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Γιαννιώτικη διάκριση 
στα Βραβεία 
του «Γαστρονόμου»
ΨΗΦΙΑΚΑ ήταν φέτος τα βραβεία ποιότητας του 
περιοδικού «Γαστρονόμου». Ο «Γαστρονόμος» για 
13η χρονιά βράβευσε ανθρώπους που επιμένουν να 
παράγουν, να μεταποιούν ή να εμπορεύονται ελληνι-
κά ποιοτικά προϊόντα.  
https://typos-i.gr/article/gianniwtikh-diakrish-sta-
brabeia-toy-gastronomoy

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Βιβλιοπωλείο 
Αναγνώστης: 10 βιβλία
O «ΑΝΑΓΝΏΣΤΗΣ», το κεντρικό βιβλιοπωλείο 
των Ιωαννίνων (Πυρσινέλλα 11, 26510 34911), προ-
τείνει 15 τίτλους βιβλίων. Μπορείτε να τους βρείτε 
στο κατάστημα ή και στο mybook.gr, το ενημερωμέ-
νο site και e-shop του.
https://typos-i.gr/article/bibliopwleio-anagnwsths-
10-biblia

11 πουλιά του χειμώνα 
στα Γιάννενα
Ο ΧΕΙΜΏΝΑΣ αποτελεί μια δύσκολη εποχή για 
αρκετούς οργανισμούς. Πολλά είδη έχουν να αντιμε-
τωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την 
έλλειψη τροφής. Τα πουλιά όμως έχουν καταφέρει 
να ξεπεράσουν ως ένα βαθμό τα εμπόδια.
https://typos-i.gr/article/11-poylia-toy-xeimwna-
sta-giannena

5G από την Cosmote στα Γιάν-
νενα, σε επιλεγμένα σημεία
Η COSMOTE  έκανε επίδειξη λειτουργίας του δικτύου 5G, με… πρωθυ-
πουργική παρουσία, πριν από λίγες μέρες. Ήδη, ένα «δείγμα» των δυνα-
τοτήτων του δικτύου παρέχεται και στα Γιάννενα, σε επιλεγμένα σημεία.
https://typos-i.gr/article/5g-apo-thn-cosmote-sta-giannena-se-
epilegmena-shmeia
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

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

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■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, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Ιωάννινα-Κακαβιά:
Τα «πονεμένα» 70 χλμ.

Πάνω από 20 
χρόνια έχουν 
περάσει από τότε 
που σχεδιαζόταν 
ο αποκαλούμενος 
Δυτικός Άξονας 
που θα ένωνε την 
Καλαμάτα με την 
Τεργέστη, και που 
κατ’ επέκταση θα 
αποτελούσε τη 
δυτική σύνδεση 
των Βαλκανίων 
με την υπόλοι-
πη Ευρώπη. Από 
το μεγάλο αυτό 
όραμα, έγινε 
πραγματικότητα, 
επί ελληνικού 
εδάφους, μόνο το 
μεσαίο τμήμα, η 
Ιόνια οδός (όπως 
και πρόσφατα το 
οδικό τμήμα Πά-
τρα-Πύργος).
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τους τελευταίους μήνες, το βόρειο 
κομμάτι του άξονα, βλέπει προο-
πτικές στο Ταμείο Ανάκαμψης της 
ΕΕ., μέσα από το οποίο η Ελλάδα 

διεκδικεί συνολικά 32 δις ευρώ (επιχορη-
γήσεις αλλά και δάνεια). Το βόρειο αυτό 
κομμάτι είναι αυτό που αποκαλούμε πια 
«επέκταση της Ιόνιας οδού από Ιωάννινα 
μέχρι Κακαβιά». Πριν από 10-15 χρόνια, 
το οδικό αυτό τμήμα αναφερόταν ως «ορ-
φανό» κομμάτι της Ιόνιας οδού τόσο στον 
πολιτικό όσο και στον δημοσιογραφικό 
λόγο. Ήταν ο τρόπος που καταγράφηκε 
η μεγάλη απογοήτευση των Ηπειρωτών, 
και δη των Γιαννιωτών, στο γεγονός ότι 
το «Ιωάννινα-Κακαβιά» των 70 χλμ. έμει-
νε εκτός της σύμβασης παραχώρησης του 
αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας οδού.
Η «ορφάνια» της Ιόνιας οδού που επι-
σφραγίστηκε το 2005, αποδόθηκε στον 
τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Γιώργο Σουφλιά, ο 
οποίος είπε το «όχι» του μετά τις αντιδρά-
σεις της τότε δημοτικής αρχής Ιωαννίνων 
με τον Νίκο Γκόντα αλλά και άλλων φο-
ρέων με το «πέρασμα» της Ιόνιας μέσα 
από το λεκανοπέδιο. Βέβαια, το υπουρ-
γείο ΠΕΧΩΔΕ δεν ήταν ένθερμο έτσι κι 
αλλιώς στο να φτάσει ο αυτοκινητόδρο-
μος μέχρι την Κακαβιά, καθώς η εκτίμη-
σή του ήταν ότι ο ακριβός αυτός δρόμος 
δεν θα «έβγαζε τα λεφτά του» για κανέναν 
παραχωρησιούχο. Η εκτίμηση αυτή ισχύει 
ακόμα και σήμερα στο υπουργείο Υποδο-
μών, σε μεγάλο βαθμό...
Οι αντιδράσεις των τοπικών φορέων οδή-
γησαν το υπουργείο στην απόφαση να προ-
χωρήσει κατά μόνας το υπόλοιπο «ορφα-
νό» κομμάτι, το οποίο εντάχθηκε και στο 
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. Το 2007, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο 
φως για τη χρηματοδότηση της μελέτης 
της επέκτασης της Ιόνιας οδού μέχρι την 
Κακαβιά. Σε σχετικό έγγραφο, αναφέρεται 
ότι ο προϋπολογισμός της μελέτης των 
5,7 εκατ. ευρώ αφορά τον σχεδιασμό ενός 
τετράιχνου δρόμου μέχρι το Καλπάκι και 
τη βελτίωση του δίιχνου δρόμου από το 
Καλπάκι μέχρι τον μεθοριακό σταθμό της 
Κακαβιάς. Από τότε λοιπόν, ήταν σαφές ότι 
η Ιόνια οδός δεν θα έφτανε μέχρι την Κα-
καβιά ως… αυτοκινητόδρομος.
Το 2012 ακολούθησε και νέα μελέτη, με 
προϋπολογισμό 3,9 εκατ. ευρώ και με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε 
το 2015. Μετά από τόσα χρόνια μελετών, 
η όλη υπόθεση κατέληξε σε ένα «ώριμο» 
έργο μέχρι περίπου το Καλπάκι, με εγκε-
κριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων και με έτοιμα τεύχη δημοπρά-
τησης. Από το Καλπάκι και μετά, έγιναν 
κάποιες πρώτες μελέτες με το σκεπτικό 
πάντα της βελτίωσης του δρόμου, και από 
την τότε κρατική Περιφέρεια Ηπείρου. Η 

βελτίωση του εν λόγω οδικού τμήματος 
αφορούσε επί της ουσίας έναν δίιχνο, με 
μεγαλύτερο πλάτος, δρόμο.
Παρά τις όποιες προθέσεις χρηματοδό-
τησης του οδικού έργου, τουλάχιστον του 
τμήματος μέχρι το Καλπάκι, από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από το 
ΕΣΠΑ 2007-2013, τελικά δεν έγινε τίποτα. 
Το 2013, ο τότε υπουργός Υποδομών Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε στη Βουλή 
ότι έχει κινηθεί η διαδικασία ένταξης του 
τμήματος του έργου από τον ανισόπεδο 
κόμβο της Ιόνιας οδού με την Εγνατία έως 
τον ανισόπεδο κόμβο Καρυών σε χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα. Το 2017, η πρώην 
αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Τατιάνα 
Καλογιάννη είχε αιτηθεί στο υπουργείο 
Οικονομίας την ένταξη του έργου στον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF). Η τότε ηγεσία του υπουργείου Υπο-
δομών με επικεφαλής τον Χρήστο Σπίρ-
τζη κινούνταν όμως προς την κατεύθυν-
ση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Χωρίς κα-
νένα αποτέλεσμα και πάλι.
Τον Απρίλιο 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ήταν σαφής προς την απάντησή της 
μετά από ερώτηση που κατέθεσε ευρω-
βουλευτής: 1ον Η χρηματοδότηση του 
εν λόγω έργου δεν συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Δι-
αρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ) στην Ελλάδα για την περίοδο προ-
γραμματισμού 2014-2020. 2ον Δεν έχει 
υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για 
την ολοκλήρωση της εν λόγω σύνδεσης 
αυτοκινητοδρόμου στο πλαίσιο του μηχα-
νισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυ-
τικών Ταμείων, το δε έργο δεν περιλαμβά-
νεται στα μεγάλα έργα που έχουν συμφω-
νηθεί για την περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020 των ΕΔΕΤ.
«Είναι εύλογο να αναμένεται ότι όλα τα 
μελλοντικά έργα στην Ελλάδα θα πρέπει 
να συνάδουν με το Στρατηγικό Σχέδιο της 
χώρας. Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
χρηματοδότησης της κατασκευής αυτοκι-

νητοδρόμου στο συγκεκριμένο τμήμα θα 
ήταν αναγκαίο να διενεργηθεί ενδελεχής 
αξιολόγηση του δυναμικού κυκλοφορίας 
και των αναμενόμενων κοινωνικοοικο-
νομικών οφελών. Υπάρχει ήδη σύνδεση 
αυτοκινητοδρόμου με την Αλβανία μέσω 
του σημείου διέλευσης των συνόρων της 
Κρυσταλλοπηγής» ανέφερε ακόμα…
Στα τέλη του 2019, έγινε γνωστό ότι το 
υπουργείο Υποδομών (μετά απάντηση σε 
αναφορά του βουλευτή Ιωαννίνων της 
ΝΔ Γιώργου Αμυρά) συντάσσει νέα πρό-
ταση για νέα μελέτη του οδικού άξονα με 
δίιχνη διατομή σε όλο το μήκος, με σκο-
πό να προκύψει μικρότερος προϋπολογι-
σμός. Το υψηλό κόστος του οδικού έργου 
(340 εκατ. ευρώ μέχρι το Καλπάκι) ήταν 
ανέκαθεν ένας αποτρεπτικός παράγοντας. 
Το υπουργείο Υποδομών είχε εγγράψει 
μάλιστα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων και πίστωση 1,5 εκατ. ευρώ για 
τη νέα μελέτη.
Οι τοπικοί φορείς αντέδρασαν και τον Ια-

νουάριο του 2020 έγινε σύσκεψη με τον 
υπουργό Υποδομών όχι στο γραφείο του 
τελευταίου, αλλά στο γραφείο του Προέ-
δρου της Βουλής Κώστα Τασούλα. Από τη 
σύσκεψη αυτή, στην οποία συμμετείχαν 
όλοι οι βουλευτές Ιωαννίνων και οι δή-
μαρχοι, προέκυψε μια συμφωνία υλοποί-
ησης του έργου μέσω σύμβασης παραχώ-
ρησης, παρά τον υψηλό προϋπολογισμό 
και η εκπόνηση των συμπληρωματικών 
μελετών από το υπουργείο Υποδομών για 
το τμήμα «Καλπάκι-Κακαβιά» με χρη-
ματοδότηση από το πρόγραμμα «Συνδέ-
οντας την Ευρώπη». Στην ανακοίνωση 
που βγήκε από την Περιφέρεια Ηπείρου 
εκείνες τις ημέρες, για πρώτη φορά κα-
ταγράφηκε και ο αδόκιμος όρος «τρίιχνος 
δρόμος».
Και ξαφνικά λίγους μήνες μετά, έγινε 
γνωστό ότι το υπουργείο Υποδομών μέ-
νει εκτός… της επέκτασης της Ιόνιας 
οδού. Ο υπουργός Κώστας Καραμανλής 
μεταβίβασε την αρμοδιότητα για το έργο 
αυτό στην Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από 
αίτημα που είχε καταθέσει τον Μάιο ο πε-

ριφερειάρχης Αλέκος Καχριμάνης! Η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου ήταν λοιπόν αυτή που 
ανέλαβε να υλοποιήσει τον οδικό άξονα 
«ωριμάζοντας» παράλληλα το υπόλοιπο 
έργο από το Καλπάκι μέχρι την Κακαβιά, 
με το υπουργείο Υποδομών να… απε-
μπλέκεται από μια δύσκολη κατάσταση. 
Στην απόφαση Καραμανλή για τη μεταβί-
βαση της αρμοδιότητας γίνεται αναφορά 
στη μελέτη-κόστους του συνολικού έρ-
γου, σύμφωνα με την οποία το έργο «κρί-
νεται οριακά σκόπιμο». Και κάπως έτσι η 
Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε ένα «οριακό 
σκόπιμο έργο» να υλοποιήσει, ένα έργο 
που ο προϋπολογισμός του για όλον τον 
οδικό άξονα είναι πολύ υψηλός, καθώς 
ξεπερνάει τα 400 εκατ. ευρώ. Με την 
πρωτοβουλία αυτή της περιφερειακής 
αρχής, ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ 
Σταύρος Καλογιάννης εξέφρασε εξαρχής 
τον εύλογο προβληματισμό του.
Με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας δε, 
έγινε και αυτοδίκαιη ανάκληση της πρά-
ξης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
του υπουργείου για τη χρηματοδότηση 
των αναγκαίων μελετών, ερευνητικών 
εργασιών και την ωρίμανση υφιστάμε-
νων μελετών του υποτμήματος του έργου 
«Καλπάκι-Κακαβιά», μήκους 23,38 χλμ., 
όπως αναφέρεται σε απάντηση του κ. Κα-
ραμανλή στη Βουλή στις 20 Ιουλίου, μετά 
από ερώτηση ηπειρωτών βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ, της Μερόπης Τζούφη, της Όλγας 
Γεροβασίλη και του Μάριου Κάτσιου.
Και μετά προέκυψε το Ταμείο Ανάκαμψης 
της Ε.Ε., για το οποίο η συμφωνία σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο επήλθε στις 21 Ιουλίου. 
Και το έργο «Ιωάννινα-Κακαβιά» άρχισε 
να εμφανίζεται ως υποψήφιο έργο προς 
ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης, με την 
Περιφέρεια Ηπείρου να ετοιμάζει τον φά-
κελο και να δηλώνει ότι το δεύτερο τμήμα 
από Καλπάκι μέχρι Κακαβιά «θα είναι τρί-
ιχνο [sic], με τη μια λωρίδα (ΛΕΑ) να προ-
σαρμόζεται ανάλογα των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών, ήτοι σε τμήματα του 
ενός ή του άλλου ρεύματος κυκλοφορί-
ας»… Προφανώς, ένας δρόμος «μισός αυ-
τοκινητόδρομος» δεν είναι ό,τι καλύτερο.
Όπως ήρθαν λοιπόν τα πράγματα, η Πε-
ριφέρεια Ηπείρου ευελπιστεί στο Ταμείο 
Ανάκαμψης για να «βγει» προς την Ευρώ-
πη μέσω της Αδριατικής οδού. Βέβαια, 
στην υπόλοιπη Αδριατική οδό, αρκετά 
οδικά τμήματα υπολείπονται ακόμα, ιδί-
ως σε Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 
Μαυροβούνιο.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Μέχρι 
τα τέλη Φεβρουαρίου, θα είναι έτοιμη η 
τελική λίστα με τα έργα που θα είναι «ώρι-
μα» προς χρηματοδότηση. Οπότε σε δύο 
μήνες, θα φανεί αν το «Ιωάννινα-Κακα-
βιά» ως έχει, θα χαρακτηριστεί «ώριμο»… 
Οι οδικοί άξονες της Ηπείρου, όμως, και 
το μέλλον τους, δεν μπορούν να αποτε-
λούν συνεχώς ζήτημα συγκυριών.

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, θα είναι 
έτοιμη η τελική λίστα με τα έργα που 
θα είναι «ώριμα» προς χρηματοδότη-
ση. Οπότε σε δύο μήνες, θα φανεί αν 
το «Ιωάννινα-Κακαβιά» ως έχει, θα 
χαρακτηριστεί «ώριμο»…  Οι οδικοί 
άξονες της Ηπείρου, όμως, και το μέλ-
λον τους, δεν μπορούν να αποτελούν 
συνεχώς ζήτημα συγκυριών.
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Ο Θοδωρής Κούκιας 
διαλέγει 10 βιβλία 

ΤΆ ΠΡΆΓΜΆΤΆ ΠΟΥ ΜΆΣ ΆΡΕΣΟΥΝ

Ο Θοδωρής Κού-
κιας, ο γιαννιώ-
της συγγραφέας 
των βιβλίων «Το 
νεκρό ψάρι», «Το 
μουσείο των απο-
ξηραμένων συ-
ναισθημάτων» και 
«Ο πυροβάτης των 
αστεριών», διαλέ-
γει 10 αγαπημένα 
του βιβλία.

«O φύλακας 
στη σίκαλη» 
ΤΖ. ΝΤ. ΣΑΛΙΝΤΖΕΡ

Το απόλυτο εγχειρίδιο κάθε ατί-
θασου νιάτου, που ψάχνει να αυ-
τοπροσδιοριστεί και ταυτόχρονα 
το αντιευαγγέλιο κάθε σχολικού 
επιθεωρητή στη μεταπολεμική 
Αμερική. Ίσως η πιο συναρπα-
στική ιστορία ενηλικίωσης της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Ο Χόλντεν Κόλφιλντ δυσκολεύ-
εται να μπει στο κοστούμι που 
έχει ράψει ο κόσμος γι’ αυτόν. 
Θα κάνει ότι μπορεί για να το πε-
τάξει από πάνω του. Δεν υπάρχει 
άλλωστε καλύτερη στιγμή για 
τον δυτικό άνθρωπο να επανα-
στατήσει, από την εφηβεία του.

«Ο υπνοβάτης» 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

Από τα πιο πρωτότυπα, τολμη-
ρά και ευαίσθητα βιβλία της 
σύγχρονης ελληνικής λογοτε-
χνίας. Όλα ξεκινάνε όταν ο Θεός 
αποφασίζει να στείλει έναν νέο 
Μεσσία στη γη, που να ταιριάζει 
με τον σημερινό άνθρωπο. Έτσι 
σκύβει πάνω από ένα ελληνικό 
νησί και ξερνάει.
Δεν είναι τόσο αιρετικό όσο 
ακούγεται. Συμβολικό ίσως, 
γοητευτικά σουρεαλιστικό. Μια 
άσκηση εξορκισμού, ενδεχομέ-
νως, των δαιμονίων που κατα-
δυναστεύουν την ψυχή της συγ-
γραφέως. Μια σάτιρα πάνω στην 
αποσύνθεση του σύγχρονου 
ανθρώπου. Από τα λίγα βιβλία 
που διαβάζω ξανά και ξανά.
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«Παράδεισος» 
ΤΟΝΙ ΜΟΡΙΣΟΝ

Αγαπώ όλα τα βιβλία της Τόνι Μόρισον 
γιατί είναι συνυφασμένα με τα γυμνασι-
ακά μου χρόνια, τη Ζωσιμαία βιβλιοθήκη 
και τα κενά της 6ης-7ης ώρας. Το συγκε-
κριμένο βιβλίο εκδόθηκε λίγο αργότερα, 
στα φοιτητικά μου χρόνια. Πιο ώριμος 
εγώ, πιο αλληγορική εκείνη.
Στον Παράδεισο η Μόρισον αφηγείται την 
προσπάθεια εννέα αφροαμερικανικών 
οικογενειών, στη δεκαετία του 1950, 
να ιδρύσουν μια κοινότητα μακριά από 
τη βαρβαρότητα του δυτικού κόσμου. 
Υπάρχει η ιδανική κοινωνία και αν ναι, 
πώς την προστατεύεις από τη διαφθορά 
του υπόλοιπου κόσμου; Από τη διαφθορά 
του ίδιου σου του εαυτού; Εννέα γυναίκες 
που διαμένουν σε ένα μοναστήρι –πρώην 
οίκο ανοχής- αφηγούνται.

«Το τούνελ» 
ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑΜΠΑΤΟ

Δύσκολα σε αφήνει αδιάφορο ένα βιβλίο 
που ξεκινάει από την πρώτη κιόλας πα-
ράγραφο με την παραδοχή του αφηγητή 
πως σκότωσε τη γυναίκα που λάτρεψε. 
Μένει μόνο να ανακαλύψεις το γιατί, 
πραγματοποιώντας ένα μεγάλο μακρο-
βούτι στη ρημαγμένη ψυχή του ζωγρά-
φου Χουάν Πάμπλο Καστέλ και στους 
υπαρξιακούς προβληματισμούς του.

«Πέδρο Πάραμο»
ΧΟΥΑΝ ΡΟΥΛΦΟ

Είναι το πρώτο βιβλίο που σου ζητάνε να 
μελετήσεις σαν περάσεις στη σχολή της 
Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Ίσως 
γιατί καταφέρνει να συμπυκνώσει μέσα 
στις λιγοστές του σελίδες το πνεύμα του 
λατινοαμερικάνικου πολιτισμού. Ίσως γιατί 
σε διδάσκει τι εστί μαγικός ρεαλισμός. 
Εδώ δε μιλάνε άνθρωποι, μιλάνε ψυχές. 
Οι λατινοαμερικάνοι άλλωστε δεν τιμούν 
απλώς τους νεκρούς τους, ζούνε με 
αυτούς.
Ο πρωταγωνιστής, σαν Οδυσσέας της στε-
ριάς, αναζητά τον άγνωστο πατέρα του σε 
ένα χωριό που θυμίζει λίγο πολύ κόλαση. 
Πρόκειται για μια ιστορία σιωπών και αντι-
λάλων στον χωροχρόνο του ασυνείδητου. 
Ένα ταξίδι σε ένα no man’s land από το 
οποίο δεν μπορείς να επιστρέψεις ο ίδιος.

«Ο αναρχικός 
των δύο κόσμων»
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΛΕ ΓΚΕΝ

Από τα λίγα μυθιστορήματα επιστημο-
νικής φαντασίας με τόσο βαθιές πο-
λιτικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις. 
Ο πρωταγωνιστής αισθάνεται ότι δεν 
ανήκει πουθενά. Ούτε στον καπιταλιστικό 
πλανήτη Γιουράς, ούτε στον δορυφόρο 
Ανάρες όπου κατοικούν οι αναρχικοί. Ένα 
μυθιστόρημα για τον σκεπτόμενο άνθρω-
πο που διαλέγει να αμφισβητεί ό,τι του 
πλασάρουν ως νόρμα, αναζητώντας τη 
δική του προσωπική αλήθεια.

«Ο τρυποκάρυδος» 
ΤΟΜ ΡΟΜΠΙΝΣ

Για κάποιο περίεργο λόγο το βιβλίο αυτό, 
που περιγράφει το χρονικό της αγάπης 
ενός αταίριαστου ζευγαριού με σημείο 
αναφοράς ένα πακέτο τσιγάρων, σε κάνει 
να αισθάνεσαι ότι μπορείς να πραγμα-
τοποιήσεις οποιαδήποτε μεγάλη τρέλα 
έχεις φανταστεί στη ζωή σου. Και μέσα σ’ 
όλα καταφέρνει να είναι άκρως χιουμορι-
στικό, αλληγορικό, εκνευριστικό και κατα-
πραϋντικό σε ίσες δόσεις. Είσαι τυχερός 
αν προλάβεις να το διαβάσεις στα χρόνια 
της πρώτης σου νιότης.

«Και με το φως του λύκου 
επανέρχονται» 
ΖΥΡΑΝΝΑ ΖΑΤΕΛΗ

Διαβάζοντας το συγκεκριμένο βιβλίο 
της Ζατέλη, μου γεννήθηκαν αντίστοιχα 
συναισθήματα με εκείνα που μου δημι-
ούργησε η πρώτη ματιά στον πίνακα του 
Γκογκέν «Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; 
Πού πάμε;» Αν κάνεις και βουτήξεις στο 
πανψυχιστικό σύμπαν της Ζατέλη, δύσκο-
λα αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα με 
τον ίδιο τρόπο.

«Η καρδερίνα» 
ΝΤΟΝΑ ΤΑΡΤ

Άλλο ένα βιβλίο που καταφέρνει να 
ξεκολλήσει από πάνω του την ετικέτα 
του Young Adult και να έχει απήχηση σε 
όλες τις ηλικίες. Άλλο ένα οδοιπορικό 
ενός παιδιού προς την ανακάλυψη της 
ταυτότητάς του. Κάτι ανάμεσα στο Με-
γάλες Προσδοκίες και στο Έγκλημα και 
Τιμωρία. Ένας σύγχρονος Τομ Σόγιερ που 
αναζητά τη χαμένη του αθωότητα, άλλοτε 
στη μεγαλούπολη και άλλοτε στην έρημο. 
Μοναδική του σταθερά ο πίνακας που 
έκλεψε από το μουσείο, τη μέρα που μια 
τρομοκρατική επίθεση στοίχισε τη ζωή 
της μητέρας του. Ίσως μια ελεγεία για την 
λυτρωτική αξία της τέχνης.

«Γορίλας στο Φεγγάρι» 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΑ

Εδώ πρόκειται για ένα παιδικό/εφηβικό 
βιβλίο το οποίο σπαρταράει από χιού-
μορ και συμβολισμούς. Φαντασία και 
πραγματικότητα εναλλάσσονται διαρκώς 
προκειμένου να φανερωθούν οι μεγάλες 
αλήθειες μέσα από την περιορισμένη 
όραση ενός αντιδραστικού κοριτσιού. 
Ίσως η καλύτερη περίπτωση υιοθέτησης 
μαγικού ρεαλισμού σε ελληνικό, εφηβικό 
μυθιστόρημα.
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Επτά ταινίες 
και μια σειρά 
που βασίστηκαν 
στα έργα 
του Τζον λε Καρέ

Ο «συγγραφέας-κατάσκοπος» που 
καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την κατα-
σκοπική λογοτεχνία, ο Τζον λε Καρέ, 
πέθανε πριν από δύο βδομάδες περί-
που. Εκτός από το συγγραφικό έργο που 
άφησε, κληροδότησε και τηλεοπτικές 
και κυρίως, κινηματογραφικές μεταφο-
ρές των έργων του. 
Σήμερα, διαλέγουμε επτά ταινίες και μια 
σειρά, που οφείλουν την ύπαρξή τους 
στις ιστορίες του και είναι πολύ καλές
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The night manager (2016)

Από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές με 
σενάριο βασισμένο σε έργο του λε Καρέ. 
Χιου Λόρι και Τομ Χίντελστον αναμετριού-
νται στο πέρασμα του χρόνου, ως οι δύο 
«πόλοι» μιας κατασκοπικής ιστορίας που 
περιλαμβάνει και τον ίδιο το συγγραφέα.

O ράφτης του 
Παναμά (2001)

Από τα καλύτερα βιβλία του 
λε Καρέ, από τις ευχάριστες 
κινηματογραφικές μεταφο-
ρές τους. Πρις Μπρόσναν 
και Τζέφρι Ρας, κοροϊδεύ-
ουν τον κόσμο και τους 
εαυτούς τους, κάπου στον 
Παναμά.

Little 
Drummer Girl 

(1984)

Μια από τις πιο παραγνω-
ρισμένες ταινίες, με βάση 
ιστορία του λε Καρέ, είναι η 
«Μικρή τυμπανίστρια», που 
σκηνοθετεί ο Τζορτζ Ρόι 
Χιλ και πρωταγωνιστούν η 
Νταϊάν Κίτον, ο Γιώργος Βο-
γιατζής και ο Κλάους Κίνσκι. 
Μια ηθοποιός υποχρεώνεται 
από τη Μοσάντ να παγιδέψει 
έναν Παλαιστίνιο βομβιστή. 
Έγινε και σειρά με παραλ-
λαγμένο σενάριο, το 2018 
(και παίζει ο ίδιος ο λε 
Καρέ, ένα πολύ μικρό ρόλο).

Νο1 καταζη-
τούμενος (2014)

Ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν σε 
μια από τις τελευταίες του 
ταινίες, μαζί με τους Ντά-
νιελ Μπριλ και Ρέιτσελ μακ 
Άνταμς. Στο επίκεντρο, ένας 
Τσετσένος πρόσφυγας στη 
Γερμανία, που βρίσκεται στη 
μέση μιας κατασκοπικής (τι 
άλλο;) ιστορίας.

Ρώσικη εστία (1990)

Σων Κόνερι και Μισέλ Φάιφερ σε μια εντελώς ‘90s ταινία, 
αρκετά παρεξηγημένη πάντως. Ο Φρεντ Σκέπισι σκηνοθετεί 
και διασκευάζει το σενάριο ο πολύς Τομ Στόπαρντ. Ψυχρός 
πόλεμος, Κόκκινη πλατεία κ.λπ. κ.λπ.

Ο κατάσκοπος που γύρισε 
από το κρύο (1965)

Underdog no1: Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον παίζει τον Άλεκ Λιάμας, 
έναν άγγλο πράκτορα που ετοιμάζεται για την, ίσως τελευταία 
του, αποστολή.

Tinker, tailor, soldier, spy (2011)

Η καλύτερη κινηματογραφική διασκευή του λε Καρέ, είναι 
αυτή. Με τον ατυχή ελληνικό τίτλο «Ο κλήρος έπεσε στον 
Σμάιλι», ο Γκάρι Όλντμαν, ο Κόλιν Φερθ και ο Τομ Χάρντι παί-
ζουν σε μια ταινία μίλια καλύτερη από τον Επίμονο κηπουρό, 
αλλά χωρίς όσκαρ. Ο Όλντμαν είναι στο ρόλο που καθιέρωσε 
ο σε Άλεκ Γκίνες, στην αντίστοιχη τηλεοπτική σειρά του BBC. 
Σημειωτέον ότι εμφανίζεται και ο ίδιος ο λε Καρέ, στην ταινία.

Ο επίμονος κηπουρός (2005)

H Ρέιτσελ Βάις κερδίζει το όσκαρ εκείνη τη χρονιά, με 
την ταινία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και τον Ρέιφ Φάινς να 
τα βάζει με όλο τον κόσμο. Επίσης, ένα από τα όσκαρ που 
κερδίζει η ταινία, είναι αυτό του διασκευασμένου σεναρίου.

ΚΑΙ ΜΙΑ  ΣΕΙΡΑ

1 2

3 4

5

6

7
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Το ημερολόγιο έγραφε 26 
Δεκεμβρίου 2019 όταν 
ο Ζανγκ Σιξιάν, νοσοκο-
μειακός γιατρός στην 

κινεζική επαρχία Χουμπέι εντό-
πισε επτά κρούσματα μιας ασυ-
νήθιστης πνευμονίας, τέσσερα 
από τα οποία συνδέονταν με την 
υπαίθρια αγορά άγριων ζώων 
στη Γιουχάν. 
Οι αρχές έκλεισαν την αγορά την 
1η Ιανουαρίου 2020 αλλά ήταν 
ήδη αργά. Ο ιός που αργότερα θα 
γινόταν γνωστός ως Sars-Cov – 
2 είχε ήδη αρχίσει να διασπείρε-
ται στην επαρχία, ενώ οι ειδικοί 
πιστεύουν σήμερα ότι είχε ήδη 
ταξιδέψει απαρατήρητος στην 
Ευρώπη και την Αμερική.
Έναν χρόνο από τότε έχουν κατα-
γραφεί περισσότερα από 70 εκα-
τομμύρια κρούσματα σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο ενώ από την Covid 
– 19 έχουν χάσει τη ζωή τους 
περισσότεροι από 1,6 άνθρωποι. 
Μόνο απαρατήρητος δεν είναι 
πια ο ιός. Και τα φετινά Χριστού-
γεννα δεν θυμίζουν σχεδόν σε 
τίποτε εκείνα του περασμένου 
χρόνου. Για το τραπέζι των φε-
τινών Χριστουγέννων οι ειδικοί 
συνιστούν προσοχή. 
Σύμφωνα με έναν δεκάλογο 
που δημοσιεύθηκε στον ιταλι-
κό Τύπο, οι συνδαιτυμόνες θα 
πρέπει να διατηρούν μια κάποια 
απόσταση, να αποφύγουν εντε-
λώς τις αγκαλιές και τους ασπα-
σμούς, να μην ανταλλάσσουν πι-
ρουνιές από τα πιάτα τους, αλλά 
και να μην ανταλλάσσουν ευχές 
με άλλα σπίτια από το ίδιο τηλέ-
φωνο. 
Θα ήταν ασφαλέστερο επίσης να 

αποφύγουν τα τραγούδια, καθώς 
μια τέτοια δραστηριότητα θα αύ-
ξανε την ποσότητα των αιωρού-
μενων σωματιδιών στον αέρα 
και επομένως τον κίνδυνο της 
μετάδοσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1914

Οι συνθήκες μοιάζουν κάθε άλλο 
παρά ιδανικές. Ήταν ακόμη λι-
γότερο ιδανικές τον Δεκέμβριο 
του 1914 όταν βρετανοί και γερ-
μανοί στρατιώτες άρχισαν να 
ανταλλάσσουν ευχές στο Δυτικό 
Μέτωπο μέσα από τα χαρακώ-
ματά τους για να ακολουθήσει 
μια εβδομάδα ανακωχής και 
κοινών εορτασμών και να απο-
δειχθεί έτσι πως η επιθυμία για 
τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα 
μπορεί να νικήσει ακόμη και τον 

πόλεμο: οι αντίπαλοι στρατιώτες 
του A’ Παγκοσμίου Πολέμου τρα-
γούδησαν μαζί τα κάλαντα πριν 
πιάσουν πάλι τα όπλα.
Μπορεί η ίδια επιθυμία να νική-
σει και την πανδημία; Από την 
ίδια περίοδο, μια περίοδο όχι 
μόνο ενός πολύ αιματηρού πο-
λέμου αλλά και μιας πανδημίας 
που άφησε πίσω της εκατομμύ-
ρια νεκρούς, μπορεί να αντλήσει 
κανείς πολύτιμα διδάγματα. 
Για πολλούς ιστορικούς και ανα-
λυτές, η γιορτινή διάθεση ήταν 
μια από τις βασικές αιτίες του 
τρίτου κύματος της πανδημί-
ας της ισπανικής γρίπης μετά 
τα Χριστούγεννα του 1918. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά, πα-
ρατηρήθηκε πως όπου τηρήθη-
καν μέτρα τα θύματα ήταν πολύ 
λιγότερα αντίθετα με περιοχές 

Όταν τα Χριστούγεννα νίκησαν έναν 
Tα φετινά Χριστού-
γεννα δεν θυμίζουν 
σχεδόν σε τίποτε 
εκείνα του περα-
σμένου χρόνου. Για 
το τραπέζι των φετι-
νών Χριστουγέννων 
οι ειδικοί συνιστούν 
προσοχή.
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Η Ανακωχή των Χριστουγέννων ήταν μια σειρά από εκτεταμένες ανεπίσημες εκεχειρίες που έλαβαν χώρα στο Δυτικό Μέτωπο στις γιορτές των Χριστουγέννων του 1914 κατά 
τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, Γερμανοί και Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν να ανταλλάσσουν γιορτινές ευχές και τραγούδια 
ανάμεσα στα χαρακώματά τους
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πόλεμο, αλλά όχι την πανδημία
όπου η εορταστική ανεμελιά είχε 
τελικά ένα πολύ υψηλό τίμημα.
Η ισπανική γρίπη στη χώρα μας 
ήρθε το καλοκαίρι του 1918 από 
το λιμάνι της Πάτρας. Το πρώτο 
θανατηφόρο κρούσμα στην Αθή-
να καταγράφηκε στις 31 Ιουλίου. 
Ένα δεύτερο κύμα ξέσπασε τον 
Αύγουστο για να κορυφωθεί τον 
Οκτώβριο, τον μήνα που κατα-
γράφηκαν τα περισσότερα θύμα-
τα παγκοσμίως. Τα σχολεία κλεί-
νουν για να ακολουθήσουν λίγο 
αργότερα τα πανεπιστήμια, τα 
δικαστήρια και τα καφενεία της 
πλατείας Ομονοίας. Οι στιλβω-
τές καλούνται να τηρούν απο-
στάσεις μεταξύ τους ενώ στους 
κινηματογράφους επιτρέπονται 
μόνο οι μισοί θεατές.
Οι συνθήκες τότε ήταν ασφαλώς 
διαφορετικές. Όπως και σήμερα, 

όμως, έτσι και τότε οι ειδικοί κα-
λούσαν τους πολίτες να τηρούν 
ορισμένα μέτρα στις οικογενει-
ακές συγκεντρώσεις. «”Να είστε 
προσεκτικοί σχετικά με τους 
συγγενείς που φιλάτε”, είναι η 
χριστουγεννιάτικη συμβουλή 
του επιτρόπου Υγείας στα κορί-
τσια» έγραφε στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού και στις 21 Δε-
κεμβρίου του 1918 η εφημερίδα 
Ohio State Journal σε ένα άρθρο 
που είχε τίτλο «Γιορτές χωρίς 
ασπασμούς». 
Στην εφημερίδα Boston Globe, 
ένας ειδικός επισήμαινε πως «ο 
κίνδυνος δεν βρίσκεται στους 
δρόμους, ακόμη κι αν αυτοί είναι 
πολυσύχναστοι, αλλά στις επι-
σκέψεις σε σπίτια όπου άνθρω-
ποι νοσούν ή έχουν νοσήσει από 
ισπανική γρίπη».

Η επιθυμία για τη χριστουγεν-
νιάτικη ανάπαυλα αποδείχθηκε 
ισχυρότερη από τις προτροπές 
των ειδικών. Αλλά όπως πα-
ρατηρεί σήμερα στο περιοδικό 
Time ο Χάουαρντ Μάρκελ, επι-
κεφαλής του Κέντρου Ιστορίας 
της Ιατρικής στο πανεπιστήμιο 
του Μίσιγκαν και συνεκδότης 
της επιθεώρησης «Η επιδημία 
του 1918-1919, μια ψηφιακή 
εγκυκλοπαίδεια», «οι περισσότε-
ροι άνθρωποι το 1918 πέρασαν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων 
σε οικογενειακά τραπέζια και 
το αποτέλεσμα ήταν ένα τρίτο 
κύμα που ξέσπασε στα μέσα του 
Ιανουαρίου. Οι συγκεντρώσεις, 
ενώ ο ιός κυκλοφορούσε ακόμη, 
έφερε περισσότερα κρούσματα 
και περισσότερους θανάτους».
Η εικόνα δεν ήταν πολύ διαφορε-

τική στην Ευρώπη. «Οι άνθρω-
ποι τότε έβγαιναν από τον τρομε-
ρότερο πόλεμο στην ιστορία και 
υποβάθμιζαν μια επιδημία που 
ήταν η τρομερότερη στην ιστο-
ρία των ιώσεων» παρατηρεί στον 
γαλλικό Τύπο ο γάλλος ιστορικός 
Εντουάρ Ισόν. Αρκεί, προσθέτει, 
να ρίξει κανείς μια ματιά στις 
φωτογραφίες της εποχής: οι εκ-
κλησίες ήταν γεμάτες, οι άνθρω-
ποι γιόρταζαν τα Χριστούγεννα 
για να ξεχάσουν τις εκατόμβες 
των θυμάτων του πολέμου.
Ασφαλώς δεν ήταν έτσι για 
όλους. Καθώς το δεύτερο κύμα 
είχε φτάσει στην κορύφωσή του 
τον Οκτώβριο, δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που πέρασαν τις γιορτές 
πενθώντας τους οικείους τους 
που είχαν χάσει τη ζωή τους από 
τη γρίπη.

Τον Δεκέμβριο του 
1914 βρετανοί και 
γερμανοί στρατι-
ώτες αντάλλαξαν 
ευχές στο Δυτικό 
Μέτωπο για να ακο-
λουθήσει μια εβδο-
μάδα ανακωχής και 
κοινών εορτασμών
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Η Ισπανική γρίπη ήταν πανδημία γρίπης η οποία εκδηλώθηκε το 1918 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο από 17 έως 50 εκατομμυρίων ανθρώπων.  Στην Ελλάδα το πρώτο 
κρούσμα εντοπίστηκε στην Πάτρα. Από τις Ελληνικές περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Σκύρος, όπου πέθαναν πάνω από 1000 κάτοικοι, Στην Αθήνα η γρίπη προ-
κάλεσε τον θάνατο 1.668 ανθρώπων, στη Θεσσαλονίκη άλλων 5.284, ενώ στην Πάτρα οι νεκροί ξεπέρασαν τους 800. Η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε 4.336 νεκρούς.
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Οι δύο κλασικές ταινίες των 
Χριστουγέννων. Τι τις συνδέει; 

Βασίλης Λογοθε-
τίδης και Ίλια Λιβι-
κού στην «Κάλπικη 
Λίρα» του Γιώργου 
Τζαβέλλα. Πρόκει-
ται για την πρώτη 
ελληνική ταινία με 
διεθνή επιτυχία

Ο Τζέιμς Στιού-
αρτ, στο κέντρο, 
πρωταγωνιστής της 
υαινίας, στο ρόλο 
του Τζορτζ Μπέιλι, 
ενός άνδρα που 
απαρνήθηκε τα 
όνειρά του προκει-
μένου να βοηθήσει 
τους άλλους
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Ο αυτοδίδακτος 
και πρωτοπόρος 
Τζαβέλλας
Ο ΓΙΏΡΓΟΣ Τζαβέλλας, σε δικό του σενάριο, φτιάχνει 
μία από τις αρτιότερες ελληνικές ταινίες, σε παραγωγή 
της ΑΝΖΕΡΒΟΣ, μετά την άρνηση της Φίνος Φιλμ να τη 
χρηματοδοτήσει. 
Με όχημα μία κάλπικη λίρα, ο εμπνευσμένος και αυτο-
δίδακτος σκηνοθέτης θα διαπεράσει την ελληνική κοι-
νωνία της εποχής. Τον μικρομεσαίο χρυσοχόο (Βασίλης 
Λογοθετίδης), που θαμπώνεται μπροστά στην ομορφιά 
μιας γυναίκας (Ίλια Λιβυκού) και φτιάχνει την περίφημη 
«ωχρή», τον απατεώνα ζητιάνο (Μίμη Φωτόπουλο) και 
την κόντρα του με την πόρνη (Σπεράντζα Βρανά) διεκ-
δικώντας το ίδιο στέκι κάπου 
στο κέντρο της Αθήνας, την 
αντιπαράθεση μεταξύ ενός ει-
σοδηματία (ο τεράστιος Ορέ-
στης Μακρής) κι ενός φτω-
χού μπογιατζή (Λαυρέντης 
Διανέλλος) για το ενοίκιο, τον 
πρόωρο θάνατο του δεύτερου, 
την ορφάνια της μικρής του 
κόρης και τη συμπόνια που 
θα δείξει ο πρώτος στο δράμα 
μια νύχτα την παραμονή των 
Χριστουγέννων και βεβαίως 
του μεγάλου έρωτα του φτω-
χού μποέμ ζωγράφου (Δημή-
τρης Χορν) και της πλούσιας 
κόρης ενός βιομηχάνου (Έλλη 
Λαμπέτη), που θα λήξει άδο-
ξα, αλλά δεν θα πεθάνει ποτέ.
Ο Γιώργος Τζαβέλλας κι αυτός με τη σειρά του θα φτιά-
ξει μια λαϊκή δραματική κωμωδία, μία ηθογραφία, με 
κοινωνικά μηνύματα, που για την εποχή της θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν πρωτοπόρα. 
Άλλωστε, ο Τζαβέλλας ήταν ένας πρωτοπόρος του ελ-
ληνικού σινεμά αν και αυτοδίδακτος, γυρίζοντας λίγες 
αλλά πάντα καλές ή εξαιρετικές ταινίες, ανεβάζοντας 
τον πήχη ιδιαίτερα ψηλά για τα ελληνικά δεδομένα. 
Ένας γλυκός άνθρωπος, με υψηλή αισθητική και βαθιά 
σκέψη, που έκανε μερικές από τις καλύτερες ελληνι-
κές ταινίες («Ο Μεθύστακας», «Το Σοφεράκι», «Μια Ζωή 
την Έχουμε», «Ο Γρουσούζης», «Ο Ζηλιαρόγατος», «Η Δε 
Γυνή να Φοβείται τον Άνδρα» κ.ά.) και αδίκως δεν έχει 
την αναγνώριση που του πρέπει, αφού εύκολα θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί από τους κορυφαίους Έλλη-
νες κινηματογραφιστές.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τις ταινίες του Φρανκ 
Κάπρα και του Γιώργου Τζαβέλλα μπορούμε να τις 
βλέπουμε, συνεχώς, να τις απολαμβάνουμε, να μας 
εντυπωσιάζουν σαν πρώτη προβολή, και κυρίως να μας 
συγκινούν, γλυκαίνοντας την ψυχή μας, καθαρίζοντας 
το μυαλό από τις σκοτούρες της καθημερινότητας. 
Αυτό είναι και το μεγαλείο τους, αυτό που συνδέει δυο 
πραγματικά σημαντικούς του κινηματογράφου.

Υπάρχουν δύο ταινίες, που χαρακτηρίζο-
νται, όχι άδικα, χριστουγεννιάτικες, αν 
και το θέμα τους είναι η κάλπικη αξία 
του χρήματος στη ζωή των ανθρώπων, 

και αγαπήθηκαν τόσο πολύ από τους Έλληνες, 
για τους οποίους δεν νοούνται Χριστούγεννα 
χωρίς την προβολή τους στη μικρή οθόνη.
Είναι απαραίτητες όσο ο στολισμός του σπιτιού 
ή το οικογενειακό γιορτινό τραπέζι. Πρόκειται 
για τα αθάνατα κλασικά φιλμ «Μια Υπέροχη 
Ζωή» που γύρισε ο μεγάλος μάστορας του Χό-
λιγουντ Φρανκ Κάπρα το 1946, μια ταινία που 
έχει τεράστια απήχηση σε όλο τον κόσμο, και η 
δημιουργία του Γιώργου Τζαβέλλα «Η Κάλπικη 
Λίρα» (1955), μία από τις ελάχιστες σπονδυλω-
τές ελληνικές ταινίες και σίγουρα μια από τις 
καλύτερες της εγχώριας παραγωγής.

ΚΆΛΠΙΚΟ ΕΙΝΆΙ ΤΟ ΧΡΉΜΆ

Τις δυο ταινίες τις συνδέουν η βασική ιδέα και 
φυσικά το χριστουγεννιάτικο πνεύμα που τις 
διακατέχει, παρότι τις χωρίζουν δέκα χρόνια 
και φυσικά το κόστος παραγωγής, αφού η ελ-
ληνική κινηματογραφική βιοτεχνία δεν μπορεί 
να συγκριθεί με την βιομηχανία του Χόλιγουντ. 
Για τον Κάπρα αποτελεί μία ευκαιρία για να κα-
ταγγείλει τη μόδα της αθεΐας στις ΗΠΑ και την 
επικράτηση της νέας θρησκείας, του χρήματος, 
αλλά και η απληστία των πλούσιων. Μάλιστα 
στο πρόσωπο του εξαιρετικού Λάιονελ Μπάρι-
μορ, θα βρει τον απόλυτο κακό, έναν αδηφάγο 
μεγαλοκαρχαρία, που θα προκαλέσει μεγάλη 
ταραχή στην οικονομική ελίτ των ΗΠΑ, φτά-
νοντας στο σημείο το FBI να την χαρακτηρίσει 
ως ταινία με κομμουνιστικά μηνύματα, παρότι 
ο Κάπρα ήταν ένας συντηρητικός δημοκράτης, 
που λάτρευε, όπως οι «περισσότεροι μετανά-
στες, το ‘αμερικανικό όνειρο’ πριν αποκαλυ-
φθεί ότι στηρίζεται στην αρπαγή του δημόσιου 
πλούτου και στην εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. Απ' την άλλη, στην ταινία του 
Τζαβέλλα, εκτός από το σαφές νόημα των τεσ-

σάρων αυτοτελών ιστοριών, που συνδέονται 
μέσω της κάλπικης λίρας, υπάρχουν και τα 
τελευταία λόγια του αφηγητή Δημήτρη Μυράτ 
που λέει «δεν είναι κάλπικη η λίρα, κάλπικο εί-
ναι το χρήμα...»
Υπάρχουν όμως και οι διαφορές, κυρίως σε τε-
χνικό επίπεδο, καθώς στην ταινία του Κάπρα 
η κάμερα επικεντρώνεται στο πρόσωπο του 
πρωταγωνιστή Τζέιμς Στιούαρτ, ενώ στο φιλμ 
του Τζαβέλλα οι πρωταγωνιστές είναι πολλοί 
περισσότεροι, λόγω και της σπονδυλωτής δο-
μής της ταινίας.

Ο ΜΕΓΆΛΟΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ  
ΦΡΆΝΚ ΚΆΠΡΆ

Η ταινία του Ιταλοαμερικανού Φρανκ Κάπρα, 
αν και βρισκόταν στην ακμή του, αντιμετώπι-
σε τη χλιαρή κριτική της εποχής, λόγω «της 
υπερβολικής της συναισθηματικότητας και των 
απλοϊκών μηνυμάτων της», ενώ αγνοήθηκε και 
στα Όσκαρ, αφού από τις πέντε προτάσεις, δεν 
κέρδισε καμία. Ωστόσο, μετά το 1970, από ένα 
γραφειοκρατικό λάθος πέρασε στην κατηγορία 
«ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων» και η 
προβολή της από τα αμερικάνικα κανάλια την 
έκανε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων 
των εποχών και αναγνωρίστηκε η αξία της. 
Γνήσιος λαϊκός κινηματογράφος, με μοναδική 
αφηγηματική άνεση και απλότητα- τα μεγαλύ-
τερα προτερήματα του Κάπρα. Ένας από τους 
ξεχωριστούς μάστορες του Χόλιγουντ, που έκα-
νε μερικές από τις καλύτερες ταινίες καταγγέλ-
λοντας τις μαύρες σελίδες του καπιταλισμού 
και την απληστία και τα πολιτικά παιχνίδια 
εις βάρος του λαού, όπως «Ο Κύριος Σμιθ Πάει 
στην Ουάσινγκτον», «Mr. Deeds Goes to Town», 
«Δεν θα τα Πάρεις Μαζί Σου», «Ο Λαός Προστά-
ζει», αλλά και πολλές πνευματώδεις ρομαντι-
κές κωμωδίες (σκρούμπολ) με πιο χαρακτηρι-
στικές «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα», «Συνέβη 
μια Νύχτα», «Η Κόμισσα και ο Γκάνγκστερ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Χάρης Αναγνωστάκης

Φρανκ Κάπρα

Γιώργος Τζαβέλλας
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Υπάρχει άραγε δίσκος του Ντύλαν μέχρι το 
’75 που να μην είναι τέλειος ή να μην προ-
σεγγίζει την τελειότητα; Η απάντηση είναι 
απλή και αρνητική. Το 1967 όμως, δύο 

μέρες μετά τα Χριστούγεννα εκείνου του χρόνου, ο 
κ. Ζίμερμαν έβγαζε ένα δίσκο που θα σημάδευε τη 
μουσική με ένα κομμάτι του, αλλά όχι με τον τρόπο 
που το έπαιξε ο ίδιος.
Το John Wesley Harding ήταν οι όγδοος δίσκος 
του Ντύλαν. Μετά από τρία «ηλεκτρικά» άλμπουμ, 
επέστρεφε εν μέρει στη φολκ και τα ακουστικά όρ-
γανα, ίσως επηρεασμένος από τον τραμπουκισμό 
των οπαδών της φολκ, ίσως και από το στυλ των 
Band, με τους οποίους επίσης ηχογραφούσε εκείνη 
την περίοδο.
Το όνομα του δίσκου, ανήκει, επίσης εν μέρει, σε 
έναν παράνομο. Ο Τζον Ουέσλι Χάρντιν (χωρίς «γκ» 

στο τέλος), τον οποίο σκότωσε ένας επίσης αμφιλε-
γόμενος τύπος, ο Τζον Σέλμαν, σε ένα σαλούν στο 
Ελ Πάσο του Τέξας.
Υπό την καθοδήγηση του Μπομπ Τζόνστον, παρα-
γωγού που δούλευε επίσης με τους Λέοναρντ Κοέν 
και Τζόνι Κας, ο Ντύλαν κάθισε και έπαιξε σχεδόν 
όλα τα όργανα στον δίσκο, εκτός από τα κρουστά 
και το μπάσο. Μαζί του ήταν τρεις τύποι με μεγά-
λη σταδιοδρομία στη μουσική σκηνή του Νάσβιλ, 
στην κοιτίδα της κάντρι: ο Κένεθ Μπάτρι, ο Πιτ 
Ντρέικ και ο Τσάρλι μακ Κόι.
Το τέταρτο κομμάτι της πρώτης πλευράς όμως, δεν 
πίστευε ποτέ ότι θα είχε τέτοια εξέλιξη. Ήταν όμως 
η εποχή που οι διασκευές γίνονταν σχεδόν αμέ-
σως, μετά την κυκλοφορία τους και ενίοτε, ήταν 
καλύτερες από τα πρωτότυπα. Οι Beatles το είχανε 
αναγνωρίσει στον Τζο Κόκερ για το Little help from 
my friends και στην περίπτωση του Ντύλαν, το ίδιο 
ίσχυε για το All Along the Watchtower. 

Εμπνευσμένος από τη Βίβλο του Ησαΐα (ίσως και 
την οικογενειακή ζωή που ζούσε εκείνη την επο-
χή), ο Ντύλαν έγραψε ένα «αποκαλυπτικό» κομμά-
τι, με κύριο χαρακτηριστικό τη φυσαρμόνικα. 
Περίπου ένα χρόνο μετά, το έπιασε στα χέρια του 
ο Τζιμι Χέντριξ και το μετέτρεψε σε ένα κιθαριστι-
κό όργιο τεσσάρων περίπου λεπτών, μαζί με τον 
Μπράιαν Τζόουνς των Stones.
«Με κατέλαβε, αλήθεια. Είχε τόσο ταλέντο, μπο-
ρούσε να βρει πράγματα μέσα σε ένα τραγούδι και 
να αναπτύξει» είπε αργότερα ο Ντύλαν, ακούγοντας 
τη διασκευή.
Το John Wesley Harding δεν ήταν μόνο το All 
Along the Watchtower βέβαια. Ήταν και άλλα 
σημαδιακά κομμάτια όπως το I’ll Be Your Baby 
Tonight ή το I Am a Lonesome Hobo.
Λίγο αργότερα, το Nashville Skyline θα προσυπέ-
γραφε την κάντρι περίοδο και μετά, ο Ντύλαν θα 
έμπαινε με άλλο προφίλ στη δεκαετία του ’70.  

Η σκοπιά του 
Μπομπ Ντύλαν

53 ΧΡΟΝΙΆ 
ΆΠΟ ΤΟ JOHN 
WESLEY HARDING
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