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[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Τον 19ο αιώνα, οι φωτιές μέσα στις 
πόλεις, είτε κατά λάθος είτε προ-
σχεδιασμένα, δεν ήταν ασυνήθι-
στο φαινόμενο. Η κακή ρυμοτο-

μία και η απουσία υποδομών πυρόσβεσης 
συντελούσαν στην καταστροφή. Οι πόλεις 
καίγονταν επίσης και λόγω πολέμων ή 
ακόμα και λόγω πολιτικής με νέες κοινω-
νικοοικονομικές συνθήκες να διαμορφώ-
νονται.
Τα Γιάννενα βίωσαν αρκετές πυρκαγιές. 
Η πιο μεγάλη πυρκαγιά που έχει καταγρα-
φεί, έγινε το 1820 από τον Αλή πασά κατά 
την πολιορκία της πόλης από τα σουλ-
τανικά στρατεύματα του Χουρσίτ πασά. 
Κάηκε σχεδόν όλη η πόλη (το μοναδικό 
αρχοντικό που γλίτωσε από την πυρκα-
γιά αυτή είναι το αποκαλούμενο σήμερα 
Σπίτι του Δεσπότη, πίσω από το εθνικό 
στάδιο). Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι 
Γιαννιώτες αποκάλεσαν αυτό το γεγονός 
«μεγάλο χαλασμό».
Το 1859, μια ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε 
στον προμαχώνα των Λιθαριτσίων, όπου 
βρίσκονταν οι οθωμανικοί στρατώνες, με 

τον βαλή των Ιωαννίνων Ρασήμ πασά να 
τους χτίζει εκ νέου δέκα χρόνια μετά (σ.σ. 
οι στρατώνες κατεδαφίστηκαν στα Λιθα-
ρίτσια τη δεκαετία του ’60). Ο Ρασήμ πα-
σάς έμελλε να είναι αυτός που θα άλλαζε 
τη φυσιογνωμία μιας σημαντικής συνοι-
κίας της πόλης: της περιοχής που σήμε-
ρα αποκαλείται ιστορικό κέντρο. Ο βαλής 
ήθελε να αναμορφώσει το παζάρι στην 
οδό Ανεξαρτησίας και τις γύρω οδούς, 
το οποίο βρισκόταν σε κακή κατάσταση. 
Αντιμέτωπος με την άρνηση των πολι-
τών για εξωραϊσμό του παζαριού, χρησι-
μοποίησε τον εμπρησμό ως μέσο για την 
επίτευξη της εκ ρυμοτόμησης της περι-
οχής –οι ξύλινες κατασκευές συνέβαλαν 
τα μέγιστα για τη γρήγορη εξάπλωση της 
φωτιάς. Την επομένη κιόλας της πυρκα-
γιάς, οι μηχανικοί του Δήμου ξεκίνησαν 
τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό του πα-
ζαριού.
Την όποια ευθύνη πυρόσβεσης εκείνη 
την εποχή την είχαν οι στρατιωτικές δυ-
νάμεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δεν φάνηκαν πολύ πρόθυμοι… Σημειωτέ-
ον δε ότι το περιαστικό αισθητικό δάσος 
των Ιωαννίνων δεν υπήρχε τότε. Οι λόφοι 

ήταν γυμνοί λόγω της εντατικής βόσκη-
σης και της ξύλευσης. Οι λόφοι ξεκίνησαν 
να γίνονται δάσος από τη δεκαετία του ’30 
και μετά.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η πόλη άρ-
χισε να παίρνει κάποια μέτρα αντιμετώπι-
σης των πυρκαγιών. Όπως αναφέρει ο λό-
γιος Δημήτρης Σαλαμάγκας (1894-1913) 
στα «Άπαντα», η αναγγελία εκδήλωσης 
πυρκαγιάς γινόταν με κανονιοβολισμούς 
από τις επάλξεις του Κάστρου: Ένας κα-
νονιοβολισμός σε περίπτωση απλού 
κινδύνου (π.χ. για το παζάρι) και τρεις 
σε περίπτωση γενικότερου κινδύνου). Ο 
Σαλαμάγκας αναφέρει ακόμη ότι βασικό 
εργαλείο πυρόσβεσης ήταν η τουλούμπα, 
χειροκίνητη αντλία νερού. Η αντλία αυτή, 
όπως σημειώνει, κινούνταν με τροχούς. 
«Συμπληρωματικά, χρησιμοποιόνταν και 
οι ‘κάντζιες’, σιδερένιες δηλ. αρπάγες, σαν 
κόσσες, εφαρμοσμένες σε μακρυά κοντά-
ρια για αποσύνδεση των ξύλινων υλικών 
της καιόμενης οικοδομής και πρόληψη 
έτσι της μετάδοσης στις γειτονικές της» 
προσθέτει. Αργότερα, σύμφωνα με την 
καταγραφή του, τα εργαστήρια στην αγο-
ρά-παζάρι της πόλης υποχρεώθηκαν να 

έχουν πρόχειρους και γεμάτους με νερό 
τενεκέδες.
Τον 20ο αιώνα τα πράγματα ήταν διαφο-
ρετικά. Οι μεγάλες πυρκαγιές που υπήρ-
χαν επί οθωμανοκρατίας, τελείωσαν. 
Υπήρχε όμως ο β’ παγκόσμιος πόλεμος. 
Κατά τη διάρκεια του πολέμου και λόγω 
των βομβαρδισμών, τα Γιάννενα απέκτη-
σαν Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία 
στεγάστηκε για πολλά χρόνια στον Κου-
ραμπά. Το Πυροσβεστικό Σώμα στην Ελ-
λάδα είχε ιδρυθεί το 1930 επί κυβέρνησης 
Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τον προηγούμενο αιώνα, δύο ήταν οι φω-
τιές σε σημαντικά κτίρια που άφησαν το 
στίγμα τους στην πόλη: Η μία ήταν στο 
παλιό οθωμανικό διοικητήριο (στη θέση 
που βρίσκεται σήμερα το δημαρχείο Ιω-
αννίνων) όπου στεγάζονταν και τα δικα-
στήρια. Πιο συγκεκριμένα, φωτιά στο δι-
οικητήριο μπήκε δύο φορές, μέσα σε δύο 
χρόνια. Η άλλη φωτιά ήταν στο αρχοντικό 
Ιωαννίδη, στη συμβολή των οδών Χαρ. 
Τρικούπη και Μιχ. Αγγέλου. Το αρχοντικό 
Ιωαννίδη αποτελούσε σημείο αναφοράς 
για το αστικό τοπίο των Ιωαννίνων. Κάη-
κε τη δεκαετία του ’70…

Ο «μεγάλος χαλασμός», 
το παζάρι και η τουλούμπα

 Φωτογραφία από τη φωτιά στο πρώην οθωμανικό διοικητήριο στα τέλη της δεκαετίας του ‘20 (από το λεύκωμα «Ιωάννινα» του Ριζαρείου Ιδρύματος)
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Πρεμιέρα με νέο νόμο 
και… «μαγειρέματα»
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Για πρώτη φορά στη σύγ-
χρονη εκλογική ιστορία, 
το ελληνικό εκλογικό 
σώμα ψήφισε με βάση 

ένα νόμο και πριν καν ορκιστούν 
αυτοί που έκλεξε, ο νόμος άλ-
λαξε, αλλάζοντας και την ετυ-
μηγορία του. Ο «νόμος Θεοδω-
ρικάκου» είναι αντιπαράδειγμα 
δημοκρατικής διαδικασίας και 
μοιάζει περισσότερο με «κοπτά-
τσια», τον τρόπο δηλαδή που ο 
ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών 
ξεκίνησε την πολιτική του κα-
ριέρα ως γραμματέας της ΚΝΕ. 
Η ουσία δεν έχει να κάνει με τις 
δεδομένες αδυναμίες και «κλει-
σίματα ματιού» σε πλειοψηφικά 
συμφέροντα που υπήρχαν και 
στον προηγούμενο νόμο. Έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι ο 
νέος νόμος πρακτικά αλλάζει το 
εκλογικό αποτέλεσμα, δίνοντας 
πίσω τις εξουσίες στους δημάρ-
χους, τις οποίες έχασαν (σε σχέ-
ση με ό,τι ίσχυε την περασμένη 
θητεία), εφόσον δεν εκλέχτηκαν 
με απόλυτη πλειοψηφία, από 
την πρώτη Κυριακή.  
Οι βασικές αλλαγές είναι ότι η 
παράταξη του δημάρχου απο-
κτάει πλειοψηφία στις δημοτι-
κές επιτροπές, ακόμα και αν δεν 
της αντιστοιχεί αναλογικά. Το 
υπουργείο Εσωτερικών προσπά-
θησε έτσι να μετριάσει το «πρα-
ξικόπημα», αντί για παράδειγμα 
να αλλάξει ουσιαστικά τη σύνθε-
ση του δημοτικού συμβουλίου. 
Όπως όμως και με τους προη-
γούμενους νόμους, το κεντρικό 
σώμα Δήμων και Περιφερειών 
αποδυναμώνεται, καθώς καίριες 
αποφάσεις μεταφέρονται σε επι-
τροπές.
Είναι χαρακτηριστική η πρόβλε-
ψη του νόμου για την οικονομι-
κή και την επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής: «Σε περίπτωση που ο 
συνδυασμός του εκλεγέντος δη-
μάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελά-
χιστο αριθμό μελών που προβλέ-
πονται στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 1, τότε ο αριθμός 

των μελών που εκλέγει προ-
σαυξάνεται μέχρι του αριθμού 
αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων 
εδρών ανά μία από τις παρατά-
ξεις που έλαβαν τον μικρότερο 
αριθμό ψήφων στις δημοτικές 
εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει 
μέλος στην επιτροπή». Κοινώς, 
αν ψηφίσατε κάποιες από τις μι-
κρές παρατάξεις που εκλέγουν 
μέλος στην επιτροπή, κατόπιν… 
αποτελεσμάτων, ψηφίσατε υπέρ 
της δημοτικής αρχής!
Στις κοινότητες, αντί για εκλογή 
με κλήρωση μεταξύ υποψηφίων 
των δύο πρώτων συνδυασμών, 
πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε 
σταυρούς του πρώτου συνδυ-
ασμού. Εκεί, η κυβέρνηση της 
ΝΔ ουσιαστικά… διατήρησε το 

σκεπτικό του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά ταυτόχρονα αφαίρεσε από 
τις κοινότητες το αποφασιστικό 
δικαίωμα, μετατρέποντάς τες σε 
«εισηγητικό» όργανο.
Ο δήμαρχος μπορεί πρακτικά να 
σχηματίσει μια «υπερπαράτα-
ξη» η οποία θα λογίζεται ενιαία 
πλέον. Για να συμπληρωθούν οι 
αντιφάσεις, διευκρινίζεται ότι οι 
παρατάξεις που συνασπίζονται, 
αρκεί να συμμετέχει η παράτα-
ξη του δημάρχου σε αυτές, «δι-
ατηρούν την αυτοτέλειά τους».  
Σημειωτέον ότι και ο προηγού-
μενος νόμος προέβλεπε τη δη-
μιουργία νέων παρατάξεων με 
γραπτές δηλώσεις των μελών 
τους και υποβολή στο προεδρείο 
του συμβουλίου.

Αντιδήμαρχος, μπορεί και τώρα 
να εκλεγεί κάποιος από άλλη 
δημοτική παράταξη, πλην αυτής 
του δημάρχου, αρκεί να εγκρίνει 
η πλειοψηφία της παράταξής 
του.
Οι αντιδήμαρχοι έχουν το λιγότε-
ρο ένα έτος θητεία, από δύο που 
ίσχυε με τον προηγούμενο νόμο. 
Οι αντιπεριφερειάρχες έχουν 
επίσης ένα έτος θητεία, το λι-
γότερο. Οι θέσεις των χωρικών 
αντιπεριφερειαρχών (που πλέον 
δεν εκλέγονται όπως επί Καλλι-
κράτη, χωρίς σταυρό δηλαδή), 
καλύπτονται με διορισμό από 
τον περιφερειάρχη (υποχρεωτι-
κά από την οικεία περιφερειακή 
ενότητα ο κάθε αντιπεριφερειάρ-
χης).

■Τα Γιάννενα μπορούν να έχουν έως 9 αντιδημάρχους.
■Ο μισθός του δημάρχου είναι το 90% του μισθού γενικού γραμματέα υπουργείου, ήτοι 4.275 
ευρώ
■Κάθε αντιδήμαρχος παίρνει το μισό μισθό του δημάρχου
■Ο πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου παίρνει 900 ευρώ
■Ο γενικός γραμματέας του Δήμου παίρνει το 65% του μισθού δημάρχου
■Η Ήπειρος μπορεί να έχει 4 χωρικούς και ως 6 θεματικούς αντιπεριφερειάρχες
■Ο περιφερειάρχης αμοίβεται και αυτός με το 90% του μισθού γενικού γραμματέα υπουργείου.
■Οι αντιπεριφερειάρχες λαμβάνουν 3.206 ευρώ. Επιπλέον, δύο περιφερειακοί σύμβουλοι από 
κάθε περιφέρεια, στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει αναθέσει αρμοδιότητες, δικαιούνται μισθό 
προέδρου περιφερειακού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, παίρνει το 
50% του μισθού του περιφερειάρχη
■Η αποζημίωση για συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και για τις διάφορες επιτροπές, είναι 64 
ευρώ ανά συνεδρίαση

(Οι μισθοί είναι με μικτά ποσά)

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΕΣ

Ο «νόμος Θε-
οδωρικάκου» 
είναι αντιπα-
ράδειγμα δη-
μοκρατικής 
διαδικασίας και 
μοιάζει περισ-
σότερο με «κο-
πτάτσια», τον 
τρόπο δηλαδή 
που ο ίδιος 
ο υπουργός 
Εσωτερικών 
ξεκίνησε την 
πολιτική του 
καριέρα ως 
γραμματέας 
της ΚΝΕ.
Οι βασικές 
αλλαγές είναι 
ότι η παράταξη 
του δημάρχου 
αποκτάει πλει-
οψηφία στις 
δημοτικές επι-
τροπές, ακόμα 
και αν δεν της 
αντιστοιχεί 
αναλογικά.
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Οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το Politheatro 
| performing arts ανεβαίνουν στο Νεοχω-
ρόπουλο και στην Ανατολή Ιωαννίνων (στο 
Πνευματικό Κέντρο), στις 25 και 26 Αυγού-

στου αντίστοιχα, στις 21:00, σε συνεργασία με το Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και τους τοπι-
κούς φορείς.
Τις «Τρωάδες» σκηνοθετεί ο Θοδωρής Γκόγκος ενώ η 
πρωτότυπη μουσική είναι του Περικλή Μπουλουχτσή. 
Παίζουν: Αναστασία Μοναστηρίδου, Δέσποινα Βαλ-
σαμίδου, Στέλιος Βασιλείου, Χρύσα Καρρά, Λάμπρος 
Κορέλης, Ελένη Κουλογιάννη, Μάχη Κουνάβου, Κων-
σταντίνα Λίγκα-Ραυτοπούλου, Κωνσταντίνα Νάστου, 
Αλέξανδρος Ντάκης, Κατερίνα Τσιλώνη και ο μικρός 
Θαλής Γκόγκος. Μουσική διδασκαλία ο Βασίλης Κο-
νταξής και οργάνωση παραγωγής η Σεμέλη Παπαοι-
κονόμου.
Η υπόθεση: Στο στρατόπεδο των Αχαιών, στα παράλια 
της λεηλατημένης Τροίας, οι αιχμάλωτες Τρωαδίτισ-
σες και η βασίλισσά τους, Εκάβη, θρηνούν για τα δεινά 
τους. Όσες έχουν απομείνει ζωντανές από την ξεκλη-
ρισμένη βασιλική οικογένεια θα δοθούν δώρο στους 
Αχαιούς, ενώ ο εγγονός της Εκάβης, ο μικρός Αστυά-
νακτας, γκρεμίζεται από τα τείχη, θύμα της σκληρότη-
τας των κατακτητών. Οι φλόγες αφανίζουν την Τροία 
και οι γυναίκες, απελπισμένες, οδηγούνται στα πλοία 
που θα τις μεταφέρουν πέρα από το Αιγαίο, σκλάβες 
στα σπίτια των νικητών.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μια βραδιά ποίησης 
στο Μουσείο 
Αργυροτεχνίας

Βραδιά ποίησης συνοδεία ζωντανής μουσικής, 
υπό τον τίτλο «Μόνο με... και για την Αγάπη» 
διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ) την Τετάρτη 28 Αυγούστου, στις 

20:30, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
Οι γιαννιώτισσες ποιήτριες Άννα Δερέκα, Νόνη Σταμα-
τέλου και Πέπη Μαρνέλη θα απαγγείλουν επιλεγμένα 
ποιήματά τους καθώς και άλλων ποιητριών με αναφορές 
στον έρωτα και την αγάπη. 
Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά ο Γιώργος Γάκης με 
ροκ μπαλάντες σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη με-
λωδίες και ποιήματα υπό το φως των αστεριών και των 
κεριών. Η είσοδος στη δράση είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πρόσβαση και από τη νότια πύλη του Ιτς Καλέ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Μουσείο Αργυροτε-
χνίας στο τηλ 26510 64065 (καθημερινά εκτός Τρίτης, 
10:00-18:00).

25-26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Τρωάδες» στο Νεοχωρόπουλο 
και στην Ανατολή

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Όνειρο 
καλοκαιρινής 
νύχτας» 
στον 
Φρόντζο

Όμπερον και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης 
που ερμηνεύει τον Πάτο, έναν από τους 
πιο αξιαγάπητους και κωμικούς χαρακτή-
ρες του παγκόσμιου δραματολογίου. 
Τον ρόλο της βασίλισσας των ξωτικών 
Τιτάνιας ερμηνεύει η Αθηνά Μαξίμου και 
τον εμβληματικό Πουκ ο Μιχάλης Σαρά-
ντης.
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ακόμα 

στο δάσος της Αθήνας για να διεκδική-
σουν το ερωτικό αντικείμενο του πόθου 
τους. Είναι η νύχτα του μεσοκαλόκαιρου - 
μια νύχτα που όλα μπορούν να συμβούν- 
οι πιο μύχιες σκέψεις και φαντασιώσεις 
τους σύντομα θα πραγματοποιηθούν. 
Στο μυθικό δάσος της Αθήνας έρχονται 
σε επαφή με τον κόσμο των ξωτικών: 
με τον βασιλιά Όμπερον που φιλονικεί 

ο Αλέξανδρος Βάρθης, η Λένα Δροσάκη, 
ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς  και η  Χριστίνα 
Χειλά-Φαμέλη στους ρόλους των νεαρών 
εραστών και οι Κρις Ραντάνοφ, Πανα-
γιώτης Κλίνης, Τίτος Λίτινας, Μιχάλης 
Πανάδης και Κωνσταντίνος Μουταφτσής 
στους ρόλους των μαστόρων.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ: 

Λίγο πριν το γάμο του Θησέα, βασιλιά της 
Αθήνας, με τη βασίλισσα των Αμαζόνων 
Ιππολύτη, τέσσερις νέοι καταφεύγουν 

με την Τιτάνια και τον Πουκ και ξεκινάει 
ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων και μαγικών 
παρεμβάσεων. Τα πράγματα περιπλέκο-
νται ακόμη περισσότερο όταν στο δάσος 
καταφθάνει μια ομάδα ερασιτεχνών θεα-
τρίνων. Άνθρωποι και ξωτικά, πραγματι-
κότητα και φαντασία γίνονται ένα κάτω 
από τον μανδύα του παραμυθιού και του 
ονείρου. Μέσα στο δάσος - ένα χώρο μα-
γεμένο, επικίνδυνο - οι φόβοι διογκώνο-
νται, τα πάθη εκφράζονται ανεξέλεγκτα 
και άνθρωποι και θεοί γίνονται έρμαια 
του ερωτικού τους πάθους.

Η θεατρική παράσταση «Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξ-
πηρ σε σκηνοθεσία Αιμίλιου 
Χειλάκη και Μανώλη Δούνια 

έρχεται στα Γιάννενα, και συγκεκριμένα 
στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, τη Δευτέ-
ρα 26 Αυγούστου, στις 21:00.
Το έργο παρουσιάζεται σε νέα μετάφρα-
ση του Γιώργου Μπλάνα και με πρωτό-
τυπη μουσική του Κωνσταντίνου Βήτα. 
Στους κεντρικούς ρόλους ο Αιμίλιος Χει-
λάκης  που αναλαμβάνει τον διπλό ρόλο 
του Θησέα και του βασιλιά των ξωτικών 

Εισιτήριο: 20 ευρώ (μειωμένο 15 
ευρώ). Προπώληση εισιτηρίων 
στο viva.gr και στο κιόσκι της κε-
ντρικής πλατείας των Ιωαννίνων.
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26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συναυλία του Κιθαριστικού Συνόλου Ροδοτοπίου

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μια μουσική 
βραδιά 
στο Μουσείο 
«Θ. Παπα-
γιάννης»

Μια μουσική βραδιά 
θα φιλοξενήσει 
ο αύλειος χώρος 
του Μουσείου «Θ. 

Παπαγιάννης» στο Ελληνικό Ιω-
αννίνων, στο πλαίσιο του 10ου 
συμποσίου γλυπτικής. 
Την Κυριακή 25 Αυγούστου, στις 
20:30, ο Κώστας Λεοντάρης στο 
βιολί, η Σοφία Πατσιούρα στο 
ακορντεόν και η Φένια Τσαρσιρ-
λή στο πιάνο θα παρουσιάσουν 
«μουσικές από τον κινηματο-
γράφο». Είσοδος ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Γραμμένος 
(ξανά) 
με Βασίλη 
Ράλλη

Στις 30 Αυγούστου, στο 
καφενείο «Σκάλα» στο 
Κρυφοβό Ιωαννίνων, 
ο Σπύρος Γραμμένος 

παίζει ξανά (μετά την αρχή του 
καλοκαιριού, με τον Φοίβο 
Δεληβοριά τότε). Αυτή τη φορά 
είναι ο … ψηλότερος στην 
αφίσα και μαζί του, θα παίξει 
ο Βασίλης Ράλλης. Τηλέφωνο 
2654022484, ώρα έναρξης 22.00.

Συναυλία θα δώσει το Κιθαριστικό Σύνολο Ροδο-
τοπίου Ιωαννίνων «Η Πασσαρών» τη Δευτέρα 26 
Αυγούστου, στις 20:30, στον αύλειο χώρο του πολι-
τιστικού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής», στα πα-

λιά σφαγεία. Η διοργάνωση της συναυλίας γίνεται σε συ-
νεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.  
Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διασκευές έργων και 
τραγουδιών από διάφορους μουσικούς χώρους, όπως ροκ 
μπαλάντες, ελληνικά τραγούδια κ.ά., αλλά και εκτέλεση 
του διεθνώς βραβευμένου έργου του Άγγελου Παπαφιλίπ-
που «Little Life» στην πρωτότυπη μορφή του, το οποίο 
είναι γραμμένο για οκτώ κιθάρες και φλάουτο ή βιολί.
Το Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου θα αποδώσει τον κορ-
μό του μουσικού του προγράμματος με ένα εκτεταμένο 
του σχήμα που αποτελείται από κιθάρες, ακουστικό μπά-
σο, βιολί, κρουστά, τραγουδίστριες και τραγουδιστές.
Συμμετέχοντες: 
Διασκευές έργων και μουσική διεύθυνση: Γιώργος Νάκης
Κιθάρες: Αθηνά Τσιάβου, Μελίνα Φίλιου, Νικολίνα Ζώη, 
Παναγιώτα Περδίκη, Αλέξανδρος Λωρίδας, Φώτης Τσελέ-
φης, Παναγιώτης Νάκης, Ανδρέας Παργινός
Ακουστικό μπάσο κιθάρα: Δάφνη Πουρναρά
Βιολί: Σπύρος Ζαπάντης
Ντραμς  και Καχόν: Σωτήρης Ματσάγκας
Τραγούδι και φωνητικά: Σωτηρία Αθανασοπούλου, Σπύ-
ρος Μπερής, Αγγελική Οικονόμου, Νίκος Ζώης, Χρήστος 
Λαδόπουλος
Είσοδος ελεύθερη.

Φωτογραφία: Τύπος Ιωαννίνων/Δημήτρης Κατσάνος (από παλιότερη εκδήλωση στο Μουσείο)



Μουσική|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ • ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1973 οι Allman Brothers Band δεν ήταν 
πια μια «καινούργια μπάντα». Αντίθετα μά-
λιστα, ήταν ένα συγκρότημα που είχε χάσει 
το πρόσωπο αναφοράς, τον Ντουέιν Όλμαν, 

ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που πάτησαν 
πόδι στον πλανήτη. Αμέσως μετά, έχασε και τον 
μπασίστα του, με παρόμοιο τρόπο, σε τροχαίο, σχε-
δόν στο ίδιο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Όλμαν.
Με τον Τσακ Λιβέλ στο πιάνο και τον Λαμάρ Γου-
ίλιαμς νέα μέλη, ο Γκρεγκ Όλμαν και οι Ντίκι 
Μπετς, Μπουτς Τρακς, Τζέι Τζόχανσον και Λαμάρ 
Γουίλιαμς, δηλαδή η «οικογένεια» των Allman 
brothers, προχώρησαν στην κυκλοφορία του πρώ-
του άλμπουμ «αποσύνδεσης» από τη συναισθη-

ματική φόρτιση των προηγούμενων ετών, αλλά 
και από την ακολουθία που άνοιξε το (τρομερό) At 
Filmore East με «όχι κανονικά» άλμπουμ.
Ο Ντίκι Μπετς πήρε τα ηνία της μπάντας, δημιουρ-
γικά τουλάχιστον και έβαλε τη σφραγίδα του στον 
δίσκο, ο οποίος περιείχε μερικά από τα κορυφαία 
uptempo κομμάτια του «νότιου ροκ»: Jessica και 
Ramblin’ Man ήταν τα δύο βασικά που εκτόξευσαν 
την εμπορική υπόσταση της μπάντας, αλλάζοντας 
οριστικά τη μοίρα της και οδηγώντας την σε μεγά-
λα στάδια, μαζί με τους Zeppelin, αλλά και σε μια 
παραισθησιογόνα περιδίνηση που κράτησε καιρό. 
Ο Μπετς, ήταν ο πρώτος που έδειξε ότι η «οικογέ-
νεια» είχε πρόβλημα, λίγο πριν διαλυθεί για πρώτη 
φορά, αλλά και οι άλλοι δεν πήγαιναν πίσω. Από 
την κοινοβιακή ζωή και το χαλαρό στυλάκι, πέρα-

σαν στις κόντρες και τους πλακωμούς. 
Επειδή όμως η οικογένεια των Allman Brothers 
προσομοίαζε πάντα με επικό μυθιστόρημα του 
αμερικάνικου νότου, η ιστορία συνεχίστηκε μέχρι 
πριν από μια πενταετία περίπου, με τα παιδιά να 
παίρνουν τη θέση των πατεράδων. Το 2017 πέθανε 
ο Μπουτς Τρακς και τον ακολούθησε λίγους μήνες 
μετά ο Γκρεγκ Όλμαν. Είχαν προλάβει όμως να παί-
ξουν ένα αποχαιρετιστήριο live στο Beacon Theater 
το 2014, που έμοιαζε λίγο με τα τελευταία λεπτά 
του «Όσα παίρνει ο άνεμος»…
To Brothers and Sisters που κυκλοφόρησε στις 25 
Αυγούστου του 1973 ήταν το σημαδιακότερο, όχι 
όμως το καλύτερο άλμπουμ τους. Σήμερα, 46 χρό-
νια αργότερα, είναι ένα σημείο αναφοράς της δυτι-
κής μουσικής.

Η οικογένεια των Allman brothers
BROTHERS AND SISTERS: 

https://www.youtube.com/watch?v=ofg1hwCAfm4&list=PLz6cAheObZciECcoHOen2JS2fkz6hmy_J
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Αυτούς τους τελευταίους μήνες, 
οι ΗΠΑ ξαναζούνε έναν πολύ ιδι-
αίτερο εφιάλτη, ο οποίος μοιάζει 
πολύ με τη διαλεκτική απειλή ότι 

«όποιος δεν αντιλαμβάνεται την ιστορία του, 
την ξαναζεί».
Η ιστορία του Τσαρλς Μάνσον, του ανθρώπου 
που δεν σκότωσε μεν με τα ίδια του τα χέρια, 
αλλά συνέταξε και κατεύθυνε μερικούς από 
τους ειδεχθέστερους φόνους στις ΗΠΑ, ήρθε 
ξανά στο προσκήνιο, στα 50 χρόνια της επε-
τείου των γεγονότων.
Ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο Ντέιβιντ Φίντσερ, 
αναπαρήγαγαν ο καθένας με το δικό του τρό-
πο, στο Once Upon a Time in Hollywood και 
στον δεύτερο κύκλο του Mindhunters αντί-
στοιχα, μια πλευρά της ιστορίας. Αδιαμφι-
σβήτητος νικητής στην άτυπη ρετρό κόντρα, 
είναι ο Φίντσερ, ο οποίος έδωσε μια συγκλο-
νιστική σεκάνς που απεικονίζει τον Μάνσον 
να «εξηγεί» τι ακριβώς έγινε.
Αυτή η ενθύμηση ακριβώς, «παγώνει» την 
όχι πια «αθώα» αμερικάνικη κοινωνία που 
τότε, σταμάτησε οριστικά να πιστεύει (όποιο 
κομμάτι της πίστευε τέλος πάντων) στις συλ-
λογικές ελευθερίες. Οι φόνοι της «Οικογένει-
ας Μάνσον», φαινομενικά απρόκλητοι, αλλά 
ουσιαστικά υποκινούμενοι (και) από το φυ-
λετικό μίσος, μοιάζουν πολύ με μια σύγχρονη 
καθημερινότητα, στις «τραμπικές» ΗΠΑ της 
μιας ένοπλης επίθεσης την ημέρα.
Ο Μάνσον δεν ήταν καν χίπι. Ήξερε όμως 
να «ταιριάζει» στην τάση της εποχής και το 
κατάφερε, συγκεντρώνοντας γύρω του οπα-
δούς που δεν είχαν πρόβλημα, όχι απλά να 
κάνουν τις δολοφονίες της υπόθεσης «Τέ-
ιτ-Λα Μπιάνκα», αλλά να περπατήσουν γο-
νατιστοί για 15 μίλια (!) στη Λεωφόρο Σάνσετ, 
δηλώνοντας υποστήριξη στον ηγέτη τους. 
Στις 8 και 9 Αυγούστου, έξι συνολικά μέλη 
της «οικογένειας», μπήκαν σε δύο σπίτια, 
στον αριθμό 10050 της λεωφόρου Σιέλο και 
στο 3301 της οδού Γουέβερλι και σκότωσαν 
συνολικά επτά άτομα. Ανάμεσά τους την 
έγκυο στο μήνα της, Σάρον Τέιτ, τη σύζυγο 
του Ρόμαν Πολάνσκι.
Ο Μάνσον έκφραζε βαθιά ρατσιστικές από-
ψεις και έλπιζε ότι με αυτό τον τρόπο, τους 
μαζικούς και στυγερούς φόνους, θα «πυ-
ροδοτούσε» φυλετικό πόλεμο, ειδικά εάν, 
όπως σχεδίαζε, οι φόνοι «φορτώνονταν» σε 
οργανώσεις όπως οι Μαύροι Πάνθηρες. Ο 
βαθύς κομπλεξισμός του για την επιτυχία 
ως μουσικός που δεν ήρθε ποτέ (οι Beach 
Boys ηχογράφησαν ένα κομμάτι του χωρίς 
να τον αναφέρουν καν…), τα ψυχότροπα και 
η ικανότητά του να πείθει, δημιούργησαν τον 
κοινοβιακό κύκλο, ένα καρκινικό κύτταρο σε 
ένα κοινωνικό σώμα που είχε άλλα στο μυα-
λό του, τότε.
Πέθανε πριν από δύο χρόνια, στη φυλακή, σε 
ηλικία 83 ετών. Οι υπόλοιποι-ες που συμμε-
τείχαν στις δολοφονίες, είναι εν ζωή, πλην 
μιας. 

Το φάντασμα 
του Μάνσον, 
στις οθόνες
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