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Το σκίτσο του Φωκίωνα Δημητριάδη αφορά τις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 1958 έχει τίτλο «Όλα για το Λαό» και το συνοδεύει η εξής λεζάντα:
Ο ΛΑΟΣ.-Σαν πολύ βάσταξε η «περιποίησι» βρε παιδιά! Τώρα για την πληρωμή περάστε... από τις κάλπες!...
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Οι δύο 
κάλπες 
σε έξι 
μήνες

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 9 Ιουνίου τα Γιάννενα 
ψηφίζουν, μαζί με την 
υπόλοιπη χώρα, με βάση 
το νόμο του 1934 και ένα 

πλειοψηφικό (με ευρεία περιφέ-
ρεια) εκλογικό σύστημα.
Σε αυτό το καθεστώς, τα Γιάννε-
να εκλέγουν 10 βουλευτές, από 
τους περισσότερους που έχουν 
εκλέξει ποτέ. 
Την ψήφο των εκλογέων διεκ-
δίκησαν τρεις μόλις συνδυασμοί 
με 23 συνολικά υποψηφίους, 
συν 2 ακόμα μεμονωμένοι. 
Στις εκλογές του 1935 δεν συμ-
μετείχε η «κεντροαριστερά» της 
εποχής. 
Οι Φιλελεύθεροι ήταν οριακά 
εκτός νόμου, καθώς ο Βενιζέ-
λος και ο Πλαστήρας που είχε 
συνωμοτήσει υπέρ του πρώτου 
με αποτυχημένο πραξικόπημα, 
ήταν ερήμην καταδικασμένοι σε 
θάνατο. 
Το Λαϊκό Κόμμα και ο κυβερνη-
τικός συνασπισμός, έκλεξε τους 
9 από τους 10 βουλευτές των Ιω-
αννίνων και τον εναπομείναντα, 
τον έκλεξε το Εθνικό Ριζοσπα-
στικό Κόμμα. Στην εξομάλυνση 
του νόμου όμως, οι κυβερνητικοί 
πήραν και τη δέκατη έδρα.

Μια ακόμα ιδιαιτερότητα εκεί-
νων των εκλογών, ήταν ότι τα 
κόμματα κατέβαιναν με «συ-
μπράξεις» στις εκλογές. Έτσι 
λοιπόν, το Λαϊκό Κόμμα και ο 
κυβερνητικός σχηματισμός, κα-
τέβασε τους εξής 10 υποψηφί-
ους, με λίστα:
■Γάγαρης Γεώργιος
■Ζαούσης Κωνσταντίνος
■Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Μουλαϊμίδης Γεώργιος (στα 
πρακτικά αναφέρεται ως «Μα-
λαϊμίδης»)
■Μπάρδας Γεώργιος (ο μόνος 
υποψήφιος από το Εθνικοριζο-
σπαστικό κόμμα)
■Πυρσινέλλας Βασίλειος
■Σούρλας Σπυρίδων
■Σπέγγος Κωνσταντίνος
■Τζαβέλλας Γεώργιος
■Χρηστοβασίλης Χρήστος
Ανάμεσά τους ήταν δηλαδή ση-
μαίνοντες πολιτικοί της πόλης, 
όπως ο Πυρσινέλλας και ο Μου-
λαϊμίδης, ο ήδη έμπειρος κοι-
νοβουλευτικά Χρηστοβασίλης, 
αλλά και ο δικηγόρος Μπάρδας 
που καταγόταν από το Μαλακά-
σι. Ο δε Γάγαρης, καταγόταν από 
το Γεροπλάτανο και ήταν δημο-
σιογράφος στην Καθημερινή και 
την Ακρόπολη. 
Δεύτερη σε ψήφους ήταν η Ένω-

ση Βασιλοφρόνων:
■Μπότσαρης Σπυρίδων
■Αλεξάνδρου Γεώργιος
■Βάλλας Ορέστης
■Δημάκης Γεώργιος
■Ευστρατιάδης Κωνσταντίνος
■Ζηκίδης Χρήστος
■Θάνος Κωνσταντίνος
■Σακκάς Γρηγόριος (ο μετέπει-
τα δήμαρχος Ιωαννίνων)
■Σταμάτης Βασίλειος
■Συρμακέσης Σωτήριος (ανα-
γράφεται «Συρμακώσης»)
Το Ενιαίο Μέτωπο ήταν η έκ-
φραση της Αριστεράς. Καταγρα-
φόταν στα πρακτικά ως «Κομ-
μουνισταί»:
■Σταμούλης Γεώργιος
■Τσιάντης Μιχαήλ
■Μπέτσιος Χαρίσης
Τέλος, οι δύο μεμονωμένοι υπο-
ψήφιοι ήταν οι:
■Καζαντζής Νικόλαος και 
■Τσαουσάνης Αδαμάντιος. 
Οι τελευταίες εκλογές του Με-
σοπολέμου έγιναν λιγότερο από 
επτά μήνες αργότερα, τον Ιανου-
άριο του 1936. ΟΙ Φιλελεύθεροι 
συμμετέχουν ξανά στις εκλογές 
και στα Γιάννενα, οι συνδυασμοί 
είναι πέντε.
Το Λαϊκό Κόμμα θα εκλέξει τρεις 
βουλευτές, τους Αδαμάντιο Τσα-
τσάνη, Κωνσταντίνο Σπέγγο και 

Γεώργιο Γάγαρη. Το ίδιο και οι 
Φιλελεύθεροι, με τους Αλκιβιά-
δη Λούλη, Αλέξανδρο Μελά και 
Γώργιο Καγιά. 
Στη Βουλή θα μπούνε επίσης ο 
Γεώργιος Μπάρδας, με τη Λαϊκή 
Ριζοσπαστική Ένωση, ο Δημή-
τριος Μπότσαρης με τους Νέους 
Φιλελεύθερους και ο Αλέξαν-
δρος Μυλωνάς με τον Χρήστο 
Παπασταύρου, με το Αγροτικό 
Κόμμα. Το Παλλαϊκό Μέτωπο 
που κατεβαίνει με τους Θωμά 
Σούλη, Νικόλαο Παπαδιαμάντη, 
Χρήστο Ζέρβα, Γιάννη Δογορί-
τη και Αγγελή ή Βαγγέλη Βού-
ρη, δεν θα βγάλει έδρα., ούτε 
επίσης οι Ελευθερόφρονες με 
τους Σπύρο Μπότσαρη, Σωτήρη 
Συρμακέση, Βασίλειο Μέντζο, 
Βασίλειο Σταμάτη, Βασίλειο Ου-
τόπουλο, Γεώργιο Αλεξάνδρου, 
Κωνσταντίνο Κύρκο, Κωνστα-
ντίνο Λιούμα και Επαμεινώνδα 
Βετσόπουλο. 
Σημειωτέον ότι υποψήφιοι είναι 
και άλλοι γνωστοί της πόλης: 
Στους Φιλελεύθερους ο Κώστας 
Φρόντζος, ο Γεώργιος Καλού-
δης και ο Γέωργιος Βηλαράς. 
Στο Αγροτικό Κόμμα ο Ευθύμιος 
Τζάλλας και στους Νέους Φιλε-
λεύθερους ο Κώστας Κατσαδή-
μας. 

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ακρόπολις» την επόεμνη μέρα των εκλογών της 26 Ιανουαρίου 1936
(Πηγή: https://sitalkisking.blogspot.com)

Το Λαϊκό 
Κόμμα και ο 
κυβερνητικός 
συνασπισμός, 
έκλεξε τους 
9 από τους 10 
βουλευτές των 
Ιωαννίνων 
και τον ενα-
πομείναντα, 
τον έκλεξε το 
Εθνικό Ριζο-
σπαστικό Κόμ-
μα. Στην εξο-
μάλυνση του 
νόμου όμως, οι 
κυβερνητικοί 
πήραν και τη 
δέκατη έδρα.

https://sitalkisking.blogspot.com/2015/01/26-1936.html
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Τέσσερις μέρες στον Πλάτανο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πλάτανος» διοργανώνει πολιτιστικό τετρα-
ήμερο στην πλατεία του Πλατάνου, από 24 ως και 27 Ιουνίου.
Τη Δευτέρα 24/6 διοργανώνει βραδιά με τη χορωδία του συλλόγου: 
«Σαν Μαγεμένο το Μυαλό μου φτερουγίζει», με ζωντανή ορχήστρα 

και μαέστρα τη Γωγώ Καρβούνη.
Την Τρίτη 25/6, δημοτική βραδιά με χορευτικά τμήματα και ζωντανή ορχή-
στρα. Στο κλαρίνο ο Μιχάλης Μπραχόπουλος.
Την Τετάρτη 26/6 συναυλία «Στις Γειτονιές των τραγουδιών» με το Νίκο Πα-
παδιώτη και πενταμελή ορχήστρα.
Την Πέμπτη 27/6 αφήγηση παραμυθιού με τη Μαρία Μαχαίρα και προβολή 
Καραγκιόζη.
Έναρξη στις 21:00. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μια βραδιά με τον Κρίστοφερ Κινγκ

Ο γνώριμός μας πλέον Κρίστοφερ Κινγκ θα είναι ξανά στα Γιάννενα, τη Δευτέρα 
24 Ιουνίου, στο μουσείο Αργυροτεχνίας.
Στις 18.30 θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ «Όσον ζης φαίνου» (απαιτείται 
κράτηση θέσης) και στις 20:00, συζήτηση με το συγγραφέα, με ακρόαση σπάνι-

ων προπολεμικών δίσκων γραμμοφώνου. Επίσης, η εκδήλωση θα έχει ζωντανή παρα-
δοσιακή μουσική (είσοδος ελεύθερη).
Συνδιοργανώνουν οι εκδόσεις «Δώμα». 

ΒΑΣΙΛΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ: ΕΝΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
MΙΑ ΕΚΔΉΛΩΣΉ για ένα από τα πιο παραδοσιακά τρα-
γούδια και για μια ιστορία που άφησε το στίγμα της, αυτή της 
«Βασιλαρχόντισσας», διοργανώνει ο Σύλλογος των εν Ιωαννίνοις 
Μετσοβιτών τη Δευτέρα 24 Ιουνίου, στις 19:30, στον πολιτιστικό 
πολυχώρο «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία. «Βασιλαρχόντισ-
σα: ένα τραγούδι… μια ιστορία» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Η 
Βασιλαρχόντισσα αναφέρεται στην απαγωγή μιας βλάχας αρχο-
ντοπούλας, της Ευδοκίας Αβέρωφ-Τζοανοπούλου εν έτει 1884.
Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο δρ Φιλολογίας και εκπαι-
δευτικός Δ. Ράπτης («Βασιλαρχόντισσα: από το μύθο στην 
πραγματικότητα»), η συγγραφέας και πρόεδρος του Ιδρύματος 
Ευάγγελου Αβέρωφ-Τοσίτσα Τατιάνα Αβέρωφ («Μυθοπλασία και 
αλήθεια: Η βασιλαρχόντισσα ως μυθιστορηματική ηρωίδα») και 
η καθηγήτρια φυσικής αγωγής και χοροδιδάσκαλος Μαριλένα 
Τζαλονίκου («Χορός-Ιστορία-Ένδυμα: από την πλατεία σε μια 
εναλλακτική πολιτιστική πρόταση»). Θα διαβαστούν αποσπά-
σματα από το μυθιστόρημα «Το ξέφωτο» ενώ θα χορέψουν τα 
χορευτικά τμήματα του συλλόγου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα γίνουν και τα εγκαίνια της έκ-
θεσης ζωγραφικής «Θάλασσα: Δύο όψεις» του Κωνστα-
ντίνου Φάη και του Δ. Μπάγκα.

https://typos-i.gr/article/8alassa-dyo-opseis-sta-palia-sfageia
https://typos-i.gr/article/8alassa-dyo-opseis-sta-palia-sfageia
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ΜΟΥΣΙΚΗ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΛΕΞ ξανά
Τη Δευτέρα 24 Ιουνίου ο ΛΕΞ έρχεται για μια δεύ-
τερη βραδιά,  open air αυτή τη φορά, μετά την τρο-
μερή του εμφάνιση το περασμένο φθινόπωρο στα 
Γιάννενα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00. Στα decks 
οι Dof Twogee & Squeezy Anks (ASTO PASAM). 
Είσοδος 6 ευρώ, προπώληση από 20/6 σε Grizzlie 
Tattoo, Ticketsioannina και Πολυχώρο Αγορά.

28 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο Μπίλι ξανά στα 
Γιάννενα
Συνεχίζοντας να έχει το πλέον φανατικό κοινό, ο 
Βασίλης Παπακωνσταντίνου θα παίξει αυτή τη 
φορά στα Γιάννενα, στον Φρόντζο, στις 28 Ιουνίου 
και νέα κομμάτια από το δίσκο του «Μπλέξαμε» 
που κυκλοφορεί αρχές Ιουνίου σε στίχους της Λίνας 
Δημοπούλου, του Οδυσσέα Ιωάννου και της Σάννυ 
Μπαλτζή με μουσική του ίδιου, του Χριστόφορου 
Κροκίδη και του Αντρέα Αποστόλου. 
Μαζί του παίζουν οι μουσικοί Βιολί – τραγούδι: 
Μαίρη Μπρόζη, Πιάνο / keyboards: Αντρέας Απο-
στόλου, ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης, 
τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου, κιθάρες: Γιάννης 
Αυγέρης, επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος Μπίτος, Λυ-
σιέν Κλίμης, επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας, 
ενορχήστρωση: Αντρέας Αποστόλου. 
Προπώληση εισιτηρίων 13€ (Ticketsioannina, Πο-
λυχώρος Αγορά, viva.gr), προσφορά (μέχρι 7 Ιουνί-
ου) 10€, στην πόρτα 15€

25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Άννα Βίσση live 
στον Φρόντζο
Η Άννα Βίσση δεν έρχεται συχνά στα Γιάννενα. Φέ-
τος όμως θα έρθει, στις 25 Ιουνίου στον Φρόντζο, 
στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας στην 
Ελλάδα. Μαζί της θα είναι οι  τραγουδιστές Νικόλας 
Ραπτάκης και Νατάσα Μηνδρινο.
Προπώληση εισιτηρίων: τα πρώτα εισιτήρια και ει-
δικές κατηγορίες 13€, γενική είσοδος 5€. Προπώλη-
ση: Ticketsioannina, Πολυχώρος Αγορά, Γερμανός 
(απέναντι από Ρολόι) και www.viva.gr/tickets/
music/mojolive-concerts.

https://www.facebook.com/ticketsioannina/?__tn__=K-R&eid=ARDkkxZbqpHSFRy_lUhrmu7RXJuxO_7B3U_TC0gUQAJRQpgkvcX-_jxAiskrP4ZtaJykLK2kdGKKNzcU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiwYEryTbuIm3SgsSWXWTqQL02V6JdK5DCWCC5ZPGiLG8aCphhNOlYdvXMx-mr-LhdsQ0_BhgG5DFlshXv3ahFBk7iSQRg0UgMpsaAY8qnyNCwoDldOmPlzC4Zsgb_5FG4irIoTXPGdWcHYYQyjyYo9juRibom6GYAyXbFXTgkwE0TAiFIFppCEPOY6JxRSCkmhyefugovULPzBGMGtyKVeGaVQ-M_94ZwHIJGz84sAJLFcLvAKNZ23Z47rSEqvIOWjMmJE_UQ_36J1TkE8wVvsHAgdZ3HTPDtmdGCPawbXBgeP1OEpD8F-cFAeSp5ngl0jrQAtesU5Yimy8GZP585z5N6ni-O9FVM_9uvoftTAbnp2MQJyHrS
http://www.viva.gr/tickets/music/mojolive-concerts?fbclid=IwAR0mfmVqdQ6WidC2csQlF3aTob2Uvjx7-K6jncoi1t1HRvDXFkNQYjju5f0
http://www.viva.gr/tickets/music/mojolive-concerts?fbclid=IwAR0mfmVqdQ6WidC2csQlF3aTob2Uvjx7-K6jncoi1t1HRvDXFkNQYjju5f0
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Για το 5ο 
φεστιβάλ 
ρεμπέτικου 
ετοιμάζεται 
ο Σύλλογος 
Ρεμπετόφι-
λων Ιωαννί-
νων στις 28 
και 29 Ιου-
νίου. Αυτή 
τη φορά ο 
τόπος… δρά-
σης θα είναι 
εντός του 
Κάστρου Ιω-
αννίνων, στην 
αυλή του 9ου 
Διαπολιτισμι-
κού Δημοτι-
κού Σχολείου, 
δίπλα από το 
Σουφαρί Σε-
ράι.
Η είσοδος εί-
ναι ελεύθερη

28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Έρχεται το φεστιβάλ ρεμπέτικου

ΠΑΡΑΣΚΕΎΗ 28 ΙΟΎΝΙΟΎ
Από τις 19:00 Έκθεση λαϊκών οργάνων

19:00 «Μια 
βραδιά στους 
ρεμπετόφι-
λους»

Θεατρικό σκετς από μέλη 
του συλλόγου «Ο Πλάτα-
νος», με μουσική από τους 
Ρεμπετόφιλους Ιωαννίνων

20:00 Παρου-
σίαση μαθη-
τών Δημοτι-
κού Ωδείου 
Ιωαννίνων

«Αφιέρωμα στον Δημή-
τρη Γκόγκο (Μπαγιαντέ-
ρα)» Μπουζούκι - Λαϊκή 
κιθάρα - Κοντραμπάσο 
- Ακορντεόν. Δάσκαλοι: 
Ντίνος Μπουζάνης (μπου-
ζούκι - λαϊκή κιθάρα), 
Απόστολος Παπαπέτρος 
(κοντραμπάσο), Μερόπη 
Παπανικολάου (ακορντε-
όν)

20:40 Ρεμπετό-
φιλοι Ιωαννί-
νων

Συναυλία από μέλη του 
συλλόγου Ρεμπετόφιλων 
Ιωαννίνων

21:30 Ο γάμος 
του Σταύρακα

Θέατρο σκιών/παράστα-
ση Καραγκιόζη από τον 
Νικόλα Δριστιλιάρη, με 
μουσική από τους Ρεμπε-
τόφιλους Ιωαννίνων

22:00 
«Trianaki»

Συναυλία ρεμπετόφιλων 
από τη Γαλλία - Antoinne 
Guillaume(μπουζούκι, 
τραγούδι), Nado Chardron 
(κιθάρα, τραγούδι), Dom 
Beillevaire (κρουστά, 
τραγούδι)

22:45 «Μαε-
στρίο»

Συναυλία ρεμπετόφιλων 
από την Αθήνα - Απόστο-
λος Θεοδώρου (μπουζού-
κι), Γιάννης Μαστροθεο-
δώρου (κιθάρα), Μυρσίνη 
Ποντικοπούλου - Βενιέρη 
(βιολί), Γιώργος Χριστο-
δούλου (μπαγλαμάς)

00:30 «Εl 
Catastrof»

Συναυλία ρεμπετόφιλων 
από τη Μυτιλήνη -Μαρία 
Σεϊτανίδου (τραγούδι), 
Γιώργος Σκομβούλης 
(μπουζούκι), Ιγνάτιος Φι-
λιανός (κιθάρα), Αλέξαν-
δρος Καφούνης (σαντού-
ρι) Αυτοσχέδιο γλέντι

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΎΝΙΟΎ
Από τις 19:00 - Έκθεση λαϊκών οργάνων

19:00 Πα-
ρουσιάσεις 
βιβλίων

«Προπολεμικό Ρεμπέτικο | 
Μ. Βαμβακάρης, Α. Δελιάς, 
Γ. Μπάτης» Βαγγέλης 
Πετρινιώτης
«Ρόζα Εσκενάζυ - Προ-
πολεμικά, ρεμπέτικα & 
παραδοσιακά τραγούδια» 
Δέσποινα Ψαθά

20:00 «Το σκα-
φτό μπαγλαμα-
δάκι»

Σεμινάριο οργανοποιίας 
στον εκθεσιακό χώρο του 
φεστιβάλ, Luthieros Mucic 
Instruments - Οργανοποι-
ία «Αναστάσιος»

20:30 Σεμινά-
ριο Σμυρνέι-
κων & Ρεμπέτι-
κων χορών

Χοροδιδάσκαλοι: Βαγγέ-
λης Γούσιας & Γλυκερία 
Γούσια

21:00 Παρου-
σίαση παιδικού 
χορευτικού 
τμήματος

Σύλλογος Πραμαντιωτών, 
με μουσική από τους Ρε-
μπετόφιλους Ιωαννίνων.
Χοροδιδάσκαλος: Δημή-
τρης Καμηνάς

21:15 Ρεμπετό-
φιλοι Ιωαννί-
νων (Καμηλιέ-
ρηδες)

Μουσικό σχήμα μελών 
του συλλόγου Ρεμπετόφι-
λων Ιωαννίνων

22:00 «Εναρέ» Συναυλία ρεμπετόφιλων 
από τα Γρεβενά - Ράνια 
Λαμπρακάκη (τραγούδι), 
Μάριος Αναγνώστου 
(μπουζούκι), Κώστας 
Φαρμάκης (κιθάρα), 
Χρήστος Μήττας (του-
μπερλέκι), Τέλης Αντωνίου 
(κοντραμπάσο)

23:00 «Πετρι-
νιώτης-Ψαθά»

Συναυλία ρεμπετόφι-
λων από την Καρδίτσα 
- Βαγγέλης Πετρινιώτης 
(μπουζούκι, τραγούδι), 
Δέσποινα Ψαθά (κιθάρα, 
τραγούδι)

00:30 «Rempet 
Motiv»

Συναυλία ρεμπετόφιλων 
από την Πάτρα - Σταύ-
ρος Ξιούρας (μπουζού-
κι), Αλέξανδρος Πώχος 
(ακορντεόν, τραγούδι), 
Αυγούστα Παρασκευ-
οπούλου (τραγούδι), 
Φίλιππος Θεοδωρόπου-
λος (μπαγλαμάς, τραγού-
δι), Δημήτρης Μπούργος 
(κιθάρα, τραγούδι), 
Γιώργος Νικολόπουλος 
(κοντραμπάσο), Γιώργος 
Πισπιρίγκος (κρουστά) 
Αυτοσχέδιο γλέντι

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΘΕΑΤΡΟ
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ΣΙΝΕΜΑ
ΣΙΝΕΜΑ
27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μεγάλη οθόνη κάτω 
από τα αστέρια

Διαδραστική παράσταση κουκλοθέατρου για μικρούς και μεγά-
λους, με τίτλο «Ας πούμε όλοι μαζί παραμύθι απ’ την αρχή» 
διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς την Κυ-
ριακή 30 Ιουνίου, στις 19:00, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιω-

αννίνων.
Με σκηνικό ένα μεγάλο βιβλίο η ομάδα «ΟΥΠΣ! Το κουκλοθέατρο» φτιά-
χνει μαζί με τους μικρούς φίλους ένα παραμύθι. Στόχος αυτής της βιω-
ματικής παράστασης είναι να μυήσει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του 
βιβλίου και να τους αποκαλύψει τη δύναμη που κρύβουν τα παραμύθια.
Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη. Επιθυμητή η δήλωση συμ-
μετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο (καθημερι-
νά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00, τηλ. 2651064065). 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Παράσταση κουκλοθέατρου 
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Ιωαννιτών διοργανώνει το Φεστιβάλ Θε-
ρινού Κινηματογράφου, υπό την επιμέλεια του 
σκηνοθέτη Βασίλη Δούβλη. Το φεστιβάλ θα «τρέ-

ξει» σε εμβληματικά (και ωραία) σημεία της πόλης, όπως 
η πλατεία Μαβίλη, το Ιτς Καλέ στο Μουσείο Αργυροτε-
χνίας και άλλα σημεία που θα μετατραπούν σε σινεμά.
Σε ό,τι αφορά τις ταινίες, φέτος είναι και φρέσκιες, από 
λίγο ως πολύ, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες :
Πέμπτη 27 Ιουνίου, 9:30 μ.μ. ο «Ψυχρός πόλεμος» του 
Πάβελ Παβλικόφσκι με τους Τζοάνα Κούλιγκ, Τομάς Κοτ, 
Άγκατα Κουλέσα, στο μουσείο Αργυροτεχνείας. Η ταινία 
πήρε βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών, 
για μια αναπαράσταση ενός έρωτα στις χώρες του ανατο-
λικού μπλοκ, με φόντο τον ψυχρό πόλεμο.
Παρασκευή 28 Ιουνίου, 9:30 μ.μ., Η Παρείσφρηση/
BlackKklansman στην πλατεία Μαβίλη. Ο Τζον Ουάσι-
γκτον, ο οποίος ήταν… γείτονας για ένα διάστημα, λόγω 
των γυρισμάτων στο Ζαγόρι, υπό τη σκηνοθετική μαε-
στρία του Σπάικ Λι, πρωταγωνιστεί στην καλύτερη ίσως 
ταινία του περασμένου χειμώνα. Διεισδύει στη νεοναζι-
στική ΚΚΚ, ενώ είναι… μαύρος.
Όσκαρ Σεναρίου, Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτρο-
πής στο Φεστιβάλ Καννών
Σάββατο 29 Ιουνίου, 9:30 μ.μ, Κλέφτες Καταστημάτων 
του Χιροκάζου Κόρε-Έντα με τους Λίλι Φράνκι, Σακούρα 

Άντο, Μίγιου Σασάκι στην αυλή της Ακαδημίας.
Η ταινία έχει πάρει χρυσό φοίνικα στις Κάννες.
Μια οικογένεια που δεν είναι ακριβώς οικογένεια και πα-
λεύει να επιβιώσει σ’ ένα χαμόσπιτο, όχι χωρίς χιούμορ 
και κέφι, αν και η τραγωδία –το νιώθεις– παραμονεύει 
στη γωνία.
Κυριακή 30 Ιουνίου, 9:30 μ.μ. Αποδημητικά πουλιά των 

Σίρο Γκέρα, Κριστίνα Γκαγιέγκο, με τους Χοσέ Ακόστα, 
Καρμίνα Μαρτίνεζ, Ναταλία Ρέγιες. Η ταινία θα προβλη-
θεί στο Πέραμα.
Τέλη της δεκαετίας του ’60, στη βόρεια Κολομβία, ένας 
νέος άντρας παντρεύεται μια όμορφη ιθαγενή και γίνεται 
μέλος της μητριαρχικής οικογένειάς της, δεμένης με τις 
παραδόσεις και τα έθιμα της φυλής
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Πριν από 44 ολόκληρα χρόνια, ο Νιλ 
Γιανγκ κυκλοφόρησε ίσως το καλύτερο 
άλμπουμ της ζωής του και ένα από τα 10 
που πρέπει να έχει ακούσει οπωσδήποτε 

όποιος-α θεωρεί εαυτόν «μουσικό σομελιέ» ή κάτι 
αντίστοιχο, τέλος πάντων.
Στις 20 Ιουνίου του 1975, βγήκε στην κυκλοφορία 
το Tonight’s the night, το πιο «μαύρο» άλμπουμ 
του πάντα συναισθηματικού Γιανγκ, για να έρθει 
σε σχεδόν απόλυτη αισθητική αντιπαράθεση με το 
προηγούμενο, το On the Beach.
Τρία χρόνια πριν, ο Γιανγκ είχε βιώσει την απώ-
λεια του Ντάνι Γουίτεν, του έξτρα ταλαντούχου και 
αυτοκαταστροφικού κιθαρίστα των Crazy Horse, 
καθώς και ενός ακόμα κολλητού του, του Μπρους 
Μπέρι που ήταν roadιe των CH. 
Το άλμπουμ δεν είναι φτιαγμένο με «φρέσκο» υλι-
κό. Κάποια κομμάτια είχαν γραφτεί αμέσως μετά 
τους θανάτους των φίλων του, κάποια άλλα ακόμα 

νωρίτερα. Επίσης, η μπάντα με την οποία ηχογρα-
φήθηκε το άλμπουμ δεν ήταν οι Crazy Horse, αλλά 
ταυτόχρονα… ήταν. Κάτω από το όνομα «Santa 
Monica Flyers» βρέθηκαν ο Μπίλι Τάλμποτ και 
Ραλφ Μολίνα, μαζί με τον Νιλς Λόφγκρεν που εί-
ναι σήμερα στο συγκρότημα, καθώς και ο Μπεν Κιθ 
που δεν ζει πια. 
Ο δίσκος είναι σχεδόν αποπνικτικός: Come on 
Baby, Let’s go Dontown, Albuquerque και φυσικά 
το ομώνυμο, σε δύο μέρη, αλλά και τα υπόλοιπα 
κομμάτια, είναι ένα κανονικό φιλμ νουάρ. «Χω-
ρίς υποχώρηση, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς οίκτο», 
όπως το περιέγραψε ο Ντέιβ Μαρς στην κριτική 
του για το Rolling Stone. 
Tο Tonight’s the night είναι ένα προσωπικό άλ-
μπουμ, που έγινε συλλογικό. Ο Γιανγκ γράφει κά-
που «ζητώ συγγνώμη, δεν τους ξέρετε αυτούς τους 
ανθρώπους, δεν σημαίνει τίποτα για εσάς», σε μια 
κρίση ταπεινοφροσύνης, αλλά έχει άδικο…

To πανηγύρι 
της θλίψης

https://www.youtube.com/watch?v=GFIcQU8K4AY
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Στις 12 Ιουνίου του 1965 ένα βρε-
τανικό συγκρότημα ποπ κυκλο-
φορούσε ένα τραγούδι, που όμως 
δεν έπειθε τους δύο κύριους συ-

ντελεστές του, οι οποίοι έπειτα από πολ-
λές παλινωδίες και μετατροπές τελικά 
δέχθηκαν να το ηχογραφήσουν. Και το 
τραγούδι εκείνο, με το εμβληματικό «ριφ» 
της κιθάρας και τον αφοριστικό του στίχο 
«I can't get no satisfaction…» (δεν μπορώ 
να ικανοποιηθώ με τίποτα) χαρακτήρισε 
μία ολόκληρη γενιά κι έγινε ένα από τα 
κομμάτια-μύθος στην ιστορία της παγκό-
σμιας μουσικής.
Ναι, το συγκρότημα είναι οι Rolling 
Stones και ο δημιουργός του, ο πρώτος 
κιθαρίστας του Κιθ Ρίτσαρντς, το δημι-
ούργησε τυχαία 54 χρόνια πριν, επιστρέ-
φοντας εξουθενωμένος στο ξενοδοχείο 
του έπειτα από μία συναυλία στη Φλόρι-
ντα των ΗΠΑ. Δεν τον κρατούσαν, όμως 
έπρεπε να κάνει πρώτα κάτι, να δουλέψει 
μία μελωδία, που του είχε καρφωθεί στο 
μυαλό. «Το θαύμα ήταν ότι εκείνο το μα-
γνητόφωνο Philips έμεινε ανοικτό να κα-
ταγράφει. Ξαναγύρισα πίσω την ταινία και 
ήταν δύο λεπτά του κομματιού και μετά 
άλλα 40' με εμένα να ροχαλίζω», διηγείται 
ο ίδιος.
Ο Ρίτσαρντς ήταν τότε 21 ετών και είχε 

μόνο ένα πάθος, τα μπλουζ και ένα είδω-
λο, τον Τσάκ Μπέρι. Εκείνο το βράδυ δεν 
γνώριζε πως είχε δημιουργήσει μία από 
τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο μουσικό 
στερέωμα, ούτε καν ένα απλό «σινγκλ». 
Ακόμη κι ο ίδιος δεν είχε πεισθεί ότι εκεί-
νη η φράση, που ξεπήδησε σαν απόηχος 
του τραγουδιού 30 Days του Τσακ Μπέρι, 
θα μπορούσε να έχει κάποιο μέλλον. 
Την επομένη, ο Ρίτσαρντς έδειξε στον συ-
νομήλικό του τραγουδιστή του συγκροτή-
ματος, Μικ Τζάγκερ, το τραγούδι, ο οποίος 
κουνώντας το κεφάλι του, συναίνεσε να 
το δουλέψουν, αλλά χωρίς μεγάλη πεποί-
θηση για το τελικό αποτέλεσμα. 
Ο αρχικός στίχος I don't get no satisfaction, 
έγινε I can't get no satisfaction, και οι 
υπόλοιποι στίχοι άρχισαν να ρέουν αβί-
αστα στο μυαλό τους, δίπλα στην πισίνα 
του Jack Tar Harrison Hotel, με τη σκλη-
ρή γλώσσα τους και τις προκλητικές εικό-
νες που περιγράφουν. Είναι στίχοι που εκ-
φράζουν απόλυτα την εικόνα των Stones 
το μακρινό 1965: νεαροί επαναστάτες, με 
μεγάλο μουσικό ταλέντο και τάση για να 
δημιουργούν προβλήματα. 
Ο Τζάγκερ είχε αποδεχθεί τον ρόλο του 
κοινωνικού σχολιαστή, ενάντια στους πε-
ριορισμούς της κοινωνίας, στις επιταγές 
του καταναλωτισμού, τα στερεότυπα της 

διαφήμισης. Εμπνέεται από την αδυσώ-
πητη κριτική του Μπομπ Ντίλαν, αλλά ο 
λόγος του δεν μοιάζει με την ποίηση και 
τη διάνοια του Αμερικανού τραγουδοποι-
ού, είναι πιο άμεσος και χυδαίος συχνά, 
κατορθώνει όμως να συνεγείρει εκατομ-
μύρια νέους που συμμερίζονται το ανικα-
νοποίητό του, που πιστεύουν ακούγοντάς 
το πώς έχει γραφτεί γι' αυτούς και ταυτί-
ζονται απόλυτα: «δεν μπορώ να βρω ικα-
νοποίηση πουθενά…»
Κι όμως ο Ρίτσαρντς δεν ήταν ευχαριστη-
μένος. Αυτές οι τρεις επαναλαμβανόμενες 
νότες, εκείνο το ριφ που ανεβοκατεβαί-
νει… Ίσως να πρέπει να παρεμβάλλονται 
διαλείμματα, όπως κάνει ο Ότις Ρέντινγκ, 
να μην είναι συνεχόμενα. Είναι ακόμη 
αναποφάσιστος. 
Το ηχογραφεί πολλές φορές, πρώτα το 
Chess Studios του Σικάγου, μετά στα 
στούντιο της Rca στο Λος Άντζελες, όμως 
όπως λένε και οι στίχοι του «δεν μπορεί 
να βρει ικανοποίηση» από το αποτέλε-
σμα. Κάτι του λείπει. Ξαφνικά, η λύση 
έρχεται από κάποιον από μηχανής θεό: 
ο πιανίστας Ίαν Στιούαρτ φέρνει και του 
προτείνει, άθελά του, μία νέα εφεύρεση. 
Είναι το μαγικό κουτί του «φαζ» (Maestro 
Fuzz-Tone) της Gibson. Ο Ρίτσαρντς, που 
πάντοτε δεν πίστευε στα διαβολικά τούτα 

μηχανήματα της τεχνολογίας,  «είναι σαν 
να βάζεις ένα γ…παιδί μέσα σε ένα ζαχα-
ροπλαστείο» έλεγε,  το δοκιμάζει και το 
distortion αλλάζει τα πάντα! Πλέον, δεν 
λείπει τίποτα από το κομμάτι. Όλη η μπά-
ντα χτίζει τον ήχο γύρω από τη μελωδία 
αυτή και πλέον από εκείνη τη στιγμή και 
μετά, η μοίρα των Stones δεν θα είναι πια 
η ίδια.
Αλλά και πάλι ο Ρίτσαρντς έχει αμφιβολί-
ες. Πως μπορεί ένα κομμάτι που προέκυ-
ψε από το ροχαλητό του να γίνει επιτυχία; 
Αποφασίζουν να ψηφίσουν για το εάν θα 
το κυκλοφορήσουν, ο ίδιος κι οι Τζάγκερ 
είναι αντίθετοι, όμως τα άλλα τρία μέλη 
του γκρουπ, ο δεύτερος, αλλά ανταγω-
νιστικός στα σόλα, κιθαρίστας Μπράιαν 
Τζόουνς, που και αυτός δεν ήταν αρχικά 
ενθουσιασμένος γιατί «υπήρχε πολύ Κιθ 
Ρίτσαρντς σε αυτό το τραγούδι», ο μπασί-
στας Μπιλ Γουάιμαν και ο ντράμερ Τσάρλι 
Γουότς τελικά ψηφίζουν υπέρ και τελικά 
το 45άρι με το Satisfaction κυκλοφορεί 
και συναρπάζει όλον τον κόσμο -και συ-
νεχίζει να ενθουσιάζει ακόμη τις νεότερες 
γενιές, που εξακολουθούν να ταυτίζονται 
με τους στίχους, το πνεύμα του, το διαβο-
λεμένο «ριφ» του.

Πηγή: Lettera43.it/ΑΠΕ-ΜΠΕ/
Γιώργης-Βύρων Δάβος

Μια επιτυχία στην οποία δεν είχαν 
πιστέψει οι δημιουργοί της

ΤΟ SATISFACTION ΚΥΚΛΟΦΟΡΉΣΕ 54 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1965
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