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...οι πόλεις, 
όπως και τα 
όνειρα, είναι 
χτισμένες 
με επιθυμίες 
και φοβίες...
ΙΤΑΛΟ ΚΑΛΒΙΝΟ
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Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Αραβαντινού 6, Ιωάννινα, 1ος όροφος, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
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ΕΟΔΥ: 43 κρούσματα 
στα Γιάννενα
ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ βρίσκονται ψηλά τα Γιάννενα, με 
τη «δεύτερη δόση» θετικών δειγμάτων από γηροκο-
μείο. 
https://typos-i.gr/article/eody-43-kroysmata-sta-
giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Σεισμός 2,3 ρίχτερ 
στα Γιάννενα
ΜΙΚΡΉΣ ΕΝΤΑΣΉΣ, αλλά ιδιαίτερα αισθητός 
στην πόλη των Ιωαννίνων ο σεισμός που έγινε πριν 
από λίγη ώρα.
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ο σεισμός 2,3 της κλίμακας 
Ρίχτερ, σημειώθηκε 4 χιλιόμετρα δυτικά των Ιωαν-
νίνων και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
https://typos-i.gr/article/seismos-23-rixter-sta-
giannena

Η κατάσταση στα 
σχολεία των Ιωαννίνων
ΣΎΜΦΩΝΑ με τα επίσημα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι 
κλειστά τα εξής τμήμα-σχολεία λόγω κρουσμάτων.
https://typos-i.gr/article/h-katastash-sta-sxoleia-
twn-iwanninwn24

24 κρούσματα σε οίκο 
ευγηρίας στα Γιάννενα
ΟΎΤΕ ΕΝΑ ΟΎΤΕ ΔΎΟ αλλά 24 κρούσματα κορονοϊού προέκυψαν σε 
ιδιωτικό οίκο ευγηρίας στα Γιάννενα. Τα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν χτες 
το βράδυ με τις υγειονομικές υπηρεσίες της Ηπείρου να καλούνται να 
διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα.
https://typos-i.gr/article/24-kroysmata-se-oiko-eyghrias-sta-giannena
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Για όλο το Νοέμβριο, οι νέοι συνδρομητές του Τύ-
που  θα λαμβάνουν μαζί με τη συνδρομή τους, το 
βιβλίο

«Οι αποστάτες, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι-δημο-
τικές εκλογές στα Γιάννενα 1925-2014»

Η προσφορά αφορά τη συνδρομή των 10€.

Οι συνδρομητές θα το παραλαμβάνουν στη δι-
εύθυνση που θα στέλνουν στο ioanninontypos@
gmail.com ή από τα γραφεία μας, Ανεξαρτησίας 
109.

Αν σας αρέσει ο Τύπος Ιωαννίνων και θέλετε να 
στηρίξετε την επαγγελματική, ανεξάρτητη δημοσι-
ογραφία σε καιρούς δύσκολους και για επαγγελ-
ματίες και για ανεξαρτησίες, μπορείτε να το κάνε-
τε με μια συνδρομή στο typos-i μέσω του Patreon. 

Το Patreon είναι μια πλατφόρμα «ενίσχυσης δη-
μιουργών». Μέσω του Patreon, οι συνδρομητές 
έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό γι αυτούς υλικό 
ή υλικό που το διαβάζουν πριν την κυκλοφορία του 
ή ακόμα, σε προσφορές για θεάματα κ.λπ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή σε android 
ή iPhone και να παρακολουθείτε από εκεί, το απο-
κλειστικό για συνδρομητές-τριες υλικό, να βλέπε-
τε υλικό πριν τη δημοσίευσή του ή και να ενημε-
ρώνεστε για τις προσφορές για συνδρομητές του 
Τύπου.

Με μια συνδρομή στον Τύπο, ανάλογα με το ποσό, 
«ξεκλειδώνετε» τις εξής προσφορές:

-Ένα ebook, την πρώτη έκδοση των Ρετρό ιστοριών

-Τα 25 επεισόδια του Podcast «Τύπος στο μικρό-

φωνο» με δυνατότητα μεταφόρτωσης

-Την ανάγνωση του «Εξωφύλλου» μια μέρα πριν 
την κυκλοφορία του και την ακρόαση των νέων 
podcasts πριν δημοσιευτούν.

Στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε νέες προσφο-
ρές για τους συνδρομητές και συνδρομήτριες του 
Τύπου Ιωαννίνων.

Μια μικρή επανάληψη για τον τρόπο λειτουργίας 
του Patreon: 

Κάθε μήνα, μέχρι να διακόψετε τη συνδρομή, το 
Patreon «τραβάει» από το μέσο πληρωμής που 
δηλώσατε, το ποσό που δηλώσατε (4 ή 10 ευρώ 
συν 24% ΦΠΑ).

Μπορείτε να διακόψετε όποτε θέλετε τη συνδρομή 
σας

Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε το μέσο με το 
οποίο θα πληρώνετε: Κάρτα ή Paypal

Στη διαδικασία εγγραφής, ενημερώνεστε επίσης 
για την ημερομηνία στην οποία θα χρεώνεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να μας 
ρωτήσετε: ioanninontypos@gmail.com

Παρακολουθώντας τη σελίδα του typos-i στο 
patreon (από το desktop ή την εφαρμογή στο κι-
νητό) θα ειδοποιήστε για το υλικό που διατίθεται 
πρώτα ή και αποκλειστικά στους patrons.

Έτσι και αλλιώς, σας ευχαριστούμε πολύ!

Ένα βιβλίο με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

mailto:ioanninontypos@gmail.com
mailto:ioanninontypos@gmail.com
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Η «δεύτερη σεζόν» της απομόνωσης στα Γιάν-
νενα, ξεκίνησε με αρκετά διαφορετικά χα-
ρακτηριστικά, από τον περασμένο Μάρτιο. Η 
κίνηση στην πόλη ήταν αρκετά μειωμένη (για 
Σάββατο πρωί), αλλά και πάλι, αρκετός κόσμος 
έκανε χρήση των SMS για τα ψώνια του κ.λπ.
Μια διαφορετική «νότα» είναι επίσης ότι ξεκί-
νησε ο στολισμός της πόλης, ενόψει Χριστου-
γέννων.
Περισσότερος κόσμος βρέθηκε στη λαϊκή, 
στην Αγία Μαρίνα και σε «επίκαιρα σημεία» 
όπως σούπερ μάρκετ κ.λπ.
Κάπως έτσι, ξεκίνησε ένας ακόμα παράξενος 
μήνας στην πόλη, σε αυτή την παράξενη χρο-
νιά
Η εικόνα των Ιωαννίνων στο Σάββατο 7 Νοεμ-
βρίου 2020, με τα «κλικ» του Δημήτρη Ραπα-
κούση:

ΓΙΑΝΝΕΝΑ, 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ▷▷▷
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Όταν ο βιολιστής Κ. Καψάλης 
έγραψε για τα «Τακούτσια»

[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Στο τελευταίο τεύχος της διμηνιαίας εφημερίδας «Το Ζαγόρι μας», που εκδί-
δεται εδώ και 40 χρόνια από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ζαγορίου 
(ΙΛΕΤ), φιλοξενείται ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο.
Ένα κείμενο διά χειρός του βιολιστή Κώστα Καψάλη (1908-1988), την«ψυχή» 
της θρυλικής ζαγορίσιας κομπανίας «Τα Τακούτσια», η οποία «έδρασε» μέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ένα αυτοβιογραφικό κείμενο που γράφηκε στα 
τέλη της δεκαετίας του ’70, με τον Κώστα Καψάλη να το παραδίδει στον Βασί-
λειο Τζιόβα σε μια συνάντησή τους στο στέκι των Κάτω Σουδενιωτών, στο υπο-
δηματοποιείο του Κώστα Φωτέτσιου στην οδό Ανεξαρτησίας, στα Γιάννενα. 
Όπως γράφει στην εισαγωγή του στο «Ζαγόρι μας» ο κ. Τζιόβας, πρόεδρος της 

ΙΛΕΤ, ο Κώστας Καψάλης του «ενεχείρισε εμπιστευτικά το βιογραφικό κατά-
λοιπό του με την αυστηρή προειδοποίησή του να μην προσθέσω τίποτε παρα-
πάνω, επειδή πολλές φορές τον πείραζα για κάποια… ‘μικροαμαρτήματά’ του, 
για τα ‘μεράκια’ του, με την απειλή ότι θα με καταραστεί από τον τάφο του». 
«Ο Κώστας δεν γλεντούσε τους άλλους μόνο, ήταν ο ίδιος γλεντζές κι όταν 
έβλεπε να χορεύει κάποια ‘νταλιάνα’, όπως έλεγε, χτυπώντας όρθιος το βιολί 
του φώναζε: ‘κόψε με Θέ μου, κόψε με Αη-Θανάση μου’ (η εκκλησία που στην 
πλατεία της γινόταν το πανηγύρι μας» αναφέρει. Είναι η πρώτη φορά που το 
κείμενο του Κώστα Καψάλη δημοσιεύτηκε. 
Ο «Τύπος Ιωαννίνων» αναδημοσιεύει το κείμενο αυτό, με την άδεια της έκδο-
σης «Το Ζαγόρι μας».
Το αυτοβιογραφικό κείμενο του Κώστα Καψάλη:

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ▷▷▷
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Γεννήθηκα εις Κάτω Πεδινά Ζαγο-
ρίου, το 1908 από πολύ πτωχούς 
γονείς αλλά εργατικούς και τίμι-
ους. Πρωτότοκος εγώ, δεύτερος ο 

αδελφός μου Σπύρος, τρίτη η αδελφή μου 
Έλλη, τέταρτος ο Γιώργος. Εγώ τελείωσα 
το δημοτικόν Σχολείον. Ο πατέρας μου 
έπαιζεν βιολί που πήρα τα πρώτα μαθή-
ματα στο βιολί, αλλά επειδή ο μπαμπάς 
της Μητέρας μου από την Βίτσα λεγό-
μενος Παναγιώτης Γκανάς έπαιζεν πολύ 
καλό βιολί καθώς είχεν και τον υιόν του 
Δημήτριον Γκανάν που και αυτός ήταν 
πολύ καλός στο βιολί τους παρακάλεσεν 
η μητέρα μου και με πήρανε στη Βίτσα. 
Αφού κάθισα περίπου κάνα χρόνο μου 
έδειξαν όλην την τέχνη τους.
Πράγματι εγώ είχα πολύ μεράκι για βιολί 
που όπου πήγαιναν όλο το συγκρότημα να 
παίζουν με κλαρίνο ο Νικόλαος Νίνος ο 
περιβόητος, ο Παναγιώτης και Δημήτρι-
ος Γκανάς βιολιά, ο Αθανάσιος Μπεκά-
ρης ξακουστός λαβούτο και τραγούδι και 
ο Κώστας Μανούσης το καλύτερο ντέφι 
όλα τότε, τα παλιά τραγούδια του Ζαγο-
ριού καθώς και την σειρά που παίρνανε 
τα γλέντια, όλους τους χορούς εγώ πή-
γαινα και τους άκουγα έως που τα έμαθα 
όλα.
Τώρα εγώ βέβαια είχα ανάγκη από βοη-
θόν. Έμαθα και τον αδελφόν μου Σπύρον, 
του αγόρασα ένα παλιό  λαβούτο από τον 
συχωρεμένον Θωμάν Χρόνην, όπου αρ-
χίσαμαν να παίζωμεν και να τραγουδάμε 
ωραία. Εξασκηθήκαμεν πολύ καλά τότες 
βέβαια.
Μας χρειάστηκεν και Ντέφιι, παίρνωμεν 
το Ζιούλη, του έφτιαξεν ο μπαμπάς του 
ένα ντέφι από λίγο λίγο γινήκαμεν τρεις 
τότες στο χωριό μας. Όλα τα κορίτσια εί-
χαν μια συνήθεια, κάθε Κυριακή πήγαι-
ναν περίπατο. Στο Βαρκό πηγαίναμεν κι 
εμείς οι τρεις με τα όργανα και τους τρα-
γουδούσαμεν και κάθε Πάσχα επίσης χο-
ρεύανε με μας και μας έδιναν κουλούρια 
και αυγά που τρώγαμαν. Κάθε Κυριακή 
πηγαίναμαν εκεί όμως εξασκηθήκαμεν 
πάρα πολύ, από λίγο λίγο καλύτερα. Παί-
ζαμε αφού τελειώσαμαν και το Δημοτικό 
Σχολείον. Τώρα βέβαια χρειασθήκαμαν 
και το κλαρίνο.
Κάποιος από το Μονοδένδρι, λεγόμενος 
Σταύρος Κόντος έπαιζεν κλαρίνο αφού 
μας είδεν που προοδεύαμαν μας πήρεν 
μαζί του έπιανε γάμους, πανηγύρια και ότι 
άλλη δουλειά, αφού ο κόσμος ευχαριστιό-
τανε. Τους λέγανε να μας φέρνεις αυτά τα 
ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ. Η λέξις τακούτσια προήρχε-
το επειδή εγώ και ο Σπύρος είμασταν του 
Τάκη παιδιά, πολύ μικρά δηλαδή και του 
Τάκη τα μικρά και έμεινε ο τίτλος ΤΑΚΟΥ-
ΤΣΙΑ και μας λένε Τακούτσια.
Εφόσον γινήκαμε πολύ καλοί το Νίνο 
και τους Γκανάδες δεν τους ήθελαν τους 
φέραμεν μεγάλη αντίπραξη στα καλά 
τότες πανηγύρια Δεκαπενταύγουστο Βί-

τσα, Τσεπέλοβο, Ασπράγγελοι, Αγία Πα-
ρασκευή, Μονοδένδρι, Σκαμνέλι, Αϊλιά 
Καπέσοβο, Παλιορή, Βραδέτο, Αγία Τρι-
άδα, Μπούλτση, Αϊγιάννη Ρογκοβό που 
πήγαιναν οι Γκανάδες Μπεκάρης Νίνος 
Μανούσης πηγαίναμαν κι εμείς. Επειδή 
τότες τόσο μας αγαπούσαν όπου γινότανε 
κόματα διά να παίξωμεν κι εμείς, αλλά 
ας είναι ελαφρύ το χώμα του αειμνήστου 
Τάκη Γκράτζιου, Αλέκου Τσιάντη, Αδ/
φών Σαρηγιάννη, Παντελή Τσέπη όπου 
τότες για μας ο Τάκη Γκράτζιος έκαναν 
τσακωμούς με δαρμούς διά να υποστηρί-
ξουν εμάς στα Σουδενά στο Βραδέτο κ.τ.λ. 
Ιδίως ο Αλέκος Τσιάντης με τον Γκράτζιο 
τότες είχαν αυτοκίνητο και μας βάζανε 
μέσα, πηγαίναμαν σε όλα τα χωριά διά να 
μας διαφημίζουν. Έγραφαν στο αυτοκίνη-
το μετά μουσικής τα Τακούτσια. Επίσης ο 
Δημοσθένης και Τιμωλέων Σαρρηγιάνης 
στο Καπέσοβο τα ίδια γινότανε κόμματα 
στους χορούς ποιος να μας φέρει περισ-
σότερον κόσμο να χορεύουν σ’ εμάς μέχρι 
ξυλοδαρμούς.
Επίσης στο Σκαμνέλι ο αείμνηστος Πα-
ντελής Τσέπης είχαν καταντήσει να μα-
ζεύουν υπογραφές διά το πανηγύρι πόσοι 
θέλουν τα ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ και πόσοι θέλουν 
τους Μπαγιώτες με κλαρίνο τότε τον 
εξαίρετον Τάκη Κολτσιάρα και Αγησίλα-
ον Δέρβα. Αυτό όμως οφείλεται που μας 
αξιοποίησεν ο αείμνηστος Φίλιππος Ρού-
ντας κλαρίνο, ο αείμνηστος Χρόνης Κα-
ψάλης που αυτά τα κλαρίνα τότες έπαιζαν 
έπεφταν τα φύλλα από τα δένδρα τόσο 
ωραίοι ήταν.
Αυτά όμως οφείλονται και εις τον αξέχα-
στον φίλον μας Κύριον Μάνθον Μάνθου 
ή Τάγιαν ο οποίος μας εγνώρισεν παντού, 
Δολιανά, Αρίστη, Γιάννενα. Παντού όπου 
γνώριζεν μας υποστήριζεν και μας έμαθε 
πολλά τραγούδια. Όπως οι Σαρρηγιανναί-
οι, ο Ευριπίδης Βουλόδημος, ο Κώστας 
Βαρτζώκας, Λώνης Τόλογλου, Απόστολος 
Βουγάς και άλλοι πολλοί. Ιδίως το Καπέ-
σοβον ήταν το Σχολείο στα τραγούδια για 
μας.
Τότε όμως ήταν και πολύ δύσκολη η ζωή, 
δεν βγαίναν εύκολα τα λεφτά, επειδή εί-
μασταν πολύ μικρά παιδιά ο κόσμος σε 
μερικά χωριά όχι του Ζαγοριού, αλλά 
αλλού όταν γλεντάγανε αφενός που μας 
ταλαιπωρούσαν αλλά είχον και ένα έθιμο 
μας κολλούσαν λεφτά.
Τότε τα εκατοστάρικα είχαν κοπεί σε 75 
δραχ. και πενηντάρικα σε 37 ½ μας λέ-
γανε στις 75 δραχ. θα κρατάτε 20 δρ. και 
στα 37 1/2, 10 δραχ. Εμείς τότε βέβαια δεν 
ημπορούσαμεν να κρατούμε λογαριασμό. 
Έπρεπεν να έχουμε ταμία ή λογιστή μόλις 
κολλούσαν αντί για 2 ή τρία που μας έδι-
ναν έλεγαν έχουμεν 5 ή 6 ή 7 και ας είχαν 
μόνον 2 ή τρία. Στο τέλος που έρχονταν 
για λογαριασμόν μας παίρνανε και τα δικά 
μας εάν είχαμε, αλλά αυτοί εξ επαγγέλμα-
τος τέτοιοι χαρακτήρες, αλλά όταν τους 

μάθαμε βέβαια, όταν μεγαλώσαμε και 
ολίγο τους βάλαμε στη θέση τους.
Στην εργασία τότε μας ταλαιπωρούσαν 
πολύ, διότι τότε δεν υπήρχαν μπύρες, 
ήταν όλο κρασιά και τσίπουρα γινότανε 
τύφλα στο μεθύσι και ούτε ήξεραν τι έκα-
ναν 3 έως 4 ημερονύκτια ακατάπαυστο 
γλέντι. Θυμάμαι κάποτε στους Μπεκάρη-
δες για να αντέξουν  στη πολύ δουλειά, 
μέχρι ενέσεις τους έκαναν στο Τσεπέλοβο 
οι γιατροί Λιάπης και Γιαννακός 4 βράδια 
που συνέχιζαν τα γλέντια.
Εκείνον τον καιρό θυμάμαι τόσο μανία 
είχον όπου πηγαίναμαν στο πανηγύρι στο 
Τσεπέλοβο, βγαίναν να μας δεχθούν στην 
καρυά, διότι τότες πηγαίναμαν πεζοπορία 
και ο κόσμος μας υποδεχόταν στην καρυά 
με πολύ ζήλο διότι δεν υπήρχαν ούτε μα-
γνητόφωνα ούτε ράδια ούτε ηλεκτρόφω-
να.
Θα αρχίσω να σας περιγράφω ποιοι ήταν 
οι παλαιοί γλεντζέδες τότε και τώρα τε-
λευταία. Οι πεθαμένοι και ζώντες.
Και αρχίζω με τα Κάτω Πεδινά, το χωριό 
μου, ήταν ο μακαρίτης Βασίλειος Τζιόβας 
παππούς του Βάσιου Τζιόβα, ο αείμνηστος 
Τάκης Γκράτζιος, ο Θεοφάνης Τζιόβας, ο 
Μιχαήλ Βούρδας, ο Ορέστης Βέτσης, Νικ. 
Σκεπαριώτης, Δημήτριος Κοματσέλης, 
Χρήστος Πανταζής. Νέοι γλεντζέδες: Μιχ. 
Τζιόβας, Βάσιος Τζιόβας, Παναγ. Τζιόβας, 
Άρης Τζιόβας, Μιχαήλ Γκράτζιος, Φώντας 
Βούρδας, Ξενοφών Κονδούρης, Λάκης 
Αρβανίτης, Δ. Κυρίτσης και Κ. Φωτέτσιος.
Στον Ελαφότοπον ήταν παλαιοί, Σπύρο 
Λιόγκας ή Σεβταλής, επειδή ήτο πολύ 
γλεντζές τον είχαν βγάλει Σεβταλή. Μα-
καρίτης Ιωάννης Λιόγκας και Δημήτριος 
Λιόγκας.
Νέοι γλεντζέδες: Κώστας Γκέλπας, Κων/
νος Κράλλιος, Ευάγγελος Εμμανουήλ, Τά-
σιο Λιόγκας και πολλοί που μας διαφεύ-
γουν.
Εις τα Άνω Πεδινά ήτο ο Μακαρίτης Νι-
κολ. Πριμυκήρης εν ζωή Κώστας Τσιγα-
ράς, Φιλοποίμης Κατζιόφας, Ιωάννης Τσι-
γαράς και πολλοί που δεν τους θυμάμαι. 
Στη Βίτσα ήταν σχεδόν όλοι οι Βασδεκαίοι 
Φάνης Σακελαρίου, ο Βριζόπουλος Ανασ. 
Πριμηκήρης. Νέοι Αθανάσιος Βασδέκης, 
Φώτης Βασδέκης, Δήμος Βασδέκης και ο 
αείμνηστος γαμπρός του Κώστα Βασδέκη 
ονομαζόμενος Λάζαρος Βενέτης ειςε τον 
οποίον του έχω βγάλει και τραγούδι. Θα 
σας το γράψω να το διαβάσετε.
Στο Μονοδένδρι ο μακαρίτης Αλέκος Τσι-
άντης, ο ιατρός Διαμάντης Ράπτης. Εν 
ζωή ο Σπύρος Τσιάντης και Τάκης Κό-
ντος, Παρνασός και πολλοί που μου δια-
φεύγουν.
Στους Ασπράγγελους τους πολύ παλαιούς 
δεν τους έφθασα διότι είχαν όργανα δικά 
τους, τους Σαργέους. Νέους Γούλα Κου-
μπάρο, μακαρίτη δάσκαλο. Κουμπάρο εν 
ζωή Μιχαήλ Γιακουμή, ο Βασίλης Τσαπά-
ρης με τους δύο υιούς του ο υιός του Γού-

λα Καραγιάννη ο Φρίξος, ο Τόλης Λιάπης 
και άλλοι πολλοί και Τάκης Μαλετσίδης, 
Βύρων Κουμπάρος.
Ελάτη, ο Τάκης Βέλης που για μας μια 
χρονιά στην Αγία Τριάδα έδιωξεν τον 
Νίνο με Γκανάδες και Μπεκιάρη και παί-
ξαμεν εμείς και έλεγα στο χορό κόψε με 
Αγία Σωτήρα μου. Και ακόμη οι Καλω-
τάδες, όπου με βρίσκουνε και τώρα μου 
λένε Κόψε με Αγιά Σωτήρα μου.
Στους Κήπους δεν περιγράφω τους γλε-
ντζέδες διότι είχανε ντόπιους οργανοπαί-
κτες. Επίσης και στο Κουκούλι.
Στο Καπέσοβο οι αείμνηστοι αδελφοί Σαρ-
ρηγιάνη Δήμος και Τιμολέων και ο πατήρ 
των Γεώργ. Σαρηγιάνης, Απόστολος Βο-
γάς, Λώνης Τόλογλου. Νέοι γλεντζέδες: 
Ανδρέας Σαρηγιάννης, Ευριπίδης Βουλό-
δημος, Μενελ. Τόλογλου, Κωνσταντίνος 
Βαρτζώκας, Γούλας Δαλκαβούκης, Γεώργ. 
Βασδέκης και πολλοί που μου διαφεύ-
γουν, δεν θα με παρεξηγήσουν που δεν 
αναφέρω τα ονόματά τους.
Τσεπέλοβο, ο αείμνηστος Γεώργιος Καρα-
βασίλης, επίσης Πέτρος Γιαννακός, Πανα-
γιώτης Γεροκώστας, Κώστας Φερεντίνος, 
Δημήτριος Τσουμάνης, Παύλο Γιαννάκης, 
Ηλ. Βαγγελής, Θεόδωρος Κέντρος. Οι 
νέοι γλεντζέδες εν ζωή Παύλος και Δημή-
τριος Τσουμάνης, Γεώργιος Τσουμάνης, 
Καθηγητής Κώστας Γιαννάκης, Γεώργιος 
Ντέμκας, Τάκης Βούρβος, Πάνος Βούρ-
βος, Τάσιος Δούβαλης, Ευριπίδης Γιαν-
νακός, Αδελφοί Γιαννακών, Ιωάννης και 
Αλέκος Βαγγελέοι και ο φίλος μας Γεώρ-
γιος Γιαννακός του Ηλία και Αθανάσιος 
Ρακόπουλος και πολλοί που δεν θυμάμαι.
Στο Σκαμνέλι ο αείμνηστος Παντελής 
Τσέπης, Στέργιος Δούβλης, Θεοφάνης και 
Θεόδωρος Φραγκούλης, Πανταζή Βλάχος. 
Ζώντες Λούσια Ντάλα, Μιλτιάδης Τσέ-
πης, Θεοδωράκης Γόγολος, Νικολ. Τζιά-
σιος, Οδυσσέας Φραγκούλης, Θεόφιλος 
Κουσιουρής, Αδελφοί Δώδου κ.τ.λ.
Στο Βραδέτο Τιμολέων Βασδέκης, Θε-
όδωρος Βασδέκης, Κων/νος Βασδέκης 
μετά των παιδιών των. Αδελφοί Καπρί-
τσιου Ντίνος, Γιάννης και Δάσκαλος, Γρη-
γόριος Μυριούνης, Ιωάννης Μυριούνης, 
Γεώργιος Μυριούνης, Ιωάννης Μυριού-
νης, Ανδρέας Τσουμάνης, Λάμπρος Τσου-
μάνης και πολλοί άλλοι.
Θυμάμαι στην Αρίστη μέχρι το νεκροτα-
φείον πηγαίναμεν με τα όργανα και λέ-
γαμεν Σήκω Μαργιώλα. Παύλος Βέλλης, 
Κώστας Παπακώστας, Ηλίας Μπατζιό-
ρας, Χαρίσης Ντινούλης και άλλοι.
Μεσοβούνι, Βασίλειος Κυργιάννης, Αδελ-
φοί Κοντονάσιου, Απόστολος Φίλιος, 
Αντώνιος και Παν. Κοντονιάσιος, Ελευθέ-
ριος Δούσμπης.
Άνω Ραβένια, Νικόλαος Μήλιος, Τάσος 
Μήλιος, Κώστας Κόκκινος, Ευριπίδης και 
Νεοπτόλεμος Ρίζος, Γρηγόριος Κάππης, 
Ζαρίτας Ευαγ. Πρωτόπαπας, Κυριάκος 
Τσάτσης, Ιωάννης Αριστείδης και Θεό-
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δωρος Τσουμάνης, Μιχ. Κάππης, Νικολ. 
Κάππης και άλλοι πολλοί.
Δολιανά, ο περιβόητος φίλος μας Μάνθος 
Μάνθος, λεγόμενος Τάγιας και αυτός ήταν 
ο δάσκαλός μας σε όλα τα τραγούδια, Κώ-
στας Νταφόπουλος και πολλοί άλλοι.
Τις Νεγράδες, ο αείμνηστος Απόστολος 
Βαλέτης τώρα βγήκαν όλα τα παιδιά του 
γλεντζέδες, Λεωνίδας, Κωνσταντίνος, Γε-
ώργιος και όλοι οι συγγενείς του, ο Κώ-
στας Τσελίκης και άλλοι δεν θυμάμαι. Με 
συγχωρείτε που δεν θα αναφέρω όλα τα 
χωριά διότι τόσοι πολλοί είναι που θα σας 
γίνω βαρετός εάν τα περιγράψω όλα.
Τώρα θα επανέλθω εις το επάγγελμά μας. 
Αξιοποιηθήκαμεν πολύ διότι ταξιδέψα-
μαν το 1935 με 1936 εις Αθήνας με κλαρί-
νο τον Φίλιππον Ρούνταν είμασταν δε εις 
την καλύτερην ηλικίαν. Είχα παντρευτεί 
το 1931 και είχα αποκτήσει 2 παιδιά τό-
τες διά τρεις 4 μήνες που καθίσαμαν εκεί 
άνω από τα 130 νέα τραγούδια, είχαμεν 
φέρει και τα σερβίραμαν στα γλέντια από 
τότε πήραμεν την μεγαλύτερη φίρμα μέ-
χρι το 1939. Απέκτησα το τρίτο μου παιδί. 
Το 1940 μας έπιασε ο πόλεμος τότες μας 
έπιασε μέχρι το 1944 η μεγάλη πείνα πη-
γαίναμε να εργασθούμε όλο με είδος, με 
καλαμπόκι στους γάμους ή φασόλια ή 
μαλλία από πρόβατα ή τυρί. Όλα με είδος. 
Το 1945 απέκτησα το τέταρτό μου παιδί. 
Τυρανιστήκαμαν πολύ, αλλά εγώ έκανα 
και πολλές δουλειές. Δούλευα τσαγκάρης, 
ήμουνα κουρέας.
Ως ανταρτόπληκτοι ήλθαμε στα Ιωάννι-

να. Πήρεν ολίγο να καλυτερεύει η κατά-
στασις. Πιάσαμε το κέντρο Βενιζέλου και 
δουλεύαμε κάθε βράδυ πολύ καλά.
Ήμασταν όλοι εδώ στα Ιωάννινα. Οικο-
γενειακώς, εγώ επειδή καθόμουνα κοντά 
στο Τμήμα Ασφαλείας, δούλευα ως γρα-
φεύς, άδειες ταξιδίων, εκτός αυτού βγή-
κα και Γραμματέας των Μουσικών επί 
45ετία, αλλά ήμασταν και τίμιοι άνθρωποι 
και ενημερώναμε όταν δίναμε λόγο σε γά-
μους ή σε πανηγύρια ότι θα έλθουμε. Δεν 
υπήρχε λόγος να γελάσουμε διά αυτό απο-
κτήσαμε την αγάπη στον κόσμο. Δεν ήμα-
σταν παραδόπιστοι και με τα λίγα το ίδιο 
παίζαμε και με τα πολλά το ίδιο. Επίσης 
είχαμε και μεράκι στο επάγγελμά μας, δεν 
βαριόμασταν, ούτε κουραζόμασταν. Εγώ 
ιδίως, όταν ερχότανε η ώρα να τελειώσω 
μεν το γλέντι να φύγουμε εγώ στενοχω-
ρούμουν. Ήθελα να μην τελειώσουμεν 
χωρίς τις πρωινές ώρες να τρώγαμε τις 
αλευρόπιτες με τα ωραία μας πρωινά χα-
βάδια να πηγαίνουμεν στις ωραίες κρύες 
βρύσες σαν στον Κονόμο στο Τσεπέλοβο, 
στις Βρύσες της Καλωτάς, στην Ελάτη 
στη βρύσου του Σπανού στο Σκαμνέλι, 
στη Γκούρα μεθούσα και χόρευα στο τέ-
λος έσχιζα τα λεφτά όλα και μου τα έδιναν 
όλοι οι γλεντζέδες. Τα είχα όλα εγώ επειδή 
ήμουνα ο ταμίας.
Την ωραία ζωή που περάσαμεν δεν μπο-
ρώ να σας τα περιγράψω από το 1964 και 
μέχρι το 1977. Την χειμερινή σεζόν από 
Οκτώβριον μέχρι την Κυριακήν των Βα-
ΐων ταξιδεύαμε στη Θεσ/νίκη. Τότε είχαμε 

τον Φίλιππον Ρούνταν και το Χρόνη και 
τον αδελφόν μας Γιώργον, τρία κλαρίνα.
Εκεί μας γνώρισεν ο αγαπητός μας και 
πολύ γλεντζές Γεώργιος Γιαννακός όπου 
διά τον ζήλον που είχε στα όργανα με μας 
τα Τακούτσια εγκατέλειψεν το μαγαζί 
που είχεν με τους  θείους του και άνοιξεν 
Κέντρον Διασκεδάσεως για να γλεντάει 
περισσότερο και ακόμη το συνεχίζει βέ-
βαια για μας ήταν ευεργέτημα. Παίρναμε 
πολλά λεφτά από κεί, φτιάξαμε σπίτια, 
σπούδασα παιδιά, ο ένας υπλο/γός Στρ. 
Μουσικής, κόρη Δασκάλα, ο μικρότερος 
Διπλωματούχος άριστος στο βιολί.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος απ’ το επάγ-
γελμά μας. Γνώρισα κόσμο καλό, πρό-
σωπα επίσημα, αξιοπρεπέστατα, φίλους 
πάρα πολλούς, επιστήμονες, όπου τους 
έβγαζα και τραγούδια, στιχουργός όπως 
του ιατρού Διαμάντη Ράπτη, που θα το 
γράψω παρακάτω, να το διαβάσετε, το 
Λάζου Βενέτη, του φίλου μας πολύ γλε-
ντζές θα τα γράψω και πολλά άλλα.
Όταν σε διάστημα ετών ο Φίλιππος Ρού-
ντας μας εγκατέλειψε επειδή πήγε στην 
Αμερική σχεδόν σε 10ετία πήραμε μαζί 
μας τον αείμνηστο Χρόνη Καψάλη και 
αυτός πολύ ωραίος διά το Ζαγόρι μονα-
δικό κλαρίνο, επί άλλη 10ετίαν εργασθή-
καμε πολύ καλά και με το Χρόνη πάλι. Ο 
κόσμος μας αγαπούσε, ήταν πολύ καλός 
και κλαρινίστας και σοβαρός κύριος και 
τίμιος αλλά πέρασαν και τα χρόνια αρρώ-
στησε από ανίατη ασθένεια δεν μπορούσε 
να μας ακολουθήσει, ας είχαμε και τον 

αδελφό μας Γιώργο για δεύτερο κλαρίνο.
Είδαμε τον Γρηγόριο Καψάλη απ’ το Τσερ-
βάρι, του μάθαμε στο συγκρότημά μας όλα 
τα Ζαγορίσια. Μαζί με το Χρόνη για λίγο 
που ήταν και ο Ρούντας κανα δυο χρονιές 
στη Θεσ/νίκη αφού ο Ρούντας μετά και 
ο Χρόνης πεθάνανε βγάλαμε το Γρηγόρη 
που έγινε το πιο εξαιρετικό κλαρίνο.
Για παντού τώρα για μας τα ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ 
έληξεν το όνομά μας όμως. Θα ακούγεται, 
δεν θα σβήσει ποτέ, γιατί από τις πολλές 
ταινίες που βγάλαμε και ακόμη μας μα-
γνητοφωνούν.
Από το επάγγελμά μας είμαστε πάρα πολύ 
ευχαριστημένοι αφενός μεν που δημιουρ-
γηθήκαμε όλοι και εγώ και ο Σπύρος, ο 
Γιώργος, ο Ζιαούλης και όλο το συγκρό-
τημα. Αν και μερικοί, ας πούμε οπισθο-
δρομικοί το έχουνε για υποτιμητικό το 
επάγγελμά μας, αλλά κρατούν το παλαιό 
έθιμο, τόσο ξέρουν. Ευχαριστούμε όλους 
σας που μας μαγνητοφωνούν διά την τέ-
χνη μας. Δόξα το Θεό ταξιδευτήκαμε στο 
εξωτερικό, Λονδίνο, Οξφόρδη, Αγγλία, 
Κύπρο, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Κομο-
τηνή, Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Πάτρα 
και απανταχού της Ελλάδος.
Σας ευχαριστούμε όλους τους γνωστούς 
μας που ακόμα μας αγαπάτε αν και απο-
μακρυνθήκαμε από το επάγγελμα, εγώ 
ιδίως που λόγω της καρδιοπάθειάς μου 
δεν θα δύναμαι να σας εξυπηρετήσω για 
πολύ αλλά για μικρές δουλίτσες έστω και 
διά ολίγα χαβάδια. 
Θα δίνω το παρών διά να έχω και λίγη 
ψυχαγωγία όταν θα σας ανταμώνω, να 
μου βγαίνει ο πόνος επειδή έγινα σχεδόν 
απόμαχος.
Στενοχωρούμαστε όλοι μας που σχεδόν 
αποστρατευόμαστε και δεν αφήσαμε 
απογόνους για να σας εξυπηρετούν να 
μη σβήσει το Ζαγόρι διότι τα παιδιά μας 
πήραν άλλην τροπήν. Δυστυχώς. Θα σβή-
σει το Ζαγόρι, θα ακούγεται το όνομά μας 
όμως.
Σας εύχομαι και πάλι όλους τους γνω-
στούς και φίλους μας να έχετε υγεία με 
τα παιδιά σας να γλεντάτε πάντοτε με τα 
τραγούδια μας.
Γεια σας Γιντέκια
ο Απόμαχος
Κώστας Δ. Καψάλης
Τα ξακουστά «ΤΑΚΟΥΤΣΙΑ»
Τώρα να γλεντάτε με τον Γρηγόρη Καψά-
λη και να τον προσέχετε διότι είναι γνήσι-
ος για τα Ζαγορίσια και για όλα.
Η αυτοβιογραφία του Κώστα Καψάλη 
κλείνει με την καταγραφή δύο τραγου-
διών, για τον γιατρό Διαμάντη Ράπτη και 
τον Λάζαρο Βενέτη.

*Η λέξη γιντέκια σημαίνει (υπό μεταφορι-
κή έννοια) παλικάρια, άνθρωποι γεροί σαν 
άλογα

Τα Τακούτσια στο Δίκορφο το 1936 (από το cd «Ζαγόρι-Τακούτσια»-Ιστορικές ηχογραφήσεις 1961-1975 από το αρχείο του 
Σίμωνος Καρρά, Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων, 2009)
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Ο ΜΆΡΙΟΣ ΚΆΤΣΆΝΟΣ ΔΙΆΛΈΓΈΙ 10 ΆΓΆΠΗΜΈΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥΣ

Ο Μάριος Κατσά-
νος, είτε μόνος 
του, είτε με τους 
Mystic Libraries, 
είτε με συνεργασί-
ες με άλλους μου-
σικούς, είναι από 
τους πλέον δρα-
στήριους καλλιτέ-
χνες στα Γιάννενα 
και έξω από αυτά. 
Σήμερα, διαλέγει 
10 αγαπημένους 
του δίσκους και 
εξηγεί γιατί

10 Δίσκοι 
που αγαπώ και 

με επηρέασαν
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1 

RAMONES «END OF 
THE CENTURY»
Από τις πιο επιδραστικές μπά-
ντες σε πολλά είδη στο φάσμα της 
Underground σκηνής. Πάντα μου 
έφερναν μια αισιοδοξία και μια τσίτα 
και «όλα θα πάνε καλά». 5ος δίσκος 
πιο ώριμος και διαφορετικός λόγω 
της προσωπικότητας του παραγωγού 
του άλμπουμ Phil Spector, περιέχει 
το αγαπημένο « I’m Affected» και το 
κλασικό «Rock n roll Radio».

2
THE VELVET 
UNDERGROUND 
AND NICO
Όταν συναντιέται ο Lou Reed με τον 
Andy Warhol. Μυστικισμός και πα-
ρακμή μαζί με μια μορφή τέχνης νέας 
για την εποχή που γράφτηκε το άλ-
μπουμ. Το μαύρο χρώμα ενώνεται με 
την pop art αλλά στο τέλος επικρατεί 
η σπαρακτική κραυγή του «Heroin».

3
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ
O δίσκος που μου θυμίζει την 
αγαπημένη μου πόλη την Αθήνα στα 
καλύτερά της, δεκαετία 90’. Ποίη-
ση, μπλιμπλίκια και ένας κόσμος να 
περιμένει την κάθε εμφάνιση χωρίς 
ιδιαίτερη διαφήμιση. Ήταν ευαίσθητοι 
και δεν ντρεπόταν για αυτό. Τα «παι-
διά» της Λένας Πλάτωνος είναι εδώ 
φωνάζοντας, «Σκέψου θετικά, μα μην 
γελάς με ηλίθια αστεία».

4
ΜΩΡΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ
Με μια λέξη δυναμίτης. Με δεύτερη 
«αλητεία» με την καλή της έννοια. 
Από του λίγους δίσκους που μετά 
από τόσα χρόνια όταν τον ακούω μου 
βγάζουν μια ανέμελη «επιθετικότητα» 
με στίχους που κραυγάζουν και την 
απίθανη ενέργεια του Σαλβαδόρ. Στην  
τελική σε αυτά τα ανέμελα χρόνια 
όλοι θέλαμε ένα «Παυσίπονο» να 
καλμάρουμε τις ορμές μας.

5
NEW ORDER 
«SUBSTANCE»
Όλα τα singles της μπάντας σε ένα 
διπλό δίσκο. Ανεξάρτητοι, εμβληματικοί, 
χορευτικοί, αφήνοντας πίσω τους Joy 
Division και την αυτοκτονία του Ian Curtis. 
Bάζοντας το Manchester στην παγκόσμια 
μουσική βιομηχανία, σε κάνουν να ερω-
τευτείς να χορέψεις και να αγαπήσεις τα 
συνθεσάιζερ. Εκτός από το κλασικό «Blue 
Monday» όλος ο δίσκος είναι εξαιρετικός.

6
RADIOHEAD «OK 
COMPUTER»
Στην μετά εποχή της ροκ ηλεκτρικής 
κιθάρας με τα βαρετά σόλο οι Radiohead 
ήρθαν για να αποδείξουν ότι υπάρχει μέλ-
λον στην μουσική. Με πιο ηλεκτρονικό ήχο 
από τα προηγούμενα κιθαριστικά τους 
άλμπουμ, μας άφησαν διαμάντια όπως το 
«Karma Police» που σε συγκινούν ακρι-
βώς το ίδιο με το πρώτο τους άκουσμα.

7
KRAFTWER 
«THE MAN MACHINE»
…και ναι, γράφτηκε το 1978.  Οι ιδρυτές 
της Krautrock φεύγοντας από τους Neu 
σχημάτισαν την μπάντα που πατήσανε 
πάνω τους όλα τα ηλεκτρονικά – εναλλα-
κτικά σχήματα. Μουσική που σε καθηλώ-
νει και δημιουργεί απίστευτη ατμόσφαιρα. 
Στην τελική αν δεν ήταν αυτοί ίσως δεν θα 
υπήρχαν ποτέ οι Depeche Mode.

8
ROCKY ERICKSON 
«DON’T SLANDER 
ME»
Δικοί του οι δαίμονες δικό του και το 
είδος. Ξεχωριστή προσωπικότητα στο 
μουσικό φάσμα του ροκ. Από τους αγαπη-
μένους μου καλλιτέχνες και ίσως το πιο 
«σημαντικό» live που έχω πάει. Λυρικός 
«Starry eyes» και ταυτόχρονα απόμακρος 
και απόκοσμος. Η μπάντα του 13th Floor 
Elevators επίσης από τις πιο επιδραστικές 
μπάντες του χώρου.

9
BO DIDDLEY 
O άνθρωπος που έχει τον δικό 
του ρυθμό στην κιθάρα και 
διδάσκεται ακόμη και σήμερα 
« Bo Diddley’s rhythm».  Εξαι-
ρετικός performer, με το δικό 
του στυλ στο blues επηρέασε 
σε μεγάλο βαθμό την αρχή 
των Rolling Stones και πολλών 
άλλων κορυφαίων συγκρο-
τημάτων. Δικό του το πολυ-
διασκευασμένο και κλασσικό 
«I‘m a man» ενώ στο «Mona» 
μπορείς να διακρίνεις το « Bo 
Diddley’s rhythm».

10 
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
«ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΚΙΓΙΑΖ»
Ένας δίσκος live που όπως 
λέει και ο τίτλος του «Χωρις 
μακιγιάζ». Αυθόρμητο και 
ακομπλεξάριστο πάντρεμα του 
Rock n Roll με το ρεμπέτικο. 
Ο τρόπος που χρησιμοποίησε 
ο Σιδηρόπουλος την Ελληνική 
γλώσσα αξιοθαύμαστος μέχρι 
και σήμερα. Πέρναγε πολλά 
μηνύματα με μια μόνο λέξη. 
Δυστυχώς είχε δίκαιο, στο 
«Welcome to the show» παρα-
τηρείς ότι σωστά προέβλεψε 
την συνέχεια της ιστορίας 
πολλά χρόνια πριν. Και θα 
κλείσω με μια δήλωσή του που 
με αντιπροσωπεύει απόλυτα.
«Υπάρχει ένα παρελθόν σε 
μένα. Και το παρελθόν αυτό 
είναι το εξής. Είμαι δισέγγονος 
του Ζορμπά, και ως γνωστό ο 
Ζορμπάς ήταν rock and roll, 
όπως και να το κάνουμε. Και 
πολύ μάλιστα. Αυτό μας το 
λέει κι ο Καζαντζάκης. Απ’ 
την άλλη μεριά όμως, έχω 
και σπέρμα από την γενιά των 
Αλεξίου. Της Ελλης της Αλεξί-
ου, η οποία είναι θεία μου. Κι 
έτσι έχω μέσα μου και τον δι-
ανοούμενο και τον αλήτη. Από 
τη σύγκρουση αυτών των δύο 
βγαίνει άλλοτε καταστροφή κι 
άλλοτε δημιουργία.
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Έχουν περάσει 28 ολόκληρα χρόνια, από 
τη μέρα που κυκλοφόρησε ένα από τα 
πλέον σημαδιακά άλμπουμ του ροκεν-
ρόλ.

O πρώτος δίσκος των  Rage Against The Machine, 
ο ομώνυμος, κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου του 
1992 και σάρωσε τα πάντα, για όλους τους λόγους.
Καταρχάς, το εξώφυλλό του: Ο βουδιστής μοναχός Θικ 
Κουάνγκ Ντουκ αυτοπυρπολείται στη Σαϊγκόν το 1963.
Δεύτερον, η μουσική. Οι τύποι δεν αστειεύονταν 
καθόλου, σε κάθε γραμμή της μπάντας, από τη 
ρυθμική και τα φωνητικά, μέχρι τα εμπρηστικά ριφ 
και κόλπα του Μορέλο στην κιθάρα.

Τρίτον, οι στίχοι: Η «λύσσα ενάντια στο σύστημα» 
δεν ήταν σχήμα λόγου. Οι RATM ήταν και είναι το 
μουσικό σύμβολο κάθε κινήματος και δικαίως, η 
μουσική επένδυση κάθε εξέγερσης.
Τα δέκα κομμάτια του δίσκου ήταν ένα και ένα. Από 
το Bombtrack και το τεράστιο hit Killing in the 
Name, μέχρι τα Wake Up και το κορυφαίο ίσως του 
δίσκου, Know your Enemy, όπου τα χώνουν μαζί 
με τον Τζέιμς Μέιναρντ Κίναν των Tool και τον τότε 
ντράμερ των Jane’s Addiction, Στίβεν Πέρκινς.
Ο Ζακ ντε λα Ρότσα επίσης, εξελίχθηκε σε έναν 
προφήτη ενάντια στην καταπίεση και το σύστημα. 
Οι στίχοι του πήγαν τη «μουσική διαμαρτυρίας» σε 
άλλο επίπεδο και έδειξαν ένα διαφορετικό δρόμο 
από τη «στρατευμένη φολκ» μουσική στις ΗΠΑ. 

Οι στρατιώτες ήταν πλέον αγριεμένοι και προέρχο-
νταν από τις πόλεις… 
Παρότι οι RATM δεν έφτασαν ποτέ ξανά τα συνθετι-
κά επίπεδα του συγκεκριμένου μουσικού κολοσσού 
(χωρίς να σημαίνει ότι τα επόμενα άλμπουμ τους 
ήταν μέτρια), το «καύσιμο» του ομώνυμου πρώτου, 
τους εκτόξευσε σε live εμφανίσεις που μέχρι σήμε-
ρα παραμένουν αξεπέραστες. 
Επίσης, τροφοδότησε και τροφοδοτεί ακόμα τη 
«φωτιά» που αναζοπυρώνεται συνεχώς:
But I learned to burn that bridge and delete
Those who compete at a level that’s obsolete
Instead I warm my hands upon the flames of the 
flag
As I recall our downfall

Λύσσα και συνείδηση, 
ενάντια στο σύστημα
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