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Τι ισχύει μέχρι 22 
Μαρτίου στα Γιάννενα
ΣΕ «ΒΑΘΎ ΚΌΚΚΙΝΌ» βρίσκονται από σήμερα 
Σάββατο 6 Μαρτίου μέχρι τις 22 του μήνα ο Δήμος 
Ιωαννιτών και ο Δήμος Μετσόβου, στο νομό Ιωαν-
νίνων. Ταυτόχρονα, παρατείνεται το «βαθύ κόκκινο» 
στους νομούς Άρτας και Θεσπρωτίας.
https://typos-i.gr/article/ti-isxyei-mexri-22-
martioy-sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Μια νέα πλατεία 
στα Γιάννενα;
Ό ΒΑΣΙΛΗΣ Κωστάκης, κάτοικος της περιοχής, 
γράφει για την ανάπλαση της πλατείας του Αγίου 
Παϊσίου στην περιοχή της Κιάφας. 
https://typos-i.gr/article/mia-nea-plateia-sta-
giannena

Αποχαιρετώντας 
το έργο «Ιωάννινα-
Κακαβιά»;
ΤΌ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΌ να χανόταν η «μάχη» της 
ένταξης του οδικού τμήματος «Ιωάννινα-Κακαβιά» 
στο Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχε εξαρχής, παρά τη πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα συγκρατημένης αισιοδοξίας.
https://typos-i.gr/article/apoxairetwntas-ergo-
iwannina-kakabia

«Υπήρξατε μέλος του Ρήγα Φεραίου. 
Καταλήψεις δεν κάνατε;»
ΌΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ κατά των καταλήψεων 
στα Πανεπιστήμια και υπέρ της «αποκατάστασης της τάξης» (στο τοπικό τηλεοπτικό 
κανάλι ITV) προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, την αντίδραση της συνέλευσης 
κατειλημμένης πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
https://typos-i.gr/article/yphr3ate-melos-toy-rhga-feraioy-katalhpseis-den-kanate
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Ένα «θεατρικό 
γράμμα» από 
το Γκέτεμποργκ 

Η ηθοποιός και 
σκηνοθέτης 
Ελευθερία Γε-
ροφωκά μιλάει 
σήμερα στον Τύπο 
Ιωαννίνων για 
το θέατρο που 
την πήρε από τα 
Γιάννενα και την 
έφτασε στη Σου-
ηδία, όπου ζει και 
εργάζεται σήμε-
ρα, ανήκοντας στο 
μόνιμο δυναμικό 
της κρατικής σκη-
νής του Γκέτε-
μποργκ.

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ  ]

D.N.A. Backa Theater μια παρά-
σταση-ντοκουμέντο της χορο-
γράφου Tove Shalin πάνω στην 
μητρότητα.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ▶
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Πώς είναι η ζωή στον βορρά;
Η ζωή μου στο Γκέτεμποργκ την δεδομέ-
νη στιγμή είναι ήρεμη. Καλλιτεχνικά εδώ 
και αρκετά χρόνια ανήκω στο μόνιμο δυ-
ναμικό της κρατικής σκηνής της πόλης, 
σε ένα από τα πιο σημαντικά θέατρα της 
Σουηδίας και της Ευρώπης που ίδρυσε η 
κόρη του Μπέργκμαν, το Backa Teater. 
Είμαι σε γυρίσματα δύο μεγάλων ταινιών 
μήκους και παράλληλα σε φάση ολοκλή-
ρωσης ενός πρότζεκτ υπό την καθοδή-
γηση της διεθνούς φήμης σκηνοθέτιδας 
Lola Arias. 
Στην προσωπική μου ζωή είμαι μητέρα 
του μικρού Πάρι και σύζυγος του σκηνο-
θέτη και συγγραφέα Νικόλα Κολοβού. 
Αυτό το διάστημα της πανδημίας ο σύζυ-
γός μου και εγώ δουλεύουμε από το σπίτι 
και περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας με 
το παιδί μας είτε με παιχνίδι και βόλτες σε 
πάρκα, είτε κάνοντας πολλές χειροτεχνί-
ες.

Ήταν δύσκολη απόφαση η αναχώ-
ρηση; Και στο καλλιτεχνικό επίπεδο 
εννοώ

Κάθε απόφαση στη ζωή είναι ένα ρίσκο 
και έχει ένα κόστος. Αλλά μέσα μου ήμουν 
σίγουρη για την απόφασή μου, ήθελα να 

φύγω από την Αθήνα και το καλλιτεχνικό 
τοπίο που έβλεπα γύρω μου. Ονειρευό-
μουν κάτι άλλο. Παρόλο που τα πράγματα 
πήγαιναν καλά για μένα στην Αθήνα δεν 
άντεχα. Αναζήτησα δουλειά στο θέατρο 
με το που έφτασα στην Σουηδία, αλλά 
δεν έβρισκα. Ήμουν όμως αποφασισμέ-
νη να τα καταφέρω. Χάρη στην επιμονή 
και τη δημιουργικότητά μου μέσα σε ένα 
χρόνο έγινα βοηθός σκηνοθέτη σε δύο 
παρατάσεις και κατόπιν πήρα τον πρώτο 
πρωταγωνιστικό ρόλο μου επί σουηδικού 
εδάφους. 
Το πρώτο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο. 
Ξένη σε μια χώρα και 33 ετών δεν είναι 
εύκολο να τα  καταφέρεις χωρίς να μιλάς 
την γλώσσα που είναι το βασικό εργαλείο 
του ηθοποιού αλλά και ένα από τα κλει-
διά τις ενσωμάτωσης στην κοινωνία.  
Πριν λίγο καιρό κάθισα και μέτρησα: Είχα 
στείλει τότε περίπου 500 e-mail με το βιο-
γραφικό μου, αναζητώντας εργασία. 
Τελικά όμως μόνοι μας ορίζουμε την τύχη 
μας. Μια μέρα βρέθηκα στο αντίστοιχο 
ταμείο ανεργίας για να γραφτώ. Είδα σε 
ένα φυλλάδιο ότι ορισμένα θέατρα αναζη-
τούν νέους για πρακτική.
Το πρώτο καιρό στη Σουηδία δούλευα σε 
ένα θέατρο. 

Έπλενα και σιδέρωνα τα ρούχα των ηθο-
ποιών, έκανα το φροντιστήριο των παρα-
στάσεων, καθάριζα το θέατρο. 
Για μένα αυτή η αλλαγή μου βγήκε σε 
καλό. Θέλοντας και μη παρατηρείς τον 
εαυτό σου, το μαθαινεις, τον ακούς, ξα-
ναβλέπεις τη ζωή από απόσταση και ψύ-
χραιμα.

Τι κρατάς περισσότερο από τα Γιάν-
νενα (και καλλιτεχνικά);

Τις παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της 
Δωδώνης. Η αίσθηση του χώρου, η μα-
γεία, ο κόσμος, ανεξαρτήτως κοινωνικής 
τάξης, που ερχόταν με κάθε μέσο για να 
παρακολουθήσει μια παράσταση. Όλοι 
μαζί κάτω από τον Δωδωναίο ουρανό.
Αυτό που κρατώ επίσης από τα Γιάννενα 
είναι οι πρώτες θεατρικές μνήμες. Αρχικά 
ως μαθήτρια του δημοτικού σχολείου πα-
ρακολουθούσα  τις σχολικές παραστάσεις 
στο Καμπέρειο, στο ΔΗΠΕΘΙ. 
Θυμάμαι τα καλοκαίρια στο χωριό που 
μεγάλωσα, που έφτιαχνα με την αδερφή 
μου τις δικές μας παραστάσεις και καλού-
σαμε τους φίλους μας και τα γειτονόπου-
λα να τις δουν. 
Κρατώ όμως και όλες τις μνήμες που έχω 
από συγκεντρώσεις γυναικών ως παιδί, 

τα τραγούδια τους, τις ιστορίες τους από 
την φτώχεια, τον διωγμό, την μετανά-
στευση, την αγάπη που με πάθος μας διη-
γούταν όταν αρμάθιαζαν καπνό. 
Αργότερα, μαθήτρια Λυκείου, πρώτα στο 
ΘΕΗ που ήταν ένας χώρος που αγκάλιασε 
πολλά νέα παιδιά  και μας δίδαξε το ήθος, 
την βαθιά αγάπη για το θέατρο.
Μέσα σε αυτό το μικρό υπόγειο είχα την 
τύχη να συνομιλήσω και να έχω δασκά-
λους τον Γιώργο Αράγη, τον αείμνηστο 
Κωνσταντίνο Θεμελή, την Αντέλα Μέρ-
μυγκα, τη Μαλβίνα Πρωτόπαππα αλλά 
και το Γιώργο Νάκο, ιδρυτή και ψυχή του 
ΘΕΗ.
Μετά το τέλος της δραματικής σχολής 
βρέθηκα στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων ως 
επαγγελματίας ηθοποιός και εκεί θυμάμαι 
με αγάπη τους συναδέλφους μου ηθοποι-
ούς, τις   περιοδείες στα χωριά της Ηπεί-
ρου, τις μουσικές βραδιές στο Ιτς Καλέ, 
τις καλλιτεχνικές μας συζητήσεις και 
ανησυχίες μας.

Πώς ήρθες πρώτη φορά σε επαφή 
με το θέατρο και αποφάσισες να 
ακολουθήσεις το δρόμο της ηθοποι-
ίας;

Η πρώτη επαφή με την ηθοποιία ήρθε 
μέσω του ΘΕΗ το 1993 όταν ήμουν 15 
ετών. Μια συμμαθήτριά μου με παρακά-
λεσε να πάμε παρέα στο ΘΕΗ γιατί είχε 
πρόβα με τον Γιώργο Νάκο. Πρόβα; Θέα-
τρο; Άγνωστες λέξεις για μένα! Θυμάμαι 
να κατεβαίνω τα σκαλιά στην Στοά Ορ-
φέα και να μπαίνω σε ένα υπόγειο γεμάτο 
όνειρα και αγάπη για το θέατρο. 
Η φίλη μου έκανε πρόβα σε ένα ποίημα 
του Καβάφη με τίτλο «O ηγεμών εκ δυτι-
κής Λιβύης». 
Μετά από δύο μέρες πήγα μόνη μου και 
ζήτησα να διαβάσω αυτό το ποίημα, σχε-
δόν το απαίτησα. 
Έτσι ξεκίνησα, όπως και πολύ άλλη συνά-
δελφοί μου, μέσα από το ΘΕΗ.

Ποια θεωρείς ότι πρέπει να είναι η 
τοπική στοχοθεσία για την πολιτιστι-
κή, τη θεατρική εν τω προκειμένω, 
παραγωγή; Τι χρειάζεται δηλαδή μια 
πόλη για να «σταθεί» ικανοποιητικά 
και ως «παραγωγικός φορέας» αλλά 
και για να ικανοποιηθεί το κοινό;

Το ερώτημα για μένα είναι πώς κάνουμε 
την τέχνη του θεάτρου ελκυστική και επί-
καιρη με τις όλες τις γενιές.
Αφορά τόσο την αισθητική όσο και το 
περιεχόμενο, τις ιστορίες που λέμε, τις 
σύγχρονες απεικονίσεις που δημιουρ-
γούμε και τις φωνές που επιθυμούμε να 
φωτίσουμε μέσα από την πλατφόρμα του 
θεάτρου.
Αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι στρα-
τηγική και σωστή μέθοδο, καθώς επίσης 
και ένα μακροπρόθεσμό πλάνο. Συνεργα-
σίες και ενίοτε ένα πιο ανοιχτό προφίλ. 

«Revolution»-Angered Teater, παράσταση βασισμένη στην Αραβική Άνοιξη, σε σκηνοθεσία του Charlie Aström και κείμενα των 
ηθοποιών, μετά από συνεντεύξεις στο Κάιρο.
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Αλλά και ο τρόπος να συνδέσεις όλους 
τους επαγγελματίες καλλιτέχνες που ζουν 
και βιοπορίζονται στα Γιάννενα και τα πε-
ρίχωρά και να τους δώσεις την ευκαιρία 
να ενταχθούν και να αναπτυχθούν καλλι-
τεχνικά. 
Να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά πρότζε-
κτ μέσα από συνεργασίες π.χ. με άλλα ιν-
στιτούτα, ευρωπαϊκά θέατρα κτλ. 
Η δουλειά με το κοινό είναι επίσης ένα 
άλλο σημαντικό κομμάτι. Πώς θα φέρεις 
το κοινό στο θέατρο και πώς θα καταφέ-
ρεις να ξαναέρθει, αλλά και να περιμένει 
τη στιγμή που θα ξαναέρθει. 
Εκεί χρειάζεται πολλή δουλειά. 
Δίνω μόνο παραδείγματα αυτή την στιγ-
μή, π.χ. με εκπαιδευτικά σεμινάρια, με 
κοινό που έρχεται και παρακολουθεί τις 
πρόβες. Ένα κοινό αναφοράς και ανταπό-
κρισης.  
Χρειάζεται και είναι ανάγκη να δημιουρ-
γηθεί ο χώρος για να μιλήσουμε για πράγ-
ματα που μας απασχολούν πραγματικά 
στο τώρα και βαθιά και όχι μόνο για τα 
σήριαλ και τα ριάλιτι.
Είναι ένα τεράστιο έργο, να φέρεις το 
κοινό που απαιτείται στο θέατρο. Είναι 
πολλά που χρειάζονται για την οικοδό-
μηση εμπιστοσύνης. Όχι μόνο να πας στο 
θέατρο  και να πεις «πρέπει να δεις αυτό 
το θέατρο», αλλά για να δεις και να γνω-
ρίσεις ανθρώπους, αυτό είναι μια μεγάλη 
πρόκληση και θα χρειαστεί πολλή δου-
λειά σε τοπικό επίπεδο.

Πώς εκτιμάτε την κατάσταση στον 
καλλιτεχνικό χώρο στην Ελλάδα, 
μετά από ένα χρόνο πανδημίας;

Δύσκολη έως και απελπιστική σκεπτόμε-
νη τους καλλιτέχνες και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβι-
ώσουν μιας και οι κρατικοί φορείς αδυ-
νατούν να τους στηρίξουν. Τα ινστιτούτα 
είναι λίγα, οι ακυρώσεις των παραστά-
σεων πολλές και η αβεβαιότητα το μόνο 
σίγουρο. Θεωρώ  όμως πως η κυβέρνηση 
και οι άλλοι κρατικοί φορείς θα έπρεπε να 
στηρίξουν πολύ το θέατρο και τους εργα-
ζόμενους σε αυτό. Με χορηγίες, με επιδο-
τήσεις, κρατικές υποτροφίες κτλ. 

Ποια παράσταση που έχεις κάνει, 
σου έχει αποτυπωθεί;

Μια από τις παραστάσεις που έχω συμ-
μετάσχει, τόσο στο κείμενο όσο και στη 
σκηνοθεσία είναι η παράσταση D.N.A. ή 
στα ελληνικά «Χόρεψε Κοντά στο Σπλά-
χνο σου». Και ιδέα ξεκίνησε από αυτή την 
ερώτηση - πότε ήταν η τελευταία φορά 
που προσκαλέσατε τη μητέρα σας να 
χορέψει μαζί σας; Και πώς νιώθεις όταν 
ακούς την λέξη «μαμά»;
Η απάντηση και τα λόγια της μάνας μου 
ήταν καθοριστικά για να ξεκινήσει να χτί-
ζεται μια παράσταση που έφτασε στην 
Biennalle της Σουηδίας: «Νομίζω ότι 

εξακολουθώ να υπάρχω, ότι ζω. Όταν κά-
ποιος που με αποκαλεί μητέρα, αυτό ση-
μαίνει ότι υπάρχει κάποιος που με αγαπά».  
Το DNA ειναι ένα ντοκιμαντέρ και μια πα-
ράσταση χορού για τέσσερα ντουέτα με-
ταξύ τεσσάρων ηθοποιών και των πραγ-
ματικών μητέρων τους. 
Η μητέρα μου από την Νεοκαισάρεια 
Ιωαννίνων βρέθηκε, χωρίς να μιλά σου-
ηδικά ή αγγλικά, να στέκεται και να μιλά 
για την ζωή της σε έαν από τα πιο σημα-
ντικά θεατρα της Σουηδίας: Τη φτώχεια, 
την απώλεια... Να διαβάζει τα παραμύθια 
της που γράφει στο σκοτάδι και στον πά-
γκο του καφενείου και να μας δείχνει την 
τελετουργία του καπνού. Είναι μια παρά-
σταση για την απόσταση που μας χωρίζει 
από τις μανάδες μας,  για την εγγύτητα, το 
φαγητό, την απεριόριστη αγάπη, την θλί-
ψη, την απώλεια και επανεκκίνηση στην 
ζωή. Αρχέγονη δύναμη και πολύ θάρρος 
που κουβαλάνε οι μανάδες μας. 

Ποιο είναι το θεατρικό έργο όπου θα 
ήθελες να παίξεις και δεν το έχεις 
κάνει ακόμα;

Είναι αρκετά αλλά πάντα σκέφτομαι και 
αναρωτιέμαι όταν είναι να κάνω μια πα-
ράσταση για ποιους θα πω την ιστορία και 

πώς θα την πω. Ποια φόρμα, αισθητική ή 
ποια ερωτήματα θα ήθελα να ερευνήσω.
 Η αλήθεια είναι πώς πλέον δεν κοιτάζω 
τα θεατρικά όπως πριν 5 ή 6 χρόνια. Δεν 
τα ζηλεύω και το στάδιο της ματαιοδοξίας 
μου έχει περάσει. 
Αυτό που έχει μεγαλύτερη για μένα ση-
μασία είναι το κοινό καλλιτεχνικό όραμα 
και η συλλογικότητα στην δουλειά που 
δουλεύω. 
Η συλλογικότητα και ότι είμαστε μαζί σε 
αυτό το ταξίδι της δημιουργίας.   Νομίζω 
ότι οι παραστατικές τέχνες μπορούν να 
συνεισφέρουν με ελπίδα. 
Το θέατρο είναι μοναδικό γιατί είναι μια 
συνάντηση ανθρώπων που συντελείται 
με σάρκα και αίμα στο τώρα. 
Το κοινό συναντά ανθρώπους και ιστορίες 
που ίσως δεν είχαν γνωρίσει και ακούσει 
στην πραγματική ζωή. 
Συνεχίζω να διαβάζω και για παράδειγμα 
το τελευταίο διάστημα επέστρεψα στα 
πρώτα κείμενα της Αν Κάρσον που έχουν 
να κάνουν με την αρχαία ποίηση. 

Οι αποκαλύψεις του «ελληνικού 
metoo» το τελευταίο διάστημα, φα-
νερώνουν μια κατάσταση που ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη και τραυματική 

στον καλλιτεχνικό χώρο. Πώς εκτι-
μάς αυτό που γίνεται και αυτό που 
θα ακολουθήσει;

Ήταν το φθινόπωρο του 2017, όταν ξεκί-
νησε το κίνημα metoo εδώ στη Σουηδία 
και έγινε πλέον γνωστό για πολλούς το 
τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 
με τη βία και την παρενόχληση εναντίον 
γυναικών και κοριτσιών μέσα στο χώρο 
του θεάτρου. 
Η ανάγκη για την καταπολέμηση των δια-
κρίσεων και την προώθηση ίσων δικαιω-
μάτων και ευκαιριών πρέπει να συνεχίσει. 
Είναι μια καθημερινή υπενθύμιση που 
πρέπει να κάνουμε και να μάθουμε τον 
εαυτό μας να μην φοβάται. 
Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλλου, 
σεξουαλικής προτίμησης ή εθνικότητας 
είναι ίσοι. 
Ο καθένας πρέπει να σέβεται την οντότη-
τα του άλλου. 
Θέλω να πιστεύω πώς θα παρθούν μέτρα, 
νόμοι με κυρώσεις όταν καταπατούν κάθε 
είδους ανθρώπινη αξία. Και το σημαντι-
κότερο, να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά 
και χωρίς ταμπού. 

Ευχαριστώ πολύ
Ευχαριστώ κι εγώ

«Τα φτερά του έρωτα» Angered Teater- μια παράσταση πάνω στην ταινία του Βιμ Βέντερς σε διασκευή του Νικόλα Κολοβού και 
σκηνοθεσία Ελευθερίας Γεροφωκά
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΡΈΣΟΥΝ

Δέκα αγαπημένα EP
 
New Model 
Army 
The Price 
ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ και σπάνιο 
βινίλιο του 1984 με την πρώ-
τη σύνθεση του Νέου Μοντέλου 
Στρατού, όπως ονόμασε ο Sullivan 
την μουσική κολεκτίβα του απο-
τείνοντας φόρο τιμής στους επα-
ναστάτες του Αγγλικού εμφύλιου 
πολέμου. Στην εποχή του είχε πε-
ράσει απαρατήρητο ανάμεσα στο 
ντεμπούτο των New Model Army, 
το Vengeance και στο πρώτο 
break even που έκαναν λίγο μετά, 
το No Rest for the Wicked. Ωστό-
σο αποτυπώνει κατά την άποψη 
μου με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο την πρώιμη μίνιμαλ προσέγγι-
ση στον post punk και γκόθικ ήχο 
τους με 4 κομμάτια που δεν υπάρ-
χουν σε άλλο LP και μια εναλλα-
κτική και καλύτερη κατά την άπο-
ψη μου εκτέλεση του Notice me. 

Motorhead/
Girlschool
Saint Valentine’s 
day massacre
ΑΝ ΚΡΙΝΕΙ κανείς από το εξώ-
φυλλο, αυτή η παρέα δεν συνέ-
πραξε ακριβώς για να γράψει 
μουσική που θα αφιερώσετε 
ρομαντζάδα στο ταίρι σας κατά 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 
μαζί με λουλούδια, σοκολατάκια 
και αρκουδάκια. Αντίθετα εί-
ναι μια παρέα dressed to kill με 
σκοπό να ληστέψει την τράπεζα 
και κατόπιν να γαζώσει με τα αυ-
τόματα της τους τοίχους της. Οι 
Girlschool τακίμιασαν με αυτούς 
που οι γονείς τους, τους έλεγαν 
να αποφύγουν. Τους Motorhead. 
Οι Motorhead βγήκαν ραντεβού 
με τα κορίτσια που οι δικοί τους 
γονείς έλεγαν να αποφύγουν 
διότι «δεν είναι από σπίτι». Τις 
Girlschool δηλαδή. Κοίτα γκαντε-
μιά οι γονείς…. 

Ο Γιώργος Χλωρός, ντράμερ στους ANFO και στους Snails, 
διαλέγει σήμερα 10 αγαπημένους του δίσκους EP.

Μιλώντας για EP, oι ANFO έχουν νέα κυκλοφορία, το Normal 
People με 4 κομμάτια, το οποίο διατίθεται 

με ελεύθερη συνεισφορά

01

02

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ ▶

https://anfoband.bandcamp.com/album/the-normal-people?fbclid=IwAR0SAsOJ_gmy8GnpdYI5C4Wd3eXzmgfpYdKu-yUaKe244nd7dbv6QiSG_mE
https://anfoband.bandcamp.com/album/the-normal-people?fbclid=IwAR0SAsOJ_gmy8GnpdYI5C4Wd3eXzmgfpYdKu-yUaKe244nd7dbv6QiSG_mE
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DOA
War on 45
Το πανκ γεννήθηκε στην Αγγλία 
από εργάτες. Στην Ανατολική 
Ακτή των ΗΠΑ ήρθε λίγο αργό-
τερα για να συμπαρασύρει τους 
ξεπεσμένους μικροαστούς 
ντιλετάντηδες των Νέο-Υορκέ-
ζικων καλλιτεχνικών κύκλων. 
Αλλά όταν έφτασε στην Δυτική 
Ακτή, πήρε μια νέα δυναμική 
από νεαρά κoλλεγιόπαιδα. Από 
εκεί ανέβηκε στο Βανκού-
βερ του Καναδά και έγινε πιο 
γρήγορο, πιο επιθετικό και πιο 
δυνατό. Οι DOA είναι η μεγαλύ-
τερη συνεισφορά του Καναδά 
στην σύγχρονη μουσική. Και 
αυτοί που καθιέρωσαν τον όρο 
«hardcore». To War on 45 είναι 
μια καλή επιλογή to start with 
όταν τα παιδιά σου σε ρωτή-
σουν «τι σημαίνει hardcore 
punk»;

The Pogues
Poguetry in 
motion
Οι Ιρλανδοί στη πατρίδα τους 
πίνουν μπύρες και ουίσκι, 
κοινωνικά και οικογενειακά, 
και στις παμπ διηγούνται ο 
ένας στον άλλο ιστορίες για 
ναυτικούς, ψαράδες, ανθρακω-
ρύχους, τυχοδιώκτες, γυναί-
κες και πάρτι. Όταν φεύγουν 
μετανάστες στην Αγγλία και 
στις ΗΠΑ, αποξενώνονται από 
τον κοινωνικό τους περίγυρο 
και απλά πίνουν μονάχοι τους, 
μπύρες και ουίσκι…. Πολλές 
μπύρες και ουίσκι…. Πάρα πολ-
λές μπύρες και ουίσκι….  Μέχρι 
τα μέσα της δεκαετίας του 80 
που οι Ιρλανδοί μετανάστες σε 
Αγγλία και Αμερική άρχισαν να 
κοινωνικοποιούνται εκ νέου και 
να χορεύουν με τους φίλους 
τους ξέφρενα, να γελάνε ακα-
τάπαυστα και να κλαίνε ο ένας 
στην αγκαλιά του άλλου με 
τους ήχους των πρωτοπόρων 
του Celtic Punk, τους Pogues 
και τα ξέφρενα πάρτι τους. 
Σε αυτά χόρευαν τις  ιστορίες 
αυτές για ναυτικούς, ψαράδες, 
ανθρακωρύχους, τυχοδιώ-
κτες, γυναίκες και πάρτι Αλλά 
και τότε συνέχισαν να πίνουν 
μπύρες και ουίσκι…. Πολλές 
μπύρες και ουίσκι…. Πάρα πολ-
λές μπύρες και ουίσκι….  

Iron Maiden
Live + one
Εδώ θα κλέψω και θα ακολου-
θήσω την έκδοση της εληνικής 
EMI που, ποιος ξέρει τι είχαν 
οι άνθρωποι της κατά νου τότε, 
και προσέθεσαν στο αρχικό 
κλασσικό EP μερικά ακόμη 
κομμάτια των πρώιμων Iron 
Maiden της εποχής του Paul Di 
Anno. Πετυχαίνουμε την μπά-
ντα στο μεταίχμιο, πριν ακόμη 
γίνει το εμπορικό μεγαθήριο 
των επόμενων ετών (δικαιο-
λογημένα 100%) σε μια εποχή 
που ακόμη κουβαλάει την 
αισθητική των παμπ και των μι-
κρών κλαμπ. Κάτι που είναι πιο 
κοντά στο αυθεντικό πνεύμα 
του NWOBHM .  Αρκεί κανείς 
να δει το εμβληματικό εξώφυλ-
λο, τελείως διαφορετικό από 
όποιο άλλο εξώφυλλο είχαν 
βγάλει μέχρι τότε ή θα βγά-
λουν από εκεί και πέρα. Είναι 
αξιοσημείωτες οι εναλλακτικές 
εκτελέσεις του Drifter, του 
Phantom of the Opera αλλά και 
η λυσσασμένη διασκευή του 
I’ve got the fire και κάνω χάζι τα 
τραγούδια και το παραλήρημα 
του κοινού! Νομίζω είναι ο “πιο 
πανκ” δίσκος των Iron Maiden

The Dead 
Kennedys 
In God we trust 

Λίγο μετά το Fresh fruit for 
rotting vegetables και πριν 
ακόμη ο κόσμος πάρει ανά-
σα και αντιληφθεί τι του είχε 
συμβεί ήρθε αυτό το EP για 
να αποδείξει ότι αυτός ο 
νέος ήχος του αμερικανικού 
hardcore punk που ακόμη δεν 
ονομάζονταν έτσι, ήρθε για να 
μείνει. Είναι η πρώτη ηχογρά-
φηση των DK μετά την εκλογή 
Ρήγκαν και από αυτή την άποψη 
θα μπορούσε κανείς να πει 
είναι ταυτόχρονα και μια από 
τις πρώτες αντιπολιτευτικές 
ενέργειες εναντίον του. Mε το 
πάντα επίκαιρο και διαχρονικό 
Nazi Punks F… off, το οποίο 
πρόσφατα ο Biafra μετέτρεψε 
σε Nazi Trumps F… off είναι 
ένα εκπληκτικό δισκάκι που 
δεν πρέπει να λείπει από καμιά 
δισκοθήκη! Ευχαριστούμε 
ολόψυχα την νεοσυντηρη-
τική καμπάνια του Parental 
Advisory που επισημαίνοντας 
με το γνωστό αυτοκολλητάκι 
αυτούς τους δίσκους, με το In 
God we trust πρώτο στην λίστα, 
που μας βοήθησε στα 80ς 
να επιλέξουμε τι ακριβώς θα 
έπρεπε να αγοράσουμε… 

0403 05 06



Γιάννενα|9ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

AC/DC
‘74 Jailbreak
And last but not least, σε έναν 
κόσμο που δεν τον δημιούργη-
σαν οι ίδιοι αλλά που περπάτη-
σαν πάνω του, από την πρώτη 
στιγμή σαν να ήταν δημιούρ-
γημα τους («κλεμμένο αυτό 
μουστάκια»!) το θρυλικό EP των 
ACDC. Λέγεται 74 Jailbreak αν 
και ηχογραφήθηκε το 1976. Με 
κομμάτια που είχαν κυκλοφο-
ρήσει τότε μόνο στην Αυστρα-
λέζικη έκδοση του Dirty Deeds 
done dirt cheap αλλά όχι 
αλλού, το EP κυκλοφόρησε ως 
ξεχωριστό βινίλιο πολύ αργότε-
ρα στα μέσα των 80ς και απο-
τυπώνει τα πρώτα βήματα των 
Αυστραλών. Προσωπικά θεωρώ 
το Soul Stripper ένα από τα ση-
μαντικότερα κομμάτια τους και 
την διασκευή του Baby please 
don’t go την καλύτερη που έχει 
γίνει σε αυτό το κομμάτι. Ψάξτε 
τα απολαυστικά σπάνια βίντεο 
κλιπ τους από εκείνη την εποχή 
όταν ακόμη δεν είχαν καταστα-
λάξει εντελώς στο image τους 
και είχαν πολλές glam ενδυμα-
τολογικές επιρροές. 

Discharge
Fight back
Κόσμε από εδώ ο ρυθμός 
D-Beat. D-Beat από εδώ ο 
κόσμος! Όταν οι πρώτοι πανκς 
στην Αγγλία άρχισαν να μαθαί-
νουν να παίζουν μουσική, (Jam, 
Clash) και να αλλάζουν στυλ ή 
απλά όταν αποδείχθηκε πως 
στην πραγματικότητα ήταν ένα 
αστείο εμπορικό κόλπο που 
πήγε όμως αρκετά καλά (Sex 
Pistols) τα μικρά αδερφάκια και 
ξαδερφάκια τους αρνήθηκαν 
να το αποδεχθούν. Έτσι βγήκε 
το 2ο κύμα της βρετανικής 
πανκ μουσικής με την πολε-
μική κραυγή Oi! που καλούσε 
σε αλητείες στον δρόμο. Οι 
πιο ακραίοι μουσικά ήταν οι 
Discharge. Aυτοί μαζί με τους 
GBH δίκαια θεωρούνται ως 
οι εμπνευστές μιας ολόκλη-
ρης σκηνής που θα γεννήσει 
το βρετανικό hardcore αλλά 
θα επηρεάσει επίσης το 
black metal, το grindcore, και 
πολλά ακόμη υπο-είδη της 
underground μουσικής. To 
Fight Back είναι το αγαπημένο 
μου από τα πολλά EP τους.

Jimmy Page 
Robert Plant 
Egyptian 
Assemble
Kashmir
Χρόνια μετά, στην συνεδρίαση 
του Ανωτάτου Επαναστατικού 
Συμβουλίου, μετά την υιοθέτη-
ση του επαναστατικού συντάγ-
ματος, των βασικών νόμων 
και κανονισμών που θα μας 
φέρουν πιο κοντά στην ελευ-
θερία, την ισότητα, την ηδονή, 
όταν θα συζητιέται το θέμα της 
υιοθέτησης του εθνικού ύμνου, 
ο γραφών αυτές τις γραμμές θα 
καταθέσει έγγραφο υπόμνημα 
με συλλογή υπογραφών για το 
Kashmir «σε αυτή ειδικά την 
12λεπτη εκτέλεση» από την 
συλλογή No Quarter! Δεν υπάρ-
χει άλλο κομμάτι στην ιστορία 
της μουσικής από το Kashmir 
«σε αυτή ειδικά την 12λεπτη 
εκτέλεση» που θα μπορούσε να 
εκφράσει καλύτερα τις αξίες 
της ελευθερίας (με το τζαμά-
ρισμα των Αιγύπτιων μουσι-
κών με την φιλαρμονική του 
Λονδίνου και την rock παρέα 
των Page-Plant), της ισότη-
τας (όλων των διαφορετικών 
μουσικών σχολών που αντιπρο-
σωπεύουν οι παραπάνω) και 
της ηδονής (έως Διονυσιακής 
οργιαστικής διάθεσης) που 
προκαλεί. Απλά δεν υπάρχουν 
λόγια.

Joy Division
Love will tear 
us apart
Ο δίσκος αυτός που ηχογρα-
φήθηκε τον Μάρτιο του 1980 
αλλά κυκλοφόρησε τον Ιούνιο 
του ίδιου έτους δηλαδή λίγες 
εβδομάδες μετά την αυτοκτονία 
του Ian Curtis. Eίναι ένα σπάνιο 
snapshot της μελαγχολικής 
παρέας από το Μάντσεστερ 
και του τραγικού τραγουδιστή 
τους. Αποτελεί έναν ύμνο στην 
ανεκπλήρωτη χαρά για αυτό και 
μέσα. Από την παραγωγή του, 
το σχεδόν χαρούμενο χαρακτη-
ριστικό και πασίγνωστο στις 
μέρες μας μουσικό θέμα του, 
που συνοδεύει τα καταθλιπτικά 
φωνητικά, το ατμοσφαιρικό 
εξώφυλλο του, το εικονικό 
βίντεο κλιπ του με την λιτή 
παραγωγή του, το μοναδικό 
των Joy Division, αποτελεί ένα 
εικονικό EP που δεν πρέπει να 
λείπει από κανέναν!

07 08 09 10
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Θεατράνθρωπος που μεσουράνησε 
στην ελληνική σκηνή επί δεκαε-
τίες, με έργα των οποίων οι τίτλοι 
μένουν στα χείλη μας μέχρι και 

σήμερα, επιζήσας των ναζιστικών στρατο-
πέδων συγκέντρωσης (του Μαουτχάουζεν) 
και συγγραφέας που αντιστάθηκε σθεναρά 
στη χούντα των συνταγματαρχών, ο Ιάκωβος 
Καμπανέλλης θα έχει τον επόμενο χρόνο την 
τιμητική του. 
Με ανακοίνωσή του στις αρχές Μαρτίου, το 
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανα-
κήρυξε το 2022 ως έτος Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 
100 ετών από τη γέννησή του (στο τέλος του 
μήνα συμπληρώνεται και δεκαετία από τον 
θάνατό του). 
Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα των γενεθλί-
ων του, θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια 
εκδήλωση της τιμητικής χρονιάς ενώ όλες οι 
εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκειά της έχουν τεθεί από τώρα 
υπό την αιγίδα του υπουργείου. 
Στο μεταξύ, δεν είναι πολύς καιρός που από 
τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφόρησε ένας πα-
νόδετος τόμος με τα τραγούδια και τα ποιή-
ματα του Καμπανέλλη. Ο τόμος τιτλοφορεί-
ται «Άκουσε τη φωνή μου κι έλα» και στις 
σελίδες του η κόρη του συγγραφέα Κατερίνα 
Καμπανέλλη και ο θεατρολόγος Θάνος Φω-
σκαρίνης συγκεντρώνουν το σύνολο του 
σχετικού υλικού που βρέθηκε στα κατάλοιπά 
του το 2015.
Το βιβλίο, το οποίο κοσμείται με σχέδια του 

Καμπανέλλη, περιλαμβάνει τραγούδια που 
έχουν γράψει ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίκης 
Θεοδωράκης, ο Σταύρος Χατζιδάκις και ο 
Νίκος Μαμαγκάκης και τα οποία έχουν ερ-
μηνεύσει, μεταξύ άλλων, οι Λάκης Παππάς, 
Γιάννης Πουλόπουλος, Μαρία Φαραντούρη, 
Βίκυ Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 
Νίκος Ξυλούρης, Βασίλης Παπακωνσταντί-
νου, Νίκος Κούρκουλος, Τζένη Καρέζη, Κά-
τια Γέρου και Θάνος Νικόπουλος. 
Τραγούδια τα οποία παρουσιάστηκαν σε δι-
άσημες θεατρικές παραστάσεις του Καμπα-
νέλλη (με πρωτότυπα έργα ή διασκευές), 
όπως «Το παραμύθι χωρίς όνομα» (1959), «Η 
γειτονιά των αγγέλων» (1963), το «Μαουτχά-
ουζεν» (1966), το «Κόσμε αγάπη μου» (1969), 
«Το μεγάλο μας τσίρκο» (1973), «Ο εχθρός 
λαός» (1975) και «Ο κύκλος με την κιμωλία» 
(1975). 
Παρουσιάζονται επίσης ποιήματα, όπου ο 
Καμπανέλλης ξεφεύγει από τα δεσμά της 
ομοιοκαταληξίας και δοκιμάζει τις δυνά-
μεις του στον ελεύθερο στίχο (μολονότι και 
η ομοιοκαταληξία των τραγουδιών του δεν 
είναι ακριβώς σιδερένια και ελευθεριάζει με 
έναν πολύ γόνιμο τρόπο).
Τι είναι ως τραγουδοποιός και ως ποιητής ο 
Καμπανέλης; Μα, ό,τι περίπου είναι και ως 
θεατρικός συγγραφέας αφού τουλάχιστον τα 
τραγούδια είναι προσαρμοσμένα στις ανά-
γκες των παραστάσεων που ανέβαζε επί 
σκηνής επί τρεις συναπτές δεκαετίες. 
Λυρικός, αλλά με έναν λόγο πολύ ακριβή 
και ρεαλιστικό, παραμυθάς που ξέρει πώς να 

μεταμορφώσει τους στίχους του για στρατη-
γούς και βασιλιάδες σε πολιτικές αλληγορί-
ες, αγκιστρωμένος στις μνήμες του από τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και από τα όσα υπέ-
φεραν οι άνθρωποι στα στρατόπεδα ή στα 
μέτωπα και προσηλωμένος στις δημοκρατι-
κές και τις αντιμοναρχικές του πεποιθήσεις, 
ο Καμπανέλλης μιλάει στα τραγούδια και στα 
ποιήματά του για τη μεταπολεμική συνείδη-
ση, αποτίνοντας ταυτοχρόνως φόρο τιμής 
στα ιστορικά δεινά και στα ιστορικά πρόσω-
πα του νέου ελληνισμού ή και παραπέμπο-
ντας παιγνιωδώς στην αρχαιοελληνική φι-
λοσοφία και στην αρχαιοελληνική κωμωδία.
Διαβάζοντας τα τραγούδια και τα ποιήμα-
τα του Καμπανέλλη, αμέσως διαισθάνεται 
κανείς το υπέρογκο βάρος που κουβαλούν, 
όπως και την ευαισθησία του τραγουδοποι-
ού, του ποιητή και του θεατρανθρώπου για 
τις συλλογικές περιπέτειες τόσο της γενιάς 
του όσο και των νεότερων. 
Στο βάθος, πάντως, αυτής της ευαισθησίας 
κρύβεται μονίμως η μεγάλη κατάφαση απέ-
ναντι στο φαινόμενο και το θαύμα της ζωής, 
η ακλόνητη πίστη στη δυνατότητά μας να 
ξεπερνάμε ακόμα και τις πιο μεγάλες δυσκο-
λίες, κοιτάζοντας προς έναν ελεύθερο και 
πεντακάθαρο ουρανό. Και κάτι τέτοιο πηγαί-
νει μαζί με την εικόνα και τη ζωντάνια των 
καθημερινών του εικόνων, που βοηθούν τα 
μάλα τον στίχο του να αποκτήσει ολόθερμη 
σάρκα, διεκδικώντας μια σημαντική θέση 
τόσο στον νου όσο και στην καρδιά μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΈΛΛΉ

«Άκουσε τη φωνή μου κι έλα»
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο Τόμας Βίντεμπεργκ είναι ένας από τους ση-
μαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου 
παγκόσμιου σινεμά. Το έχει αποδείξει επα-
νειλημμένα, έστω και αν τον παρέσυρε η 

εστέτ αύρα του Λαρς φον Τρίερ. Το Festen ήταν μια 
τρανή απόδειξη, 23 ολόκληρα χρόνια πριν για την 
αξία του.
Το 2020, αυτή τη χαμένη χρονιά για την ανθρωπό-
τητα, έφτιαξε το Druk, που στην Ελλάδα, για κάποιο 
λόγο το μεταφράσαμε «Άσπρο πάτο», ίσως για να θυ-
μίζει τον «παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο».
Το Druk είναι ένα «μαύρο» φιλμ. Συχνά καταθλιπτι-
κό, ενίοτε βίαιο, πάντα, με τον τρόπο του, αστείο και 
στο τέλος, η πιο αισιόδοξη νότα που χρειάζεται για να 
θυμηθούμε ότι τίποτε δεν είναι γραμμικό και καμία 
θλίψη δεν αποκλείει την ευτυχία, αλλά και κυρίως, 
ότι καμία ευτυχία δεν υπάρχει μόνο της, στο διηνε-
κές, χωρίς τη θλίψη και την εσωστρέφεια.
Ο Μαντς Μίκελσεν είναι η κεντρική φιγούρα αναφο-
ρά στο φιλμ του Βίντεμπεργκ. Καθηγητής ιστορίας 

με ματαιωμένα ακαδημαϊκά όνειρα, προσπαθεί να 
συνέλθει και να ξαναπιάσει το νήμα των πάντων: της 
ύπαρξης, της δημιουργίας, του έρωτα. 
Ο τρόπος που βρίσκει, μαζί με τους φίλους και συνα-
δέλφους του, είναι μέσω μιας θεωρίας για τη διατή-
ρηση ενός μόνιμου ποσοστού αλκοόλ στο αίμα του. 
Τα ενδιάμεσα είναι και η ουσία της ταινίας, που εί-
ναι μια από τις φετινές προτεινόμενες για όσκαρ. Το 
«Δόγμα 95», το κίνημα που δημιούργησε ο Βίντε-
μπεργκ με τον φον Τρίερ και άλλους δανούς σκηνο-
θέτες είναι ζωντανό και αναδεικνύει τον καλλιτέχνη, 
ως σκηνοθέτη ή ως ηθοποιό.
Όλη η ιστορία όμως είναι το τέλος. Όταν το δείτε, θα 
καταλάβετε γιατί, ειδικά στη μεγάλη σκηνή του Μί-
κελσεν που, έτσι και αλλιώς, ξεκίνησε καριέρα ως 
χορευτής, για να δώσει μετά τις τεράστιες στιγμές το 
«Κυνηγητό» -επίσης του Βίντεμπεργκ- και το αγαπη-
μένο των ρεκτών, Valhalla Rising, ανάμεσα σε άλλα.
Εν τέλει, το Druk είναι μια ταινία που σίγουρα πρέπει 
να δείτε. Ένας λόγος παραπάνω, είναι ότι αναπαριστά 
με έναν αλληγορικό τρόπο, αυτό που συμβαίνει στην 
έγκλειστη δυτική κοινωνία τον τελευταίο χρόνο…

Γιατί το Druk είναι 
η καλύτερη ταινία του 2020

…και προτείνεται για όσκαρ
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

To 1971 οι Jethro Tull δεν ήταν ακόμα η 
προσωπική μουσική γκαρσονιέρα του Ίαν 
Άντερσον.
Καταρχάς, ήταν ένα μουσικό σχήμα που 

είχε στο παλμαρέ του το Benefit, το οποίο είναι 
ακόμα ένας από τους καλύτερους δίσκους όλων 
των εποχών για το ροκενρόλ.
Δεύτερον, μόλις τρία χρόνια πριν, είχε για λίγο στις 
γραμμές του τον Τόνι Αϊόμι, λίγο πριν αυτός, ευτυ-
χώς για την ανθρωπότητα, επιστρέψει στην παλι-
οπαρέα από το Μπέρμιγχαμ, με τα γνωστά αποτε-
λέσματα.
Τρίτον, ο Άντερσον, ένας εξαιρετικά… αντιτουρι-
στικός τύπος με φλάουτο, είχε ταιριάξει απόλυτα 
με μια αθόρυβη μουσική ιδιοφυία, τον κιθαρίστα 
Μάρτιν Μπαρ, ο οποίος ποτέ δεν έλαβε την ανα-
γνώριση που του άξιζε.

Το 1971 λοιπόν, ήταν η χρονιά που οι Jethro Tull θα 
γνώριζαν την επιτυχία οριστικά και αμετάκλητα.
Το Aqualung που κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου 
είναι ουσιαστικά ένα concept άλμπουμ, παρότι δεν 
ξεκίνησε να δημιουργηθεί ως τέτοιο. Ο Άντερσον 
και ο Μπαρ έβαλαν εξ ημισείας τα υλικά (παρότι 
δημιουργικά αναφέρεται κυρίως ο Άντερσον) και 
έτσι, προέκυψε ένας δίσκος με κάμποσες φιοριτού-
ρες και ένα έντονο κλασικιστικό ύφος, με μερικά 
πολύ χαρακτηριστικά κιθαριστικά διαλείμματα.
Η δε φωτογραφία του εξωφύλλου έχει μια παράξε-
νη ιστορία. Είναι αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας 
που τράβηξε η σύζυγος του καλλιτέχνη Μπέρτον 
Σίλβερμαν, εικόνα ενός αστέγου από τις όχθες του 
Τάμεση. Ο Άντερσον ωστόσο, έχει δώσει δύο δια-
φορετικές εκδοχές, τη μια ότι πρόκειται για αναπα-
ραγωγή μιας φωτογραφίας της δικής του συζύγου 
(υποτίθεται ότι το άλμπουμ προέκυψε ως ιδέα από 
αυτές τις φωτογραφίες), αλλά και ότι είναι… ο ίδιος. 

Το 1971, το αφεντικό της Chrysalis, της δισκογρα-
φικής εταιρίας των Tull, αγόρασε τρεις αναπαρα-
γωγές των υδατογραφιών από τον Σίλβερμαν, αντί 
1.500 δολαρίων. Αργότερα ο Σίλβερμαν προσπά-
θησε να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για την 
εικόνα του εξωφύλλου που έγινε διάσημη, χωρίς 
επιτυχία. Το μοναδικό πρωτότυπο έχει σήμερα ο 
Έλις, καθώς τα άλλα δύο κλαπήκανε. 
Ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει σε κάμποσες επανεκ-
δόσεις, κάθε φορά με κάτι καινούργιο (μίξη, κάποιο 
κομμάτι, κάποια πρόβα κ.λπ.). Ξεκινάει με το ομώ-
νυμο, οπερετικό, σχεδόν σε τέσσερις πράξεις έργο και 
συνεχίζεται με μερικά από τα καλύτερα κομμάτια της 
μπάντας: Cross-eyed Mary, Mother Goose, My God. 
Λίγο πριν το τέλος, ο θεός κλέβει το φρένο και το 
τρένο δεν πρόκειται να κόψει ταχύτητα, σε ένα από 
τα πέντε εγκυκλοπαιδικής γνώσης κομμάτια που 
διδάσκονται στην Α’ δημοτικού του ροκενρόλ: Το 
Locomotive Breath…

ΠΈΝΉΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ AQUALUNG

Μισός αιώνας από όταν 
ο θεός έκλεψε το φρένο
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