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Τα Γιάννενα, τον Οκτώβριο του 1940, ήταν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο 
κοντά στο μέτωπο με τους Ιταλούς εισβολείς. Εκείνο το ξημέρωμα της 
28ης Οκτωβρίου, πάνω στην εθνική έπαρση, τίποτα δεν προμήνυε ενδε-
χομένως ότι η πόλη θα υφίστατο βαριές τις πολεμικές συνέπειες, με βομ-
βαρδισμούς από την ιταλική και γερμανική αεροπορία που διαπέρασαν 

ακόμα και το πιο κεντρικό της σημείο και με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της 
πόλης εκτοπισμένο και δολοφονημένο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο πόλεμος είναι απώλεια, τραγωδία, θάνατος και εξανδραποδισμός, είτε είναι «δί-
καιος», είτε «άδικος». Πέρα από την παραδεκτή θεωρητική περιγραφή όμως, υπάρ-
χει και η στάση ενός ολόκληρου λαού που, σχεδόν ομοιογενώς αντιστάθηκε στις 
ναζιστικές και φασιστικές στρατιές. Αυτό έγινε είτε το σύντομο διάστημα του αλ-
βανικού μετώπου, όπου αυτός ο λαός ξεπέρασε το φτωχό του εξοπλισμό, τα οργα-
νωτικά προβλήματα και τη μηχανική κατωτερότητα, είτε αργότερα, αντιστεκόμενος 
στα βουνά της Ελλάδας στο στρατό του Άξονα και τους εγχώριους συνεργάτες του.

Το ξέσπασμα του πολέμου έχει ακόμα πολλές κρυφές πτυχές, στην καθημερινότητα 
της πόλης, αρκετές εκ των οποίων μόλις πρόσφατα άρχισαν να προσεγγίζονται.

Αυτό το αφιέρωμα, είναι μια μικρή προσπάθεια ανθολογικής έρευνας και ιστορικής 
υπενθύμισης, για γνωστά ή θεωρούμενα «γνωστά» γεγονότα της πόλης, τον πρώτο 
καιρό της ελληνικής εμπλοκής στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τον Νοέμβριο του 1940, η κεντρι-
κή Αρχαιολογική Υπηρεσία έστει-
λε στις κατά τόπους διευθύνσεις 
της έγγραφο με όλες τις τεχνικές 

οδηγίες για την προστασία των αρχαίων 
των διαφόρων μουσείων από τους εναέ-
ριους κινδύνους. Ο πόλεμος είχε ξεκινή-
σει και οι βομβαρδισμοί αποτελούσαν μια 
νέα, σκληρή πραγματικότητα για τις πό-
λεις και τα χωριά.
Ο συναγερμός σήμανε όχι μόνο για το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο 
βρίσκονταν τα πιο σημαντικά εκθέματα, 
αλλά και για τα μουσεία στην περιφέρεια. 
Αγάλματα, αγγεία και άλλα αρχαία αντι-

κείμενα καταχώθηκαν σε δάπεδα, στις 
αυλές των μουσείων ή σε υπόγεια δημό-
σιων κτιρίων.
Στα Γιάννενα, το μόνο μουσείο που υπήρ-
χε τότε, ήταν το Δημοτικό Μουσείο στο 
Τζαμί Ασλάν Πασά, στο Κάστρο. Τα πιο 
πολύτιμα αρχαία ή (μετα)βυζαντινά αντι-
κείμενα είχαν μεταφερθεί ήδη από το 
1936 στην Αθήνα (στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο) για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Λίγες μέρες, μετά την έναρξη του πολέ-
μου, μια τετραμελής επιτροπή ανέλαβε το 
έργο της απόκρυψης των μουσειακών εκ-
θεμάτων. Τα έβαλε σε κιβώτια και, αφού 
τα σφράγισε, τα τοποθέτησε στην κλίμα-
κα κάτω από τον μιναρέ του τζαμιού.
Το ίδιο το τζαμί, το οποίο είχε χαρακτη-

ριστεί μνημείο από τη δεκαετία του ’20, 
και ο περιβάλλων χώρος του υπέστησαν 
όμως αρκετές ζημιές κυρίως κατά τη δι-
άρκεια της ιταλικής κατοχής. Στη μεγάλη 
έκθεση του 1946 «Ζημίαι των Αρχαιοτή-
των εκ του πολέμου και των στρατών κα-
τοχής» της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Ιστορικών Μνημείων του τότε υπουργεί-
ου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, 
αναφέρεται: «Κατεστράφη όλος ο χώρος 
πέριξ του Τζαμίου Ασλάν Αγά διά την 
μεταφοράν και τοποθέτησιν του πυρο-
βολικού των. Τα έγχρωμα θωράκια, άτινα 
ήσαν εντός του Τζαμίου, ερρίφθησαν έξω 
και υπέστησαν ζημίας». Θωράκια είναι 
οι μαρμάρινες πλάκες που κλείνουν τα 
ανοίγματα μεταξύ δύο κιονίσκων.

Η εγκατάσταση ιταλικού στρατεύματος 
στον αρχαιολογικό χώρο του Τζαμιού, 
κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Το πρόσχη-
μα ήταν η προστασία του μνημείου –είχε 
προηγηθεί δε διαβεβαίωση ότι δεν θα γι-
νόταν επίταξη μουσειακών κτιρίων.
Στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι «εις πε-
ρίπτωσιν δε επιθέσεως και τυχόν βλάβης 
ή καταστροφής των αρχαιοτήτων επιρρι-
φθή η ευθύνη εις ημάς ή τους συμμάχους 
αυτών»…
Σοβαρές ζημιές υπέστησαν επίσης και 
τα τείχη του Κάστρου, όπου εγκαταστά-
θηκαν πυροβόλα. Ακόμα και σήμερα, 
συναντά κανείς υπολείμματα «φωλιάς» 
πυροβόλου στα τείχη κοντά στο Σουφαρί 
Σεράι.

Κρύβοντας τα αρχαία 
τον Νοέμβριο του 1940…
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Τα Γιάννενα στο στόχαστρο 
των αεροπλάνων

Φωτογραφία 
του Associated 
Press με ημε-
ρομηνία 31 Ια-
νουαρίου 1941, 
από «βομβαρ-
δισμένο κτίριο 
στα Γιάννενα»

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Το πρώτο εξάμηνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
άφησε πολύ έντονα τα αποτυπώματά του στα 
Γιάννενα. Η πόλη υπήρξε στόχος των βομβαρδι-
σμών, τόσο από τους Ιταλούς, όσο και από τους 

Γερμανούς αργότερα. 
Η πόλη έγινε σημείο αναφοράς και στη διεθνή ειδησεο-
γραφία. Το Associated Press συνόδευσε το τηλεγράφη-
μά του για τους βομβαρδισμούς, με τη φωτογραφία από 
«κατεστραμμένο κτίριο των Ιωαννίνων», τον Ιανουάριο 
του 1941. Η τοποθεσία του κτιρίου δεν έχει ταυτοποιηθεί 
ακόμα, μέχρι σήμερα. 
Από τις πρώτες μέρες του πολέμου,  το Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο, η ιταλική αεροπορία ξεκίνησε τις επιχειρή-

σεις της χτυπώντας στην καρδιά του αστικού ιστού. Το 
στρατιωτικό νοσοκομείο στο Ιτς Καλέ για παράδειγμα, 
ήταν ένας από τους στόχους. Βρισκόταν εκεί που είναι 
σήμερα το Βυζαντινό Μουσείο. Το κτίριο άντεξε στους 
βομβαρδισμούς, αλλά κατεδαφίστηκε μετά τον πόλεμο.
Το στρατιωτικό νοσοκομείο στο Ιτς Καλέ βομβαρδίστηκε 
το βράδυ της 5ης Νοεμβρίου 1940. Ο Πέτρος Αποστολίδης, 
γιατρός που υπηρετούσε στο νοσοκομείο, περιγράφει τα 
«προεόρτια», με την τοποθέτηση αντιαεροπορικού προβο-
λέα στον περίβολο του νοσοκομείου και τις διαμαρτυρίες 
των γιατρών: «Αντιαεροπορικό όπλο στο νοσοκομείο! Θα το 
έκανε στόχο των αεροπλάνων και προπαντός δικαιολογία γι’ 
αυτούς να μη σέβονται ούτε νοσοκομείο ούτε τίποτε…».
Ο προβολέας έγινε όντως στόχος. «Το αεροπλάνο ήρθε με 
βολ πλανέ, με σβησμένη μηχανή, από την κατεύθυνση 

του Δρίσκου, γι’ αυτό και δεν το πήρε είδηση κανένας, 
έριξε τις βόμβες του, έβαλε μπροστά τη μηχανή του και 
εξαφανίστηκε» συμπληρώνει ο Αποστολίδης. Η επιδρο-
μή άφησε ένα νοσηλευόμενο, νεκρό. 
Οι επιδρομές συνεχίστηκαν, όπως και τα θύματα. 
Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος του 1940, αλλά και ο Ια-
νουάριος του 1941 είχαν αρκετά περιστατικά. Σε κτίρια 
της πόλης όπως το ξενοδοχείο Ακροπόλ, είχαν κατα-
σκευαστεί υπόγεια καταφύγια, στα οποία κατέφευγαν οι 
πολίτες. 
«Εκεί βρισκόταν όλο το γενικό στρατηγείο του αλβανικού 
μετώπου. Είχαν φτιάξει τσιμεντένια κλουβιά εσωτερικά, 
δηλαδή μέσα από τα τοιχία, πάχους 50-70 εκατοστών» 
περιγράφει στον Κριστόφ Σμινκ-Γκουστάβους ο Αχιλλέ-
ας Καλογερίδης, της οικογένειας που είχε το «Ακροπόλ» 
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(το σημερινό κτίριο της Alpha bank στην πλατεία). 
Αρκετά νεόκτιστα κτίρια της εποχής, διέθεταν ενισχυ-
μένα υπόγεια. Ένα από αυτά ήταν η οικία του εμπόρου 
Δούμα. «Στο υπόγειο φτιάχτηκε ένα μεγάλο καταφύγιο με 
ενισχυμένους τοίχους από οπλισμένο μπετόν και ειδικές 
σιδερένιες πόρτες που έκλειναν ερμητικά» λέει ο γιος του 
Δημητρίου Δούμα, στον Κριστόφ Σμινκ-Γκουστάβους.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Καλογερίδη, οι ιταλικές επι-
δρομές «δεν προξενούσανε μεγάλες ζημιές» (ωστόσο υπάρ-
χουν αρκετές καταγραφές με θύματα και ζημιές). Δεν συνέ-
βαινε το ίδιο πάντως με τις γερμανικές, με πιο τραγική, την 
επίθεση της 20ης Απριλίου του 1941, μέρα της «δεύτερης 
ανακωχής», η οποία καταχωρήθηκε και ως η παράδοση του 
ελληνικού στρατού, από τον Τσολάκογλου, στο Βοτονόσι.
Τα Γιάννενα και η Άρτα βομβαρδίζονταν επί τριήμερο 

σχεδόν από την αεροπορία των ναζί και των Ιταλών.
«Σε ένα βομβαρδισμό η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που 
γνωματεύσανε οι στρατιωτικοί που ήταν μαζί μας στο 
καταφύγιο, ότι βγαίνοντας δεν θα βρούμε το ξενοδοχείο» 
λέει ο Αχ. Καλογερίδης στις «Μνήμες Κατοχής ΙΙ» 
 Το πιο καίριο χτύπημα ήταν αυτό στην Ακαδημία, όπου στε-
γαζόταν το Β΄ στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης. Η ριπή 
του βομβαρδισμού ξεκίνησε από την Ακαδημία και έφτασε 
στο Ρολόι, σκοτώνοντας 50 άτομα μόνο στο νοσοκομείο.
Ένα άλλο σημείο της πόλης που καταστράφηκε, ήταν το 
ρώσικο προξενείο, στη σημερινή συμβολή των οδών Βη-
λαρά και Τσακάλωφ.
Άλλες μαρτυρίες, αναφέρουν ως κατεστραμμένη μερι-
κώς την οικία Μετκόβεη, στην περιοχή του μετέπειτα 
θερινού Ορφέα.

Σύμφωνα με τη μελέτη Δοξιάδη, τα Γιάννενα «ήταν ένας 
από τους κυριώτερους στόχους της Αεροπορίας του Άξο-
νος. Το ένα τρίτον της πόλεως, τα μεγαλύτερα σχολεία 
και τα νοσοκομεία, ήσαν τα θύματα των βομβαρδισμών». 
Στο σχετικό χάρτη από την έκδοση «Αι θυσίαι της Ελλά-
δος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» που επιμελήθηκε 
ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης το 1946 εμφανίζονται σε κλί-
μακα τα άθικτα, τα κτίρια με ελαφρές ζημιές και αυτά με 
σφοδρές και τελείως κατεστραμμένα. Εκεί διακρίνονται 
μεταξύ άλλων οι καταστροφές στο σημερινό Παλλάδιο 
και λίγο πιο κάτω, προς την Αραβαντινού, στη γωνία της 
σημερινής Γιοσέφ Ελιγιά με την Αβέρωφ, στην περιοχή 
του παλιού ρωσικού προξενείου και του Αρχιμανδρειού, 
στην Ακαδημία, αλλά και διάσπαρτα, προς την περιοχή 
της ΚΑ’ Φεβρουαρίου.

Το ρωσικό προξενείο βομβαρδισμένο (φωτογραφία από το λεύκωμα με φωτογρα-
φίες του Κούλη Ζαμπαθά, «Αλβανικό έπος ’40-’41» και το ίδιο σημείο στα Γιάννενα, 
σήμερα

Το στρατιωτικό νοσοκομείο που βρισκόταν στη θέση του σημερινού Βυζαντινού Μουσείου, στο Ιτς καλέ
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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

28 Οκτωβρίου 1940: 
Ο πόλεμος αρχί-
ζει… Η πόλη των 
Ιωαννίνων, κά-

ποιες δεκάδες χιλιόμετρα από 
το ελληνοαλβανικό «μέτωπο», 
προετοιμάζεται, από την επο-
μένη κιόλας, για  τις συνέπειες 
του πολέμου και κυρίως για τους 
βομβαρδισμούς τους οποίους 
ανέμενε. 
Κατά τους μήνες του πολέμου, ο 
Δήμος καλείται να αντιμετωπί-
σει πολλά: από την ύδρευση και 
την καθαριότητα της πόλης για 
λόγους δημόσιας υγιεινής μέχρι 
την κατασκευή καταφυγίων και 
τη διαχείριση των νεκρών.  Το 
ζήτημα της διαχείρισης της τα-
φής των νεκρών αναδεικνύεται 
σε μείζον θέμα. Στα Γιάννενα, 
υπήρχαν πολλά στρατιωτικά –με 
κυριότερα αυτά που βρίσκονταν 
στο Ιτς Καλέ και στη Ζωσιμαία 
Παιδαγωγική Ακαδημία- και πο-
λιτικά νοσοκομεία.
Στις 29 Οκτωβρίου, το δημοτικό 
συμβούλιο της εποχής (διοικού-
σα επιτροπή), που αποτελούνταν 
από τον δήμαρχο  Δημήτρη Βλα-
χλείδη και έξι δημοτικούς συμ-
βούλους, συνεδριάζει. Η ατζέντα 
της ημερήσιας διάταξης αλλάζει 
λόγω «της εμπολέμου κατάστα-
σης». Τα διάφορα θέματα που εί-
χαν προγραμματιστεί, δεν συζη-
τούνται. Η εμπόλεμη κατάσταση 
φέρνει μια νέα πραγματικότητα. 
Την επομένη της κήρυξης του 
πολέμου, το δημοτικό συμβούλιο 
αποφασίζει να «συνδράμη τους 
δημότας (σ.σ. κυρίως τους από-
ρους) διά της παροχής των ανα-
γκαίων φαρμάκων και προπα-
ντός εις περίπτωσιν προσβολής 
του αμάχου πληθυσμού της πό-
λεως από αέρος υπό του εχθρού» 
με την ψήφιση συμπληρωματι-
κής πίστωσης. Οι βομβαρδισμοί, 
τους οποίους ανέμεναν αλλά σί-
γουρα απεύχονταν, δεν άργησαν 
να έρθουν –στις αρχές Νοεμβρί-
ου τα ιταλικά αεροπλάνα ρίχνουν 
τις πρώτες βόμβες.
Στην ίδια συνεδρίαση, το δη-
μοτικό συμβούλιο ψηφίζει συ-
μπληρωματική πίστωση για την 
κατασκευή οδών και πλατειών. 
Η πόλη πρέπει να συνεχίσει…
Μια απόφαση που επαναλαμβά-

νεται περίπου δύο μήνες μετά, 
στις 18 Δεκεμβρίου, οπότε γίνε-
ται και η δεύτερη συνεδρίαση του 
συμβουλίου εν καιρώ πολέμου. 
Η αποκατάσταση των οδών και 
των πλατειών επιβάλλεται πια 
λόγω των βομβαρδισμών αλλά 
και της μεγάλης κυκλοφορίας 
στρατιωτικών οχημάτων, όπως 
επιβάλλεται και η κατασκευή κι 
άλλων καταφυγίων και ορυγμά-
των. Οι βομβαρδισμοί οδηγούν 
σε παρεμβάσεις για την επισκευή 
των ζημιών στο δίκτυο των υπο-
νόμων και των οχετών και για 
την κατεδάφιση ετοιμόρροπων 
και επικίνδυνων για τους διερχό-
μενους πολίτες οικοδομών. 
Ένα σημαντικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η πόλη, είναι η 
ύδρευση. Λόγω του πολέμου, η 
ανάδοχος Ελληνική Ηλεκτρική 
Εταιρία δεν μπορεί να εγκατα-

σταθεί στην περιοχή για να ξε-
κινήσει η λειτουργία του μόνι-
μου αντλιοστασίου. Η λύση της 
ύδρευσης παραμένει προσωρι-
νή, χωρίς να λείπουν οι διακοπές 
και διάφορα προβλήματα.
Όσον αφορά τα καταφύγια, σε 
απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, αναφέρεται ότι τα δη-
μόσια καταφύγια που είχαν κα-
τασκευαστεί από το κράτος, δεν 
επαρκούν για την προστασία του 
άμαχου πληθυσμού της πόλης. 
Γι’ αυτό, μετά και από παραίνεση 
του αρμόδιου υπουργείου, διά-
φορα ιδιωτικά καταφύγια σε οι-
κίες ή επιχειρήσεις παίρνουν τον 
χαρακτήρα των κοινόχρηστων 
καταφυγίων. Ο Δήμος αναλαμ-
βάνει να καλύψει το κόστος του 
ρεύματος προς την Ελληνική 
Ηλεκτρική Εταιρεία, καθώς τα 
ιδιωτικά αυτά καταφύγια «καλύ-

πτουν το κοινό της πόλης».
Από τον Δεκέμβριο, το δημοτικό 
συμβούλιο συνεδριάζει σε μια 
αίθουσα σε κατοικία της οδού 
Νεοπτολέμου 7, απέναντι από 
την κεντρική πύλη του Κάστρου 
(μέχρι τότε, οι συνεδριάσεις γί-
νονταν σε ένα κτίριο –άγνωστο 
ποιο- επί της οδού Γεωργίου Β’, 
το τμήμα της λεωφόρου Δωδώ-
νης από τον Κουραμπά μέχρι την 
κεντρική πλατεία). Η μετακό-
μιση είναι αναγκαία «ένεκα του 
απομακρυσμένου του δημοτικού 
καταστήματος από το κέντρον 
του κατοικημένου μέρους της 
πόλεως». Το κτίριο επί της οδού 
Νεοπτολέμου, για το οποίο κατα-
βάλλεται ενοίκιο 1000 δραχμών 
τον μήνα, είναι κοντά στα κατα-
φύγια του Κάστρου. Εκεί μετακο-
μίζουν επίσης η τεχνική υπηρε-
σία και το λογιστήριο του Δήμου.

Τους μήνες του πολέμου, ο πλη-
θυσμός της πόλης είναι περισσό-
τερος -κι αυτό δημιουργεί πολλά 
ζητήματα. Ένα από αυτά είναι 
η καθαριότητα και η αποφυγή 
μετάδοσης μολυσματικών ασθε-
νειών. «Λόγω της πυκνώσεως 
του πληθυσμού ένεκα των εξαι-
ρετικών περιστάσεων επιβάλ-
λεται η λήψις μέτρων δια την 
τήρησιν της καθαριότητας της 
πόλεως» αναφέρει σχετική από-
φαση. Διάφορα μέρη της πόλης 
ασβεστώνονται, ενώ στήνονται 
πρόχειρα ξύλινα αποχωρητήρια.

ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Η πιο δύσκολη κατάσταση είναι 
όμως η διαχείριση της ταφής 
των πολλών νεκρών. Οι αποφά-
σεις είναι αρκετές: ενίσχυση της 
υπηρεσίας των νεκροθαφτών 
στα νεκροταφεία Αγίου Νικολά-
ου Κοπάνων και Περιβλέπτου, 
έγκριση δαπανών για την ταφή 
απόρων (αμοιβή ιερέων και νε-
ωκόρων και για αμαξαγώγια) και 
προμήθεια ξύλινων σταυρών για 
τους απόρους. Και η κυριότερη 
απόφαση: επέκταση του νεκρο-
ταφείου Αγίου Νικολάου –από 
τα 1740 τ.μ. στα 4.588 τ.μ.
«Είναι γνωστό εις ημάς από της 
ενάρξεως του πολέμου εγκατα-
στάθησαν εν τη ημετέρα πόλει 
πολλά νοσοκομεία στρατιωτικά 
και κι αμάχου πληθυσμού εν οις 
έλαβαν χώρα και θάνατοι πολ-
λοί. Πάντες εν τοις νοσοκομείοις 
αποβιώσαντες ενταφιάσθησαν 
εις το δημοτικόν νεκροταφεί-
ον το κείμενον παρά του ιερού 
ναού Αγίου Νικολάου θέσης 
Κοπάνων καταληφθέντος όλου 
του χώρου του απομένοντος, 
αδιαθέτου μέχρι της κηρύξεως 
του πολέμου […]. Παρίσταται 
ανάγκη επεκτάσεως του χώρου 
του νεκροταφείου διά την εξοι-
κονόμησιν τοιούτου διά τάφους 
τρίτης τάξεως» αναφέρει ο δή-
μαρχος Δημήτρης Βλαχλείδης σε 
εισήγησή του στο συμβούλιο τον 
Δεκέμβριο του 1940…

•Οι συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου από τον Οκτώβριο 
του 1940 έως τον Απρίλιο του 
1941 δεν ξεπέρασαν τις τέσσερις.

Μέρες πολέμου 
στα Γιάννενα
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Ημερολόγιο μετώπου, 
Οκτώβριος ’40-Ιανουάριος ‘41

Ο Οκτώβριος του 1940 βρήκε πολλούς Γιαννιώτες στο μέτωπο. Ήδη από νωρίτερα, από τον Αύγουστο 
κιόλας, ήταν σε εξέλιξη στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις. Ωστόσο, η έκρηξη του πολέμου βρήκε τον 
ελληνικό στρατό με πολλές ελλείψεις σε υλικό και οργανωτικά ζητήματα. 

Ο γιατρός Αχιλλέας Φ. Φίλιος, ο πατέρας του πρώην δημάρχου Ιωαννίνων, είναι ένας από τους ανθρώπους 
που βρεθήκανε στο μέτωπο.
Κατέγραψε την εμπειρία του σε ημερολόγιο, από το οποίο σήμερα παρουσιάζεται η καταγραφή των πρώτων 
τριών μηνών. Στον ενσωματωμένο χάρτη, υπάρχει και μια καταγραφή της πορείας του Αχιλλέα Φίλιου. 
(η φωτογραφία είναι από ασκήσεις, το καλοκαίρι του 1940. Στο κέντρο με την άσπρη ενδυμασία, ο Αχ. Φίλιος)

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ►►►
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28/10/1940 Αρχή 5,55. 
Υποχώρηση, βράδυ Κωστάνα-Κεραμίτσα-Ραβανή- 
Φροσίνα με βροχήν κατακλυσμιαία, πορευόμεθα 
προς Μενίνα όπου φθάσαμε Τετάρτη πρωί και 
συνέχεια Τετάρτη βράδυ Παραμυθιά.

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 
5/11/1940 3 μ.μ. 
Πέστιανη 6 πρωί, 7 πρωί υποχώρηση προς Μα-
ζαρακιά-Δράγανη-Βουβοπόταμο. Κοιμηθήκαμε  
στην Δράγανη σε μια θημωνιά.

12/11/1940 
Προς Πλαταριά

16/11/1940
Μεγάλο μακελειό. Επληγώθη Τσατσόπουλος-Ζω-
νουδάκης

17-18/11/1940
Ανάπαυσις εις Αργυρότοπον, όπου πήρα το  
άλογο.

18/11/1940 
Περί ώραν 5η απογευματινήν αναχώρησις δια  
Κουσοβίτσαν.

20/11/1940
Περί ώραν 10 νυχτερινήν, αναχώρησης  δια 
Γραικοχώρι.

21/11/1940
Περί ώραν 2:30  απογευματινήν δια Πέστια-
νην-Κορύτιανην- Μενίνα-Παλαιοχώρι-Αετόν-Α-
χλαδιά(Σέλλα)-Φοινίκι, ώραν 5ην πρωινήν  
23/11/1940

23/11/1940
Αναχώρηση 7ην πρωινήν δια Φιλιάτες, διανυκτέ-
ρευση.

24/11/1940
Προς Πλαίσιον από 10ης πρωινής καθ’ όλην την 
ημέραν περιπολία αεροπλάνων (προκηρύξεις) 
περί ώραν 6 απογευματινήν  εις Πλαισίον καθ’ 
όλην την νύκτα, έδρα το πυροβολικό και τα πολυ-
βόλα, δεν εκοιμήθην λόγω του ψύχους.

25/11/1940
Από πρωίας μονομαχία πυροβολικού επιδρομή 
αεροπλάνων, καθηλωμένος καθ’όλην την ημέ-
ραν υπό το δάσος του Πλαισίου όπου έπεφταν 
βροχή οι οβίδες, όταν αναγκασθήκαμε να μετα-
φερθούμε.

26/11/1940
Καθ’ όλην την ήμερα βροχή, εγίναμε παπιά, το 
βράδυ κοιμηθήκαμε μούσκεμα.

27/11/1940
Λιακάδα θεού χαρά, εξεραθήκαμε που είμαστε 
μούσκεμα, αλλά καθηλωμένοι στις ασφάκες. Το 
βράδυ κατά τας 9, ξεκινήσαμε για το Λιόπσι. Κοντά 
στην Σαγιάδα φτάσαμε κατά τις 3 το πρωί όπου μας 
διατάξανε να γυρίσουμε πίσω, κούρασι και άγιος ο 
θεός, εκεί εξεκουρασθήκαμε στην γέφυρα.

28/11/1940
Στο Λιόπσι έβαλε το πυροβολικό, οι όλμοι και τα 
πολυβόλα, παρ’ ολίγον να σκοτωνόμαστε. Στη γέ-
φυρα μαθαίνουμε, ότι οι Ιταλοί έφυγαν από τα υψώ-
ματα, όπου διατασσόμεθα να προχωρήσουμε προς 
Κονίσπολιν. Περάσαμε τα σύνορα στις 3:30 το 
απόγευμα, δεν έγινε παρεξήγηση. Ερίθφησαν 500 
πυροβολισμοί,  το βράδυ πήγαμε στην Κονίσπολη.

29/11/1940
Κατά τας 8 το πρωί ενεφανίσθησαν αεροπλάνα 
που μας ανάγκασαν να φύγουμε . Κατατσακιστή-
καμε στα βουνά, αλλά νυχτερινή πορεία, γιατί την 
ημέρα μας είχανε καρφώσει τα αεροπλάνα στις 
ασφάκες. Την νύχτα κοιμηθήκαμε υπό βροχή στο 
βουνό επάνω στις πέτρες.,

30/11/1940
Το πρωί ξεκινήσαμε για το Μαμουζμπέη. Περά-
σαμε το δημόσιο δρόμο Αγίων Σαράντα, μετά το 
ποτάμι φτάσαμε στο Μουρσί και μετά υπό συνεχή 
βροχή πήραμε κουραμάνα στο δρόμο. Εκεί μου 
φέρανε το άλογο μου, μετά νύκτωσε και μην έχο-
ντας  οδηγό  χαθήκαμε στους βάλτους όπου όταν 
τυχαίως βλέπουμε φώτα , ήτο  μια ίλη ιππικού. Σε 
μια εκκλησία του χωριού Καινούργιο, από εκεί με 
οδηγό φτάσαμε στο Μαμουζμπέη, όπου μαζί με 
15 στρατιώτες κοιμηθήκαμεν σε μια αχυροκαλύ-
βα, ανάψαμε φωτιά για να ξεράνουμε τα ρούχα 
μας, κοιμηθήκαμε καλά.

1940
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ΔΈΚΈΜΒΡΙΟΣ
1/12/1940
Μας εδόθη διαταγή να πάμε για το Αργυρό-
καστρον και ότι το ποτάμι της Μπίστριζας έχει 
εγκαταλειφθεί, άλλα ξαφνικά βλέπομε σκηνές 
μέσα στο δάσος όπως είμασταν έκαναν εμφάνιση 
αεροπλάνα, καλυφθήκαμε με το νοσοκόμο σε 
κάτι βατιές μέσα και βράδυ προχωρήσαμε προς  
Άλικο όπου κοιμηθήκαμαν στον οικονόμο Πα-
πανδρέα.  

2/12/40
Παραμείναμε στα υψώματα του Αλίκου, όπου 
επισκέφθηκα το αγρόκτημα του Πιπέλη.

3/12/40
Μετεφέρθημεν εις χωρίον Καλύβια, όπου κοιμη-
θήκαμε έξω.

4/12/1940
Ευρισκόμεθα εις Καλύβια.  

5/12/1940
Κατά τας 2 το απόγευμα πληροφορούμαι από 
Αλικιώτες ότι εξεκενώθηκαν οι Άγιοι Σαράντα. 
Εκεί φάγαμε γιαούρτι με τον Ζούλα και μας 
ειδοποιούν ότι φεύγουμε για το Δράσοβον όπου 
παραμένομε σε ένα χωράφι, μετά παραμονήν 2 
ωρών προχωρούμε προς το Φοινίκι και περνάμε 
την γέφυρα την Βαρκαδίκι και φτάνουμε σε κάτι 
καλύβες όπου κοιμήθηκα σκεπασμένος με την 
κουβέρτα κ’ το αντίσκηνο σε φωτιά από γρεντές.

6/12/1940
Κατά τας 9 προχωρούμε προς Αγίου Βασιλείου 
όπου κοιμήθηκα στο σπίτι του κ. Ευάγγελου 
Μπιτούνη.

8/12/1940
Εκκίνησις κατά τας 9 το πρωί, όπου περάσαμε 
ένα  λάκκο και καταυλιστήκαμε στο δάσος όπου 
στήσαμε σκηνή και γνωρισθήκαμε με τον Κόλλια 
Ζωνουδάκη. Επειδή δεν μας είχε έλθη ψωμί 
έστειλα το Ράφτη στο Αγ. Βασίλειο και μας έφερε 
ψωμί και τυρί.

9/12/1940
Κατά τας 8:30 το πρωί εκκινούμε το δημόσιον 
δρόμο και φτάνουμε στο χωριό Λούκοβα. Ωραίο 
χωριό, παραθαλάσσιο, από κει προχωρούμε στο 
χωριό Πικέρνι όπου μαθαίνουμε ότι ευρίσκονται 
1:30 ώρα από εμάς. Βγαίνουμε έξω από το χωριό 
και εγκαθιστούμε προφυλακές—το βράδυ μείναμε 
σε μια χαράδρα, όπου ανάψαμε φωτιά, μας τάρα-
ξε ο αέρας και η βροχή δεν κοιμήθηκα καθόλου.

10/12/40
Πρωί- πρωί  βρήκε ο Κόπανος μικρή σπηλιά όπου 
παραμείναμε όλη την ημέρα. Το βράδυ κοιμη-
θήκαμε σχετικώς καλά. Ψήσαμε δυο κατσίκια, 
τηγανίσαμε σκοτάκια και φάγαμε πολλά πορτο-
κάλια από το κάστρο Μπορσίς, την ημέρα πέσανε 
αρκετοί πυροβολισμoί και κανονιοβολισμοί.

11/12/40
Παραμείναμε στις θέσεις, μας όπου μας ήλθε η 
πληροφορία πως πρόκειται να αντικατασταθούμε, 
γεμάτος χαρά που θα γυρίσουμε για να ξεψειρι-
στούμε. Το βράδυ φάγαμε στην σπηλιά σκοτάκια, 
κότα ψητή κατά τις 11μ.μ. Νύχτα άσχημη βροχή 
και αέρας.

12/12/40
Ολοι μας κάναμε το σταυρό μας και παρακαλού-
σαμε τον Αγιο Σπυρίδωνα να φύγουμε από τα 
υψώματα  του βουνού. Μαθαίνουμε ότι εκκενώ-
νουνε την Χειμάρα, αλλά ήταν ψέμα. Το βράδυ 
όπως συνήθως κρυμμένοι μέσα στην σπηλιά μας 
η οποία άρχισε να στάζει λόγω βροχής.

13/12/40
Επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι πρόκειται να 
αντικατασταθούμε και θα πάμε στρατός κατοχής 
στους Αγ. Σαράντα. Κατά τας 7 1/2 το βράδυ 
αφού έγινε η αναγνώρισις από το 12ο σώμα γυ-
ρίσαμε μέσα στο Πικέρνι  και Ντιβίτσα. Το βράδυ 
κοιμηθήκαμε καλά με τον Ηλία και τον Νίκο στο 
Σχολείο.   

14/12/40 
Παραμονή εις Ντιβίτσα όπου ενεφανήσθηκαν αε-
ροπλάνα και εβοβάρδισαν το Πικέρνι (15 νεκροί), 
ως αύτης και την Ντιβίτσαν.  3 νεκροί πολίται. Το 
βράδυ κοιμήθηκα με τον Νίκο στο σχολείο αλλά 
στο δωμάτιο του Δασκάλου σε σωμιέ. Η ξηροφα-
γία εξακολουθεί μόνον τσάι- μαγειρίτσα. 

15/12/40
Οι βομβαρδισμοί εξακολουθούν, αλλά  άνευ 
θυμάτων, ειμημόνον  εις ζώα του ιππικού. Το 
βράδυ ο λόχος ετοιμάζεται κατά τας 4 μ.μ. να 
βγει έξω του χωρίου. Παίρνω διαταγή να πάω να 
πάρω κάποιον άρρωστο που έμεινε στις προφυ-
λακές. Υπό τον φόβο  των αεροπλάνων ξεκινώ 
μαζί με τέσσερις τραυματιοφορείς και φτάνουμε 
σχεδόν στο Πικέρνι, όπου τον συναντήσαμε.Το 
βράδυ κοιμήθηκα μαζί με τους τραυματιοφορείς 
στο σχολείο όπου έφαγα κρέας ψητό. Το πρωί 
πήγαμε να βρούμε τον λόχο.

16/12/40
Βρήκαμε τον λόχο. Όλη την ημέρα ήμουνα σε μια 
ρεματιά με το Βρακά και τον Κόπανο. Το απόγεμα 
με φώναξε ο Ζούλας και ανέβηκα σε μια Ράχη 
όπου μας επεσκέφθηκαν αεροπλάνα με Ελληνικά 
σήματα εις απόστασιν 50 μέτρων, όπου ετοιμά-
στηκε ο Ζούλας να τα χαιρετήσει αλλά δεν τον 
άφησε ο Νίκος, μετά παρέλευσιν ολίγον λεπτών 
εβομβάρδισαν και σκότωσαν άλογα του ιππικού. 
Εκεί μαγειρέψαμε πιλάφι, ήταν ζάχαρη, φάγαμε  
με τον Ηλία και τον Νίκο στo δρόμο. Το βράδυ 
πήγαμε οι τρείς να κοιμηθούμε στην Ντιβίτσα σ΄ 
ενός τσοπάνη το σπίτι-Μύλος. Ξαπλώσαμε μας 
ειδοποιούν ότι ξεκινούμε. Ετοιμαστήκαμε βρήκα-
με τον Λοχαγό και μας είπε ότι στις 10:30 γίνεται 
εκκίνησις. Έμεινα με τον Λοχαγό στον 3ο Λόχο, 
όπου ήπια τσάι. Ξεκινήσαμε μέσω Αγίου Βασι-
λείου και Λούκοβο όπου μείναμε σε μια ρεματιά 
εγώ με τον Νίκο και με τον Βρακά στήσαμε σκηνή 
μακριά από τον Λόχο, όπου ανάψαμε φωτιά.

17/12/40
Μείναμε στην ίδια σκηνή κρυμμένοι μέσα στους 
βάτους. Εκεί μαγειρέψαμε.

 

18/12/40
Μεταφέραμε την σκηνή μαζί με τον Λοχαγό και 
τον Ηλία, έκανε κρύο, ανάψαμε φωτιά και βάλαμε 
και στην σκηνή.

19/12/40 
Είχαμε επίσκεψη αεροπορίας, ο Ηλίας βρήκε ένα 
στενό δρομάκι όπου το έσκαψα για να κρυφτού-
με, μείναμε όλη την ημέρα μέσα κρυμμένοι με 
τον Νίκο και τον Χρηστίδη.

20/12/40 
Αεροπλάνα μας επισκέφθηκαν, αλλά εμείς κρυμ-
μένοι μέσα στο δρομάκι, σωστό καταφύγιο.

21/12/40 
Εξακολουθούμε να είμεθα κρυμμένοι την ημέρα 
από το φόβο των αεροπλάνων. Από διήμερου δεν 
ανάβαμε φωτιά, γιατί διέταξε το στρατηγείο και 
ευτυχώς γιατί είχαμε και νυκτερινές επισκέψεις 
αεροπλάνων. Το βράδυ κατά τις 6 ξεκινήσαμε να 
πάμε στους Αγ. Σαράντα, εγώ ετοποθετήθην εις 
3ο Λόχο και πήγα στην Τσούκα – όπου το βράδυ 
κοιμήθηκα στην Κούλα μαζί με τον Ηλιάκη. 

22/12/1940
Πρωί-πρωί βγήκα για αναγνώριση καλύβας, διέρ-
ρηξα μια και μείναμε με τον Βρακά (νοσοκόμος 
από Φιλιάτες καταγωγή), αλλά ήλθαν οι νοικοκυ-
ραίοι και μετεφέρθην σε άλλη όπου κοιμήθηκα 
στο καλαμπόκι επάνω. Καιρός ακατάστατος.

23/12/1940
Οι πολυβολυταί έφυγαν για το φυλάκιο, όπου 
κατέβηκα και κατέλαβα την καλύβα.

24/12/1940
Ψάχνω να βρω πλύστρα για τα ρούχα μου, λόγω 
των αεροπλάνων, όμως φοβούνται να ανάψουν 
φωτιές. Πάντως μου τα ζεμάτισαν και τα ξέραναν 
στην φωτιά. Σήμερα πήγαμε στον κάμπο να κρυ-
φτούμε από τα αεροπλάνα, τα οποία περάσανε, 
αλλά δεν εβομβαρδίσαν. 

25/12/1940
Άλλαξα και πήγα στην εκκλησία, μετά στην καλύ-
βα μου, όλη την ημέρα ξαπλωμένος. Το βράδυ 
παίξαμε πόκερ όπου κέρδισα 230 δρχ. Ήπιαμε 
κονιάκ και βερμούτ. Σήμερα βομβάρδισαν τους 
Αγίους Σαράντα, 8-9 τραυματίες και 15 ζώα νε-
κρά. Επίσης εβομβάρδισαν και έξω της Τσούκας.

25-31/12/1940
Η ζωή ίδια την ημέρα, σκορπώμεθα εδώ και εκεί, 
το βράδυ πόκερ

31/12/1940
Κατέβηκα στους Αγίους Σαράντα όπου μου είπα-
νε ότι  επανέρχομαι στο 2ο λόχο

1941
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1/1/1941
Παίζουμε πόκερ μέχρι τις 4:30μ.μ. Πήγα στους 
βλάχους να τους χαιρετήσω και από κεί έφυγα 
για τους Αγίους Σαράντα. Εδώ περνάμε όλη την 
ημέρα στο υγρό καταφύγιο. Έρχονται διαταγές να 
φύγουμε αλλά αναιρούνται εκ νέου. 

11/1/1941
Γίνεται εκκίνηση περί ώραν 12ην . Περνάμε στο 
Δε(λ)βινο και από κεί στο Μπουματάτι. Χάλια. 
Όλοι Βεργκό όπου διανυκτερεύσαμε πάνω σε ένα 
πουρνάρι με τον Κόλια, ύπνος θαύμα.

12/1/1941
Καταφύγαμε σε κάτι σπηλιές, εκεί τραυματίστηκε 
ο Λαγός, το βράδυ κατά τις 4:30 ξεκινήσαμε προς 
συνάντηση της 1320 μονάδος, δρόμος άσχημος 
βροχή λίγη. Κατά τις 12 φθάνουμε στον Ασπρόκα-
μπο  όπου κοιμηθήκαμε σε σπίτι με τον Νίκο.

13/1/1941
Από πρωίας επίσκεψη αεροπλάνων, κρυμμένοι 
κάτω από ένα βραχάκι με τον Βρακά. Φάγαμε 
τυρί –χαλβά.
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27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

BLUES WIRE 
ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ
Ο ΗΛΙΑΣ Ζάικος, οι Blues Wire, 
μαζί με το Νίκο Ντουνούση, 
επιστρέφουν στα Γιάννενα και 
στη Σκάλα, στις 27 Οκτωβρί-
ου(εισιτήριο 6 ευρώ), στην πιο 
αναμενόμενη blues βραδιά που 
προγραμματίζεται στην πόλη.

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

JUNKHEART+
RAISED 
WRONG 
ΣΤΟ BEATNIK
ΔΎΟ ΠΑΝΚ γκρουπ παίζουν 
στο Beatnik (Ανεξαρτησίας 
121-123) στις 27 Οκτωβρί-
ου, οι Junkheart και οι Raised 
Wrong. Έναρξη στις 22:00, 
εισιτήριο 3 ευρώ. 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«ΚΛΕΦΤΕΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΠΙ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ από τις 29 Οκτω-
βρίου η νέα ενότητα προβολών 
της ΚΟΠΙ, στα παλιά σφαγεία 
(έναρξη στις 21.30, είσοδος 
ελεύθερη), υπό το γενικό τίτλο 
«Ζήτημα αξιοπρέπειας».
Πρώτη ταινία είναι το εξαιρε-
τικό «Κλέφτες ποδηλάτων» 
του Βιτόριο ντε Σίκα στις 29 
Οκτωβρίου 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

GODSLEEP 
ΣΤΟ CASTILLO
ΟΙ ΠΟΛΎ καλοί Godsleep έρ-
χονται στο Castillo για ένα live 
στις 30 Οκτωβρίου. Μαζί τους 
οι Spellbound. Πόρτες στις 
21.30, προπώληση 5 ευρώ, 
ταμείο 6 ευρώ.

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Τσάι με τον Μουσολίνι» 
στα παλιά σφαγεία

Την τέταρτη και τελευταία ταινία του αφιερώματος 
στον Φράνκο Τζεφιρέλλι, το «Τσάι με τον Μουσολί-
νι», παρουσιάζει το Πνευματικό Κέντρο στην αίθου-
σα «Δημήτρης Χατζής» στις 20.30 της Κυριακής 27 

Οκτωβρίου. 
Ένα παιδί στη Φλωρεντία του 1935 μεγαλώνει κοντά σε μια 
παρέα εκκεντρικών Αγγλίδων και Αμερικανίδων γυναικών, 
που λατρεύουν τη ζωή και την κουλτούρα της Ιταλίας, αλλά 
δεν διαισθάνονται ούτε τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω 
τους ούτε ότι σύντομα οι χώρες τους θα εμπλακούν σε πόλε-
μο κατά του καθεστώτος του Μουσολίνι.
Το παιδί της ιστορίας δεν είναι άλλο από τον Τζεφιρέλι που 
βρίσκεται να ζει ανάμεσα σε πολλαπλούς κόσμους που κα-
ταρρέουν. 
Παίζουν μεταξύ άλλων οι Τζούντι Ντεντς, Μάγκι Σμιθ, Τζόαν 
Πλόουραιτ, Λίλυ Τόμλιν και Σερ.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. 

27-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«Τόνι Έρντμαν» 
από την «Εξαύδα»

Kαι το αφιέρωμα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο από το 
καλλιτεχνικό σωματείο Ιωαννίνων «Εξαύδα» συνεχίζεται 
με την προβολής της γερμανικής ταινίας «Toni Erdmann» 
της Μάρεν Άντε στις 27 και 28 Οκτωβρίου, στις 20:15 

(Κουντουριώτη 31, οικονομική ενίσχυση 2 ευρώ, τηλ. 6945377240).
Η υπόθεση: Ο Τόνι Ερντμαν, είναι ένας χαρακτήρας που θα επινοή-
σει ο Γουίνφρεντ, ο μεσήλικας πατέρας της κεντρικής ηρωίδας Ινές, 
μιας πετυχημένης γυναίκας καριέρας, προσπαθώντας να χτίσει μια 
ουσιαστική σχέση μαζί της και να τη βοηθήσει να δει τη ζωή της με 
διαφορετική ματιά. 
Όταν το Σαββατοκύριακο που θα περάσουν μαζί θα αποδειχθεί κα-
ταστροφικό, εκείνος, αντί να επιστρέψει σπίτι του, θα μείνει και θα 
εφεύρει τον Τόνι Ερτνμαν, έναν τύπο που πολύ απλά δεν μπορείς να 
αγνοήσεις…
Πρωταγωνιστούν: Πέτερ Σιμόνισεκ, Σάντρα Χίλερ, Μίκαελ Βίτεν-
μπορν, Τρίσταν Πούτερ, Ίνγκριντ Μπίζου, Βλαντ Ιβάνοφ, Τόμας Λό-
ιμπλ, Βικτόρια Κόσιας.
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Οι Electric Litany έχουν νέο άλ-
μπουμ, τρίτο κατά σειρά, το 
«Under A Common Sky» και έρ-
χονται να το παρουσιάσουν στα 

Γιάννενα την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στον 
Πολυχώρο Αγορά. Special guest θα είναι 
ο Petros Fuzzhead. Προπώληση 10 ευρώ, 
πόρτα 12 ευρώ (προπώληση σε Γερμα-
νός-Ρολόι, Beatnik, Οπτικά Μάνθος Αβέ-
ρωφ 16, Giorgio στοά Ορφέα) 
Η εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία των 
Electric Litany ξεκινά το 2007 στο Λον-
δίνο. Εκεί, ο Αλέξανδρος Μίαρης μαζί με 
τον Richard Simic πειραματίζονται με τις 
μουσικές τους επιρροές σε εγκαταλελειμ-
μένα κτίρια και δίνουν τα πρώτα τους live 
σε underground χώρους του Ανατολικού Λονδίνου.
Το 2010, ο Benjamin Prince (synths) προστίθεται στους Electric Litany και με την 
κυκλοφορία του πρώτου τους album, «How to be a child and win the war» την ίδια 
χρονιά, μας συστήνουν στον lo-fi post rock κόσμο τους.

Το δισκογραφικό τους ντεμπούτο γίνεται 
δεκτό με διθυραμβικές κριτικές και ακο-
λουθείται από μία μεγάλη ευρωπαϊκή πε-
ριοδεία στο πλευρό των Interpol και των 
Archive.
Ο Alan Parsons, παραγωγός των The 
Beatles και Pink Floyd   συνεργάζε-
ται μαζί τους στο δεύτερο album τους, 
«Enduring days you will overcome».
Το καλοκαίρι του 2017, οι Electric Litany 
βρέθηκαν στον τόπο καταγωγής του Μία-
ρη, την Κέρκυρα, προκειμένου να δουλέ-
ψουν για το νέο τους album. Με στοιχεία 
από τους μαγικούς ήχους των καλοκαιρι-
νών βραδιών αλλά παράλληλα επηρεα-
σμένο βαθιά από την ανθρωπιστική κρί-

ση που συγκλόνισε την παγκόσμια γνώμη, το «Under A Common Sky».
Ο Πέτρος Βυζούκης ή Petros Fuzzhead υπήρξε για δύο δεκαετίες ο κεντρικός «μάγει-
ρας» των Fuzzy Nerds. Στο live θα παίξει με full band και θα παρουσιάσει μέρος της 
πρώτης του solo δουλειάς.

1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Ο Drew mcDowall 
στο Πνευματικό 
Κέντρο

Το Soundtrope παρουσιάζει τον Drew McDowall 
των Coil την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου. Θα 
παρουσιάσει live τον εμβληματικό δίσκο των 
COIL «Time Machines». Ο Drew McDowall 

έχοντας τον ρόλο του συνθέτη -ενορχηστρωτή, 
remixer - παραγωγού καθώς επίσης και το ρόλο του 
performer μετράει 40 και πλέον χρόνια πλούσιας καλ-
λιτεχνικής δραστηριότητας. Μαζί του θα παίξουν οι 
May Roosevelt και οι ΤΝΟ. Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ 
(early bird), 13 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (είσοδος). 
H προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στα ση-
μεία: Θυμωμένο Πορτραίτο, Τρυποκάρυδος, 
Κούνια Μπέλα.
Αμέσως μετά, οι Diskotekken το δίδυμο Panagiotis 
Menegos & Christos Aggelopoulos / Mr Stinson στο 
after party στο Route 66.

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο κοινός μας ουρανός και οι Electric Litany
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2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΛ. 
ΔΗΜΟ ΚΑΙ Γ. ΝΤΑΚΟΥΜΗ
Μουσική εκδήλωση με τίτλο «FUNEBRES, Δύο σκέψεις 
για τη Ζωή και το Θάνατο» διοργανώνει η Εταιρεία Ηπει-
ρωτικών Μελετών (ΕΗΜ) το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, στις 
20:30, στην αίθουσα «Κ. Κατσάρη» του μεγάρου της.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει έργα των Mozart, Bach και 
Ysaÿe που θα ερμηνεύσουν ο Αλέξανδρος Δήμος και ο 
Γιάννης Ντακούμης.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ LIP 
FORENSICS ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Με έντονη συναυλιακή δραστηριότητα στα μεγαλύτερα 
φεστιβάλ της χώρας, οι Lip Forensics μετά την πρόσφατη 
εμφάνισή τους και στο Sónar Athens, ανηφορίζουν για το 
Soundtrope Festival για ένα ενδιαφέρον live session στο 
Μουσείο Αργυροτεχνίας. Είσοδος δωρεάν.
Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας απαιτείται προ-
κράτηση θέσεων με δελτίο εισόδου, το οποίο θα προμη-
θευτείτε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΣΤ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ
Το βιβλίο του Σταύρου Ζουμπουλάκη «Άσπονδοι Αδελφοί, 
Εβραίοι-Χριστιανοί-Μουσουλμάνοι» (εκδόσεις Πατάκη) 
παρουσιάζει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών 
τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, στις 20:30, στον πολιτιστικό πο-
λυχώρο «Δημήτρης Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θεοδόσιος Μαρτζούχος, εφη-
μέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρε-
βέζης, ο Θανάσης Γιαλκέτσης, δημοσιογράφος και συγγρα-
φέας, και ο συγγραφέας.
Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαί-
δευση. Από το 1998 ως το 2012 διετέλεσε διευθυντής του πε-
ριοδικού «Νέα Εστία». Τον Φεβρουάριο 2013 ορίστηκε πρόε-
δρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος. Έχει βραβευτεί για το συγγραφικό του έργο.

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Δύο Θεοί» 
του Λένου Χρηστίδη 
από την «Έκφραση»

Τη νέα του παράσταση ανεβάζει από 1η Νοεμβρίου το Θέατρο 
«Έκφραση». Πρόκειται για το  βραβευμένο έργο του Λένου 
Χρηστίδη «Δύο Θεοί» το οποίο σκηνοθετεί η Γεωργία Διακο-
πούλου.

Η υπόθεση του έργου: 
Βρισκόμαστε στο μέλλον. Ο Πάτρικ και ο Μιγκέλ είναι εδώ και πολλά 
χρόνια έγκλειστοι σε ένα ίδρυμα απεξάρτησης από τους υπολογιστές. 
Η ζωή τους είναι τραγικά βαρετή. Ο πλανήτης κινδυνεύει να κατα-
στραφεί από πυρηνικό ολοκαύτωμα κι εκεί ακριβώς, λίγο πριν την 
επικείμενη καταστροφή, οι δύο φίλοι βρίσκουν το νόημα. Ξεθάβουν 
τον κρυμμένο υπολογιστή τους και αποφασίζουν να διασώσουν σε 
ένα τσιπάκι όποια πληροφορία θεωρούν σημαντική. Ο αυταρχικός 
διευθυντής, το συναισθηματικά εξελιγμένο ρομπότ και ο ενοχλητικός 
φοβισμένος συν-κρατούμενος θα τους δώσουν, με τον τρόπο τους, 
την ώθηση να κάνουν την επανάστασή τους. Προκύπτουν όμως πολ-
λά… 

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Σκηνοθεσία: Γεωργία Διακοπούλου•Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης 
Κράβαρης•Πρωτότυπη μουσική και μουσική επιμέλεια: Δημήτρης 
Βεριώνης•Βοηθός σκηνοθέτη και τεχνική επιμέλεια: Γιάννης Παπα-
γεωργίου•Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Χρήστου•Χειριστής πο-
λυμέσων: Γιώργος Μακρυγιάννης•Γραφιστική επιμέλεια: Αντώνης 
Χρήστου•Φωτογράφιση αφίσας: Κωστής Εμμανουηλίδης•Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Άννυ Ζώη, Λίτσα Σαρακατσάνου, Γεωργία Διακοπούλου, 
Μαρία Ευσταθοπούλου, Γιάννης Παπαγεωργίου•Φωνές τηλεπαρου-
σιαστή/τριών: Χρήστος Χρήστου, Νατάσα Τσαμπά, Σέβη Ευθυμίου.
Οι παραστάσεις θα δοθούν από 1 έως 24 Νοεμβρίου, κάθε Παρα-
σκευή και Σάββατο στις 21:15 και κάθε Κυριακή στις 20:00.  
Τα εισιτήρια κοστίζουν 12 ευρώ & 10 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, 
ΑΜΕΑ, άνω των 65). 
Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα: 26515 
54505 | 6907500710. 
Προπώληση εισιτηρίων στο ταμείο του θεάτρου & στο sherlock coffee 
maker.


	Bookmark 1
	Bookmark 2
	Bookmark 3
	Bookmark 5
	_GoBack

