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Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (BLACK SABBATH)

Η διαδρομή από το Δημαρχείο του Birmingham προς τη Βιβλιοθήκη και από 
εκεί στο Symphony Hall, που οδηγεί στα κανάλια των Midlands, αποτελεί έναν 
από τους καλύτερους περιπάτους που μπορεί να κάνει κάποιος στη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας. Τα εντυπωσιακά κανάλια που διασχίζουν την 
πόλη, έχουν μήκος σχεδόν 100 μίλια και μπορούν να συγκριθούν ως μέγεθος 
μόνο με τα αντίστοιχα της Βενετίας. Στις αντικριστές τους όχθες υπάρχουν 
καφέ, εστιατόρια, μαγαζιά και ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία της χώρας. 
Στα παραπάνω, προσθέστε και τη γιγαντιαία αγορά, στην οποία μπορείς να 
βρεις σχεδόν τα πάντα. Τα παραπάνω καθιστούν το κέντρο του Birmingham, 
ένα πανέμορφο μέρος με δεκάδες επιλογές διασκέδασης, χαλάρωσης αλλά 
και επιμόρφωσης. 

Αυτό όμως είναι το τουριστικό τμήμα της πόλης.

     Ένας από τους σταυρούς που έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς οι Black 
Sabbath. 

➤
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Υπάρχει και το “βιομηχανικό” Birmingham, απόρροια της επανά-
στασης που συντελέστηκε παγκοσμίως τον 19ο αιώνα και το οποίο 
επεκτείνεται περιμετρικά του κέντρου, ενώ αποτελεί και το μεγα-
λύτερο τμήμα του. Είχα την τύχη να ζήσω σχεδόν πέντε χρόνια 
στην πόλη και συγκεκριμένα στο Perry Barr, μια περιοχή αρκετά 
κοντά στο Aston, εκεί δηλαδή που γεννήθηκαν οι Black Sabbath. 
Και μπορεί το ατύχημα που είχε ο Tony Iommi (έχασε τμήμα από 
δύο δάκτυλα του δεξιού του χεριού, στο εργοστάσιο που εργαζό-
ταν) να έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο τεχνικό κομμάτι της δημι-
ουργίας του heavy metal, καθώς ήταν υποχρεωμένος να κουρδί-
σει χαμηλά την κιθάρα του, ώστε να μπορεί να παίξει ευκολότερα, 
όμως πραγματικά νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να ξεκινήσει από 
το Birmingham αυτή η μουσική. Δεν έχω ταξιδέψει σε ολόκληρο τον 
κόσμο για να γνωρίζω όλες τις αντίστοιχες περιοχές, αλλά το Aston 
έχει τρανταχτά ‘‘πλεονεκτήματα’’ έναντι των ανταγωνιστών του: Η 
βαριά βιομηχανική ατμόσφαιρα της περιοχής, σε συνδυασμό με 
την παραδοσιακή αγγλική αρχιτεκτονική (η χαρακτηριστική επανα-
ληπτικότητα όμοιων κατοικιών, με τη διακοσμητική τοιχοποιία των 
κόκκινων πλίνθων) σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή, και φυσικά ο 
μουντός και βροχερός καιρός, δημιουργούν μια αποπνικτική ατμό-
σφαιρα ή μάλλον ατμόσφαιρα ιδανική για να ευδοκιμήσει ένας δια-
φορετικός ήχος. Πιο σκοτεινός από οτιδήποτε είχε ακουστεί μέχρι 
τότε και απρόσιτος για το ευρύ κοινό. 

Παράλληλα το βρετανικό σύστημα τάξης, η θεσμοθετημένη φτώ-
χεια, η ανεργία και οι λιγοστές προοπτικές για σταθερή απασχόλη-
ση, ενεργούσαν ως καύσιμα στο ηχητικό αποτέλεσμα που ήθελε να 
δημιουργήσει ο Iommy. 

Για να δημιουργηθεί αυτός ο ήχος, ο κιθαρίστας φρόντισε να 
βρει και τους ανάλογους συνοδοιπόρους: έναν καθόλα αυτοκατα-
στροφικό τραγουδιστή, έναν μπασίστα που γοητευόταν από τον 
αποκρυφισμό και τις σκοτεινές τέχνες και έναν ντράμερ ιδανικό για 
το rhythm section του συγκροτήματος. Αποτέλεσμα ήταν ο τρο-
μακτικότατος ήχος (μιλάμε για το 1970 έτσι;), τα πολύ βαριά και 
αργά riff, τα ιδιαίτερα φωνητικά του Ozzy αλλά και το εντυπωσιακό 
artwork. Δεν υπήρχε πλέον πισωγύρισμα για τη μουσική. Ένα από 
τα επιδραστικότερα κομμάτια του Δυτικού πολιτισμού μόλις είχε δη-
μιουργηθεί. 

Στιχουργικά καταπιάστηκαν με διάφορα θέματα όπως η πολιτι-
κή, η βαρβαρότητα του πολέμου, τα ναρκωτικά και φυσικά αρκετά 
τραγούδια τους είχαν occult θεματολογία. Δεν ήταν κάτι καινούργιο 
(οι αμερικανοί Coven είχαν ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό πολύ 
νωρίτερα), όμως τώρα συνδυάστηκε με τον τραχύ πρωτοεμφανιζό-
μενο ήχο, και το αποτέλεσμα ήταν ‘‘μοναδικό’’. 

➤  H Furnace 
Lane στο 

Newtown /Aston 
του Birmingham 

και αριστερά 
μια διαφορετική 
εκδοχή από τον 
δίσκο των Black 
Sabbath “Never 

Say Die!”.  
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Ειρήσθω εν παρόδω, οι Black Sabbath έκαναν εμπορική επιτυχία, και μά-
λιστα το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους έφτασε μέχρι το Νο8 του αγγλικού 
billboard και το Νο23 του αμερικανικού! Ο δεύτερος δίσκος τους από την άλλη 
(Paranoid) έφτασε μέχρι το Νο1! Όπως ήταν φυσιολογικό μια τέτοια εξέλιξη 
είχε τεράστια απήχηση στους νέους της εποχής, οι οποίο άρχισαν να πειραμα-
τίζονται πλέον με τον νέο ήχο που μόλις είχε κάνει την εμφάνισή του.

Οι ιστορικοί της μουσικής χαρακτηρίζουν συγκροτήματα όπως οι Cream, Led 
Zeppelin, MC5, Deep Purple και άλλα ως early metal ή proto-metal. Κατά την 
ταπεινή μου γνώμη, είναι σαν να ψάχνουμε να βρούμε ίχνη στη μουσική που 
στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε heavy ήχους. Αυτό φυσικά μάς μεταφέρει ακόμη 
πιο πίσω, στους Beatles, στον Chuck Berry, στον Jerry Lee Lewis, στα πρώτα 
ηλεκτρικά blues και από εκεί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες ακόμη 
πιο βαθιά, έως ότου βρεθούμε σε κάποιο ποταμόπλοιο του Μισισίπι και στους 
έγχρωμους εργάτες που έπαιζαν μπάντζο ή παράξενα κουρδισμένες κιθάρες! 

Προφανώς είχε και ο Iommy τις επιρροές του (οι οποίες μάλιστα συνα-
ντώνται σε μερικά από τα παραπάνω συγκροτήματα), όμως οι Black Sabbath 
ήταν αυτοί που έπαιξαν πρώτοι τη συγκεκριμένη μουσική, και απλά οι μπάντες 
που προηγήθηκαν των Black Sabbath, εμπεριείχαν ήχους στα τραγούδια τους 
που εξελικτικά μετατράπηκαν σε heavy metal. 

Εδώ να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Υπάρχει ένα συγκρότημα που 
κυκλοφόρησε ένα metal(;) τραγούδι ένα χρόνο πριν τους Black Sabbath! 
Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, είναι γεγονός. To συγκρότημα ονομάζεται 
Cromagnon και το τραγούδι Caledonia και βρίσκεται στον δίσκο τους με τίτλο 
“Orgasm”. Ακούγεται σαν ένας πρώιμος συνδυασμός folk και ακραίας μου-
σικής, και αν μη τι άλλο πρέπει να τρόμαξε αρκετό κόσμο στην εποχή του, 
ωστόσο ο υπόλοιπος δίσκος δεν είναι τόσο ακραίος όπως το συγκεκριμένο 
τραγούδι. Όπως είπαμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε την επιρροή που 
είχαν τα γεγονότα που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Τι επίδραση είχαν 
λοιπόν οι Black Sabbath στο heavy metal; Ουσιαστικά δεν έχει αντικείμενο 
μια τέτοιου είδους ερώτηση: Οι Black Sabbath EINAI το heavy metal. Ο Rob 
Zombie το συνόψισε σε μια πρόταση: “Όλοι έχουμε κλέψει τα riff του Iommy. 
Άλλοι τα έπαιξαν πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά, αλλά ουσιαστικά όλα τα riff που 
έχουν παιχτεί είναι των Black Sabbath”.

Φυσικά δεν αναλύεται η προσφορά τους, απλά να γράψω ότι χωρίς αυτούς 
δεν θα υπήρχε το παρόν βιβλίο (το οποίο δεν θα ήταν και κακό βεβαίως, αλλά 
λέμε τώρα!). Ο Rob Hallford (τραγουδιστής των Judas Priest), τους τοποθετεί δί-
πλα στους Beatles και στον Mozart, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό αυτό ως 
φυσιολογικό, καθώς έκαναν μια μουσική επανάσταση αντίστοιχη με αυτές των 
προαναφερθέντων. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί 
κάποιος με την παραπάνω δήλωση, αλλά και μόνο που έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο, 
είναι αρκετό για να καταλάβει κάποιος τη σημαντικότητα του βρετανικού συγκρο-
τήματος. Ουσιαστικά τα υπόλοιπα 49 κεφάλαια, οι ιστορίες και τα γεγονότα που 
περιγράφονται, οφείλονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στους Black Sabbath.
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