
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προφανώς και έχει πεθάνει το heavy

metal. Σιγά το νέο. 

Δηλαδή ειλικρινά τώρα, περιμένατε

να σας το πω εγώ αυτό; Ή να το διαβά-

σετε εδώ; Πώς θα μπορούσε να είναι και

διαφορετικά άλλωστε, όταν δεν υπάρχει

σήμερα συγκρότημα με το εκτόπισμα

των Metallica ή των Iron Maiden; Δη-

λαδή ένα συγκρότημα που να μπορεί να

πουλήσει τόσο μεγάλο αριθμό δίσκων και

merchandise, είτε να δώσει συναυλίες οι

οποίες να συγκεντρώνουν πενταψήφιο ή

ακόμη και εξαψήφιο αριθμό θεατών. 

Κάποια στιγμή αυτά τα συγκροτήματα

θα σταματήσουν και δεν φαίνεται να

υπάρχει κάποιο που μπορεί να «μπει στα

παπούτσια τους». Ίσως οι Rammstein ή

οι Slipknot, αλλά και πάλι μιλάμε για

συγκροτήματα που μετράνε ήδη σχεδόν

τρεις δεκαετίες καριέρας, οπότε και αυτοί

θεωρούνται βετεράνοι πλέον.

Και φυσικά δεν είναι μόνο το παρα-

πάνω, καθώς υπάρχουν δεκάδες ακόμη
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τέτοιου είδους αυταπάτες. Παρ’ όλα αυτά το επιλέγουν! Γιατί προφανώς δεν

ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς αν το heavy metal είναι πεθαμένο ή ζωντανό

ή αν είναι ζόμπι. Φυσικά ποσώς τους ενδιαφέρει αν θα παιχτούν τα τραγούδια

τους στο ραδιόφωνο, αν θα τους ακούσουν ή αν θα τους χλευάσουν. Τους

ενδιαφέρει μόνο να εκφραστούν μέσω της ακραίας μουσικής. Κάτι τέτοιο είναι

αντικανονικό σε μια κοινωνία που είναι δομημένη πάνω σε διαφορετικές

αρχές, οι οποίες απορρέουν κυρίως από οικονομικά κριτήρια και κατ’ επέ-

κταση την οικονομική ευμάρεια. Είναι… λάθος να ασχολούνται τόσοι πολλοί

άνθρωποι με ένα αντικείμενο (και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό) γνωρίζον-

τας ότι τα οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστα έως μηδενικά. Μάλλον, για να εί-

μαστε ακριβείς, τα έξοδα συνήθως είναι περισσότερα από τα έσοδα. Παρ’ όλα

αυτά όχι μόνο ασχολούνται, αλλά το κάνουν και με πρωτοφανή ενθουσιασμό! 

Κανείς δεν θα έλεγε όχι σε λίγα χρήματα, όμως όταν επιλέγεις να παίξεις

π.χ. death metal γνωρίζεις ότι κατά 99% θα έχεις παράλληλα και μια άλλη

δουλειά προκειμένου να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου. Δεν είναι κάποιου

είδους επανάσταση ενάντια στη μουσική βιομηχανία ή οτιδήποτε παρόμοιο.

Απλά είναι τόσο ακραία η μουσική, που δεν επιτρέπει μεγαλεπήβολες σκέψεις

για χιλιάδες πωλήσεις δίσκων κλπ. 

Στο punk ας πούμε, η εναντίωση στη μουσική βιομηχανία ήταν τμήμα της

κουλτούρας του, άσχετα με το γεγονός ότι δεκάδες punk μπάντες είχαν υπο-

γράψει σε πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρείες. Και όχι, δεν το έκαναν για

να πολεμήσουν τα σύστημα από μέσα, απλά τα λεφτά ήταν καλά. Στο heavy

metal από την άλλη είναι καθαρά τεχνικό το ζήτημα: δεν μπορεί όλος ο κό-

σμος να ακούσει death metal, επειδή του ακούγεται σαν ήχος κομπρεσέρ!

Απλά τα πράγματα!

Είναι χαρακτηριστικό ένα απλό παράδειγμα για όλα τα παραπάνω: Ο D.

Darrell, την ημέρα που δολοφονήθηκε στη σκηνή, έπαιζε μπροστά σε ένα

κοινό μόλις διακοσίων πενήντα ατόμων! Υπάρχουν συναυλίες στην ελληνική

επαρχία που έχουν συγκεντρώσει κατά καιρούς διπλάσιο αριθμό θεατών. Και

μιλάμε για έναν κιθαρίστα ο οποίος έγραψε μερικά από τα πιο επιδραστικά

τραγούδια στο heavy metal, καθώς ήταν ο κιθαρίστας των Pantera (αν και

την ημέρα που δολοφονήθηκε έπαιζε με τους Damageplan), ενώ ανακηρύχ-

θηκε ως ο κορυφαίος όλων των εποχών από το αγγλικό περιοδικό Kerrang! 

Για να ακριβολογούμε, πάντα ήταν πεθαμένο το heavy metal. Δεν πέθανε

προχθές ή πριν από μια εβδομάδα. Μάλιστα, αν ψάξει κάποιος σε παλιά

έντυπα θα βρει δεκάδες άρθρα στα οποία γίνεται λόγος για τον «θάνατο» της

συγκεκριμένης μουσικής, ακόμη και από τα μέσα της δεκαετίας του ’70!

Κατά τη γνώμη μου άλλωστε, είναι απαραίτητο να είναι πεθαμένο και εκτός

μόδας το heavy metal, καθώς μόνο έτσι μπορεί να δημιουργήσει ανεπηρέαστο

από οποιαδήποτε παροδική τάση.

Επίσης, δεν χρειάζεται να δηλώνει συνέχεια ότι είναι ζωντανό, επειδή –

είτε αρέσει είτε όχι– θα υπάρχει για πάντα, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο
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λόγοι που θεωρείται πεθαμένο το heavy metal. Καταρχάς, δεν είναι πλέον

«επικίνδυνο». Για να είμαστε ειλικρινείς, τα εξώφυλλα με την αντιχριστιανική

θεματολογία μάλλον γραφικά φαίνονται σήμερα, παρά προκλητικά ή βλάσφημα.

Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, καθώς η καθημερινότητα έχει γίνει εκατό φορές

πιο κυνική και βάρβαρη από οποιοδήποτε εξώφυλλο ή οποιοδήποτε συγκρότημα.

Μάλλον μιλάμε πια για μια ξεπερασμένη προκλητικότητα, η οποία δεν συγκινεί

πλέον στον βαθμό που το έκανε στη δεκαετία του ’80 ή του ’90.

Παράλληλα, η πλήρης απομυθοποίηση της ζωής των rock star. Παλαιότερα

υπήρχε ένα μυστήριο γύρω από τις ζωές των μελών των συγκροτημάτων και

εξωφρενικές ιστορίες, όπως ότι κοιμούνται μέσα σε φέρετρα, πίνουν δέκα

λίτρα βότκα ο καθένας και τα λοιπά, οι οποίες ιστορίες τους έκαναν να μοιάζουν

ξεχωριστοί και ανίκητοι. Σε αυτό φυσικά σημαντικό ρόλο έπαιξε η ελλιπέστατη

ενημέρωση, καθώς το σύνολο των πληροφοριών προερχόταν εξ ολοκλήρου

από τα ελάχιστα έντυπα της εποχής, αλλά και από τον μύθο που καλλιεργούσαν

οι οπαδοί τους ελέω αυτής της ελλιπούς ενημέρωσης. Σήμερα τους βλέπουμε

σε βίντεο στο YouTube με τις οικογένειές τους ή να πηγαίνουν για ψώνια με τα

παιδιά τους και φυσικά απεξαρτημένους όχι μόνο από τα ναρκωτικά αλλά και

από το αλκοόλ, όπως π.χ. ο Chuck Billy, ο οποίος πάντως έκοψε το αλκοόλ

λόγω και του σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Στα παραπάνω προστέθηκε και ο χλευασμός όλων των metal στερεότυπων

μέσω εκατοντάδων σελίδων στο ίντερνετ. Οι ενδυμασίες, οι φωτογραφίες

των συγκροτημάτων στα χιονισμένα δάση, το corpse paint, οι καμένες εκ-

κλησίες γίνονται πλέον αντικείμενο ειρωνικών σχολίων, καθώς και κεντρικό

θέμα για τα γνωστά meme. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει επειδή οι-

κειοποιήθηκε πλέον ο μέσος άνθρωπος εικόνες όπως αυτές των συγκροτη-

μάτων με τα βαμμένα πρόσωπα ή με τα περικάρπια με τα καρφιά. Δεν συγκι-

νείται πια από κάτι τέτοιο, καθώς σίγουρα έχει δει έστω και μια φορά στη

ζωή του μια παρόμοια φωτογραφία. Κάπως έτσι, από το σοκ περασμένων δε-

καετιών, έχει περάσει στη χλεύη.

Γι’ αυτούς τους λόγους και μερικούς εκατοντάδες ακόμη, το heavy metal

έχει πεθάνει και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη.

Ωστόσο υπάρχει μια ερώτηση:

Και πότε δεν ήταν πεθαμένο το heavy metal;

Πότε έκανε ραδιοφωνικός σταθμός διψήφια νούμερα ακροαματικότητας

παίζοντας metal; Πότε υπήρξαν μπάντες του διαμετρήματος των Metallica ή

των Iron Maiden, ακόμη και στη δεκαετία των 80s; 

Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, πόσα συγκροτήματα που επέλεξαν να παίζουν

brutal slamming death metal έχουν φιλοδοξίες να παίξουν στο Wembley ή

έστω σε μια μικρομεσαία αρένα; Ή σε κοινό μεγαλύτερο των διακοσίων-τρια-

κοσίων ατόμων; Ή απλά να βγάλουν τα λειτουργικά τους έξοδα από την ενα-

σχόληση με το συγκρότημά τους; Καμία μπάντα του είδους δεν τρέφει
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είδους να βάλει παντελόνι-σωλήνα ή ζώνη με σφαίρες, ενώ έχουμε διανύσει

ήδη δύο δεκαετίες στην τρίτη χιλιετία μ.Χ. και έχουμε ξεπεράσει τον μισό αι-

ώνα ζωής αυτής της μουσικής. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εμ-

φανίσεις. Δεν θα σταματήσουν ποτέ (και καλά θα κάνουν, άμα θέλετε τη

γνώμη μου), απλά πλέον δεν μονοπωλούν το ενδιαφέρον και μάλλον αποτε-

λούν και τη μειοψηφία. 

Επίσης, πλέον δεν έχει την ανάγκη να θεωρηθεί «επικίνδυνο». Αυτό έγινε

τη δεκαετία του ’80, τρόμαξε όποιος τρόμαξε και τελείωσε. Κάτι αντίστοιχο

έγινε και με τις καμένες εκκλησίες στη Νορβηγία, το οποίο ως φαινόμενο

επίσης ανήκει στην ιστορία πλέον. Προφανώς και άφησαν το αποτύπωμά

τους, όμως σήμερα δεν σοκάρεται κανένας με τα πλάνα μιας καμένης εκκλη-

σίας, όπως τότε. Για κάποιον θρησκευόμενο άνθρωπο είναι ενοχλητικές ακόμη

και σήμερα τέτοιου είδους εικόνες, απλά δεν του είναι πρωτόγνωρες. 

Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στην τωρινή εποχή και το συγκεκριμένο είδος

μουσικής έχει αποκλειστικό στόχο την εξέλιξη μέσω της μουσικότητάς του.

Χωρίς καμία απολύτως ανάγκη να τρομάξει, να σοκάρει ή να νομιμοποιήσει

τον εαυτό του στα σύγχρονα δρώμενα.

Παράλληλα έχει επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής, έχει εισέλθει στα

πιο απίθανα σημεία και έχει χρησιμοποιηθεί και με τους πιο αντισυμβατικούς
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κομμάτι της Δυτικής κουλτούρας. Άλλωστε δεν προσπαθεί να νομιμοποιήσει

τον εαυτό του στην εκάστοτε εποχή όπως π.χ. οι οπαδοί της punk μουσικής

με το πασίγνωστο και χιλιοακουσμένο “Punks not Dead”. Καλά κάνανε και

δεν πεθάνανε, αλλά δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζουν εσαεί, καταντάει

κουραστικό κατά τη γνώμη μου. 

Συνοψίζοντας, το heavy metal αποδέχτηκε νωρίς ότι είναι ένα αποτυχη-

μένο εμπορικά μουσικό ιδίωμα, συνειδητοποίησε ότι δεν θα είναι ποτέ για γι-

γαντιαίες συναυλίες ή εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και συνέχισε από εκεί. 

Και συνέχισε από εκεί, επειδή από τη φύση του είναι έτσι. Ανήσυχο, δη-

λαδή. Τα τελευταία χρόνια μεταλλάχτηκε, αστικοποιήθηκε και παράλληλα

έβγαλε μερικές από τις παρωπίδες του. Μάλιστα είναι τέτοια η εξέλιξή του,

που ακόμη και ένα από τα πιο σύγχρονα παρακλάδια του heavy metal, το

Post metal, το οποίο και χλευάστηκε από τους παραδοσιακούς φίλους του εί-

δους όταν πρωτοεμφανίστηκε, θεωρείται πλέον παρωχημένο από τους νεό-

τερους οπαδούς! Δεν συζητάμε καν για υποκατηγορίες όπως το NU Metal, οι

οποίες όχι απλά έχουν μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας προ πολλού,

αλλά έχουν ξεχαστεί κιόλας.

Επιπλέον έχει οικειοποιηθεί ο κόσμος τον ακραίο ήχο σε τέτοιο βαθμό,

ώστε να κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο από συγκροτήματα με γυναίκες τρα-

γουδίστριες, οι οποίες ουρλιάζουν τους στίχους τους, ενώ χορεύουν είτε χα-

μογελούν στην κάμερα, είτε κάνουν απλές καθημερινές δουλειές! Είναι χα-

ρακτηριστικά τα βίντεο των Sharptooth και των Escuela Grind. Αμφότερα τα

συγκροτήματα έχουν γυναίκες τραγουδίστριες, οι οποίες ουρλιάζουν μανια-

σμένα καθ’ όλη τη διάρκεια των βίντεό τους, πάντα με το χαμόγελο στα

χείλη, με μοναδική διαφορά στη κεντρική ιδέα των βίντεο. Η μεν πρώτη τρα-

γουδίστρια χορεύει και αλλάζει συνεχώς ρούχα εμπνευσμένα από τις διάσημες

pop star, (όπως η Katy Perry, η Lady Gaga κ.λπ.), η δε δεύτερη είτε μαγει-

ρεύει, είτε ακρωτηριάζει τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος με έναν… ξι-

φία. Όπως είπαμε όμως, πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Παρεμπιπτόντως,

το βίντεο των Escuela Grind περιέχει τέσσερα τραγούδια αλλά μη φανταστείτε,

τρεισήμισι λεπτά είναι ολόκληρο.

Οι εμφανίσεις που είχαν ταυτιστεί με τους οπαδούς του heavy metal είναι

μια ανάμνηση, καθώς δεν νομίζω ότι απασχολεί σήμερα κανέναν φίλο του
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Η τραγουδίστρια του αμερικάνικου grindcore συγκροτήματος Escuela Grind, Κατερίνα Οι-
κονόμου.

>>>>>
Η τραγουδίστρια του αμερικάνικου hardcore συγκροτήματος Sharptooth, Lauren Kashan,
ντυμένη ως Katy Perry στο βίντεοκλιπ του "Say Nothing (In The Absence Of Content)".



τρόπους. Ουσιαστικά έχει χρησιμοποιηθεί ή κρύβεται πίσω από μερικές από

τις πιο παράξενες ιστορίες που έχουν υπάρξει ποτέ. 

Αν πιστεύετε ότι ο παπαγάλος που τραγουδάει death metal ήταν ό,τι πιο

παράλογο έχετε ακούσει, τότε μερικά από αυτά που θα διαβάσετε στις επό-

μενες σελίδες, θα σας φανούν απολύτως εξωφρενικά. 

Να είστε σίγουροι ότι τουλάχιστον μια από αυτές, δεν την έχετε ακούσει ή

διαβάσει ποτέ στη ζωή σας. Παράλληλα με αυτό το βιβλίο, ολοκληρώνονται

όλα αυτά που σκεφτόμουν σχετικά με την ακραία μουσική. Δηλαδή οι πιο πε-

ρίεργες εκφάνσεις της, οι πιο παράξενες ιστορίες της, η δομή της και ένα

συμπέρασμα. 

Τα σχέδια έχουν μια διαφορετική τεχνική συγκριτικά με το dot drawing

του πρώτου βιβλίου (Παγκόσμιος Θόρυβος - 50 χρόνια heavy metal, Δίαυλος,

Αθήνα 2017), προκειμένου να διαφοροποιούνται και να μη γίνονται κουρα-

στικά μέσω της επανάληψης. Υπάρχουν και πάλι χιλιάδες τελείες, απλά δια-

φοροποιήθηκε λίγο ο τρόπος σχεδίασης. Αυτό συνέβη και για λόγους υγείας.

Η εκτεταμένη σχεδίαση με τον συγκεκριμένο τρόπο έφερε στην επιφάνεια

ένα παλιότερο τραύμα το οποίο είχα στο χέρι, με αποτέλεσμα να φτάσω μια

ανάσα από το χειρουργείο. 

ΟΚ, οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που δημι-

ουργήθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Θόρυβος.

Ο πρώτος Παγκόσμιος Θόρυβος πήγε πολύ καλά και κατάφερα με τα

κέρδη να αγοράσω εκείνο το ταχύπλοο που πάντα ονειρευόμουν. Με τον

δεύτερο Παγκόσμιο Θόρυβο ευελπιστώ να αγοράσω και ένα σπιτάκι, στο Μο-

νακό.
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