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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τις έλεγαν Λουίζα, Τούμπλα, 
Αιμιλία, Μαρία… Γερμανί-
δες αρτίστες (εκ Βοημίας) 
που έζησαν στα Γιάννενα 

για έναν χρόνο τουλάχιστον, την 
περίοδο 1872-1873, και που κατά-
φεραν να προκαλέσουν τα χρηστά 
ήθη της τοπικής κοινωνίας. Είναι η 
εποχή που τα Γιάννενα άρχισαν να 
γνωρίζουν τον δυτικό πολιτισμό, 
τα καφέ σαντάν, ή τα καφωδεία 
όπως έμειναν γνωστά, όπου γυναί-

κες από ξένες χώρες τραγουδούσαν 
και χόρευαν επί σκηνής με «τους 
νοικοκυραίους να ξεμυαλίζονται 
γι’ αυτές», όπως σημειώνεται στον 
γιαννιώτικο Τύπο της εποχής.
Το πρώτο καφέ σαντάν της πόλης 
λεγόταν «Παυσίλυπον» -άγνωστη η 
τοποθεσία του.
«Τι ευτυχείς αι ημέραι ή μάλλον αι 
νύκτες του παρελθόντος χειμώνα, 
όσας εις το όντως ‘Παυσίλυπον’ 
εκείνο café chantant διήλθομεν! 
[…]. Εκεί έβλεπον οι οφθαλμοί 
ημών οι νυσταλέοι θριάμβους 

και ναυάγια ευαισθήτων καρδιών. 
Εκεί μετά το μεσονύχτιον, εις τους 
μπάλλους τους τόσους ευθηνούς, 
επηδώμεν και εχορεύομεν ως άλ-
λαι αρκούδες… Εκεί οι φονιάδες 
έκλεπτον σακκιά με κάρβουνα και 
τα έστελλον την επαύριον εις την 
Λουίζαν δώρον εκ μέρους στενάζο-
ντος εραστού. Ω σεις σεμναί νοικυ-
κυραί, αίτινες και ακούουαι μόνο το 
όνομα των Γερμανίδων εσκανδαλί-
ζεσθε» αναφέρει η «Καραβίδα», ένα 
σατιρικό περιοδικό που κυκλοφό-
ρησε στα Γιάννενα σε δύο τεύχη το 

1873 και το 1874 (το συγκεκριμένο 
απόσπασμα βρίσκεται στο τεύχος 
του 1874).
Από τα στοιχεία που μας δίνει η 
«Καραβίδα», στο «Παυσίλυπον» 
σερβίρονταν ρούμι, μπίρα και ρακί 
και σύχναζαν υπάλληλοι των συ-
ντεχνιών, λόγιοι, καθηγητές της 
Ζωσιμαίας Σχολής –και από τις 
τρεις θρησκευτικές κοινότητες. 
Οι αρτίστες («με πουφ και σινιόν») 
έπαιζαν κιθάρα ή βιολοντσέλο, ενώ 
οι θαμώνες έδιναν ένα χρηματικό 
αντίτιμο για να χορέψουν μαζί τους 

έναν ευρωπαϊκό χορό.
Η διαδρομή του πρώτου αυτού 
καφέ σαντάν δεν ήταν μεγάλη. Τα 
οθωμανικά Γιάννενα δεν άντεξαν 
τη δυτική κουλτούρα, με αποτέ-
λεσμα ο διοικητής του βιλαετίου 
Ιωαννίνων να εκδώσει εντολή 
απαγόρευσης προς το υπαλληλικό 
προσωπικό της διοίκησης να επι-
σκέπτεται το καφέ σαντάν.
«Και έκτοτε χρονολογούνται αι 
συμφοραί και οι λύπαι του Παυσί-
λυπον, έκτοτε άρχονται αι αποφρά-
δες εκείναι νύκτες, καθ’ ας εβλέπο-
μεν πραγματοποιουμένην εκεί την 
παρομοίαν ΄τρεις λαλούν και δύο 
χορεύουν’. Έκτοτε επεκάλυψε σκο-
τία και πένθος το καφέ σαντάν…» 
γράφει η «Καραβίδα», κατηγορώ-
ντας τους πρώην θαμώνες για 
υποκρισία. Δεν ήταν μόνο η γενική 
διοίκηση που οδήγησε στην απο-
χώρηση του γερμανικού θιάσου. 
Το λιθαράκι της έβαλε επίσης η 
επιτροπεία της Ζωσιμαίας Σχολής, 
η οποία ήθελε να αποτρέψει την 
είσοδο της νεολαίας στον καφενέ 
με τις γερμανίδες αρτίστες. Και κά-
πως έτσι ήρθε το τέλος του πρώτου 
καφέ σαντάν.
Τα επόμενα χρόνια, τα καφέ σα-
ντάν εκτιμάται ότι επανήλθαν στα 
Γιάννενα. Η εφημερίδα «Φωνή της 
Ηπείρου» εν έτει 1900 καταγράφει 
με γλαφυρό τρόπο την περιπέτεια 
πέντε Γερμανίδων(«ξανθομαλού-
σες και νοστιμούλες» όπως ανα-
φέρεται) που συμμετείχαν σε έναν 
περιοδεύοντα θίασο και οι οποίες 
έκαναν τρεις μέρες για να φτάσουν 
από την Πρέβεζα στα Γιάννενα 
λόγω κακοκαιρίας. «Εκτός του ότι 
περιεπλανήθησαν επί τρεις ημέρας 
περιπίπτουσαι από του ενός τέλ-
ματος ει το έτερον χωμένες ως τη 
μέση μέσα στις λάσπες του δρόμου 
-άλλη με μισή γόβα κι άλλες με δί-
χως κάλτσες- ήταν όλες καταπλευ-
ριτωμένες και μόλις ψες ύστερα 
από 4 ημέρας κατώρθωσαν ν’ αρχί-
σουν να παίξουν για πρώτη φορά» 
αναφέρει η εφημερίδα…

Πηγές
Καραβίδα, τεύχος Α’ 1873 και 
τεύχος Β’ 1874
Κίτσιος Γ., «Όψεις και μετασχη-
ματισμοί μιας αστικής μουσικής 
κουλτούρας-Ιωάννινα, τέλη 19ου 
αιώνα-1924», 2006
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Το καφέ σαντάν, 
οι γερμανίδες αρτίστες 
και ο διωγμός τους

Μία από τις παλαιότερες φωτογραφίες των Ιωαννίνων, στις αρχές του 20ου αιώνα, με τον φακό Α. M. Λαμπρινού 

https://typos-i.gr/article/giannena-prebeza-meta-kopwn-kai-basanwn
https://typos-i.gr/article/giannena-prebeza-meta-kopwn-kai-basanwn


25+1 
ρετρό ιστορίες

σάς περιμένουν 
σε βιβλιοπωλεία 
και σε επιλεγμένα 
σημεία

Οι

Ένα 
λεύκωμα 

με ιστορίες για 
την πόλη των 

Ιωαννίνων



4|Πολιτισμός ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

H Kaldirim fiesta 
επιστρέφει με Koza Mostra

Οι «Δε Luckies» στον 
πεζόδρομο της Καπλάνη

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ σχήμα «Δε Luckies» θα εμ-
φανιστεί την παραμονή των Χριστουγέννων, 
στις 18:00,  στον πεζόδρομο της Καπλάνη 
(μπροστά στα μαγαζιά «Φωλιά» και «Black 
Mambo»).

Rockin’ Rebel live στο 
Θυμωμένο Πορτραίτο 
TO ΣΆΒΒΆΤΟ 29 Δεκεμβρίου στις 22.00 
(είσοδος 2 ευρώ), οι Rockin’ Rebel αποχαιρε-
τούν με live το 2018, στο Θυμωμένο Πορτραί-
το. Τηλ. κρατήσεων 2651068550.

Η σχολή χορού Ανθή 
Βικελή στο Stage
Η ΣΧΟΛΗ χορού Ανθή Βικελή ετοιμάζει μια 
μουσικοχορευτική παράσταση «Γίνε μαζί μου 
παιδί»στο Stage, την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 
στις 19.00, με ελεύθερη είσοδο.

ΓΙΆ ΔΥΟ ΠΆΡΆΣΤΆΣΕΙΣ, 
26 και 27 Δεκεμβρίου, 
στις 21.30, ο Χριστόφορος 
Ζαραλίκος έρχεται στα 
Γιάννενα για Χριστού-
γεννα και στο θέατρο 
«Έκφραση». Η σκηνοθε-
τική επιμέλεια είναι του 
Γιάννη Κακλέα.
«Η Κιβωτός του Ζάρα» 
είναι η νέα του παράστα-
ση, σε κείμενα δικά του 
και του «Πιτσιρίκου». 
Εισιτήριο: Κανονικό 12 
ευρώ, μειωμένο, άνεργοι/ 
φοιτητές /ΑμεΑ 10 ευρώ. 
Σημεία προπώλησης: τα-
μείο Θεάτρου, Sherlock 
coffee maker (Αραβαντι-
νού 14). Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 2651 554505 
και 6907500710.

«Η Κιβωτός του Ζάρα»-λίκου…

ΟΙ KOZA MOSTRA παίζουν 
στην Ανεξαρτησίας, στον 
Τρυποκάρυδο (δηλαδή… έξω 
από αυτόν), στην Kaldirim 
Fiesta που επιστρέφει φέτος, 
την παραμονή Χριστουγέν-
νων, με την υποστήριξη του 
Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Ιωαννιτών. Η εκδή-
λωση θα ξεκινήσει στις 18.00. 
Οι Koza Mostra είναι το 
συγκρότημα που δημιούρ-
γησε ο μουσικοσυνθέτης 
Ηλίας Κόζας στα μέσα του 
2012 και μετά τη συμμετοχή 
τους στη Eurovision το 2012, 
μαζί με τον Αγάθωνα Ιακω-
βίδη, τώρα ετοιμάζονται να 
συνεργαστούν με τους Gogol 
Bordello.

Παραστάσεις για παιδιά 
στην «Έκφραση» 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ για παιδιά θα γίνουν την ερχόμενη 
εβδομάδα των Χριστουγέννων στο Θέατρο «Έκφραση» 
(Αραβαντινού 14).
■26 και 28 Δεκεμβρίου, στις 18:00: «Καρυοθραύστης»: 
Θεατρικό παιχνίδι με πρόζα και ζωντανή μουσική με 
Μίνα Παππά, Χριστίνα Δάλλα, Πέτρο Χριστακόπουλο, 
Χρήστο Χρήστου και Μιχαήλ Παππά. Τα εισιτήρια κο-
στίζουν 8 ευρώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω 
περιορισμένου αριθμού θέσεων.
■27 Δεκεμβρίου, στις 12:00: «Τρίγωνα-κάλαντα»: Πα-
ράσταση κουκλοθεάτρου με Άη Βασίλη, ξωτικά, ταράν-
δους και άλλες γιορτινές φιγούρες από τους «Αντράλα». 
Σύλληψη ιδέας: Χρήστος Κόλλιας, Σωκράτης Παππάς, 
σκηνοθεσία: Σωκράτης Παππάς, κατασκευή κου-
κλών-σκηνικών: κουκλοθέατρο «Αντράλα». Εμψυχωτές: 
Σωκράτης Παππάς, Βίκυ Βάββα. Γενική είσοδος 5 ευρώ.
■27 Δεκεμβρίου, στις 18:00: Ο μάγος Alexander 
Magicsak θα παρουσιάσει στα παιδιά εντυπωσιακά κόλ-
πα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 6 ευρώ στην προπώληση και 
8 ευρώ γενική είσοδος.
■29 Δεκεμβρίου στις 18:00, και 30 Δεκεμβρίου, στις 
12:00: «Δύο χαρταετοί στη νύχτα»: Μια παράσταση 
μουσικού θεάτρου (μιούζικαλ) για μικρούς και μεγάλους. 
Κείμενο-στίχοι-σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Τσαρδάκας. 
Παίζουν και τραγουδούν: Χριστίνα Κουταλιάγκα, Νικόλας 
Τσίχλας, Βιβή Φωτοπούλου, Τάσος Χρυσόπουλος. Τα εισι-
τήρια κοστίζουν 7 ευρώ στην προπώληση, 10 και 8 ευρώ 
(μειωμένο) στο ταμείο.
■30 Δεκεμβρίου, στις 18:00: Παράσταση παντομίμας με 
τον γνωστό γιαννιώτη καλλιτέχνη Γιώργο Φλώρο. Τα ει-
σιτήρια κοστίζουν 6 ευρώ (παιδικό) και 8 ευρώ (ενήλικες).
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Δράσεις για μικρούς και με-
γάλους έχει προγραμματίσει 
το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων τις 
επόμενες μέρες.

■Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 12:00-
14:00, στο Καμπέρειο: Αφήγηση 
χριστουγεννιάτικων παραμυθιών με 
τη Μαρία Μαχαίρα και τον Αντώνη 
Καρασταμάτη στη μουσική επιμέ-
λεια. Συμμετέχουν τα Τμήματα του 
Παιδικού Εργαστηρίου του ΔΗΠΕΘΕ 
Ιωαννίνων, σε επιμέλεια της Αγαθής 
Τέλη.
■Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 18:00-
20:00, στο Καμπέρειο: Το ΔΗΠΕΘΕ σε 
συνεργασία με το εργαστήρι τέχνης και 
εκπαίδευσης «Βυσσινόκηπος» διοργα-
νώνει ένα εργαστήριο κατασκευής και 
εμψύχωσης κούκλας καλικάντζαρου 
για παιδιά από 6 ετών και άνω.
■Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 20:00, 
στην κεντρική πλατεία: Αφηγηματι-
κό δρώμενο «Αν έχεις αγάπη…» από 
την ομάδα Αφηγηματικού Θεάτρου 
του ΔΗΠΕΘΕ σε καλλιτεχνική επιμέ-
λεια Ελένης Δημοπούλου, σε σκηνο-
θεσία Γιάννας Κούλα και με μουσική 
του Δημήτρη Καραγεώργου.

■Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, 13:00-
15:00, σε δρόμους της πόλης: Η 
μπάντα «Κρουστόφωνο» με διασκευές 
από χριστουγεννιάτικα κάλαντα απ’ 
όλο τον κόσμο, θα διασχίσει ένα τμήμα 
της πόλης.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσει η 
μπάντα, είναι: Λίμνη, πεζόδρομοι Καλ-
λάρη, Λόρδου Βύρωνος, Παπάζογλου, 
Παπαδοπούλου και Μπότσαρη και 
τέλος κεντρική πλατεία.
■24, 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου, 
12:00-14:00, κεντρική πλατεία: Αφή-
γηση χριστουγεννιάτικων παραμυθιών 
με τη Μαρία Μαχαίρα και τον Αντώνη 
Καρασταμάτη στη μουσική επιμέλεια.
■27, 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου, 
18:00, στο Καμπέρειο: Μια δράση με 
τίτλο «Μια νύχτα με τους καλικάντζα-
ρους», μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 
για όλη την οικογένεια βασισμένη στο 
κείμενο του Στρατή Μυριβήλη «Τα 
Παγανά» και στα ηπειρώτικα έθιμα 
του Δωδεκαημέρου, σε συνεργασία με 
τον «Βυσσινόκηπο».
Είσοδος: 5 ευρώ και 3 ευρώ για 
τα παιδιά. Πληροφορίες στα τηλ: 
2651025670 και 6972445707.

Tα Χριστούγεννα του ΔΗΠΕΘΕ

Ρεσιτάλ κιθάρας στην ΕΗΜ 
ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ με τον Φίλιππο Μανωλούδη διοργανώ-
νει η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ) την Πέμπτη 27 Δε-
κεμβρίου, στις 20:00, στην αίθουσα «Κ. Κατσάρη» του μεγάρου 
της (στην οδό Παρασκευοπούλου 4). Η μουσική αυτή εκδήλωση 
γίνεται με την υποστήριξη του Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας 
Παύλου Βρέλλη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

3rd Floor Quartet 
στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΗ μουσική εκδήλωση με τους 3rd Floor Quartet 
διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συ-
νεργασία με το Ωδείο Ioannina School of Music (ISM) το Σάββατο 29 
Δεκεμβρίου, στις 18:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στο Ιτς Καλέ.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικες μελωδίες σε jazz 
διασκευές αλλά και γνωστές συνθέσεις από το ελληνικό ρεπερτόριο 
με την ίδια jazz διάθεση. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δημήτρης Νίκας 
(πιάνο), Νίκος Κυπριώτης (τρομπέτα),  Ευθύμης  Σφαιρόπουλος (κο-
ντραμπάσο) και  Σταυρούλα Νάκη (φωνή).
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Φιλαρμονική Δήμου Ιωαννιτών: 
Μια διαδρομή ενός αιώνα 

[ΤΗΣ ΜΑΡΊΑΣ ΠΑΠΠΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΨΑΡΑΚΗ*] 

Η πρωταρχική σύσταση 
του σωματείου με την 
ονομασία «Σύλλογος 
Πολιτικής Φιλαρμονι-

κής ‘Αι Μούσαι’ πραγματοποι-
ήθηκε στις 19 Απριλίου 1917, 
σύμφωνα με τη σχετική κατα-
χώριση στο Βιβλίο Αναγνωρι-
σμένων Σωματείων του Πρω-
τοδικείου Ιωαννίνων.1 Μάλιστα, 
υπήρξε το πρώτο σωματείο με 
πολιτιστικό αντικείμενο που 
ιδρύθηκε στα Ιωάννινα μετά την 
απελευθέρωση.2 Παρ’ όλα αυτά, 

κατά τα πρώτα έτη λειτουργί-
ας της, δεν εντοπίζεται κάποια 
ιδιαίτερη δραστηριότητα, ενώ 
ο Δήμος Ιωαννιτών από νωρίς 
(1920) εκδηλώνει το ενδιαφέρον 
του για την ένταξή της στον ορ-
γανισμό του.3

Η πρώτη περίοδος της Φιλαρ-
μονικής λήγει με τη διάλυση 
του σωματείου στις 27 Μαρτίου 
1922, ενώ δύο μήνες μετά, το 
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης 
αποφασίζει την ανάληψη της δι-
οίκησής της: «εφ’ όσον ο σκοπός 
αυτής είναι κοινωφελής, διότι 
πλην της τέρψεως της παρασχη-
θησομένης εις τους πολίτας υπό 

του μουσικού σώματος, αφορά 
και εν τη μουσική εκπαίδευσιν 
των νέων πάσης τάξεως και πά-
σης φυλής ή θρησκεύματος ως 
και παντός επαγγέλματος».4
Εν τέλει η σύσταση του νέου σω-
ματείου με την επωνυμία Δημο-
τική Φιλαρμονική Ιωαννίνων θα 
πραγματοποιηθεί ένα έτος αργό-
τερα και συγκεκριμένα στις 18 
Απριλίου 1923. Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία θεωρείται σημα-
ντική, καθώς: «μεγάλως θέλει 
εξυπηρετηθεί παρά τοις πολί-
ταις η καλλιέργεια του μουσικού 
αισθήματος, όπερ μεγάλην την 
επίδρασιν έχει επί της αναπτύ-

ξεως των ευγενών αισθημάτων 
και ιδεωδών παρορμήσεων της 
λαϊκής ψυχής», ενώ δίνεται ιδι-
αίτερη έμφαση στην ενίσχυση 
της πολιτιστικής ταυτότητας της 
πόλης: «δια τον λόγον ότι δεν 
πρέπει να υστερή έναντι άλλων 
πόλεων η πόλις Ιωαννίνων εις 
έργον τοιούτον προοδευτικόν».5 
Η τεχνική οργάνωση του μου-
σικού σώματος ανατίθεται στον 
αρχιμουσικό Μαργαρίτη Νικο-
λάου.6
Η ανάγκη της εποχής για πολιτι-
στική ανάπτυξη και «εξευρωπαϊ-
σμό» εκδηλώνεται με την ίδρυση 
κι άλλων μουσικών σωματείων, 

όπως η Ηπειρωτική Μανδολινά-
τα «Ο Απόλλων» (1924),7 η Μαν-
δολινάτα «Ηρακλής» (1925)8 και η 
Πανηπειρωτική Αθλητικομουσι-
κή Ένωσις (1926)9. Ιδίως η Ηπει-
ρωτική Μανδολινάτα εμφανίζει 
εντονότερη δράση στα καλλιτε-
χνικά δρώμενα της πόλης διοργα-
νώνοντας συναυλίες σε καφενεία 
της πόλης (Αβέρωφ, Κουραμπάς, 
Νέον Κέντρον Ευστρατιάδου 
κλπ.)10 και άλλες εκδηλώσεις, 
όπως η συναυλία στο νησί το 
1925 για την αυγουστιάτικη παν-
σέληνο11. Ωστόσο, στις αρχές του 
1926 η Ηπειρωτική Μανδολινάτα 
διαλύεται, λόγω προστριβών των 
μελών της12 και επανιδρύεται το 
ίδιο έτος με τροποποιημένο κατα-
στατικό13. Κατά τα πρώτα έτη της 
δεύτερης περιόδου λειτουργίας 
της η δραστηριότητά της Μαν-
δολινάτας συνεχίζεται με την ίδια 
δυναμική, όμως, από τα μέσα του 
1928 ατονεί14.
Από την άλλη πλευρά, η Φιλαρ-
μονική του Δήμου, η οποία εξα-
κολουθούσε να μην έχει μόνιμη 
στέγη, όντας επίσης αντιμέτωπη 
με πολλά εσωτερικά προβλήματα, 
δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες 
των πολιτών για «εκπολιτισμό» 
και «εξευγενισμό» παρουσιάζο-
ντας υποτονική δραστηριότητα. 
Σύμφωνα με τον Ιωάννη Νικολα-
ΐδη, από τα τέλη του 1925 η Φι-
λαρμονική «βάδιζε για διάλυση», 
ενώ ο διευθυντής της, Μαργαρί-
της Νικολάου, είχε ήδη αποχω-
ρήσει, λόγω της χαμηλής αμοι-
βής του (500 δρχ. μηνιαίως)15. 
Για τον λόγο αυτό, στα τέλη του 
1929 αποφασίζεται η διάλυση του 
διοικητικού της συμβουλίου και 
η απευθείας ένταξή της στον ορ-
γανισμό του δήμου, υπό τη μορφή 
προσωρινής ειδικής υπηρεσίας. 
Σκοπός της Φιλαρμονικής, όπως 
ρητά ορίζεται, ήταν: «η διάδοσις 
της Μουσικής εν τη περιφερεία 

Η Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών, παρούσα πάντα σε επετείους και γιορτές, 
όπως των Χριστουγέννων, έχει διανύσει μια ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη διαδρομή από το 1917. 



Πολιτισμός|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

του δήμου προς μόρφωσιν μου-
σικού αισθήματος, επιδιωκομένη 
δια της διδασκαλίας της μουσι-
κής τέχνης, καθ’ όλας αυτής τας 
εφαρμογάς, δια συντηρήσεως 
μουσικού σώματος και μαθητών 
κατοίκων της περιφερείας του 
Δήμου εκπαιδευομένων ειδικώς 
δια τον άνω σκοπόν»16.
Όμως, όπως πληροφορούμα-
στε από τις πηγές, η Δημοτική 
Φιλαρμονική Ιωαννίνων δεν 
κατάφερε να εκπληρώσει τον 
σκοπό της και για τον λόγο αυτό 
διαλύθηκε λίγα χρόνια αργότερα 
(1932)17.

Από την άλλη πλευρά, το 1934 
ιδρύεται η Πανηπειρωτική Μαν-
δολινάτα «Αι Μούσαι»18, η οποία 
προσπαθεί να αποκαταστήσει 
τον καλλιτεχνικό μαρασμό που 
προκλήθηκε στην πόλη από την 
απουσία τόσο της Φιλαρμονικής 
όσο και της Ηπειρωτικής Μαν-
δολινάτας.

Η δεύτερη αυτή διάλυση της 
Φιλαρμονικής προκάλεσε μία 
έντονη δυσαρέσκεια στους κα-
τοίκους της πόλης, η οποία εκ-
φράζεται μέσα από τα καυστικά 
δημοσιεύματα του τύπου, τα 
οποία αναγάγουν την ύπαρξη 
και λειτουργία της μπάντας σε 
σημαντικό παράγοντα της «εκ-
πολιτιστικής εμφάνισης μίας 
σύγχρονης πόλης» και αντίθετα 
την απουσία της σε ένδειξη ση-
μαντικής καθυστέρησης19. Επί-
σης, προκαλεί αίσθηση η άποψη 
που εκφράζεται μέσω δημοσιευ-
μάτων, αλλά και των πρακτικών 

του δημοτικού συμβουλίου, ότι 
η παρακμή της Φιλαρμονικής 
προήλθε «εκ των κάτω», δηλαδή 
από μουσικούς προερχόμενους 
από την εργατική τάξη, οι οποίοι 
αποτελώντας την πλειοψηφία 
της μπάντας επιδείκνυαν απει-
θαρχία, αδιαφορία και κακή συ-
μπεριφορά20.

Τελικά, η τρίτη, ουσιαστικά, πε-
ρίοδος της Φιλαρμονικής εγκαι-
νιάζεται στις 4 Μαρτίου 1953 
με την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για την ανασύστα-
σή της και τη συγκρότηση χο-
ρωδίας: «χάριν της βελτιώσεως, 
παραγωγής και αναπτύξεως του 
καλλιτεχνικού αισθήματος των 
δημοτών, δια παροχής αυτοίς 
πνευματικής τροφής, ψυχαγω-
γίας και τέρψεως, και δεύτερον 
χάριν λαμπροτέρας εμφανίσεως 
του Δήμου εις τάς επισήμους, 
εορταστικάς αυτού εκδηλώσεις». 
Και αυτή τη φορά αρχιμουσικός 
ορίζεται ο Μαργαρίτης Νικολά-
ου, ενώ η Φιλαρμονική αποκτά 
για κάποια έτη μόνιμη στέγη 
στον όροφο του Καφωδείου ή 
θεάτρου «Ολύμπια» στην οδό 
Ανεξαρτησίας21.
Στη συνέχεια, επί δημαρχίας Θε-
όδωρου Γεωργιάδη (1979-1982) 
η Φιλαρμονική μεταστεγάζεται 
στο κτίριο του σημερινού νηπια-
γωγείου στο Άλσος και αργότερα 
επί δημαρχίας Σπύρου Κατσα-
δήμα (1983-1986) σε τμήμα του 
κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου 
(οδός Μπιζανίου), ενώ από το 
1988 η Φιλαρμονική εγκαθίστα-
ται, πλέον μόνιμα, στο κτίριο του 
τέως Δημοτικού Νοσοκομείου 
(«Μαιευτικό Κατάστημα»).
Το ίδιο έτος (1988) αποφασίζεται 
η κατάργησή της ως ιδιαίτερο 
νομικό πρόσωπο και η ένταξή 
της στον οργανισμό του Πνευ-
ματικού Κέντρου Δήμου Ιωαν-
νιτών22. Σήμερα, η Φιλαρμονική 
εξακολουθεί να αποτελεί τμήμα 
της δημοτικής επιχείρησης.
Κατά την όψιμη αυτή περίοδο 
της Φιλαρμονικής, διετέλεσαν 
αρχιμουσικοί οι Μαργαρίτης Κα-
στέλης, Γεώργιος Μαυρομάτης, 

Χρήστος Μποζίκης, Ιωάννης 
Ρομποτής, Ιωάννης Μαντζίρης, 
Γεώργιος Παναγόπουλος, Δημή-
τριος Παππάς και Γεώργιος Κω-
τσίνης. Επίσης, στις τάξεις της 
προσχώρησε για ένα διάστημα 
ο καταξιωμένος μουσικός Τάκης 
Μουσαφίρης.
Πέραν της καθιερωμένης συμ-
μετοχής της Φιλαρμονικής σε 
παρελάσεις, λιτανείες και θρη-
σκευτικές εορτές ή αποδόσεις τι-
μών, η μπάντα λάμβανε μέρος σε 
διάφορες συναυλίες και εκδηλώ-
σεις, όπως τα «Ηπειρωτικά», ενώ 
συνηθισμένες παλαιότερα ήταν 
και οι κυριακάτικες καλοκαιρινές 
εμφανίσεις της. Επίσης, κατά την 
εορτή της Αποκριάς η Φιλαρμο-
νική αποτελούσε τον προπομπό 
των καρναβαλιστών, με σημείο 
εκκίνησης τα «3Α» (μεγάλη δι-
αφημιστική πινακίδα απέναντι 
από την «Αίγλη»). Επιπλέον, αξί-
ζει να σημειωθεί η συμμετοχή 
σπουδαίων καλλιτεχνών σε συ-
ναυλίες της, όπως της υψίφωνου 
Λέλας Ζωγράφου και του τενό-
ρου Κωνσταντίνου Τρωγαδή23.
Από το 1997 έως σήμερα την 
μπάντα διευθύνει ο Δημήτρης 
Αμπατζής. Τα τελευταία έτη η 
Δημοτική Φιλαρμονική έχει λά-
βει μέρος σε διάφορες συναυλίες 
στα Ιωάννινα, αλλά και σε άλλες 
πόλεις (Κεφαλονιά, Θεσσαλονί-
κη, Πάτρα κλπ.).

*Η Μαρία Παππά είναι αρχειο-
νόμος-ιστορικός και ο Στράτος 
Ψαράκης ιστορικός. 
Το υλικό για το άρθρο αυτό προ-
έρχεται από το Ιστορικό Αρχείο 
του Δήμου Ιωαννιτών, από τον 
τοπικό Τύπο και από βιβλιογρα-
φία. 

1. Αρχείο Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Α.Π.Ι.), Βιβλίον Ανεγνωρισμέ-
νων Σωματείων (Β.Α.Σ.), τόμ. Α΄, Ιωάννινα 1914, αύξ. αρ. 27.

2. Εκ μέρους της ανερχόμενης αστικής τάξης, η σύσταση της Φι-
λαρμονικής εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εκδυτικισμού 
των κωδίκων συμπεριφοράς της, καθώς και εξευρωπαϊσμού του 
μουσικού στίγματος της πρωτεύουσας της Ηπείρου. Βλ. Γιωργ. 
Κοκκώνης, Μουσικός χάρτης του Ελληνισμού: Μουσική από την 
Ήπειρο, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2008, σ. 65.

3. Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών (Ι.Α.Δ.Ι.), Πρακτικά Δημοτικού 
Συμβουλίου, αρ. απόφ.  92γ΄/23-12-1920.

4. Ι.Α.Δ.Ι., ό.π., αρ. απόφ. Δ.Σ. 63/27-5-1922.
5. Γενικά, ο συσχετισμός της έννοιας της συλλογικότητας, κι εν γένει 

του συλλογικού φαινομένου, με την έννοια της προόδου είναι συ-
χνό φαινόμενο της περιόδου, το οποίο μεταγράφεται σε κάθε πτυχή 
του δημοσίου λόγου της πόλης. Για περισσότερα βλ. Ευ. Γρ. Αυδί-
κος, Η ταυτότητα της περιφέρειας στο Μεσοπόλεμο: το παράδειγ-
μα της Ηπείρου, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1993, σ. 52.

6. Ι.Α.Δ.Ι., Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, αρ. απόφ. Δ.Σ. 71/18-4-
1923.

7. Α.Π.Ι., Β.Α.Σ., ό.π., αύξ. αρ. 128∙ Ηπειρωτική Ηχώ, 28.10.1924, σ. 3.
8. Ιωάν. Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου 1923-1924, 

Ιωάννινα, 1993, τ. Ε', σ. 254-255.

9. Ηπειρωτική Ηχώ, 16.02.1926, σ. 4.
10. Ηπειρωτική Ηχώ, 28.03.1925, σ. 3· στην ίδια εφημερίδα, 30.03.1925, 

σ. 4· στην ίδια εφημερίδα, 31.03.1925, σ. 1· στην ίδια εφημερίδα, 
18.04.1925, σ. 4

11. Ηπειρωτική Ηχώ, 02.08.1925, σ. 3.
12. Ηπειρωτική Ηχώ, 30.01.1926, σ. 1· στην ίδια εφημερίδα, 06.02.1926, 

σ. 3· στην ίδια εφημερίδα, 09.02.1926, 3.
13. Α.Π.Ι., Β.Α.Σ., ό.π., αύξ. αρ. 148· Ηπειρωτική Ηχώ, 08.04.1926, σ. 4.
14. Ηπειρωτική Ηχώ, 15.05.1926, σ. 3· στην ίδια εφημερίδα, 19.06.1926, 

σ. 4· στην ίδια εφημερίδα, 25.06.1926, σ. 1· στην ίδια εφημερίδα, 
17.07.1927, σ. 4· στην ίδια εφημερίδα, 09.09.1927, σ. 3· στην ίδια 
εφημερίδα, 10.01.1928, σ. 4· στην ίδια εφημερίδα, 02.07.1928, σ. 
1· στην ίδια εφημερίδα, 14.07.1928, σ. 1, 3, 4· στην ίδια εφημερίδα, 
17.07.1928, σ. 4.

15. Ιωάν. Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα του Μεσοπολέμου 1925-1926, 
Ιωάννινα, 1994, τ. ΣΤ', σ. 135. Ενδεικτικό της κακοδιαχείρισης που 
υφίστατο η Φιλαρμονική αποτελεί το γεγονός πως έως και το εν 
λόγω έτος, αν και ήταν η πλέον ωφελημένη των δημοτικών επιχο-
ρηγήσεων (50.000 δρχ.), δεν παρουσιάζει κάποια αξιόλογη δραστη-
ριότητα. Επιπλέον, η σύγκριση του ημερομισθίου του αρχιμουσικού 
της με το μέσο ημερομίσθιο της περιόδου αποκαλύπτει ότι ο Μαρ-
γαρίτης Νικολάου αμειβόταν ημερησίως λιγότερο από κάποιον 

ειδικευμένο βιομηχανικό εργάτη. Βλ. Μιχ. Ρηγινός, Παραγωγικές 
δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα (Βιομηχανία – Βιο-
τεχνία), Ε.Τ.Ε, Αθήνα, 1987.

16. Ι.Α.Δ.Ι., ό.π., αρ. απόφ. Δ.Σ. 279/9-12-1929.
17. Α.Π.Ι., Β.Α.Σ., ό.π., αύξ. αρ. 27.
18. Α.Π.Ι., Β.Α.Σ., ό.π., αύξ. αρ. 415.
19. Η παρουσία της κερκυραϊκής Φιλαρμονικής «Μάντζαρος», δεύ-

τερης αρχαιότερης στην Ελλάδα, σε εκδηλώσεις μνήμης του Λο-
ρέντζο Μαβίλη στα Ιωάννινα θα ανασύρει, για ακόμη μια φορά, 
επιτακτικά, το ζήτημα ανασύστασης της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Ιωαννίνων. Βλ. Ηπειρωτικός Αγών, 19.10.1933, σ. 1.

20. Ο Σωτήρης Ζούμπος, σημαίνουσα προσωπικότητα των γραμμάτων 
της πόλης, αλλά και του σωματειακού βίου, αναφέρει χαρακτηρι-
στικά σε δημοσίευμά του πως η διάλυση της Δημοτικής Φιλαρ-
μονικής: «δυστυχώς (...) προέρχεται εκ των κάτω, τουτέστιν, δεν 
υπάρχει το κατάλληλον υλικόν νέων, δια να αποτελέση το σώμα 
της Φιλαρμονικής». Βλ. Ηπειρωτικός Αγών, 22.10.1933, σ. 3.

21. Ι.Α.Δ.Ι., ό.π., αρ. απόφ. Δ.Σ. 42/4-3-1953.
22. Αυτ., αρ. απόφ. Δ.Σ. 332/3-10-1988.
23. Βλ. επίσης Παύλος Ευσταθίου, «Η Φιλαρμονική των περασμένων 

δεκαετιών», Πρωινά Νέα, Ιωάννινα 21-6-2013, σ. 12

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η τρίτη περίοδος 
της Φιλαρμονικής 
εγκαινιάζεται στις 
4 Μαρτίου 1953 με 
την απόφαση του 
δημοτικού συμ-
βουλίου για την 
ανασύστασή της 
και τη συγκρότηση 
χορωδίας: «χάριν 
της βελτιώσεως, 
παραγωγής και 
αναπτύξεως του 
καλλιτεχνικού αι-
σθήματος των δη-
μοτών, δια παροχής 
αυτοίς πνευματικής 
τροφής, ψυχαγω-
γίας και τέρψεως, 
και δεύτερον χάριν 
λαμπροτέρας εμφα-
νίσεως του Δήμου 
εις τάς επισήμους, 
εορταστικάς αυτού 
εκδηλώσεις». 
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Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΎΟΣ

Ρίτσαρντ Έβανς (Αλεξάνδρεια)

Για πρώτη φορά σ’ έναν τόμο, ένα πανόραμα 
της Ευρώπης του 19ου αιώνα: μιας εποχής 
εθνικών και κοινωνικών συγκρούσεων, από 
την πτώση του Ναπολέοντα μέχρι το ξέσπασμα 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, από τις 
επαναστάσεις του 1830 και του 1848 μέχρι την 
ενοποίηση της Γερμανίας και της Ιταλίας, κι 
από τους ρωσοτουρκικούς πολέμους μέχρι τις 
αναταραχές στα Βαλκάνια.

ΟΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ

Ρόμπερτ Γκέργουορθ (Αλεξάνδρεια)

Για τους δυτικούς Συμμάχους η 11η Νοεμβρί-
ου 1918 ήταν πάντα μια σημαντική ημερο-
μηνία, σημάδι του τέλους ενός πολέμου που 
είχε αφανίσει μια γενιά και της δικαίωσης των 
τρομερών θυσιών τους με την πλήρη κατάρ-
ρευση των κύριων εχθρών, της Γερμανικής, 
της Αυστρο-Ουγγρικής και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Όμως για μεγάλο μέρος της 
υπόλοιπης Ευρώπης, ήταν μια μέρα χωρίς 
σημασία, καθώς η μία χώρα μετά την άλλη 
καταποντιζόταν σε εφιαλτικές συγκρούσεις.

Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΩΝ ΚΒΆΝΤΆ

Άλφρεντ Σαρφ, Ρόμπερτ Κριζ (Ροπή)

Η πρόκληση να κατανοηθεί το νόημα της 
κβαντομηχανικής -το να συνδεθεί με τον οικείο 
κόσμο και τα ζητήματά του- ήταν ένα από τα 
μεγάλα προβλήματα της διανόησης στην αρχή 
του εικοστού αιώνα.

Ο ΚΆΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΆΡΗΓΟΡΙΆΣ

Μίκαελ Φέσελ (Πόλις)

Εάν ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που έχει 
την ανάγκη της παρηγοριάς, η νεωτερική 
φιλοσοφία μοιάζει να έχει εγκαταλείψει το 
σχέδιο να ικανοποιήσει τούτη την επιθυμία. Δεν 
πιστεύουμε πια ότι υπάρχει μια γνώση που να 
μας επιτρέπει από μόνη της να αντιμετωπίζου-
με τα βάσανα της ζωής.

ΆΔΙΚΙΆ, ΤΟ ΚΆΚΟ ΚΆΙ ΤΟ ΆΔΙΚΟ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΆΓΟΎΔΙ

Γκι Σωνιέ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης)

Πρόκειται για μια κλασική στο είδος της μελέτη, 
της οποίας η πρώτη (γαλλική) έκδοση έγινε το 
1979 από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συ-
νεργασία με τον παρισινό εκδοτικό οίκο Belles 
Lettres. Ο Νίκος Σβορώνος στον πρόλογό του 
το χαρακτηρίζει «θεμελιώδη συνεισφορά στη 
μελέτη της νοοτροπίας του ελληνικού λαού και, 
εν πολλοίς, στην ιστορία αυτής της νοοτροπίας»

βιβλιοπροτάσεις για 
το 2019 μείον ένα έτος

Ο «Τύπος 
Ιωαννί-
νων και 
το Βιβλι-
οπωλείο 
«Αναγνώ-
στης», 
διαβάζουν 
ξανά το 
χρόνο που 
έφυγε 
και προ-
τείνουν 
είκοσι 
τίτλους, 
πέντε 
από κάθε 
βιβλιοτο-
μέα, που 
έκαναν 
εντύπωση 
και άρε-
σαν. 
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ΚΆΠΟΙΟΣ ΛΟΎΚΆΣ

Χούλιο Κορτάσαρ (Opera)

Ο Λούκας και οι μονόλογοί του, 
από το δημιουργό του αμφίδρομου 
«Κουτσού»

ΚΟΚΆΛΆ ΆΠΟ ΗΛΙΟ

Μάικ Μακόρμακ (Αντίποδες)

Η ώρα είναι δώδεκα το μεσημέρι και 
σε ένα μικρό χωριό της Ιρλανδίας 
ακούγεται η καμπάνα που χτυπά. 
Καθισμένος στο τραπέζι της κουζίνας, 
ο Μάρκους Κόνγουεϊ, πολιτικός 
μηχανικός, ξεκινά εκείνη ακριβώς 
τη στιγμή έναν νοερό απολογισμό 
της ζωής του, σκέφτεται το γάμο του, 
τα παιδιά του, τη δουλειά του, την 
πολιτική, σε μια χώρα που βρίσκεται 
στη δίνη της οικονομικής κρίσης.

ΤΟ ΤΆΝΓΚΟ ΤΟΎ ΣΆΤΆΝΆ

Λάζλο Κρασναορκάι (Πόλις)

Ο κωμικοτραγικός χορός μιας 
λύτρωσης που δεν έρχεται ποτέ, ένα 
ποιητικό ταξίδι για την αναζήτηση της 
αλήθειας, ένα κείμενο που ξεχειλίζει 
από συμπόνια και ανθρωπιά για τη 
μηδαμινή κουκκίδα που συνιστά η 
ύπαρξή μας μέσα σ’ έναν χαοτικό 
κόσμο.

ΤΙ ΗΞΕΡΕ Η ΜΕΙΖΙ

Χένρι Τζέιμς (Γκούτενμπεργκ-Δαρ-
δανός)

Ο κόσμος των ενηλίκων με τη ματιά 
ενός μικρού κοριτσιού που βρίσκεται 
στο επίκεντρο της διαμάχης των χωρι-
σμένων γονιών του. Ένα εντυπωσιακά 
σύγχρονο μυθιστόρημα γραμμένο το 
1897.

ΠΆΤΡΙΔΆ

Φερνάρντο Αραμπούρου (Πατάκης)

Την ημέρα που η ΕΤΑ καταθέτει τα 
όπλα, η Μπιττόρι πηγαίνει στο νεκρο-
ταφείο για να ανακοινώσει στον άντρα 
της πως αποφάσισε να γυρίσει στο 
χωριό και στο σπίτι τους, που εκείνη 
εγκατέλειψε μετά τον θάνατό του.
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ΟΙ ΠΛΟΎΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΤΟΎ ΖΆΚΟΜΙΝΟΎΣ ΓΚΕΝΣΜΠΟΡΟ

Ρεμπέκα Ντοτρεμέρ (Μεταίχμιο)

Μια κουτρουβάλα, ένα αντίο στην προ-
κυμαία, ένα καλημέρα μέσα σ’ έναν 
κήπο. Ένα πικ νικ, μερικοί αγώνες 
ταχύτητας και η δροσερή σκιά κάτω 
από τη μυγδαλιά. Όλα αυτά. Μια ζωή.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Πίτερ Γκους (Πατάκης)

Ανακαλύψτε την παγκόσμια ιστορία 
από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι τις 
μέρες μας μέσα από ένα εικονογρα-
φημένο ταξίδι από τους δεινόσαυρους 
μέχρι τους Βίκινγκ, από τους Αιγυπτί-
ους μέχρι τους Ρωμαίους, από τους 
ιππότες μέχρι τους θαλασσοπόρους.

ΒΡΙΣΚΟΜΆΣΤΕ ΕΔΩ

Όλιβερ Τζέφερς (Ίκαρος)

Ο Όλιβερ Τζέφερς καλωσορίζει ένα 
νέο κάτοικο του πλανήτη και του 
περιγράφει το θαυμαστό κόσμο στον 
οποίο αφίχθηκε. 

Η ΆΡΠΆΓΗ ΤΟΎ ΠΡΙΓΚΙΠΆ 
ΜΆΡΓΆΡΙΝΗ

Μαρκ Τουέιν (Πατάκης)

Σ’ ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι, ένα 
βραδάκι, τη δεκαετία του 1880, ο 
Μαρκ Τουέιν καθόταν με τις κορούλες 
του, που τον θερμοπαρακαλούσαν να 
τους πει μια ιστορία. Αφού διάλεξαν 
μια εικόνα από ένα περιοδικό, για 
να γίνει μια αρχή, ο Τουέιν άρχισε 
να τους διηγείται το παραμύθι του 
Τζόννυ, ενός φτωχού αγοριού που 
βρέθηκε με κάτι μαγικούς σπόρους 
στην τσέπη

ΜΆΜΆ

Ελέν Ντελφόρζ (Φουρφούρι)

Μαμά. Μια μοναδική λέξη, μια παγκό-
σμια λέξη. Μια λέξη συνώνυμη με την 
αγάπη, την τρυφερότητα, την ανάγκη, 
την ελπίδα, αλλά και μερικές φορές 
με την έλλειψη και την απουσία. 
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ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΆΎΡΟΣ

Μαρία Γαβαλά (εκδόσεις Πόλις)

Ο «Κόκκινος σταυρός» είναι ένα 
μυθιστόρημα πάνω σε αληθινά και 
επινοημένα πρόσωπα, σε πραγμα-
τικά και φανταστικά γεγονότα, με 
δραστικές επεμβάσεις, έτσι ώστε το 
ιστορικό στοιχείο περιπλέκεται με το 
μυθιστορηματικό, όπως ακριβώς το 
παρόν συναντά το παρελθόν και ενίοτε 
συνοδοιπορεί μαζί του.

ΔΎΤΗΣ

Μίνως Ευσταθιάδης (εκδόσεις Ίκαρος)

Ο ντετέκτιβ Κρις Πάπας θα αναγκα-
στεί να την παρακολουθήσει για να 
καταλάβει. Κάποιες φορές το ταξίδι 
στο παρελθόν δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά μια βουτιά στον πυρήνα της 
φρίκης. Εκεί όπου η πραγματικότητα 
υπερβαίνει την ανθρώπινη φαντασία.

ΣΤ’ ΆΜΠΕΛΙΆ

Σταύρος Ζουμπουλάκης (Πόλις)

Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης θυμάται τα 
καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας 
στο χωριό Συκιά της Λακωνίας. Εδώ 
δεν υπάρχει χώρος για εξωραϊστική 
νοσταλγία, αλλά η απροκατάληπτη, 
αν και όχι χωρίς διάθεση κατανόησης 
και τρυφερότητα, ματιά πάνω σε έναν 
κόσμο σκληρό, την ελληνική επαρχία 
της δεκαετίας του ‘60. 

ΜΕΙΖΟΝΆ ΠΟΙΗΤΙΚΆ

Μιχάλης Κατσαρός (Τόπος)

Τα «Μείζονα ποιητικά» του Μιχάλη 
Κατσαρού (1920-1998), ενός από 
τους πιο επιδραστικούς ποιητές στη 
νεοελληνική λογοτεχνία, περιλαμ-
βάνουν το πιο γνωστό, σχολιασμένο 
και πολλαπλώς διαβασμένο έργο του 
ποιητή, δηλαδή τις τρεις συλλογές του 
«Μεσολόγγι» (1949), «Κατά Σαδδου-
καίων» (1953), «Οροπέδιο» (1957).

Ο ΡΎΘΜΟΣ ΤΟΎ ΚΟΣΜΟΎ

Αλέξης Πάρνης (Καστανιώτης)

Ο ρυθμός του κόσμου είναι το τρίτο 
μέρος της τριλογίας του Αλέξη Πάρνη, 
που άρχισε με την Οδύσσεια των δι-
δύμων και συνεχίστηκε με το Ο άλλος 
εμφύλιος. Ένα μυθιστόρημα όπου 
οι ήρωες αναζητούν τον πνευματικό 
ηθικό άθλο που θα δώσει ανθρώπινη 
διάσταση στο τυφλό ένστικτο της 
αυτοσυντήρησης.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΊΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΊΚΟΥ ]

Καταρχάς, τα άλμπουμ με χριστουγεννιάτικα 
κομμάτια δεν είναι μια πρόσφατη ιστορία. 
Ό,τι ακούτε στους δρόμους των Ιωαννίνων 
προέρχεται από παλιότερα συνήθως, όπως 

για παράδειγμα τις μέρες δόξας του Ντιν Μάρτιν και 
το Let it snow που ο πιο κουλ άνθρωπος που περπά-
τησε σε αυτή τη γη, ηχογράφησε to 1945.
Εκτός από τον Μάρτιν όμως, χριστουγεννιάτικα άλ-
μπουμ αποπειράθηκαν και τύποι που ενδεχομένως 
δεν φαντάζεστε.
Για παράδειγμα, ο Μπομπ Ντίλαν έχει τέτοιο δίσκο, 
από το 2009, με τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά, 
όπως το The first Noel. Ο δίσκος δεν είναι κάτι ιδι-
αίτερο πάντως, δεδομένου του μεγέθους του Ντίλαν.
Το 2003 στον πειρασμό υπέκυψαν οι Jethro Tull με 
το Christmas Album και το εξώφυλλο που με λίγο θα 
διαφορετικό φωτισμό θα παρέπεμπε στους Burzum.  
Ωστόσο, η μπάντα έχει γράψει μέχρι και δικά της 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ο Άντερσον είναι 
πάντα τρομερός όταν κάνει πειράματα με κλασικά 
κομμάτια.
Επίσης, οι Lynyrd Skynyrd έχουν τέτοιο δίσκο, όπου 
έχουν βάλει τον Άι Βασίλη σε φορτοταξί και τρα-
γουδάνε κομμάτια που έχουν στον τίτλο τους λέξεις 
όπως το “messin’». Γιατί όλα στο νότο, κάπως έτσι 
τραγουδιούνται.
Χριστουγεννιάτικο άλμπουμ έχει επίσης ο… Ρομπ 
Χάλφορντ, αυτή η τεράστια περσόνα του heavy 
metal, έχει το Winter songs με τους Halford. Ναι, 
έχει και χριστουγεννιάτικα μέσα…
Στο ίδιο κλίμα, οι Twisted Sister και ο ίσως πιο κα-
κομούτσουνος περφόρμερ του χώρο Ντι Σνάιντερ, 
έχουν φτιάξει το A twisted Christmas που είναι… 
ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. 
Ένα EP με χριστουγεννιάτικα κομμάτια έχει μέχρι και 
ο Χέντριξ. Ναι, η γαλαξιακή κιθαριστική οντότητα 
έχει παίξει τον «Μικρό τυμπανιστή» σε ένα επικό χρι-
στουγεννιάτικο μέντλεϊ. Και τα Τρία μικρά αρκουδά-
κια επίσης (δεν κάνω πλάκα)…
Εξαιρετικοί στο ρόλο είναι ο Τζόνι Κας που έχει ηχο-
γραφήσει διάφορα χριστουγεννιάτικα στην καριέρα 
του που κάνει τον κόσμο να μοιάζει μικρότερος από 
ό,τι είναι, όπως επίσης και ο Μπιγκ Κρόσμπι, αλλά 
και ο Τζέιμς Μπράουν καθώς και ο Έλβις.
Κάπως παράταιρη είναι η χριστουγεννιάτικη εκδοχή 
του gangsta rap. Το 1996, η Death Row βγάζει το δικό 
της γιορτινό άλμπουμ με τύπους όπως ο Snoop Dogg.
Δύο όμως είναι οι απόλυτα κορυφαίοι χριστουγεννιά-
τικοι δίσκοι όλων των εποχών, που τους ακούς και 
καλοκαίρι χωρίς πρόβλημα: το «Christmas gift» του 
Φιλ Σπέκτορ και το «Christmas album» των Beach 
Boys. 

Χριστουγεννιάτικα 
άλμπουμ: Έχουν 
βγάλει αυτοί που 
δεν φαντάζεστε…
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[ ΤΟΥ ΓΊΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΊΚΟΥ ]

Το Netflix έχει μέχρι στιγμής ένα πα-
ράξενο ρεκόρ: δύο σειρές του με ανα-
φορά στο Βερολίνο είναι από τις κα-
λύτερες του τελευταίου χρόνου.

Για το Babylon Berlin που βασίζεται στο 
«Βρεγμένο ψάρι» του Φόλκερ Κούτσερ τα 
έχουμε πει ήδη εδώ: μεσοπόλεμος, ναζί σε 
άνοδο, λαός σε απόγνωση και σύγχυση και 
τρελές νύχτες σε κλαμπ που ούτε τα πλησιά-
ζουν τα σημερινά.
Τώρα, τον πρώτο του κύκλο έχει κάνει το 
Dogs of Berlin: σύγχρονη εποχή, μπάλα, 
νεοναζί, παρακμή του καπιταλισμού και άν-
θρωποι με αναφορά στον τόπο που ζούνε: το 
Βερολίνο. 
Έχει σημασία ο τόπος της αναφοράς, γιατί 
σε όλο το συνονθύλευμα παρακμιακών κατά 
βάση προσωπικοτήτων, υπάρχουν όλων των 
ειδών οι Γερμανοί: Κροάτες, Τούρκοι, Λιβα-
νέζοι, γηγενείς, Αφρικάνοι, Έλληνες. Αλλά 
είναι πρώτα Βερολινέζοι όμως, με συνείδη-
ση Γερμανού και αναφορές στο παρελθόν και 
στις ρίζες τους.
Καταρχάς, η σειρά δέκα επεισοδίων επανα-
λαμβάνει σε κάθε «στροφή» της, πόσο ανόη-
τος και εχθρικός σε κάθε τι ανθρώπινο, είναι 
ο ρατσισμός και ο φασισμός. 
Οι ήρωες είναι σχεδόν όλοι «από αλλού» 
αλλά είναι ταυτόχρονα εκεί. Αυτοί είναι οι 

Γερμανοί του σήμερα, όχι μόνο γιατί μιλούν 
γερμανικά, αλλά γιατί σκέφτονται και πράτ-
τουν έτσι. Ο Λιβανέζος και ο Κροάτης μαφι-
όζος του τζόγου πλακώνονται για να ορίσουν 
τα σύνορα του κέρδους τους, εις βάρος του 
Λιβανέζου, του Κροάτη, του Τούρκου, του 

Γερμανού μικροαστού ή και προλετάριου, 
που βυθίζεται στη γυαλιστερή παρακμή. 
Η σειρά συνθλίβει την πολιτική ορθότητα, 
υπενθυμίζοντας ότι πάντα και σε όλα, χρειά-
ζεται μια «λαϊκή oξύνοια» και μια αναλυτική 
ικανότητα, όχι ακαδημαϊκή, αλλά διαπαιδα-
γωγημένη από την κοινωνία την ίδια. 
Στο φόντο της σειράς, η μπάλα και μια συ-
ζήτηση που σοβεί στη Γερμανία και αλλού: 
ποιοι είναι πιο ντόπιοι από τους ντόπιους; 
Πριν από λίγο καιρό, ο Άδωνης Γεωργιάδης 
έκανε ένα αφελές φαινομενικά, αλλά ουσι-
αστικά επικίνδυνο στην πραγματικότητα για 
τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για έναν τύπο που 
εκτός από ότι ξέρει διαστημικό μπάσκετ, έχει 
όλα εκείνα που «απειλούν» τον κόσμο τύπων 
σαν τον αντιπρόεδρο της ΝΔ: είναι «από αλ-
λού», αλλά μιλάει και σκέφτεται «σαν εμάς», 
είναι «διαφήμιση για τη χώρα», αλλά δεν εί-
ναι «σαν εμάς» και το κυριότερο «είναι από 
τα Σεπόλια αλλά έχει πιο πολλά λεφτά από 
εμάς». 
Εν τέλει, το Dogs of Berlin είναι καθηλωτικό, 
με αρκετά ψεγάδια καλλιτεχνικής φύσης, τα 
οποία όμως καλύπτονται από τη δύναμη της 
ιστορίας. Οι χαρακτήρες είναι πραγματικά 
κακοί, ηλίθιοι, τίμιοι, οι τσαμπουκάδες ανα-
παριστώνται πολύ κοντά  στην πραγματική 
τους εξέλιξη. Επίσης, η σειρά είναι σαν την 
πόλη: απίστευτα σκληρή, αλλά με μια εξίσου 
σκληρή γοητεία.  

Όπου βλέπεις Βερολίνο… τρέχα
Η σειρά συνθλίβει 
την πολιτική ορθό-
τητα, υπενθυμίζο-
ντας ότι πάντα και 
σε όλα, χρειάζεται 
μια «λαϊκή oξύνοια» 
και μια αναλυτι-
κή ικανότητα, όχι 
ακαδημαϊκή, αλλά 
διαπαιδαγωγημένη 
από την κοινωνία 
την ίδια. 

https://typos-i.gr/article/babylon-berlin-mia-seira-gia-th-baimarh-poy-den-3erete
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