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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΜΜ ΒΑΡΟΣ

Μια στιγμή 
κύριε Οργουελ ···

Γ Λ ΙΣ Τ Ρ Α  και * έ ο τ c »:a~a  το ν  κινο<τ:ό όροο<>. Κ'( ό τα ν  
tö  πώμα too βρίσκί:τ<ιι <ττο ô v o ç  τον» πρώ του . μ ο νολο γ ε ί: 
«Τ ο νλ ά χ ιιττο ν  μέχρι εΟώ κα?.ύ "α μ ε ...»

«' \ίνο 24ωρίι λοιπόν πριν άρχίσϊι η δίσεκτη σημαδιακή και. 
δυσοίωνη νέα' χρονιά που ο Τ ζορτζ Οργουελ ·προεί0ε· στο 
εοιαλτικο τον ϋυθιστόρημα «10*4» τα πάντα βαίνουν καλώς...

Κανένα; δικτάτορα; του στιλ «Μεγάλο; Αόελοός» δεν μας κυρερ 
να. Καμιά · Αστυνομία Σκένης» δει κατασκοπεύει τα όνειρά μα;. Και. 
καμία «Νεα Ομιλία» δεν μυς εχε· επιβληθεί.

Αντίθετα ρι οικονομολόγοι μας μιλούν για ανάκαμυη. Οι οικολόνοι 
γΐξΐ αναβάθμιση του■ περιβάλλοντος- Οι ειρηνιστές για τελική νίκη.,,

Αν είστε συχνός πελάτη; των ντίσκο και' θανατικός ακροατής των 
•Ντουράν Ντουραν», των «Μεν ατ νόυόρκ» ή του Πολ ΜακάρνχνείΓ, 
έχετε πολλές πιθανότητες να τα πιστεύετε όλα αυτά αν υποθέσουμε 
βέβαια ότι κάτι ςέρετε σχετικά.

Αν όμως ανάμεσα στη δισκοθήκη σας και στο πικάπ κυκλοφορούν 
συχνότερα δίσκον του Πίτερ Γκάμπριελ. των Πινκ Φλόιντ ή των 
Σάουντ, τότε σίγουρα θα έχετε σκεοτεί αρκετές οορές μέχρι τώρα, πως 
το «1984« του Οργουελ έχει κιόλας αρχίσει...

Γιατί με Πέρσινγκ και Κρουζ να σημαδεύουν το κεόάλι σας,
' διαστημικά ■ λέωιρογείο και ιπτάμενα ραντάρ να κατανράοουν τις 
κινήσεις σας. τηλε οθόνες να καταργούν τη σκέυη σας και ρεκλάμες να 
κοροϊδεύουν το πορτοοόλι σας. δύσκολα μπορείτε να οανταστείτε 
χειρότερη τύχη...

Ο εφιάλτης άρχισε
ΤΟ 198? λοιπόν σίγουρα δεν ήταν μια χαρούμενη χρονιά. Αλλά 

ούτε Κάι ο προάγγελος ενός εοιάλτη. Γιατί ο εοιάλτης έχει αρχίσει 
πολύ πριν η Θατσερ πλακωθεί με τον Γκαλτιέρι, ο Ρήγκαν τσαλαπατή 
σει τη Γρενάδο και οι κανόνιοοοροι παραταχθούν ανοιχτά του 
Λιβάνου.

θ ’ κομπιούτερς και οι κάθε είδους μηχανές αντί να μειώνουν τις 
ώρες εργασίας αυξάνουν τους ανέργους. Η έλλεινη δουλειάς από τη 
μια και η αβέβαιη θέση από την άλλη είναι μια κατάσταση που ρίχνει 
λάδι στις διαμάχες ανάμεσα στην εργατική τάξη. Κι ωστόσο τα 
χωραοια ενκαταλειπονται. Το περιβάλλον καταστρέοεται. Η εγκλημα
τικότητα αυξάνει. Ο κόσμος αόιαοορεί. Οι νέοι γίνονται μηδενιστές. 
Ολοι κλείνονται στο καβούκι τους. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο 
ολοένα σθειρεται. Και ο οασισμός αρχίζει να βρίσκει ξανά εύοορο 
έδαοος..

θάλεγε κανείς πως μέσα σ' αυτό το πλαίσιο θα γνώριζε μεγάλη 
άνθηση το ροκ. Το μουσικό κίνημα που εδώ και 30 χρόνια πασχίζει 
κατά κανόνα να αντισταθεί στο άθλιο παιχνίδι που παίζουν στις 
πλάτες των λαών εκείνοι που κατέχουν όπλα και μέσα παραγωγής- και 
που συγχρόνως συμπονά και προσπαθεί να ασυπνίσει τα θύματα. Κι 
όμως, το 1983 το ροκ, παρά την πληθώρα θεμάτων που «του πάνε» 
εμσανίστηκε αδύναμο όσο ποτέ.

Τα αλλεπάλληλα και κάθε λογής χτυπήματα που δέχεται από 
άσπονδους εχθρούς και απληροοόρητους οίλους, μοιάζει να τόχουν 
αποδεκατίσει. Οι εταιρείες στραγγαλίζουν πάντα τις καθαρές οωνές και 
προωθούν κάθε χαζοχαρούμενο γκρουπ. Τα μέσα ενημέρωσης ηθελη 
μένα ή από άγνοια προβάλλουν ό,η είναι της μόδας και «θάβουν» ό.τι 
έχει ουσία. Στο μεταξύ οι μουσικοί του «νιου γουέιβ» συκοοαντήθη 
καν, χάθηκαν ή λοξοδρόμησαν. Ενώ οι παλιοί αμοισβητίες (Μπομπ 
Ντίλαν, Λ ου Ριντ, Ντέιβιντ Μπάουι. Πιτ Τάουνσεντ, Κάντρι Τζο 
Μακντόναλτ. Ντον Μακλίν κ.α.) γέρασαν. πλούτισαν κι έχασαν κάθε 
νεύρο. Στη χειρότερη περίπτωση, πέρασαν στην αντίπερα όχθη..,

Οι λίγ€ς €λπίδ€ς
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ μερικών ανεξάρτητων εταιρειών και η επιμονή στη 

Συνέπεια ορισμένων παλιών καλλιτεχνών (Γκάμπριελ, Γουότερς, Νιλ 
Γιάνγκ) είναι τα μόνα καλά και κάπως ελπιδουόρα στοιχεία του *83.

Η στήλη κατάρτισε κι εοέτος τον πίνακα των 10 καλύτερων κατά 
τη γνώμη της δίσκων της χρονιάς με βάση την παραπάνω συλλογι 
στική κι όχι βέβαια τις πωλήσεις που έκαναν ή τη »βαβούρα» που 
δημιούργησαν...
9 PETER GABRIEL PLAYS LIVE: Λυό δίσκοι με τραγούδια του 
Γκάμπριελ ηχογραοημένα από διάοορες συναυλίες Μιλούν για τη 
μοναξια και την υυχολογική καταπίεση των παγιδευμένων στις 
μεγαλουπόλεις ανθρώπων.
9 THE FINAL CUT: Ε vO αντιπολεμικό ποίημα του Ρότζερ Γουότερς 
ο οποίος έγραοε και τη μουσική. Παίζουν οι Πινκ Φλόιντ.
9 NOTHING CAN STOP US: Τραγούδια διαμαρτυρίας από διάοορες 
χώρες που μάζευε και διασκεύασε ο παλιός ντραμερ των Soft Machine 
Ρόμπερτ Γουάιατ (Ο δίσκος είναι του 82 αλλά κυκλοοόρησε οέτος 

στην Ελλάδα).
9 THE W ALK : Ενας ακόμα αριστουρνηματικός δίσκος των »Κιουρ» 
εφάμιλλος των »Pornography». »Faith» και « Seventeen seconds» Μέχρι 
*ις 20 Δεκεμβρίου δεν υπήρχε σε ελληνική εγγραοή).
9 MUSQUE: Ενα μινι LP με 4 τραγούδια ηχογραοημένα στη 

**3ίάρκειη συναυλίας των «Ρόξι Μιουζικ»
9 TALK ING  IN  TONGUES: Ο δίσκος που θεωρείται u;:ô πολλούς 
σαν ο καλύτερος των »Τόκινγκ Χεντς»
9 WAR: Τραγούδια κατά του πολέμου από τους Ιρλανδούς U2 
9 BURNING FROM THE INSIDE: To •κύκνειο άσμα» *ων »Μπαου 
ίόουζ» που ήταν και το καλύτερό τους.
9 ALL FALL DOWN: Ο τρίτος δίσκος των »Σάουντ» όχι ανώτερος 
οκά το «From the Lions mouth·.
9  TRANS: Ηλεκτρονική κραυγή του Νιλ Γιαννκ κατα της αλλοτρίω 
οής«*«»ς που επιχειρούν οι κομπιούτερς Δίσκος, απρόοπτος αλλά όχι 

40« ό  τους καλύτερους του σύνθέτη.

Αξίζο ακόμη να αναφέρουμε τους δάκους Plastic Surgery Disasters 
(Dead Kennedys) Ark (The Animals) The High Road ( Ro*y Music) If 
I dk I Ac... (Vagal Prunes) Imperial Bedroom (EIsis Costello) Porcupine 
(Echo and 9c Bunny men) Hyperborca (Tangerine Dream) Rosser 

^C ompany (Eric Clapton) Getaway (Chns de Bourght)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
I. NTHTPIX 2. OYP - Ο
ΔΟΣ 3. ΤΡΩΑΔΕΣ 4. ΙΟΙ - 
PA S. KY TOM 6. ΓΑΛΑ
ΖΙΟΣ - ΑΗΡ 7. ΑΛΑΝΙΑ - 
ΒΙΣΣΗ 8. ΓΚΡΙΖΟ 9. ΟΝ - 
OK -  ΕΤ ΝΑΙ 10. ΣΕ 
ΡΑΟ ΤΣΛΪΝΛ 11. MAP- 
ΛΕΝ - ΛΑΟΣ 12. ΛΟΣ 
ΟΡΟΦΗ«

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΓΑΜΟΣ 2. ΑΛ - NEMO 
3. ΛΑΚ ΡΑΣ 4. ΑΝ - ΟΑΡ 
3. ΝΟΤΑ - ΖΙΓΚΟΛΟ 6. 
TYP - ΚΑΙ - ΕΡ 7. ΗΡΩΙ
ΚΟ - ΟΝΤΕΡ 8. ΛΟΥ- 
ΣΒΓΓΣ 9. ΡΟΔΙ - ΙΖ - ΑΛΗ 
10. ΙΔΕ - ΜΑΣΟΝΙΑ II. 
ΧΟΣΡΟΗΣ - ΑΝΟΪ 11 Α
ΤΡΗΣΙΑΣ.

1 1 1 4  8 0 9 8 9
n ta a n n a a m n

Ο ΦΙΛΟΣ συνάντησε τ,'ν 
Γιαννη που φαινόταν πολύ errt 
νοχωρημένος.
-  Ti τρεχει Γιάννη;
-  A στα. έχασα τη γυναίκα μου 
Βγήκε πριν τέσσερις μέρες να 
αγόρασα εφημερίδα και απο τό 
τε δεν ξαιανυρισε
-  Φουκαρα Γ ιαννη. σε νιώθω 
Τέσσερις μέρες χωρίς εαημερι
δα.


