ήταν και η εί-
δηση για τη διοργάνωση της Μπιενάλε 
Δυτικών Βαλκανίων στα Γιάννενα, η 
οποία, παρά τις αρκετές δυσκολίες, δεν τα 
πήγε καθόλου άσχημα για πρώτη φορά. 
Ένα από τα σημεία που κέρδισαν το εν-
διαφέρον του κοινού, ήταν η «φούσκα» 
όπου έγιναν αρκετές από τις εκδηλώ-
σεις. 
Από τις σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις 
της χρονιάς που φεύγει, είναι η διάσπα-
ση της Φιλοσοφικής με την κατάργηση 
του ΦΠΨ. Παρότι η κίνηση ήρθε μάλλον 
νομοτελειακά, από τη στιγμή που οι πε-
ρισσότεροι φοιτητές-τριες επέλεγαν την 
Ψυχολογία αλλά το πτυχίο τους έλεγε «φι-
λόλογος», η αλλαγή έγινε «άνωθεν» και 
χωρίς ουσιαστικό διάλογο, προκαλώντας 
πλήγμα στην παλιότερη σχολή του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος, την τελευταία χρονιά του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως το ξέ-
ραμε, οι βάσεις προσέλκυσαν μεγάλο 
ενδιαφέρον. 
Το ενδιαφέρον προσέλκυσε επίσης η μάλ-
λον αποτυχημένη προσπάθεια διοργάνω-
σης δύο σχεδόν παράλληλων καλοκαιρι-
νών φεστιβάλ στα Γιάννενα, που κυρίως 
έμειναν στην ιστορία λόγω αναβολών 
και ακυρώσεων, παρά τα γεγονότα, κά-
ποια από τα οποία δεν ήταν άσχημα.
Ένα από τα θέματα που θα απασχολή-
σουν πολύ την επικαιρότητα το νέο έτος, 
θα είναι πότε, αν και πώς θα τροφο-

δοτηθεί η Ήπειρος με φυσικό αέριο. Το 
2019 είναι… εντελώς εκλογικό έτος, οπό-
τε το φυσικό αέριο αναμένεται να ακου-
στεί σφόδρα…
Το ενδιαφέρον επίσης τράβηξαν και δη-
μιουργοί, ένας ή περισσότεροι, σε διάφο-
ρους τομείς δραστηριότητας: Ένα βιβλίο 

που… συνέβη στα Γιάννενα, μια συλλο-
γική προσπάθεια, η πρώτη στο είδος 
της στην περιοχή της Ηπείρου, αλλά 
και η ανταπόκριση στην τραγωδία του 
Ματιού, όπως επίσης και οι νέες πτήσεις 
στο αεροδρόμιο. Πριν από δύο βδομάδες 
περίπου, το εργοστάσιο επεξεργασίας 

απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι δέ-
χθηκε τα πρώτα απορριμματοφόρα. 
Πρόκειται για την πιο σημαντική εξέλιξη 
στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, 
τα τελευταία χρόνια στην Ήπειρο, θέμα 
που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές δι-
χογνωμίες. 

Η χρονιά που φεύγει 
μέσα από τις τοπικές ειδήσεις

Η σταθερή ανα-
φορά στην καθη-
μερινότητα και 
τις αλλαγές της, 
ήταν ένα από τα 
κεντρικότερα 
ζητήματα στο 
δημόσιο λόγο 
και στη δημόσια 
αντιπαράθεση, η 
οποία ουκ ολίγες 
φορές, ξέφυγε.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 52 χρόνια, τέτοιες μέρες, ανά-
μεσα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά 
του 1967, ένας  33χρονος τότε, Καναδός, 
έβγαζε τον πρώτο του δίσκο και έδινε τα 

διαπιστευτήρια του «ορισμού του κουλ», όχι στη χι-
πστεράδικη και αποκρουστική εκδοχή, αλλά στην 
άλλη: αυτή του Λεόναρντ Κοέν.
Το Songs of Leonard Cohen ήταν μαζί ντεμπούτο, 
αλλά και ήδη γνωστό. Τη «Suzanne» την είχε ήδη 
τραγουδήσει ένα χρόνο πριν η Τζούντι Κόλινς και 
ο Κοέν κέντρισε το ενδιαφέρον του Τζον Χάμοντ, 

ενός από τους μεγαλύτερους μουσικούς παραγω-
γούς όλων των εποχών.
Ο Κοέν έβγαλε τον τέλειο δίσκο, τον οποίο ακολού-
θησαν κάμποσοι ακόμα τέλειοι δίσκοι. Εκτός από 
τη Suzanne, το άλμπουμ περιείχε το «Sisters of 
Mercy» και το «So long, Marianne» και κάμποσα 
ακόμα μαργαριτάρια του ροκ εν ρολ.

Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, ο Κοέν ζή-
τησε έναν ολόσωμο καθρεφτη στο στούντιο, εξη-
γώντας αργότερα ότι «διακατεχόταν από ένα σχετι-
κό ναρκισσισμό» και ήθελε να βλέπει τον εαυτό του 
να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει.
Το άλμπουμ δεν βγήκε εύκολα, καθώς ο Κοέν είχε 
διαφωνίες τόσο με τον Χάμοντ, όσο και με τον Τζον 
Σάιμον που το διαδέχθηκε στην κονσόλα. Επίσης, 
δεν του πολυάρεσε η τελική μίξη, παρότι είχε επι-
βάλλει ήδη τη θέλησή του για ένα «στεγνό» και 
μινιμαλιστικό ήχο. Αυτόν, που το συνόδεψε σχεδόν 
σε όλη του την καριέρα, με πάρα πολύ μικρές «πα-
ρασπονδίες». Όπως κάνουν οι κουλ τύποι δηλαδή… 

Ο πιο κουλ τύπος στο ξεκίνημά του

https://www.youtube.com/watch?v=VT9k5NHCdvQ


25+1 
ρετρό ιστορίες

σάς περιμένουν 
σε βιβλιοπωλεία 
και σε επιλεγμένα 
σημεία

Οι

Ένα 
λεύκωμα 

με ιστορίες για 
την πόλη των 

Ιωαννίνων
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Εννιά σειρές από το 2018

To Casa de Papel είναι κάτι σαν τους Scorpions στην Ελλάδα: δημοφιλές, αλλά πάνω από το  
μέγεθός του.  Αν κάτι πραγματικά καλό έκανε το Netflix, είναι ότι αποκάλυψε στους Ευρω-
παίους την ευρωπαΪκή τηλεόραση και ιδιαίτερα τις ισπανικές και γερμανικές παραγωγές. Το 
Casa de Papel  είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές, έξυπνες και δυνατές, με θέμα που… πιάνει 
στη συνείδηση του ελληνικού κοινού  και με το Bella ciao να γίνεται  (δυστυχώς) τρεντ του 
καλοκαιριού. Βέβαια, η δυναμική του και το νόημά του παραμένει επικίνδυνο γι αυτούς που 
αψήφιστα το θεώρησαν απλά ένα χιτάκι…

Το Βερολίνο έχει όλες τις φυλές του Ισραήλ που σκέφτονται και ζούνε ως Γερμανοί. Ο απώ-
τερος φόβος κάθε μικρόμυαλου απεικονίζεται σε μια ιστορία με  ανατριχιαστικές σχεδόν 
αναλογίες με την πραγματικότητα και κάπως… φραμπαλάδικη, αλλά θελκτική ταυτόχρονα, 
σκηνοθεσία και παραγωγή.

Η Σαμπρίνα, η μικρή μάγισσα των ενσαρκώνεται σε μια σκοτεινούτσικη εκδοχή, με αρκετά 
πολιτικά ορθά της εποχής, αλλά ένα αποτέλεσμα που έχει δημιουργήσει ήδη κοινό και πέρα 
από την ηλικιακή ομάδα στόχευσης,.

Κάτι που σίγου-
ρα κατάφερε το 
2018 ήταν να 
μπει στο παλμα-
ρέ των «καλών 
τηλεοπτικών 
χρονιών», κυρίως 
με όχημα το… 
Netflix και την 
είσοδο ενός νέου 
τύπου συνδρομη-
τικής τηλεόρασης 
στην ελληνική 
αγορά. 
Όχι ότι το δί-
κτυο μονοπώ-
λησε στις καλές 
σειρές. Έτσι και 
αλλιώς, πέρα 
από το Netflix 
υπάρχουν  μεγα-
λύτεροι κολοσσοί 
με παραγωγές 
που κάνουν τις 
υπόλοιπες να 
μοιάζουν συχνά 
με fun series στο 
youtube. Αλλά 
μια τάξη μεγέ-
θους, έχουμε ήδη. 
Για πάμε.

Cobra Kai
Μπριδ ιν, μπριδ άουτ… Και όμως, 
το πιο αναπάντεχο restart παλιάς 
ταινίας/σειράς είναι μια χαρά και 
μπορείτε να το δείτε στο Youtube, 
το premium όμως. Κάμποσα χρόνια 
μετά το «γερανό» του Ντάνιελ-σαν, 
συμβαίνουν τα εξής…

Altered 
carbon
Η καλύτερη διαστημική μίνι σειρά 
είναι εδώ (το Expanse είναι ακόμα 
καλύτερο, αλλά όχι μίνι σειρά), με 
μυστήριο, υπαρξιακή αναζήτηση 
και τις απαραίτητες δόσεις κλω-
τσοπατινάδας.

[ ΤΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ] La Casa de papel

Dogs of Berlin

The chilling 
adventures 
of Sabrina

https://www.youtube.com/watch?v=cQYvQIrM1FY
https://www.youtube.com/watch?v=uzcDBHjHePk
https://www.youtube.com/watch?v=ybKUX6thF8Q
https://www.youtube.com/watch?v=xCwwxNbtK6Y
https://www.youtube.com/watch?v=dhFM8akm9a4
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Οι Αιακίδες πήραν το όνομά τους από τον Αιακό, ο 
οποίος δεν ήταν Ηπειρώτης. Ωστόσο, οι τελευταίοι 
βασιλείς τους, ήταν αυτοί που διαφέντεψαν τους 
Μολοσσούς μέχρι το τέλος της μοναρχίας και τη δι-

αδοχή από το Κοινό των Ηπειρωτών, κάπου στα μέσα του 
3ου αιώνα π.Χ.
Το όνομά τους επίσης, πήρε ένας απόκεντρος δρόμος των 
Ιωαννίνων, που διατρέχει την Κιάφα και τα Λακκώματα.
Ο Αιακός λοιπόν, ήταν από την Αίγινα και ήταν ημίθεος, γιος 
του Δία και της (νύμφης) Αίγινας. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς 
των Μυρμιδόνων, που ονομάστηκαν έτσι γιατί σύμφωνα με 
το μύθο, ο Αιακός ζήτησε από τον πατέρα του να στείλει τό-
σους κατοίκους στο νησί, όσα και τα μυρμήγκια που έβλεπε 
πάνω σε ένα δέντρο.
Πώς όμως οι Μυρμιδόνες έφτασαν στη Θεσσαλία και οι Αια-
κίδες στην Ήπειρο;
Ο Αιακός είχε τρεις γιους: τον Πηλέα, τον Φώκο και τον 
Τελαμώνα.  Μετά από μια σειρά… τυχαίων θανάτων, συνη-
θισμένων γενικά στο μυθολογικό και μη σύμπαν, ο Πηλέας 
κατέληξε στην Ιωλκό και έγινε ο γενάρχης του κλάδου των 
Αιακιδών που οδήγησε στον Αχιλλέα και το Νεοπτόλεμο.
Αυτός  ο τελευταίος, μετά τον Τρωικό πόλεμο, επέστρεψε 
στη Θεσσαλία, ο γιος του Μολοσσός όμως, εγκαταστάθηκε 
στην Ήπειρο.
Στη δυναστεία ανήκε ο Αρύββας, ένας από τους πρώτους βα-
σιλιάδες της, αλλά ο πιο γνωστός παραμένει ο εγγονός του, 
Πύρρος.
Ο τελευταίος της δυναστείας ήταν ένας επίσης Πτολεμαίος, 
ο οποίος σκοτώθηκε σε μικρή ηλικία. Η διάδοχη κατάσταση 
ήταν το Κοινό των Ηπειρωτών, μια συμμαχία που περιλάμ-
βανε τους Μολοσσούς, τους  Χάονες, τους Θεσπρωτούς και 
άλλες φυλές.  Η συμμαχία διαλύθηκε από τον ύπατο Λούκιο 
Αιμίλιο Παύλο, τον Μακεδονικό όπως ονομάστηκε, καθότι 
οδήγησε τις ρωμαϊκές λεγεώνες στην οριστική νίκη και προ-
σάρτηση της Μακεδονίας.

Η τελευταία 
δυναστεία
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Σπάνια βγαίνουν σειρές όπως το The Terror. Ο συνδυασμός της ανθρώπινης ματαιο-
δοξίας με την αδυναμία απέναντι στο φυσικό και στο μεταφυσικό, αποδιδόμενος από 
μερικές εξαιρετικές ερμηνείες και ένα τρομερό καστ όπου ο ένας αποκαλεί τον άλλο 
«sir» και «mister» ακόμα και την ύστατη ώρα..

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΛΩΝ…

The Terror

The haunting of the Hill House

Μια κάπως διαφορετική και ανατριχιαστική εκδοχή αμερικάνικης σειράς για μια κάπως 
(έως πολύ)δυσλειτουργική αμερικάνικη οικογένεια, η οποία μπλέκει με φαντάσματα και 
δαίμονες

Bodyguard
Θεωρίες συνωμοσίας σε μια αγγλική 
κυβέρνηση που θέλει να μοιάσει με μια 
αντίστοιχη αμερικανική και κάπως ανόητο 
τέλος, συνθέτουν μια από τις ενδιαφέρου-
σες σειρές του 2018. 

Maniac
Μεγάλο καστ, πολλή πλάκα, πολλή παρά-
νοια, λίγο τρομακτικό σενάριο και εικόνες 
από ένα μέλλον όπως το φανταζόμασταν 
σε ένα όχι τόσο μακρινό παρελθόν, σε μια 
από τις καλύτερες και ακριβότερες σειρές 
της χρονιάς που φεύγει.

https://www.youtube.com/watch?v=G9OzG53VwIk
https://www.youtube.com/watch?v=jaRAi5P9lPo
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Αν τους ακολουθήσεις μια βρα-
διά θα δεις πως ξέρουν καλά 
ποια πρέπει να είναι τα πατήμα-
τα τους. Ξέρουν πού βρίσκονται 

οι άστεγοι, γνωρίζουν τα περισσότερα 
από τα άτομα που συναντούν στον δρόμο, 
αλλά και την ιστορία που κρύβεται πίσω 
από την παρουσία σε μια είσοδο πολυ-
κατοικίας, την παραμονή σε ένα παγκά-
κι, το βάδισμα με ένα βλέμμα που κοιτά 
στο κενό. Η διαδικασία έχει διεθνώς μια 
συγκεκριμένη ονομασία -«Streetwork» ή 
«παρέμβαση δρόμου»- και αποτελεί μια 
επιστημονική αντιμετώπιση του ζητήμα-
τος της ζωής δίχως στέγη. Και τα πράγ-
ματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις μόνο 
«απλά» δεν είναι.

ΤΟ STREETWORK

Τι είναι λοιπόν το Streetwork; Ποιοι εί-
ναι οι άνθρωποι που ίσως συναντήσατε 
κάποιο βράδυ να περπατούν στο κέντρο 
μιας πόλης σε ομάδες και να συνομιλούν 
με αστέγους, με τους οποίους όλοι μας 
έχουμε ίσως διασταυρώσει το βλέμμα 
δίχως όμως να γνωρίζουμε αν πρέπει να 
κάνουμε κάτι, αλλά και τι να κάνουμε; 
Στο ερώτημα απαντά μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, 
«Πρακτορείο 104,9 FM» η κοινωνική λει-
τουργός Βίκυ Θεοδωρακοπούλου, που με 
τη γνώση της για το πρόγραμμα και την 
τεχνογνωσία που απαιτείται, εξηγεί πως, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δήμος 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με ΜΚΟ ΑΡ-
ΣΙΣ, που επί πολλά χρόνια δραστηριοποι-
είται σε δράσεις Streetwork για άστεγους, 
θέτουν όποτε χρειάζεται σε λειτουργία ένα 
πλέγμα από δράσεις, με στόχο να εξασφα-
λιστεί η απαραίτητη αρωγή για άστεγους.
«Άτομο που να μη θέλει απολύτως τίπο-
τα δεν μας έχει τύχει. Ίσα-ίσα, που και 
τον υπνόσακο δέχονται και ξηρά τροφή 
και πληροφορίες για τους γιατρούς, και 
στα συσσίτια μετέχουν, απλά πολλές φο-
ρές δεν επιθυμούν αρκετοί να μείνουν σε 
έναν χώρο το βράδυ» περιγράφει η κα Θε-
οδωρακοπούλου, που μάλιστα δεν διστά-
ζει να απαντήσει θετικά όταν θα ερωτηθεί 
για το αν υπάρχουν άτομα που ακόμη και 
στις πλέον κρύες νύχτες του χειμώνα δεν 
αναζητούν καταφύγιο.
Έκπληξη προκαλεί η γκάμα των αιτιολο-
γιών που μπορεί να συνοδεύσουν αρνη-
τικές απαντήσεις ως προς τη διαμονή σε 

έναν χώρο το βράδυ: «Αυτό που μπορώ να 
σας μεταφέρω από τις δικαιολογίες (που 
ακούμε) είναι από το πολύ-πολύ ονειρο-
πόλο ‘θέλω να είμαι κάτω από τα αστέρια’ 
που το έχουμε ακούσει πολλές φορές, μέ-

χρι το ‘δεν επιθυμώ να μπω σ αυτόν τον 
χώρο γιατί δεν μου αρέσουν οι άλλοι που 
είναι μέσα’, καθώς και το ‘πού να πάω 
τώρα, πού να τρέχω’, το ‘δεν θέλω γενι-
κώς’, ένα απλό ‘δεν θέλω’» θα αναφέρει 

η κοινωνική λειτουργός απαντώντας στη 
απορία που πηγάζει από την παρουσία 
κάποιων ατόμων στους δρόμους υπό δύ-
σκολες συνθήκες.
Όσο δε για το αν είναι νομικά εφικτή μια 
«αναγκαστική» παρουσία ενός άστεγου 
συμπολίτη μας, όταν οι συνθήκες είναι 
πολύ δύσκολες στις κρύες νύχτες του χει-
μώνα, η κα Θεοδωρακοπούλου ανάφερε 
χαρακτηριστικά πως το 2017 στο πολύ 
ψύχος υπήρξαν οι περιπτώσεις δύο ατό-
μων, «τα οποία δεν έφευγαν με τίποτα» 
από το μέρος στο οποίο διέμεναν σε δη-
μόσιο χώρο και τις κινήσεις που τότε εί-
χαν γίνει με έγγραφο στον εισαγγελέα. Η 
απάντηση όμως είναι πως «έχουν δικαί-
ωμα στη ζωή τους και στο θάνατό τους. 
Στην ελευθερία τους βασικά…», καταλή-
γει η Ελληνίδα ειδικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Σωτήρης Κυριακίδης

ΟΙ ΆΣΤΕΓΟΙ, ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΙ, ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

Στα βήματα του Streetwork 

Η διαδικασία έχει διεθνώς μια συγκεκριμένη ονομα-
σία -«Streetwork» ή «παρέμβαση δρόμου»- και απο-
τελεί μια επιστημονική αντιμετώπιση του ζητήματος 
της ζωής δίχως στέγη. Και τα πράγματα σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις μόνο «απλά» δεν είναι.
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