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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Το κτίριο της πρώην Παπαζόγλειου 
Υφαντικής Σχολής είναι πια άδειο, 
και ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο 
κεφάλαιο στην ιστορία του. Μετά 

από 40 χρόνια λειτουργίας ως σχολείο (γυ-
μνάσιο και στη συνέχεια νηπιαγωγείο), η 
Παπαζόγλειος Σχολή θα συνεχίσει να έχει 
έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε άλλο 
επίπεδο όμως. Στο σημαντικό διατηρητέο 
αυτό κτίριο, θα στεγαστεί το επόμενο διά-
στημα το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.
Τη μετακόμιση αυτή, το Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων, το οποίο σήμερα φιλοξενείται 
στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο 
Ηπείρου, την περίμενε από τότε που δη-
μιουργήθηκε το 2015. Ωστόσο, η υπόθεση 
δεν ήταν εύκολη. Κι αυτό επειδή υπήρχε 
ένα νηπιαγωγείο. Ο Δήμος Ιωαννιτών είχε 
συμφωνήσει με το σχέδιο του Πανεπιστη-
μίου, και είχε αναλάβει να βρει τον χώρο 
για τη μεταστέγαση του σχολείου ως όφει-
λε εξάλλου. Τελικά, τα πράγματα αποδεί-
χτηκαν (ή έγιναν) πιο δύσκολα, χωρίς να 
λείψει η κοινωνική και πολιτική ένταση 
(διαβάστε εδώ). Με την κατάσταση να κα-
ταλήγει... σε γρίφο, το 1ο νηπιαγωγείο Ιω-
αννίνων μετακόμισε στο σχολικό συγκρό-
τημα της πρώην Καπλανείου Σχολής.

Την ίδια ώρα, η διαχειριστική επιτροπή 
του αυτόνομου Κληροδοτήματος «Αγγε-
λική Παπαζόγλου», όπου ανήκει το κτί-
ριο, προετοιμάζεται για την υποδοχή της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής. 
Το τελευταίο διάστημα, έχουν γίνει στο 
εσωτερικό της Παπαζόγλειου Σχολής ερ-
γασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης 
πρόχειρων κατασκευών, ενώ το Κληρο-
δότημα και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
συνεργάζονται για να καθορίσουν όλα όσα 
απαιτούνται σε πρώτη φάση για τη στέγα-
ση της Αρχιτεκτονικής το αμέσως επόμε-
νο διάστημα.
Ο «Τύπος Ιωαννίνων» επισκέφθηκε το 
εσωτερικό του κτιρίου. Η γενική διαπί-
στωση είναι ότι οι επισκευές που απαιτού-
νται, δεν είναι πολλές για τη νέα χρήση. 
Καταρχάς πρόκειται για ένα μεγάλο κτίριο 
-η δεκαετία του ’70, ίσως και νωρίτερα, 
έγινε κτιριακή επέκταση στο πίσω μέρος 
για την εξυπηρέτηση των δικαστηρίων 
που στεγάζονταν τότε εκεί. Ένα κτίριο ψη-
λοτάβανο, με πολλά παράθυρα.
Πέραν της λειτουργικότητας του κτιρίου 
όμως, υπάρχει και ένα ζήτημα διατήρη-
σης και αποκατάστασης της μνημεια-
κότητας. Σε ένα δωμάτιο βρίσκονται συ-
γκεντρωμένα σε κουτιά θραύσματα από 
πλούσια οροφογραφία του μπαλκονιού, 
ενώ στο υπόγειο κείτονται διακοσμητικά 

στοιχεία, που αποκόπηκαν από τον περί-
βολο του κτιρίου. Στο υπόγειο, ιδιαίτερα 
ευρύχωρο, υπάρχει και το παλιό πηγάδι 
του κτιρίου, αλλά μισό…, καθώς «καλύ-
φθηκε» από την κτιριακή επέκταση. 
Η πρώην Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή 
χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα του 
νεοκλασικισμού -με αετώματα, κορινθι-
ακά κιονόκρανα, ακροκέραμους και πρό-
πυλο δωρικού ρυθμού. 
Ως αρχιτεκτόνημα αποδίδεται στον δημο-
μηχανικό Περικλή Μελίρρυτο. Τα τελευ-
ταία χρόνια, όμως, υπάρχει μια αμφισβή-
τηση για το ποιος δημιούργησε το κτίριο, 
με την έρευνα να συνεχίζεται. Το κτίριο 
χτίστηκε ως κατοικία. Σε αυτό το σπίτι 
έμενε η Αγγελική Παπάζογλου, η οποία 
πέθανε το 1891. Με τη διαθήκη της, η Πα-
πάζογλου δώρισε την κινητή και ακίνητη 
περιουσία της για διάφορες δράσεις προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου, ορίζο-
ντας παράλληλα μια επιτροπή διαχείρι-
σης της περιουσίας της. Την οικία της την 
έδωσε με σκοπό να γίνει υφαντική σχολή 
–κάτι που επιτεύχθηκε περιστασιακά. Για 
πολλές δεκαετίες, το κτίριο αυτό συνδέ-
θηκε με τη λειτουργία των δικαστηρίων 
της πόλης, πριν αυτά αποκτήσουν δικό 
τους «σπίτι», το Δικαστικό Μέγαρο… (δια-
βάστε περισσότερα εδώ).

Παπαζόγλειος Σχολή: 
Η επόμενη μέρα

Ένα από τα μεγαλύτερα 
θραύσματα της οροφογραφίας 

Η πρόσοψη της Παπαζόγλειου Σχολής, 
με τη ράμπα που είχε τοποθετηθεί για τα νήπια 

Τα διακοσμητικά στοιχεία 
που έχουν αποσπαστεί

Το μισό πηγάδι 
στο υπόγειο του κτιρίου

https://typos-i.gr/article/me-h-xwris-ypografh-periklh-melirrytoy
https://typos-i.gr/article/me-h-xwris-ypografh-periklh-melirrytoy
https://typos-i.gr/article/papazogleios-h-fytozwoysa-yfantikh-sxolh
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Έκθεση για τα βασικά μεγέθη 
του τουρισμού στην Περιφέρεια
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Τι είναι 
τουριστικά 
η Ήπειρος; 
Καταρχάς, 

είναι η περιοχή 
που επισκέπτονται 
κυρίως άνθρωποι 
από την Αλβανία, 
μετατρέποντας σε 
μια μικρή «εκδί-
κηση» το φυλετικό 
«αστειάκι» της 
δεκαετίας του ’90 
για τους Αλβανούς 
τουρίστες.
Δεύτερον, είναι μια 
Περιφέρεια που 
από πολύ χαμηλά 
μεγέθη, έχει αρχί-
σει να αυξάνεται. 
Πάντα με την 
υπόμνηση μιας 
συζήτησης που γί-
νεται πλέον σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, 
για τις επιπτώσεις 
του τουρισμού, 
αλλά και το μεγάλο 
σκεπτικισμό για 
την οικονομική 
θεωρία περί «βα-
ριάς τουριστικής 
βιομηχανίας», η 
Ήπειρος είναι μια 
περιοχή που ζει μια 
μικρή ανάπτυξη, 
καθυστερημένα σε 
σχέση με άλλες πε-
ριοχές της χώρας.
Σύμφωνα λοιπόν 
με την έρευνα 
του Ινστιτούτου 
Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρή-
σεων (INSETE), 
τα μεγέθη, ανά 
εγγενή κατηγορία 
και κατηγορίες 
επίδρασης στην 
οικονομική ζωή 
της Ηπείρου, είναι 
τα εξής:

Η έρευνα υπολογίζει με βάση την έρευνα 
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ότι από 
το 2010 ως το 2018, ο τουρισμός στην 
Ήπειρο απασχολεί 1,7% περισσότερους 
εργαζόμενους: Από 12,8% το 2010, στο 
14,5% το 2018. Αυτά, συνιστούν το 13,3% 
της απασχόλησης, στην Ήπειρο. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Το 2018 στην Ήπειρο καταγράφηκαν 
431 ξενοδοχειακές μονάδες, 8.850 
δωμάτια και 17.931 κλίνες. Τη μερίδα 
του λέοντος καταλαμβάνουν τα 
Γιάννενα και η Πρέβεζα και τα λιγό-
τερα, διαθέτει η Άρτα. Σε σύγκριση 
με το 2010, έχουν δημιουργηθεί 70 
περισσότερες μονάδες και περίπου 
2.500 περισσότερες κλίνες. Από τα 
στατιστικά ενδιαφέροντα, είναι ότι 
τα Γιάννενα διαθέτουν κατά μεγάλο 
ποσοστό κλίνες σε πεντάστερες μο-
νάδες, ενώ η πιο τουριστική Πρέβε-
ζα, σε τριών αστέρων. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-
ΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΙΑ
Το 2018 η Ήπειρος είχε 7.995 ενοικι-
αζόμενα δωμάτια, βασικά σε Πρέ-
βεζα (4.980) και Θεσπρωτία (1.669), 
τους πιο καλοκαιρινούς (άρα και 
μαζικούς) τουριστικούς της προορι-
σμούς.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών 
είναι από την Αλβανία (231.000 το 2018), 
αλλά περισσότερα βράδια κάθονται οι 
Γερμανοί (896.000 διανυκτερεύσεις το 
2018. Επίσης, οι Γερμανοί ξοδεύουν τα 
περισσότερα χρήματα ανά επίσκεψη, 
ενώ οι Αλβανοί είναι περιστασιακοί-σύ-
ντομοι επισκέπτες. Μέσα σε δύο χρόνια 
(2016-2018) ήρθαν 200.000 περισσότεροι 
άνθρωποι στην Ήπειρο. Σε επίπεδο οκτα-
ετίας (2010-2018) ο αριθμός των αλλο-
δαπών επισκεπτών υπερδιπλασιάστηκε: 
Από 58.205 το 2010, πήγε σε 118.962 το 
2017. Αντίθετα, ο αριθμός των ημεδα-
πών επισκεπτών μειώθηκε κατά 14.000 
περίπου. Η μέση πληρότητα τέλος, είναι 
μικρότερη από το 2010: 30,6% το 2017, 
32,7% το 2010. 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Το 2010 ήρθαν στα Γιάννενα 59.579 επιβάτες εσωτερικού και 269 επιβάτες εξωτε-
ρικού. Το 2018 ήρθαν αρκετά λιγότεροι επιβάτες εσωτερικού, 44.456, αλλά πολύ 
περισσότεροι εξωτερικού, 9.845. Ο αριθμός των αεροπορικών αφίξεων δηλαδή, 
μειώθηκε, λόγω της σημαντικής μείωσης στους επιβάτες εσωτερικού. Το 2013 
αποβιβάστηκαν 799.402 επιβάτες στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Το 2018, 932.483 
επιβάτες. Η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων είναι σε επίπεδα 2013. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συνολικά, το 2010 επισκέφθηκαν 25.319 άνθρωποι τα μουσεία και 42.796 τους 
αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως σε Γιάννενα και Πρέβεζα (Δωδώνη-Νικόπολη). 
Το 2018 οι αριθμοί υπερδιπλασιάστηκαν: 65.276 στα μουσεία, 91.051 σε αρχαιο-
λογικούς χώρους, με αύξηση σε σημεία ενδιαφέροντος και σε Άρτα-Θεσπρωτία. 

http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
http://www.insete.gr/el-gr/
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1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Γλυκερία μαζί 
με Ασλανίδου
Σήμερα, η Γλυκερία εμφανίζεται μαζί με τη Με-
λίνα Ασλανίδου στον Φρόντζο. Προπώληση 13 
ευρώ (κιόσκι ticketsioannina στην πλατεία, 
viva.gr), 15 ευρώ στην είσοδο. Οι πόρτες ανοί-
γουν στις 20.00, έναρξη στις 21.00

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Ο Christopher King 
στο Μουσείο «Θ. Παπαγιάννης»

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Ρεσιτάλ κιθάρας του Κωνσταντίνου Βρέλλη

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

... Και Μάλαμας 
στον Φρόντζο
Ο Σωκράτης Μάλαμας θα είναι στα Γιάννενα, 
στις 2 Σεπτεμβρίου, για μια συναυλία στο υπαί-
θριο θέατρο της ΕΗΜ. Τα εισιτήρια διατίθενται 
ήδη στο viva.gr αντί 13 ευρώ. Στην πόρτα θα 
κοστίζουν 15 ευρώ. Προπώληση στο κιόσκι της 
κεντρικής πλατείας, στον Πολυχώρο Αγορά και 
στον «Γερμανό»., στο Ρολόι.

Ο μουσικός παραγωγός, ερευνητής, συλλέκτης 
και συγγραφέας Κρίστοφερ Κινγκ, που έχει 
συνδέσει τα τελευταία χρόνια το όνομά του 
με την Ήπειρο, και δη με το Ζαγόρι, πηγαίνει 

στον επόμενο «σταθμό» μαζί με το βιβλίο του «Ηπει-
ρώτικο Μοιρολόι». Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, στις 

20:30, θα βρίσκεται στο Μουσείο «Θ. Παπαγιάννης» 
στο Ελληνικό Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των παράλλη-
λων εκδηλώσεων του 10ου συμποσίου γλυπτικής.
Ο Κινγκ θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο του 
ενώ επίσης θα παίξει σπάνιες, παλιές ηχογραφήσεις 
ηπειρώτικης μουσικής από τη συλλογή του.

Ρεσιτάλ κιθάρας θα δώσει 
ο Κωνσταντίνος Βρέλλης 
την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρί-
ου, στις 20:30, στο Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης «Θ. Παπαγιάν-
νης» στο Ελληνικό Ιωαννίνων, στο 
πλαίσιο του 10ου συμποσίου γλυ-
πτικής.
Ο Κωνσταντίνος Βρέλλης γεννή-
θηκε στα Γιάννενα το 1966. Από το 
2009 διδάσκει στο ωδείο «Φίλιππος 
Νάκας». Παράλληλα, μαζί με την 
αδελφή του, έχει τη διαχείριση του 
Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας Παύ-
λου Βρέλλη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
* Photo: Τύπος Ιωαννίνων/Δημήτρης 
Κατσάνος (από παλιότερη εκδήλωση 
στο Μουσείο ‘Θ. Παπαγιάννης’) 
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ΘΕΑΤΡΟ

Την παράσταση «Τρωά-
δες» του Ευριπίδη πα-
ρουσιάζει το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 

σε συνεργασία με το Politheatro 
| performing arts, την Τετάρτη 4 
Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Μου-
σείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων
Οι Τρωάδες είναι ένα εμβλημα-
τικό αντιπολεμικό έργο που κα-
ταγγέλλει την αυθαιρεσία των 
νικητών έναντι των ηττημένων. 
Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Θο-
δωρή Γκόγκου, επιχειρεί να ανα-
δείξει το διαχρονικό και πάντα 
επίκαιρο μήνυμα του έργου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόγκος
Μουσική σύνθεση: Περικλής 

Μπουλουχτσής
Μουσική-φωνητική διδασκαλία: 
Βασίλης Κονταξής
Σχεδιασμός αφίσας/ Οργάνωση 
παραγωγής: Σεμέλη Παπαοικο-
νόμου
Παίζουν οι: Δέσποινα Βαλσαμί-
δου, Στέλιος Βασιλείου, Χρύσα 
Καρρά, Λάμπρος Κορέλης, Ελένη 
Κουλογιάννη, Μάχη Κουνάβου, 
Αναστασία Μοναστηρίδου, Κων-
σταντίνα Ραυτοπούλου-Λίγγα, 
Κωνσταντίνα Νάστου, Αλέξαν-
δρος Ντάκης, Κατερίνα Τσιλώνη
Και ο μικρός Βασίλης Σταύρου
Η είσοδος στην παράσταση είναι 
ελεύθερη για το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορί-
ες στο Μουσείο, στο τηλέφωνο 
26510 64065, καθημερινά, εκτός 
Τρίτης,10:00-18:00.

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

Οι «Τρωάδες» 
στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας
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Θρόνοι και δράκοι 
πριν τον Τζον Σνόου

ΤΟ GAME OF THRONES… ΠΡΊΝ ΤΟ GAME OF THRONES

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To Song of Ice and Fire, 
το ατέλειωτο ακόμα (και 
μάλλον… για πάντα) έργο 
του Τζώρτζ Μάρτιν, δεν 

είναι και το απαύγασμα πρωτο-
τυπίας.
Προφανώς, δεν υπάρχει παρθε-
νογένεση στην τέχνη (και σχε-
δόν πουθενά), ούτε οι συγκρίσεις 
μπορούν να είναι τελεολογικές, 
στο θέμα των ομοιοτήτων. Ωστό-
σο, ο κος Μάρτιν δεν ξύπνησε 
ένα πρωί και είπε «μαν μου, θα 
γράψω επίτομο για δράκους, 
σπαθιά, θρόνους». Είχε διαβάσει 
πιο πριν το «Sorrow, Memory 
and Thorn» του Ταντ Γουίλιαμς.
Ο Γουίλιαμς δεν είναι κανένας 
τυχαίος. Εκτός από την τριλογία 
(που είναι τέσσερις τόμοι στα αγ-
γλικά), είναι και ένας από τους 
δημιουργούς του Aquaman της 
DC Comics, είναι επίσης θεατρι-
κός συγγραφέας, μουσικός κ.α.
Το 1988 και ενώ εργαζόταν στην 
Apple, κυκλοφόρησε το πρώ-
το βιβλίο της τριλογίας του, το 
Dragonbone Chair. Εκεί, το βα-
σικό σημείο αναφοράς ήταν ένας 
θρόνος από κόκαλα δράκου και 
μια συνωμοσία που εξυφαινόταν 
γύρω του. 
Σας θυμίζει κάτι; Καλά σας κάνει.
Το έργο του Γουίλιαμς, παρότι 
δεν έχει την ίδια λογοτεχνική 
γοητεία του (μάστορα) Μάρτιν 
και χάνει πολύ σε στοιχεία ρεα-

λισμού και χαρακτήρων, τα έχει 
πει πρώτο, τα περισσότερα από 
όσα διαβάζονται στο  SoIaF. 
Ο Μάρτιν δεν έχει αρνηθεί ότι 
εμπνεύστηκε πολύ, ειδικά από 
το πρώτο βιβλίο της σειράς, το 
Dragonbone Chair, και ότι κά-
πως έτσι ξεκίνησαν πολλά, σε 
ό,τι αφορά το SoIaF. Ο Γουίλιαμς 
από την άλλη, έχει υπάρξει ακό-
μα και οικοδεσπότης του Μάρτιν 
σε εκδήλωση υπογραφής βιβλί-
ων. 
Με τη δημοσιότητα που πήρε 
το έργο του Μάρτιν όμως, λόγω 
φυσικά της τηλεοπτικής μετα-
φοράς, ήταν αναπόφευκτες οι 
συγκρίσεις των δύο έργων.
Οι ομοιότητες είναι αρκετές, όχι 
τόσο σε ύφος, αλλά σε γεγονότα 
και ρόλους. Εάν διαβάσετε προ-
σεκτικά, ειδικά τον πρώτο τόμο 
του τρίτου βιβλίου, ίσως βρείτε 
και το σημείο που έμπνευσε και 
τους δημιουργούς της τηλεοπτι-
κής σειράς για τη χρονική ακο-
λουθία του τέλους που έδωσαν.
Ο Γουίλιαμς επέστρεψε στο 
Όστεν Αρντ, τον κόσμο όπου 
λαμβάνουν χώρα τα τεκταινόμε-
να στα βιβλία του, με μια νέα τρι-
λογία, η οποία δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμα. Βέβαια, είναι πολύ 
πιο συνεπής από τον Μάρτιν, 
ο οποίος φαίνεται ότι θα σπά-
σει το δικό του ρεκόρ χρονικής 
απόστασης μεταξύ δύο βιβλίων, 
μέχρι να εκδώσει το επόμενο του 
SoIaF…

https://www.theguardian.com/books/2017/jan/17/tropes-trolls-and-trump-meet-one-of-george-rr-martins-favourite-fantasy-writers-tad-williams
https://www.theguardian.com/books/2017/jan/17/tropes-trolls-and-trump-meet-one-of-george-rr-martins-favourite-fantasy-writers-tad-williams
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1987 οι REM ήταν μια μπάντα που ούτε 
φανταζότανε ότι σε μια πενταετία, θα γινό-
ταν δημοφιλέστερη και του Μπόνο ακόμα, 
χάρη σε τραγούδια που ήταν υποδεέστερα 

του πέμπτου τους άλμπουμ, του Document.
Είχαν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια από το πρώ-
το, καταπληκτικό άλμπουμ της τετράδας από την 
Αθήνα (της Τζώρτζια, όχι της Αττικής) και τα δείγ-
ματα γραφής τους ήταν εξίσου καλά. Το Document 
λοιπόν, ως πέμπτο άλμπουμ μιας ψιλοπόστ πανκ,  
ψιλοεναλλακτικής μπάντας, έπρεπε να είναι «ώρι-
μο». Δεν ήταν και αυτό αποτέλεσε και το μεγαλύτε-
ρο προτέρημά του.
Επίσης, το άλμπουμ που αυτές τις μέρες (31 Αυγού-

στου) συμπληρώνει τα 32 του χρόνια, ήταν το πρώ-
το που ηχογράφησε η μπάντα με τον Σκοτ Λιτ, έναν 
παραγωγό που έμελλε να της αλλάξει την πορεία. 
Το Document είχε αρκετά από τα συστατικά που 
χρειάζονται για ένα καλό δίσκο: Είχε δύο τουλάχι-
στον χιτάρες, το The One I Love και το It’s the End 
of the World as We Know It (And I Feel Fine), είχε 
πολιτικό στίχο, είχε ακόμα και διασκευές, από τους 
Wire (Strange).
Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησαν το Green, το 
οποίο ήταν κατώτερο του Document αλλά είχε ένα 
τραγούδι που ταίριαζε καλύτερα στο Document (το 
Turn Your Inside Out) και μετά, ήρθαν τα Losing 
My  Religion κ.λπ. που επανασύστησαν εμπορικά 
τη μπάντα, ως κάτι αρκετά διαφορετικό όμως, από 
αυτό που ήταν μέχρι τότε. 

Το «Ντοκουμέντο» των REM
32 ΧΡΟΝΊΑ ΑΠΟ ΤΟ DOCUMENT

https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_End_of_the_World_as_We_Know_It_(And_I_Feel_Fine)
https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_End_of_the_World_as_We_Know_It_(And_I_Feel_Fine)
https://www.youtube.com/watch?v=YiP-KuR1l8M&list=PLv8ZCmeG525YIkSEbyFsgcou4t7MtlIJA
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Ο δημοτικιστής από τα Γιάννενα 
και τα «Ευαγγελικά»

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Αλέξανδρος Πάλλης γεννήθηκε 
στον Πειραιά, αλλά η καταγωγή 
του ήταν από τα Γιάννενα. Το θυ-
μίζει, σε ένα μικρό βαθμό, ένας 

μικρός δρόμος που είναι κάθετος στη Δω-
δώνης, στο ύψος περίπου της Στρατολο-
γίας.
Η οικογένειά του είχε ρίζες στην Παρα-
μυθιά. Ένας από τους προγόνους του, ο 
Λάμπρος Πάλλης, ήταν αυτός που εγκα-
ταστάθηκε στα Γιάννενα. Άλλα μέλη της 
οικογένειας έζησαν στην Άρτα (ο Μπαλά-
νος Πάλλης, πρόξενος της Γαλλίας), στις 
Σέρρες, αλλά και στο Λιβόρνο.
Υπήρχε μάλιστα και αρχοντικό των Πάλ-
ληδων στα Γιάννενα, το οποίο ήταν έργο 
του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου και 
δεν υπάρχει πια. 
Ο Αλέξανδρος Πάλλης ήταν από τους 
προμάχους της δημοτικής γλώσσας. Με-
τέφρασε Σαίξπηρ στη δημοτική, ενώ 

έγραψε πεζά και ποιήματα με την ίδια 
γλωσσική συνέπεια. Το σημαντικότερό 
του έργο θεωρείται η μετάφραση της Ιλιά-
δας στη δημοτική, σε δεκαπεντασύλλαβο.
Ωστόσο, η μετάφραση των Ευαγγελίων 
στη δημοτική, ήταν αυτή που προκάλε-
σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές 
αναταραχές στην ελληνική κοινωνία. Ο 
Πάλλης, ο οποίος ζούσε τότε στο Λονδίνο 
και ασχολούνταν με το εμπόριο, εκτύπω-
σε τη μετάφραση με έξοδα της βασίλισσας 
Όλγας, στην Αλεξάνδρεια. Η εφημερίδα 
«Ακρόπολις» αποφάσισε να αναδημοσιεύ-
σει τις μεταφράσεις του έργου που κυκλο-
φορούσε στους κύκλους της διασποράς, 
με απόφαση του διευθυντή της, Βλαση 
Γαβριηλίδη.
Η αντίδραση ήρθε από το πανεπιστήμιο 
και τους γλωσσοαμύντορες αρχαιολάτρες. 
Στις 7 Νοεμβρίου η αστυνομία άνοιξε πυρ 
κατά διαδήλωσης γλωσσοαμυντόρων και 
τα θύματα ήταν τουλάχιστον οκτώ νεκροί 
και 70 τραυματίες.

Η «Ακρόπολις» ανέστειλε την έκδοση, 
ακόμα και η κυβέρνηση Θεοτόκη και η 
ηγεσία της αθηναϊκής εκκλησίας, παραι-
τήθηκαν.
Ο Πάλλης συνέχισε να εργάζεται υπέρ της 
δημοτικής γλώσσας, στηρίζοντας και οι-
κονομικά τις προσπάθειες της εποχής. Ο 
γιος του, ο Αλέξανδρος-Αναστάσιος, γεν-
νήθηκε και πέθανε στη Βομβάη, αφού 
πρώτα διετέλεσε γενικός γραμματέας της 
Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας και μέλος 
της Επιτροπής Ανταλλαγής Πληθυσμών 
της Συνθήκης της Λωζάνης. Η μητέρα 
του, Ιουλία-Ελίζα, ήταν από την οικογέ-
νεια των Ράλληδων.
Η βιβλιοθήκη της οικογένειας Πάλλη δω-
ρήθηκε στην Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, της 
οποίας εκ των πρωτεργατών ήταν ο Αλέ-
ξανδρος, υιός. 
Η προτομή του πατέρα, βρίσκεται στον 
παραλίμνιο δρόμο, στη Διονυσίου Φιλο-
σόφου, φιλοτεχνημένη από τον Κώστα 
Δημητριάδη.
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Ο Αλέξανδρος 
Πάλλης ήταν 
από τους προ-
μάχους της 
δημοτικής 
γλώσσας. Η 
μετάφραση των 
Ευαγγελίων 
στη δημοτική, 
ήταν αυτή που 
προκάλεσε μια 
από τις μεγαλύ-
τερες κοινωνι-
κές αναταραχές 
στην ελληνική 
κοινωνία.

Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...
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