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ΕΛΛΗΝΙΚΗ METAL ΣΚΗΝΗ 

A Kingdom under Catacomb! 

    

Σύλληψη, πρωτοβουλία, οργάνωση, συνεντεύξεις, εκτέλεση, στοχασμοί, 

συμπεράσματα, παραλείψεις, ωρθωγραφηκα / συντακτικά λάθη, όλα του: 

                         

                       themistoklas από 

 

 

 

 

SMALL ATHENS - http://smallathens.gr/  

Ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις, προτάσεις, μπινελίκια:   themistoklas@gmail.com 

 

Το όλο εγχείρημα δεν χρηματοδοτείται από κανέναν και από πουθενά, δεν επιφέρει κανένα 
οικονομικό όφελος στο δημιουργό του ή σε λοιπούς παράγοντες, διατίθεται δωρεάν και το 
ζητούμενο είναι να φτάσει στα χέρια όλων όσων θα ενδιαφέρονταν να το διαβάσουν.  Το 
φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται, είτε έχει παραχωρηθεί από τους καλλιτέχνες που 
εμφανίζονται, είτε είναι σύμφωνο με τους όρους θεμιτής χρήσης (μη κερδοσκοπικός 
εκπαιδευτικός σκοπός). 

 

 

Τεύχος #2   

 Δεκέμβριος, 2012 

http://smallathens.gr/
mailto:themistoklas@gmail.com
http://smallathens.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πά υρος Ίντρο

Πά υρος

Πά υρος Γ

Πά υρος Δ

Πά υρος

Πά υρος ΣΤ

Πά υρος

Πά υρος

Πά υρος Θ

Πά υρος

Πά υρος

Πά υρος

Πά υρος Γ

Πά υρος Δ

Τι σημαίνει Ελληνική Σκηνή        

Ευκαιρία                  

Φίλοι και Υ οστηρικτές

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ METAL ΣΚΗΝH 

3 

Πάπυρος A: Ίντρο 
 

Χαίρετε ξανά! Ήμουν σε σκέψεις για το αν έχει νόημα να συνεχίσω την προσπάθεια 
αυτή με ένα δεύτερο τεύχος (το πρώτο τεύχος βρίσκεται ΕΔΩ). Δύο παράγοντες ανέστειλαν 
τις σκέψεις μου, (α) το γεγονός ότι  έλαβα αρκετά mail  από συγκροτήματα και από 
οπαδούς που επικρότησαν την κίνηση και το γούσταραν και (β) το γεγονός ότι μπήκαν 
1,294 άτομα στη σελίδα του Hellenic Metal Cluster  (HMC) από όλες τις μεριές του πλανήτη 
και το κατέβασαν 543 από αυτούς  μέσα σε περίπου 2 μήνες (για όσους δεν τα κατάφεραν, 
απλά κάντε ένα update στο adobe reader για να μπορείτε να διαβάζετε αρχεία σε .pdf 
μορφή).  

 
Στο πρώτο τεύχος μίλησαν οι "δεινόσαυροι" της σκηνής κάνοντας μια ανασκόπηση 

στο πώς προέκυψε η Ελληνική Metal Σκηνή.  Σε αυτό το τεύχος επικεντρώνομαι στο 
σήμερα. Λένε τη γνώμη τους για την παρούσα κατάσταση της σκηνής, τη μουσική 
βιομηχανία και τα μελλοντικά τους πλάνα ως επί το πλείστον νεώτερα συγκροτήματα (σε 
σχέση με το πρώτο τεύχος). Η διάδραση αυτή τη φορά γίνεται με την κλασσική μορφή των 
ερωταποκρίσεων.  Σε μια από τις ερωτήσεις  αναφέρεται με ποια άλλα συγκροτήματα θα 
ήθελαν να συνδέσουν το όνομα τους ώστε σιγά-σιγά να αρχίσει να υφαίνεται το πλέγμα 
του  HMC.   
 

 Για άλλη μια φορά προσπάθησα να επικοινωνήσω με όσο το δυνατόν περισσότερα 
συγκροτήματα (τουλάχιστον όσα γνώριζα). Δυστυχώς, από τα περισσότερα δεν έλαβα 
καμία απάντηση. Όπως και να έχει, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν για 
τον χρόνο τους, την φιλία τους, τον επαγγελματισμό τους και μεταλλοσύνη τους! 
 

Η Ελληνική Metal Σκηνή παραμένει σε μεγάλο ποσοστό  θαμμένη σε κατακόμβες. 
Σκάβοντας με τα χέρια,  αυτή τη φορά έπεσα πάνω σε σεντούκι με παπύρους  γραμμένους 
από λογιών-λογιών λόγιες, αλόγιστα λογοκριμένες, λογικές προσωπικότητες. Τις φέρνω στο 
φώς, διαβάστε τις και τα λέμε ξανά στο κλείσιμο! 
 

 themistoklas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

http://smallathens.files.wordpress.com/2012/09/ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceb7-metal-cf83cebaceb7cebdceb71.pdf
http://smallathens.gr/hellenic-metal-cluster/
http://get.adobe.com/reader/
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 Πάπυρος B: Validor 
 

Odi Thunderer ο Ασπίμωρος (φωνή/κιθάρα…) 
 
Αρχικά κάνε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τι παίζετε, 
από ποιά περιοχή είστε και πού κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω-κάτω) να σας μάθει ο 
κόσμος που διαβάζει. 
 
Δημιούργησα τους VALIDOR το 2008, με τον κιθαρίστα Nick "Fra", με ‘μένα στις κιθάρες και 
φωνή  και τον Chris Bizoula στο μπάσο. Προβάραμε κάποια κομμάτια που είχα από παλιά 
και μετά έπο ένα- ενάμιση χρόνο μπήκαμε στα Sound Symmetry Studio και ηχογραφήσαμε 
δυο κομμάτια. Μετά ο Νίκος έπρεπε να αποχωρήσει και ανέλαβε ο Bob τις κιθάρες και τον 
ρόλο που είχε ο Νίκος. Ο πρώτος δίσκος κύλησε ομαλά και αργά και στα τέλη της 
προηγούμενης χρονιάς  κυκλοφόρησε το ντεμπούτο IN BLOOD IN BATTLE. Μετά από  δυο-
τρεις μήνες ξαναπήγα στα Sound Symmetry και άρχισα αμέσως τις ηχογραφήσεις του νέου 
δίσκου DAWN OF THE AVENGER, αυτή τη φορά όμως με guest μουσικούς σε τύμπανα και 
μπάσο. 
 
Ηλικιακά... Είμαι 540 χρόνων , γεννήθηκα στη Σκωτία και είμαι αθάνατος, έκτος και αν μου 
κόψουν τα κάκαλα. 
 
Πριν λίγο καιρό λοιπόν κυκλοφόρησε το νέο album Dawn of the Avenger. Εγώ τα έχω πει 
στη δισκοκριτική... πες μας και εσύ δυο λόγια! Τι ανταπόκριση έχει; 
 
Βασικά εσύ τα είπες όλα!  Συμφωνώ 
μαζί σου. Είναι ένας βάρβαρος, επικός 
δίσκος, πολύ σκληρά δουλευμένος με 
στοιχειά από thrash, power , heavy. 
Όπως και στον πρώτο δίσκο, έχει 
άπειρες αλλαγές , πολλά θέματα, με 
τη διαφορά ότι είναι πιο "έμπειρος".  
Όσον αφόρα στην ανταπόκριση, έχω 
μείνει άναυδος. Παντού βλέπω σχόλια 
"ΕΠΟΣ", "ΘΡΙΑΜΒΟΣ" "ΔΙΑΜΑΝΤΙ". 
Έχει πωρωθεί πολύς κόσμος . Μου 
στείλανε από Ιαπωνία, Ιταλία, 
Γερμάνια, Βέλγιο, Αργεντινή , Αγγλία 
και από άλλες πολλές  χώρες....και 
μιλάμε για ανθρώπους που έχουν 
δισκοπωλεία, εταιρίες, περιοδικά και συναφή. Πραγματικά είναι συντριπτικά τα θετικά 
σχόλια και να φανταστείς το cd, επίσημα, ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει (όταν έγινε η 
συνέντευξη…)! Όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί,  μου έχει δώσει δύναμη και 
κίνητρο να συνεχίσω ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο επιθετικά.  
 
Για να γράφει κάποιος με τόσο επική διάθεση θα πρέπει να έχει βρει κάτι πολύ δυνατό 
για να αντλεί την έμπνευσή του. Τί είναι αυτό  λοιπόν; 
 
Η εκδίκηση, η θέληση του ανθρώπου/πολεμιστή, η αιώνια δύναμη της νιότης της ψυχής, η 
αγάπη για την ζωή σε συνδυασμό με την απαξίωση του θανάτου, η επίσης απαξίωση των 
θέων... Όλα αυτά που συμβάλλουν σε ένα μικρό κομμάτι του ονόματος VALIDOR, δε θα 

http://www.facebook.com/validor.gr
http://www.facebook.com/SoundSymmetryStudio
http://www.facebook.com/bobkatsionisofficial
http://www.metal-archives.com/albums/Validor/In_Blood_In_Battle/319872
http://smallathens.gr/2012/10/19/validor-dawn-of-the-avenger-iron-on-iron-2012/
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μπορούσαν πάρα μόνο με επική διάθεση να εκφραστούν. Βέβαια, σημαντικός παράγοντας 
στην επική μουσική είναι το ότι μεγάλωσα στην εποχή του Schwarzenegger, των 
Thundercats, Conan και όλα τα υπόλοιπα έπη των 80's. 
 
Στο βιβλιαράκι με τους στίχους που συνοδεύει το CD παρατήρησα ότι πίσω από κάθε 
τραγούδι έχει background και αντιπροσωπευτική εικόνα. Στο Son of Achilles, για 
παράδειγμα, διακρίνω τον πίνακα του Αυστριακού καλλιτέχνη Franz Matsch απο το 1892 
που βρίσκεται τώρα στο Αχίλλειο. Η μουσική και οι στίχοι σου γεννάνε ή προέρχονται 
από εικόνες. Πώς και δεν έχεις φτιάξει ακόμα κάποιο videoclip; 
 
Γενικά, είμαι άνθρωπος που πιστεύει "αν είναι να μην φτιάξεις κάτι καλό, τότε μην το 
φτιάξεις καθόλου". Ένα video clip λοιπόν, χρειάζεται πολλά λεφτά για να αποτυπωθούν οι 
εικόνες που έχω στο μυαλό μου και δίχως λεφτά το πολύ - πολύ να βγει κάτι που θα μοιάζει 
με low budget b-movie και κάτι τέτοιο δεν θα το ήθελα. 
 
Ποιός είναι ο Validor και τι απεικονίζει το εξώφυλλο; 
 
Η λέξη Validor δεν αντιστοιχεί σε κάποιο πρόσωπο άλλα σε μια έννοια. Όπως προανέφερα, 
είναι η δύναμη του ανθρώπου πολεμιστή που στηρίζεται στο ατσάλι του και στην καρδιά 
του και όχι σε κάλπικους θεούς και θεϊκές παρεμβάσεις. Η δύναμη και η θέληση της ψυχής 
να συνεχίσεις τον αγώνα όταν όλα φαίνονται να έχουν τελειώσει! 
Βέβαια υπάρχει ένα κεντρικός ήρωας και στα δυο albums, που θα μπορούσε να ονομάζεται 
Validor, άλλα προτιμώ να μην φανερώσω το όνομα του ακόμα. Μόνο χαρακτηρισμούς.  
Αναφέρεται ως "Son of Fire, King of Steel, Master of Thunder". Από που ήρθε, για ποιο λόγο 
και ποιος είναι ο σκοπός του θα φανερωθεί σιγά-σιγά  στους επόμενους δίσκους. Επίσης, 
έχει μια βασίλισσα, την Warrior Queen, Θεά της Δόξας, που του χάρισε έναν γιο, τον Son of 
Steel, o οποίος  θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση στον επόμενο, τρίτο δίσκο.  Τι 
επικρατούσε πριν από τον κόσμο του Γιου της Φωτιάς  και ποιος πολέμαρχος βάρβαρος 
βασιλιάς κυβερνούσε τον τότε κόσμο θα απαντηθεί σε ένα άλλο album-έκπληξη, το όποιο 
δε θα κυκλοφορήσει υπό το όνομα Validor. 
 
Λες να τον υιοθετήσεις ως μασκότ 
μόνιμα; 
 
Ναι, βέβαια. Θα συνεργαστώ μελλοντικά 
και μακροπρόθεσμα με τον Miguel 
Serrano, τον σχεδιαστή του 
συγκεκριμένου πολεμιστή. 
 
Ακούγοντας το album μπορώ να 
διακρίνω ξεκάθαρα επιρροές από Sign of 
the Hammer, Hail to England, Night of the 
Stormrider, Conan Soundtrack και μια 
οσμή από Twilight of the Gods... πόσο 
μέσα ή έξω έπεσα; 
 
Έπεσες μέσα... σχεδόν.. Sign of the hammer και Hail to England είναι δυο δίσκοι ορόσημο. 
Σαφώς και είμαι επηρεασμένος από αυτά, άλλα και από το Triumph of Steel. Το night... 
θεωρώ πως είναι δίσκος μελέτης του δεξιού χεριού, απίστευτες αλλαγές. Με Bathory  
γενικώς -αν και είναι μια από τις επιρροές μου (πολύ γενικά όμως)- θα έλεγα πως δεν έχω 
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κάτι κοινό και ιδιαίτερα με το twilight. Όσο για το Conan του Πολυδούρη, άσε αυτήν την 
ερώτηση για τον επόμενο δίσκο... Under the Sign of Crom ;) 
 
Kάτι άσχετο λίγο… Αφού σε λένε Οδυσσέα, γιατί γράφεις τραγούδια για τον Αχιλλέα :P ; 
 
Χα! Δεν έγραψα για τον Αχιλλέα, άλλα για τον γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπτόλεμο. Πέρα από 
την πλάκα, ένα από τα βασικά στοιχειά της θεματολογίας των Validor είναι η εκδίκηση. 
Elrik: Γύρισε και έκαψε την αυτοκρατορία του Melnibone - Thunder Rider: Ο διάσημος 
Spawn - Godslayer γύρισε για να εκδικηθεί συντρίβοντας τους κάλπικους θεούς. Έτσι λοιπόν 
και ο Νεοπτόλεμος πήγε στην Τροία για να εκδικηθεί τον χαμό του πατερά του και 
συνέτριψε τα περίφημα τείχη της Τροίας. 
 
Bob Katsionis. Παράγοντας κλειδί στον ήχο και την πορεία των Validor. Ξεκίνα να μου λες 
επίθετα... 
 
Ναι, με τον Bob γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια,  σε φάση ανεξάρτητη από την 
μουσική. Όταν πήγα στο στούντιό του προβάραμε κάποια κομμάτια και μου άρεσε η χημεία 
μας. Αντιλαμβάνεται αμέσως τί θέλω και πώς το θέλω. Έτσι λοιπόν δεν ήταν δύσκολο να 
πάρει θέση στις κιθάρες, ιδιαίτερα στον τομέα των solo, μετά από την αποχώρηση του Nick 
"Fra". Το "κακό" με τον Bob είναι πως λόγω των Firewind και του Gus, έχει "συστηθεί" στον 
κόσμο ως keyboardιστας, πράγμα που τον αδικεί βεβαίως, αφού και στους Firewind περά 
από τα keyboards παίζει και κιθάρα. Αυτό που έχει σημασία είναι πως ο Bob είναι πάρα 
πολύ σημαντικός στους Validor και έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στον "ήχο" και στο 
προσωπικό ύφος της μπάντας. Είναι ένας κάλος φίλος και άριστος μουσικός και 
παραγωγός. 
 
Νιώθεις μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 
συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 
thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ) ; 
 
Όχι. 
 
Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση... πιστεύεις ότι έχει 
νόημα  να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή; 
 
Για μένα πότε δεν είχε. Εντάξει, λες Epic Metal για να καταλαβαίνει περίπου ο άλλος που 
πηγαίνει, άλλα δεν μπορούμε να τα ταμπελοποιούμε όλα. Πρέπει να είναι πολύ μονότονη η 
μουσική μια μπάντας για να λέει: παίζω αυτό το είδος! 
 
Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 
Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 
κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 
μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 
και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείς με αυτή την 
τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπεις την εξέλιξη της μουσικής 
βιομηχανίας; 
 
Και βέβαια πεθαίνουν, όπως όλες οι βιομηχανίες, ανεξαρτήτως ασχολίας/θέματος. Είναι 
στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Ή συγχωνεύονται ή πεθαίνουν. Ιδιαίτερα οι 
δισκογραφικές εταιρίες που ασχολούνται με το metal, διότι δεν είναι δυνατόν να δίνεις 
100.000 ευρώ σε μπάντα για να γράψει δίσκο. Από που θα βγουν αυτά τα λεφτά. Το Metal 
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δεν είναι Madonna να πουλάει μόνο image. Οι δισκογραφικές εταιρίες πέθαναν γιατί οι 
ίδιες ανέβασαν τον πήχη πολύ ψηλά και τώρα ούτε αυτές δεν μπορούν να τον φτάσουν. Ας 
ασχοληθούν με Pop πλέον αν θέλουν να χεστούν στα λεφτά όπως έκαναν τόσα χρόνια και 
ρούφηξαν το αίμα των μικροσυγκροτημάτων. 
 
Θα στήριζες μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 
ευρύτερης σκηνής; 
 
Είναι πολύ γενική η ερώτησή σου. Ναι θα στήριζα στα πλαίσια των μουσικών μου 
δραστηριοτήτων. Μην μου ζητήσετε δηλαδή 100.000 ευρώ για να βγάλουμε 20 μπάντες σε 
ευρωπαϊκή περιοδεία, χαχα. 
 
Πες μου 4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζεις και άλλα 4 (το πολύ) 
ελληνικά συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα ήθελες να βοηθήσεις. Η 
προοπτική είναι να  συνδεθεί το όνομά σου σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα 
συγκροτήματα που ανέφερες. 
 
Ύπουλη ερώτηση. Πας να με ψαρώσεις για να μάθεις μελλοντικές συνεργασίες μου.  
Είναι πολλές οι μπάντες που μου αρέσουν και εκτιμώ. Στον πρώτο δίσκο είχα ως guest 
συμμέτοχες τον Dagwn από Nethescerial και τον Στέλιο από Black Sword Thunder Attack 
(ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΠΛΑ!!). Στο δεύτερο δίσκο δεν είχα καμία, ενώ στον τρίτο άγνωστο ακόμα 
...σχεδόν… χεχεχε 
 
Πες ότι θέλεις για κλείσιμο. 
 
Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου από τις πρώτες μέρες των Validor και για την 
ευκαιρία που μου έδωσες να μιλήσω λίγο για τον δίσκο. Σύντομα θα αρχίσουν οι 
ηχογραφήσεις του τρίτου δίσκου και είμαι πολύ ενθουσιασμένος! 
Hails! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SzV8uHivUpQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=r9IsKOte74U
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Πάπυρος Γ: Prejudice Reborn 
 

Τάσος Κανελλόπουλος (φωνή/μπάσο). 

Έλα Τάσο, πως πάει; Εγώ μπορεί να σας γνωρίζω, αλλά κάντε μια μικρή ανασκόπηση του 

ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από ποιά περιοχή είστε και πού 

κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω) για τον κόσμο που θα διαβάσει το κείμενο; 

Οι Prejudice Reborn δημιουργήθηκαν το 2005 είναι από και εδρεύουν στην Αθήνα. Η 

μπάντα δημιουργήθηκε από εμένα (που τότε ασχολούμουν αποκλειστικά με το μπάσο) τον 

Μανώλη (drummer) και τον Σταύρο (κιθάρες).Το 2008 καταφέραμε και βγάλαμε το Weak το 

πρώτο μας demo. Όμως επειδή δεν είχαμε τα χρήματα για μια αξιόλογη παραγωγή και δεν 

μπορούσαμε να σταθεροποιήσουμε το line up από θέμα τραγουδιστών και κιθαριστών 

(μιας και τότε ήμασταν φοιτητές και ο Σταύρος σπούδαζε Κοζάνη), δεν καταφέραμε πολλά 

πράγματα, ακολούθησε και ο στρατός … οπότε φτάσαμε το 2010 για μπορέσουμε να 

κάνουμε μια ουσιαστική αρχή. Δεν είναι τυχαίο ότι το συγκρότημα είναι πιο δραστήριο και 

γνωστό τα τελευταία 2 χρόνια.   

Έτσι, το καλοκαίρι του 2010 με τους Κώστα Καράβολα και Θοδωρή Πανταζή πλέον στις 

κιθάρες και εμένα στα φωνητικά ξεκινήσαμε να ηχογραφούμε τον πρώτο μας full length 

δίσκο. Αποφασίσαμε 4 από τα 5 τραγούδια που είχαμε ηχογραφήσει να κυκλοφορήσουν με 

την μορφή ενός promo ΕP για να μας γνωρίσει ο κόσμος. Το “Rain Must Fall” κυκλοφόρησε 

το Νοέμβριο του 2010.  Επίσης κυκλοφορήσαμε

 
και 2 video το “ΟCD” τον Ιανουάριο του 2011 με τον Bob Κατσιώνη (Firewind) και το 

“Beautiful Sadness” το Νοέμβριο του 2011 με τον Βαγγέλη Γιαλαμά (Fragile Vastness),  το 

οποίο “Beautiful Sadness”  όμως δεν περιλαμβανόταν στο “Rain Must Fall”. 

http://www.prejudicereborn.com/
http://www.rocking.gr/reviews/demo/Prejudice_Reborn_-_Rain_Must_Fall/3349/
http://www.youtube.com/watch?v=ASkrojB6F7Y
http://www.youtube.com/watch?v=2MioHzRGDGI
http://www.facebook.com/fragilestudio.vangelisyalamas
http://www.youtube.com/watch?v=Oa8ngfhheUc
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Ηλικιακά το συγκρότημα έχει ποικιλία μιας και εγώ είμαι πλέον 30 ο Μανώλης 27, ο Κώστας 

24 και ο Θοδωρής 22. Έτσι  μέσος όρος βγαίνει 26 . 

Πως πάνε τα πράγματα στους Prejudice Reborn αυτή τη περίοδο; 

Αυτή την περίοδο είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τον δίσκο μας έτοιμο και να 

είμαστε προς αναζήτηση δισκογραφικής εταιρίας. Ο δίσκος μας ονομάζεται “Elpis” από την 

ελληνική λέξη “Ελπίδα”, μιας και ο τίτλος είναι το κύριο νόημα που προσπαθεί να περάσει 

ο δίσκος, ειδικά στο τέλος του. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν concept δίσκο, που μιλάει για 

έναν σύγχρονο άνθρωπο που ταλαιπωρείται από την δουλειά του, αντιμετωπίζει 

διαταραχές και έχοντας απηυδήσει από την πραγματικότητα γύρω του προσπαθεί να βρει 

την κάθαρση στην ζωή του. Το “Elpis” κάνει ένα κύκλο από την αρχή μέχρι το τέλος του 

όπως η ίδια η ζωή. 

Πάντως, η μπάντα είναι πολύ ενεργή τους τελευταίους μήνες! Για πες...   

 

Βασικά, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μίξης διαφόρων πραγμάτων. Οι  Prejudice Reborn 

είναι ταυτόχρονα  γνωστοί και για τα tribute που κάνουν στους Metallica (το περασμένο 

Μάιο κάναμε και ένα μοναδικό tribute για την Ελλάδα στο Black album που απέσπασε 

μοναδικές κριτικές).  Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από παλιά  και συνεχίζεται ακόμα και 

τώρα. Έχουμε αυτή την ευχή και κατάρα ταυτόχρονα. Ευχή γιατί πλέον ο κόσμος πάει πιο 

άνετα σε μια συναυλία tribute γιατί ξέρει τι θα ακούσει και μας βοηθάει να μεγαλώσουμε 

το κοινό μας. Κατάρα γιατί μας συγκρίνουν με Metallica.    

Παρόλα αυτά,  έχουμε θέσει ψηλά τον πήχη των tribute (παρότι δεν θέλω να ευλογώ τα 

γένια μου παίζουμε 2.30 ώρες και πραγματικά φτάνουμε πολύ κοντά ηχητικά)με 

αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει τη δικιά τους μορφή και το δικό τους κοινό. Γνωρίζουμε 

συνεχώς νέο κόσμο, ο οποίος ενδιαφέρεται και για την προσωπική μας δουλειά μόλις 

εκτεθεί σε αυτή. Στο τελευταίο tribute που έγινε πρόσφατα στις 12 Οκτωβρίου στο Revenge 

of Rock ο κόσμος μας ζήτησε το OCD τραγουδώντας το refrain του αφού δεν ήταν στην 

setlist. Μια απίστευτη στιγμή, που σκέφτεσαι ότι ο κόσμος δεν ήρθε μόνο για Metallica 

αλλά πλέον γουστάρει και τα δικά μας κομμάτια και τα ζητάει! 

Έτσι έγινε και με τον Δημήτρη Μεντζέλο από τα Ημισκούμπρια. Έψαχνε ένα συγκρότημα το 

οποίο να παίζει Metallica και μας πρότειναν. Ο ίδιος, επειδή γνωρίζει και από metal, έμεινε 

πολύ ευχαριστημένος και μας προσκάλεσε στην επετειακή συναυλία των 16 χρόνων 

Ημισκούμπρια να βγούμε support στο Fuzz, όχι σαν tribute show αλλά σαν Prejudice πλέον. 

Επίσης, μαζί τους διασκευάσαμε και το τραγούδι των Ημισκουμπρίων «Μεθ στο Βολάν», το 

οποίο άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Έτσι, όλα αυτά μαζί με τα videos και την προσεκτική δουλειά που γίνεται στο δίσκο, μας 

έφτασε εδώ. Ακούστε για παράδειγμα το “Tantalize” που ηχογραφήσαμε στο Fuzz με τα 

ΗΜΙΖ, εμένα προσωπικά μου έπεσε το σαγόνι όταν άκουσα το αποτέλεσμα του live ήχου. 

Tί παίζει με το  νέο δίσκο “Εlpis” λοιπόν... 

Αυτό το διάστημα είμαστε σε αναζήτηση δισκογραφικών για το “Elpis” και η αλήθεια είναι 

ότι μας έχουν προσεγγίσει κάποιες εταιρίες. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και όχι 

http://www.facebook.com/dimentze
http://www.facebook.com/imiskoumbria
http://www.youtube.com/watch?v=ggtobxBVUfg
http://www.youtube.com/watch?v=7TDaPp3RBc0
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βιαστικοί στο μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε, μιας και οι εποχές είναι παράξενες και το 

παρασκήνιο μεγάλο. Έχουμε ακούσει για υπέρογκα ποσά που ζητούνται για να μπεις στο 

roster των εταιριών, καθώς για μη πληρωμή των συγκροτημάτων επί των κερδών τους και 

άλλα πολλά. Όταν έχεις επενδύσει πάνω από 4000 ευρώ για να ηχογραφήσεις και πιστεύεις 

σε αυτό που έχεις, θέλεις το καλύτερο. Το ”Elpis” περιλαμβάνει 10 κομμάτια εκ των οποίων 

τα 5 είναι καινούρια και τα άλλα 5 έχουν ξαναδουλευτεί σε θέματα ενορχήστρωσης και 

έχουν επαναηχογραφηθεί κάποια σημεία. Πραγματικά, τα κομμάτια από θέμα παραγωγής 

δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από μεγάλες παραγωγές. Στέκονται αξιοπρεπέστατα. Σίγουρα 

ότι και να γίνει με το Elpis μέσα στο 2012, αρχές 2013, εμείς συνεχίζουμε το υλικό για τον 

επόμενο δίσκο o οποίος θέλουμε να βγει τέλος 2013 μέσα 2014 και ήδη έχουμε 2 κομμάτια 

και αρκετά riff. 

Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ) ;  

Με εξαίρεση  κάποιες πρόσφατες περιπτώσεις 4-5 συγκροτημάτων που δεν λειτουργούν εκ 

του πονηρού και έχουν αγαθά κίνητρα, θα έλεγα όχι. Περισσότερο αισθανόμαστε 

ανεξάρτητοι και ποτέ δεν ταιριάξαμε σε κλίκες. Αυτό γιατί, όταν σε πολεμάνε επειδή 

παίζεις στο συγκεκριμένο μαγαζί, με το οποίο το συγκεκριμένο (web) /περιοδικό δεν τα 

πάει καλά, τότε δεν ποστάρει τα νέα σου, και συνήθως ο μαγαζάτορας και τα headline 

συγκροτήματα κοιτάνε μόνο τι κόσμο θα φέρεις στο μαγαζί… Τους πληρώνεις τις γκαρσόνες 

και τους DJs και στην λένε. Αν σκεφτώ όλα αυτά συν το ότι πας να ηχογραφήσεις σε studio 

και κοιτάνε να σε γδύσουν κανονικά, δεν υπάρχει σκηνή αλλά μάλλον ζούγκλα. Ο κόσμος 

πρέπει να έρχεται στις συναυλίες όχι επειδή είναι φίλος σου αλλά για τη μουσική σου και 

για να ευχαριστιέται την συναυλία. Όσο δεν μιλάμε για μουσική αλλά για κόσμο δεν θα 

γίνει τίποτα στην ελληνική σκηνή. Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και αυτές είναι που 

μας κρατάνε να συνεχίζουμε. 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 

νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή; 

Για μένα πιστεύω, ότι παρά έγινε το θέμα των ταμπελών και των κατηγοριών όσον αφορά 

στη σκηνή αλλά και σε επίπεδο μουσικής γενικά και πλέον πρέπει να γίνει κάτι πιο 

συγκεκριμένο. Εμείς δεν ανήκουμε σε καμία σκηνή γιατί όταν ζητάμε να πάρουμε μέρος σε 

μία συναυλία ο κάθε διοργανωτής ή μπάντα δεν ακούει το υλικό μας και αντί να παρατηρεί 

εάν παίζουμε και δεν είμαστε φάλτσοι ή ξεκούρδιστοι, τον νοιάζει εάν ανήκουμε σε κάποια 

κλίκα, είμαστε φίλοι με κάποια άλλη μπάντα και εάν θα φέρουμε 50 φίλους μας. Εμένα το 

συγκρότημα μου δεν παίζει πχ metal με στοιχεία Thrash, Hard Core κτλ Εμείς στους 

Prejudice παίζουμε καθαρόαιμο metal και συνδυάζουμε διάφορα στοιχειά της metal 

μουσικής και αυτό που ακούς είναι Prejudice επειδή είμαστε εμείς, δεν χρειάζεται να το 

αναλύσεις σε 100 υποείδη. Δεν μιλάω να μην διαχωρίζουμε τα ήδη, αλλά μην ψειρίζουμε 

και την μαϊμού. Ανήκουμε στην ελληνική σκηνή αλλά αποτελούμε μια νέα γενιά που 

σκέφτεται αλλιώς. Δεν μας αντιπροσωπεύει ο όρος underground γιατί πλέον υποβαθμίζει 

όλες τις μπάντες.  
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Αυτό που αξίζει είναι να εμφανιστούν 10-15 νέα συγκροτήματα διαφόρων ειδών metal, τα 

οποία να δηλώνουν ότι είναι μια νέα γενιά μουσικών κάτω από ένα θεσμό, που για τα 

επόμενα χρόνια θα προσφέρουν μουσική εντός και εκτός τον συνόρων της χώρας τους και 

θα στηρίξουν το ένα το άλλο σε συναυλίες, ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις. 

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 

κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 

τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Συμφωνώ 110%. Η βιομηχανία είναι στο πιο κρίσιμο σημείο και γυρισμός, μάλλον, δεν 

υπάρχει. Δυστυχώς, οι δισκογραφικές είναι απαραίτητες για να πάρουν οι διοργανωτές ένα 

συγκρότημα στα σοβαρά και να μπορέσει αυτό να κυνηγήσει συναυλίες και festival. Όμως, 

στην πραγματικότητα, δεν χρειάζονται, αφού ό,τι προσφέρουν πλέον το κάνεις και μόνος 

σου, με την συνεργασία ενός καλού manager και ίσως έχεις και περισσότερα έσοδα για να 

συνεχίσεις. Με την οικονομική κρίση δεν είναι εύκολο να βάζεις συνέχεια το χέρι στην 

τσέπη και ο κουμπαράς να είναι τρύπιος. Για να συνεχίσει ένα συγκρότημα να προσφέρει 

μουσική και σε υψηλή ποιότητα πρέπει να έχει έσοδα. Άρα, ίσως το μέλλον είναι πάλι στο 

βινύλιο και στο MP3. Αρκεί ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να στηρίζει συναυλίες και να 

αγοράζει merchandise, εάν του αρέσει κάτι πολύ, είτε είναι mp3 είτε cd/ μπλούζα ώστε να 

ενισχύσει το συγκρότημα για να μπορέσει αυτό να συνεχίσει. Γενικά πάντως, η Ελλάδα 

μπορεί να εξάγει τη metal σαν μουσική και να πάει πολύ μπροστά, αρκεί να γίνουν σωστές 

κινήσεις. 

 Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 
ευρύτερης σκηνής; 
 
Προφανώς και ναι. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός 
αλλά ευγενής άμιλλα. Μόνο αν υπάρξει ένωση κάτω από ένα σκοπό μπορεί να υπάρξει 
πρόοδος. Στην Ελλάδα μας έχει φάει το γεγονός ότι εάν κάποιος στην μπάντα του δεν κάνει 
κάτι, προσπαθεί να σαμποτάρει την άλλη και να μην κάνει κάτι ούτε αυτή. Υπάρχουν πολύ 
ωραία συγκροτήματα και ιδέες οι οποίες αξίζουν πραγματικά να ακουστούν. Πιστεύω ότι το 
Heavy Metal Cluster μπορεί αποτελέσει την αρχή, να γίνει ο θεσμός και η αναφορά κάτω 
από την οποία θα ενωθούν τα συγκροτήματα. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα, η οποία μπορεί να 
ανεβάσει τον πήχη ψηλά. Εμείς θα είμαστε από τους πρώτους που θα την 
χρησιμοποιήσουμε και θα την στηρίξουμε.  
 
Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 

συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 

είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 

αναφέρατε. 

Νομίζω, χωρίς να βάλω ταμπέλες γιατί τα 2 πρώτα συγκροτήματα είναι ισότιμα για εμάς, με 

αλφαβητική σειρά θα πω Firewind, Rotting Christ και Planet of Zeus. Από “άγνωστα", θα πω 

τους Dryed, τους 3 Fold Pain, Lord 13 τους φρέσκους Conspiranoia μεταξύ άλλων πολλών. 

http://smallathens.gr/hellenic-metal-cluster/
http://www.firewind.gr/
http://www.rotting-christ.com/
http://www.planetofzeus.gr/
http://www.myspace.com/thedryed
http://www.3foldpain.com/
http://www.facebook.com/pages/Lord-13-Official/311826825525288
http://www.facebook.com/conspiranoiaband
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Πείτε ότι θέλετε για κλείσιμο. 

Εγώ θα ήθελα να πω στον κόσμο να μην σνομπάρει την ελληνική σκηνή, να ψαχτεί και να 

ανακαλύψει τα διαμάντια τα οποία υπάρχουν και μπορούν να του προσφέρουν ψυχαγωγία 

και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος. Ευχαριστούμε θερμά όσους μας στηρίζουν και φυσικά 

εσένα που μας δίνεις βήμα να πούμε την γνώμη μας. Ελπίζω το ΗΜC να αφήσει εποχή. 

Όσοι δεν μας ξέρουν ας μας αναζητήσουν στο Youtube, Facebook ή στο 

http://www.prejudicereborn.com/ και ας μας πουν τη γνώμη τους. Τέλος, μία συμβουλή. 

Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη εκμετάλλευση και όλοι θέλουν τα λεφτά των καινούριων 

συγκροτημάτων, όπως ήμασταν εμείς το 2005,  μην αφήνετε κανένα να σας εκμεταλλευτεί, 

να σας ρουφήξει την ενέργεια και να σας καταστρέψει τα όνειρα. Μην τα παρατάτε.  

                                       

                                            -Elpis, the Hope still Remains- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prejudicereborn.com/
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Πάπυρος Δ: Dark Vision 
                                  

                             Under the Sign of the Black MARK (κιθάρα). 

Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από 
ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω). 

Καταρχάς καλησπέρα και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου για τη μουσική μας. Η 
μπάντα δημιουργήθηκε το 1996, αλλά η σύνθεσή της καθώς και πολλά άλλα πράγματα 
έχουν αλλάξει από τότε. Ο Γιάννης (τύμπανα) είναι ιδρυτικό μέλος και ο μόνος που έχει 
μείνει από εκείνη την εποχή. Πολλές αλλαγές μελών και διαστήματα απραξίας 
μεσολάβησαν, μέχρι οι DV να επανέλθουν με νέα σύνθεση και διαφορετική μουσική 
προσέγγιση το 2006, τότε δηλαδή που ο Φραγκίσκος (μπάσο), ο Rem3dy (φωνή) κι εγώ 
(κιθάρα) εισχωρήσαμε στη μπάντα. Από το heavy/black του παρελθόντος περάσαμε σε πιο 
straight black και death φόρμες, ενώ στα πρόσφατα κομμάτια υπάρχουν και death 'n' roll 
στοιχεία. Υπήρξαν κάποια μικρά διαστήματα απραξίας και πάλι καθώς και αλλαγή 
τραγουδιστή (Βασίλης), αλλά ουσιαστικά η σταθερή βάση της μπάντας παραμένει. Ως 
highlight της τελευταίας εξαετίας που βρίσκομαι στο συγκρότημα, θα έλεγα πως είναι η 
κυκλοφορία του ΕP "Bestial Remedy", οι πολλές συναυλίες μαζί με σχήματα του εξωτερικού 
(αλλά και με φοβερές εγχώριες μπάντες) και σίγουρα τοπ στιγμή είναι η κυκλοφορία του 
νέου μας mini album "Ingrowth" σε συλλεκτική έκδοση βινυλίου! Επίσης, μην ξεχάσω το 
επετειακό live για την κυκλοφορία του δίσκου, όπου μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι μας καθώς 
και παλιά μέλη των DV! Ωραίες στιγμές! 
 
Προερχόμαστε όλοι από περιοχές της Αττικής αλλά η βάση της μπάντας είναι ο Πειραιάς. 
Ηλικιακά είμαστε όλοι γύρω στα 30. 
 
 Πως πάνε τα πράγματα με το νέο ΕP σας το Ιngrowth; 

Η ανταπόκριση είναι εξαιρετικά θετική 
από τα περισσότερα μέσα και το 
feedback από το κοινό είναι 
ενθαρρυντικό. Μπορεί το album να μην 
είναι μεγάλο σε διάρκεια, αλλά είναι 
περιεκτικό. Στην τελική πιστεύω πως αυτό 
λειτουργεί υπέρ μας. Αυτή τη στιγμή 
ψάχνουμε να χωθούμε σε συναυλίες για 
να το προωθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι 
ο κόσμος δύσκολα αγοράζει πλέον CD ή 
δίσκους. Εμείς όμως, δεν θέλουμε να τα 
παρατήσουμε και να στραφούμε μόνο 
στην απρόσωπη ηλεκτρονική μορφή, 
στην οποία πλέον κυκλοφορεί η μουσική. 
Εξ ου και το βινύλιο που απευθύνεται σε 
συλλέκτες! 

http://www.facebook.com/pages/Dark-Vision-Official/171773309559011
http://www.youtube.com/watch?v=VXdn5cM79eo
http://smallathens.gr/2012/09/17/dark-vision-ingrowth-ep-2012/
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Πως προέκυψε το καθαρά rock n' roll riff του pain redirected; Σας πάει πολύ αυτή η φάση 
και θα γούσταρα να δω συνέχεια προς τα εκεί. Ποιά είναι η γνώμη σας; 

Έχεις πέσει μέσα! Τζάμαρα μόνος -σχετικά βαριεστημένα- στο στούντιο πάνω σ' ένα riff  
γνωστής ξένης μπάντας και ο Rem3dy μου λέει: "Καλά αυτό δεν μοιάζει καθόλου με το 
κομμάτι των #$@#*, αλλά είναι γαμάτο!". Το δουλέψαμε-τζαμάραμε και το φέραμε στα 
μέτρα μας! Μη φανταστείς ότι είναι φόρος τιμής ή τίποτα τέτοιο. Απλά το έναυσμα για ένα 
τέτοιο κομμάτι, δόθηκε από ένα ρυθμό που είχε κολλήσει στο μυαλό μου. Είναι απ΄ τα 
κομμάτια που διασκεδάζουμε πολύ να παίζουμε και στοχεύουμε ένα μέρος του play-list 
μας να περιέχει τέτοια κομμάτια. Ως βασικός συνθέτης σε διαβεβαιώνω ότι μουσικά θα 
κινηθούμε στα χνάρια του EP "Ingrowth". Αυτό περιέχει τρεις κυρίως κατευθύνσεις: 
Πιασάρικα, πορωτικά κομμάτια όπως το "Pain...", τα straight black με όλη τη σαπίλα και τα 
deathoποιημένα σε στυλ "Ingrowth". Επίσης, θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις! Ήδη 
έχουμε υλικό που δουλεύουμε προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Γενικά, να ξέρεις, ότι δε 
βάζουμε ταμπέλες σε αυτά που γράφουμε. Αν είναι καλό και μας "κολλάει" θα γίνει 
κομμάτι των DV. 
 
Η παραγωγή είναι τούμπανο. Που ηχογραφήσατε και πώς αποφασίζετε για το πώς θα 
ακουστείτε; 

 Όλες οι ηχογραφήσεις γίνανε στο Unreal Studio στη Νέα Σμύρνη. Εκεί είχαμε γράψει και το 
"Bestial...", αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε άλλες μεθόδους και με διαφορετική 
προσέγγιση. Ξέραμε από πριν ότι θέλαμε να βγάλουμε ένα πιο live συναίσθημα και έναν 
πιο βρώμικο και οργανικό ήχο από το προηγούμενο EP. Το σκεπτικό ήταν να μη 
χρησιμοποιήσουμε μετρονόμο και να γράψουμε όλοι μαζί (κιθάρα, μπάσο, τύμπανα). 
Γράψαμε λοιπόν live αρκετές versions ώστε να "το΄χουμε", έγινε το απαραίτητο edit και 
έτσι είχαμε έναν σταθερό κορμό των τυμπάνων. Κρατήσαμε όσα σημεία μπορούσαμε από 
κιθάρες-μπάσο και ξαναγράψαμε ότι έπρεπε. Αυτή τη φορά έγραψα λιγότερα take στην 
κιθάρα πράγμα που συμβάλει στο live feeling! Γενικά, δεν κάτσαμε να σαπίσουμε για να 
παιχτούν και να ακούγονται όλα τέλεια και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο in your face. 

http://www.youtube.com/watch?v=F-AFjnwu9k4
http://www.myspace.com/unrealstudio
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Πάντως το να γράφεις χωρίς μετρονόμο, ειδικά για τον drummer είναι νέα εμπειρία! 
Πέτυχε όμως και πρέπει να δώσουμε credit και στον ηχολήπτη το Νίκο. Πάντως το 
αποτέλεσμα ακούγεται καλύτερα στο βινύλιο που είναι λιγότερο συμπιεσμένο. Το mp3 
χάνει. 
 
Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 
συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 
thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ);  

 Ναι, σίγουρα, άλλωστε έχουμε αντέξει ως μπάντα αλλά και ως ξεχωριστοί μουσικοί για 
πάνω από μια 15ετία. Θυμόμαστε από τότε μπάντες που ήταν στα πάνω τους και μετά 
διαλύθηκαν, μπάντες που παίζουν ακόμα, άτομα που πλέον δεν ασχολούνται με τη 
μουσική. Πως να πούμε ότι δεν ανήκουμε στη σκηνή... Όλοι όσοι έχουν ένα όραμα και 
προσπαθούν να το πλησιάσουν, είναι μέρος αυτής της σκηνής. Έχουν περάσει οι εποχές 
που τα παρακλάδια ήταν βλακωδώς απομονωμένα. Εμένα μου αρέσουν μπάντες από όλα 
τα είδη που προανέφερες. 
 
Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 
νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή;  

 Εξαρτάται τι εννοείς. Μουσικά, δεν έχει σημασία η χώρα. Μπορεί ένα ελληνικό 
συγκρότημα να παίζει "νορβηγικό" black metal. Ή "σουηδικό" death metal. Σε αυτή την 
περίπτωση το "επίθετο" ορίζει το μουσικό ύφος και όχι την προέλευση. Αν τώρα η μπάντα 
αυτή μεταφέρει την έδρα της στη Σκανδιναβία, τότε ναι, θα ανήκει στην εκεί εγχώρια 
σκηνή. Πάντως αν αξίζεις και το κυνηγήσεις παραπέρα, τότε κανείς δεν θα σκέφτεται σε 
ποιά σκηνή ανήκεις. Όσο και να προσπαθείς να διαδώσεις τη μουσική σου από τα social 
media, αν δεν ταξιδεύσεις δεν γίνεσαι "οικουμενικός". Αυτό όμως θέλει άλλου είδους 
δέσμευση και σκεπτικό. 
 
Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 
Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 
κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 
μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 
και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 
τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 
βιομηχανίας; 

 Νομίζω αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη απάντησή μου και ναι, συμφωνώ. Η άποψη 
μου είναι ρητή: Αν το βλέπεις επαγγελματικά και σοβαρά, μεταφέρεις τη βάση της μπάντας 
στο εξωτερικό σε κάποια χώρα που έχει κοινό για αυτό που κάνεις, κάπου που να έχεις 
προοπτική να εξελιχθείς. Αναλαμβάνεις το management μόνος σου, κάνεις περιοδείες και 
προσπαθείς να έχεις έσοδα που θα σου επιτρέψουν να συνεχίσεις να υπάρχεις. 
Αναλαμβάνεις, δηλαδή, εσύ το ρόλο της δισκογραφικής. Δεν μιλάμε για να ζήσεις από 
αυτό, αλλά να μπορείς να έχεις χρήματα για να παράγεις και να κυκλοφορείς μόνος σου τη 
μουσική σου. Είναι βασικό το να πας στη καρδιά του ενδιαφέροντος. Εμείς το κάνουμε αυτό 
όντας στη Ελλάδα και είναι πολύ δύσκολο, πίστεψέ με. Η άλλη λύση είναι αυτό που 
ανέφερες. Μερικές συναυλίες στην πόλη σου, προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα και γενικά 
μια χομπίστικη προσέγγιση. Εμείς είμαστε κάπου ενδιάμεσα, κυκλοφορούμε σοβαρές 
δουλειές, το παίρνουμε στα σοβαρά, αλλά δεν κάνουμε το παραπάνω βήμα. Όμως, τίποτα 
δεν αποκλείεται στο μέλλον... 
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Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 
ευρύτερης σκηνής; 

 Θα ήταν ενδιαφέρον άλλα θα χρειαστώ περισσότερες λεπτομέρειες για να απαντήσω. 
 
Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 
συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 
είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 
αναφέρατε. 

Πραγματικά, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον χαρακτηρίζοντάς τον άγνωστο, μιας και δεν 
είμαι σε θέση να ξέρω ποιός είναι και ποιός δεν είναι. Άλλωστε, αυτό είναι και σχετικό. Θα 
πω απλά 8 μπάντες (παραλείποντας τις πολύ γνωστές) που θεωρώ ότι προσφέρουν στη 
μουσική γενικότερα! Λοιπόν για να δούμε... Terrordrome, Alter Self, Transcending Bizarre, 
Dirty Granny Tales, Poem, Mortal Torment, Enshadowed και The Eternal Suffering. Θέλω να 
τονίσω ότι οι Transcending Bizarre είναι μπαντάρα και όποιος δεν έχει ακούσει ας κάνει τη 
χάρη στον εαυτό του να βρει το "The Misanthrope's Fable". Δεν τα ξέρω τα παιδιά, δεν τους 
έχω δει ούτε στο δρόμο και γι' αυτό η άποψή μου είναι αγνή!   
 
Πείτε ότι θέλετε για κλείσιμο. 

 Μπράβο για την προσπάθεια που κάνεις να αναζωπυρώσεις το ενδιαφέρον για την 

ελληνική σκηνή. Ευχαριστούμε όσους πεισματικά αγνοούν τις τάσεις της εποχής και μας 

δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε! Είμαστε οι Dark Vision και ακόμα παίζουμε METAL. 

 

 

 
 

Κάπου στο Περιστέρι… την ίδια 

μέρα που οι Iced Earth 

ηχογραφούσαν το Alive in 

Athens.  

 

 
 

 

http://www.myspace.com/terrordrome
http://www.facebook.com/alterselfgr
http://www.myspace.com/transcendingbizarre
http://www.facebook.com/pages/Dirty-Granny-Tales/44949513607
http://www.facebook.com/pages/POEM/109086955841634
http://www.facebook.com/mortaltorment
http://www.myspace.com/enshadowedband
http://www.myspace.com/theeternalsufferingband
http://www.youtube.com/watch?v=2Z3qsFz1OC4
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Πάπυρος E: Ravencult 
 

Στέφανος (κιθάρα). 

Καλησπέρα! Κάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί 

παίζετε, από ποιά περιοχή είστε και πού κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω); 

Οι RAVENCULT δημιουργήθηκαν το 2001 στην Αθήνα, το ύφος της μπάντας είναι 

black/thrash και ηλικιακά είμαστε από 28 έως 30. Δισκογραφικά, έχουμε δυο 

ολοκληρωμένα albums στο ενεργητικό μας (“Temples Of Torment” του 2007 και “Morbid 

Blood” –δισκάρα- του 2011), συν μια σειρά από demos και 7''EPs. Συναυλιακά, έχουμε 

πάρει μέρος σε 2 ευρωπαϊκές περιοδείες, σε αντίστοιχου ύφους φεστιβάλ σε χώρες της 

Ευρώπης και σε μεμονωμένα live εντός κι εκτός συνόρων.  

Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ); 

Είμαστε μέρος της ελληνικής σκηνής από τη στιγμή που εδώ είναι ο τόπος μας και η έδρα 

της μπάντας. Με την ευρύτερη έννοια, νιώθουμε ταύτιση με ομοϊδεάτες μας και έχουμε 

φιλικές σχέσεις με διάφορα συγκροτήματα αλλά δεν θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να 

ισχύσει καθολικά μιας κι ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία και κινείται ανάλογα.  

 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 

νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή? 

Γενικά, δεν έχει τη μεγαλύτερη σημασία το τι δηλώνει μια μπάντα, όσο το τι είναι στην 

πραγματικότητα, πως κινείται στο χώρο και τι υλικό παράγει.  

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 

κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια, να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 

http://www.facebook.com/pages/Ravencult-Official/125483307529601
http://www.metal-archives.com/reviews/Ravencult/Temples_of_Torment/142258/
http://hellsheadbangers.bandcamp.com/album/morbid-blood
http://hellsheadbangers.bandcamp.com/album/morbid-blood
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τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Οι προοπτικές δημιουργούνται από το έργο και την προσπάθεια που καταβάλουν τα 

συγκροτήματα, το διαδίκτυο από μόνο του μπορεί να δώσει κάποια προβολή αλλά δεν θα 

σου γράψει και κομμάτια. Είναι άλλη μια ευκαιρία να ακουστείς και ανοίγει τον κύκλο των 

ακροατών, από 'κει και πέρα είναι στο χέρι κάθε μπάντας πως θα διαχειριστεί αυτή την 

κατάσταση. Η μουσική βιομηχανία είναι αυτό ακριβώς που λέει, μια βιομηχανία, και αυτό 

δεν έχει ιδιαίτερη σχέση, για μένα, με την ίδια τη μουσική. Η εξέλιξη της δεν μας αφορά 

άμεσα. Εμάς ο ρόλος μας είναι να παίζουμε metal, για μας τους ίδιους και όσους 

ενδιαφέρονται.  

Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό για να σου απαντήσω, η “αξιοκρατία” 

εξαρτάται από αυτόν που την ορίζει. Η ποιότητα στη μουσική είναι κάτι υποκειμενικό. Δεν 

πιστεύω ότι τα συγκροτήματα πρέπει να στηρίζονται σε τρίτους, καθένας κρατάει τη μοίρα 

του στα χέρια του.  

Πείτε 4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 

συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 

είναι να συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 

αναφέρατε. 

Τα συγκροτήματα που θαυμάζουμε είναι αρκετά 

περισσότερα από τον αριθμό που γράφεις, οπότε η 

λίστα δεν μπορεί να τα συμπεριλάβει όλα και δεν 

θα θέλαμε να αδικήσουμε κανέναν.  

Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας. 

Δεν θέλουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο για να 

προωθήσουμε τη δουλειά μας, αυτό γίνεται μόνο 

μέσα από την ίδια τη μουσική και τις συναυλίες 

της μπάντας. Να πω ότι χαίρομαι για την 

ανάκαμψη του ασυμβίβαστου metal και τον αργό 

θάνατο των ευκαιριακών συγκροτημάτων που 

στηρίζουν την ύπαρξη τους στην εφήμερη προβολή 

και τις τάσεις της αγοράς. Ευχαριστούμε για τη 

συνέντευξη. Για επικοινωνία: ravencult@mail.com.  

 
 
 

mailto:ravencult@mail.com
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Πάπυρος ΣΤ: Mahakala 

 

Δημήτρης (μπάσο/ φωνή) 

Χαιρετώ! Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί 
παίζετε, από ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω – κάτω); 

Είμαστε οι Mahakala από την Αθήνα. Δημιουργηθήκαμε το 2005 με άλλη σύνθεση από την 
σημερινή και επί σειρά ετών επιδοθήκαμε σε ένα crust/ punk/ rock'n'roll πράγμα που στην 
Αμερική το λένε sludge metal. Έχοντας πάντα ως κεντρικό μας άξονα τους Black Sabbath, 
εξελίξαμε τον ήχο μας σε ένα πιο μελωδικό και 70s-like -σε σημεία- αποτέλεσμα αλλά το 
βασικό συστατικό του ήχου μας είναι πάντα το κλασικό heavy metal, με το οποίο και 
μεγαλώσαμε. Έχουμε γράψει και κυκλοφορήσει 2 mini albums, το ομώνυμο (Parade 
Records, 2007) και το “Pact With The Devil” (αυτοχρηματοδοτούμενο, 2009). Η σύνθεση της 
μπάντας -και καλύτερη που έχει προκύψει μέχρι στιγμής- είναι η εξής: 

Δημήτρης Κότσης – μπάσο, φωνή / Νίκος Αγγελόπουλος – κιθάρα, φωνητικά / Στέφανος 
Λαδόπουλος – κιθάρα / Κώστας Σαββίδης – τύμπανα. 

Είμαστε όλοι ενεργά μέλη της σκηνής. Αν ψάξεις στο Ελληνικό underground του χτες και 
του σήμερα όλο και... κάπου θα μας βρεις (Septicemia, Slavebreed, Lord 13, Tardive 
Dyskinesia..)! 
 

 
Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 
συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 
thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ);  

Φυσικά και νιώθουμε μέρος της σκηνής. Μιας πολύ καλής σκηνής που καταδικάστηκε από 
την γεωγραφική της θέση. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια κάποια ταλαντούχα μέλη της 
έχουν κάνει κάποια τεράστια βήματα προς την επιτυχία. Όσο προσπαθούμε όλοι να αυτο-

http://www.facebook.com/mahakalaband
http://www.youtube.com/watch?v=rTmFs9ek7fA
http://www.youtube.com/watch?v=SEsfIKVgIgk&list=UL
http://www.metal-archives.com/albums/Mahakala/Mahakala/177240
http://soundcloud.com/mahakalaband/sets/pact-with-the-devil-ep-2009
http://www.youtube.com/watch?v=PfKkv1ACoSc&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=-nV2BkygHmQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=aMtlxuVS_0U
http://www.myspace.com/tardivedyskinesia
http://www.myspace.com/tardivedyskinesia
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βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε, έχουμε ελπίδες να συνεχίσουμε να είμαστε 
υπολογίσιμη ποσότητα στην παγκόσμια metal κοινότητα. 
 
Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 
νόημα να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή; 

Social media, παγκοσμιοποίηση... Αυτά αφορούν στο promotion. Αφορούν στις πωλήσεις 
και το social status του καλλιτέχνη. Δεν είναι δουλειά του μουσικού αυτή, κανονικά. Ο 
μουσικός πρέπει να γράφει μουσική και στίχους. Να κάνει ενορχηστρώσεις και να 
καλλιεργεί την μουσικότητα του μέσα από αυτές. Σε μια μπάντα δε, που το sport γίνεται 
ομαδικό, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, πίστεψέ με. Δεν έχει νόημα να δηλώνεις 
τίποτα. Νόημα έχει να περνάς το μήνυμα του metal στον κόσμο. Το μήνυμα του διαβόλου. 
 
Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 
Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 
κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 
μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 
και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 
τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 
βιομηχανίας; 

Τρέφει προσδοκίες απατηλές όποιος πιστεύει ότι η επιτυχία έρχεται από την μια μέρα στην 
άλλη. Το social networking μπορεί να σε βγάλει από την αφάνεια και να σε βοηθήσει να 
δημιουργήσεις έναν μικρό πυρήνα οπαδών στην έδρα σου πολύ γρήγορα, από φίλους 
φίλων κλπ. Η δικτύωσή σου όμως, ψηφιακή ή όχι, καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την 
ποιότητά σου. Πίστεψέ με, αν δεν αξίζεις δεν πας πουθενά. Δεν θα ασχοληθεί ο άλλος μαζί 
σου. Ίσως έχεις τα 15 λεπτά προβολής σου, το one-hit-wonder σου και ίσως μπορέσεις να 
είσαι ένας διάττοντας αστέρας, αν σου το επιτρέψουν τα οικονομικά σου ή το υπαγορεύσει 
η τύχη σου, αλλά αυτό που έχει σημασία στον χώρο μας, είναι η διάρκεια. Αν έχεις διάρκεια 
στην προσπάθειά σου, αργά ή γρήγορα θα πετύχεις. Το να έχεις διάρκεια στην επιτυχία σου 
όμως, είναι η πραγματική επιτυχία. 
 
Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 
ευρύτερης σκηνής; 

Στηρίζουμε, νομίζω, καθημερινά ομαδικές προσπάθειες, όπως είναι οι εγχώριες 
διοργανώσεις συναυλιών, στις οποίες λαμβάνουμε μέρος ως μπάντα ή και θεατές, η 
χρηματική υποστήριξη στα σχήματα με αγορά του merch τους κλπ. Είμαστε πάντα μέσα στα 
πράγματα και όποτε χρειαστεί να βοηθήσουμε κάποιον το κάνουμε. Σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό. Δανείζουμε τον εξοπλισμό μας, προσφέρουμε με μικρό έως καθόλου κέρδος τις 
υπηρεσίες μας. Δεν χρειάζονται κλίκες, κοινότητες και άλλες τέτοιες μπούρδες. Είμαστε 
τόσο λίγοι στην Ελλάδα που χωράμε όλοι σε μία κοινότητα. Έτσι λειτουργεί το metal. Με 
αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια. Με σεβασμό στον μουσικό και πίστη στην μουσική. 
Οι θρησκείες που οι άνθρωποι εφηύραν, μιλάνε για θεούς που χωράνε όλους τους 
ανθρώπους στην αγκαλιά τους. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι ο θεός του metal είναι λιγότερο 
γενναιόδωρος;  
 
Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 
συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 
είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 
αναφέρατε. 
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Θαυμάζουμε τους Aphrodite's Child και τους Septicemia από ελληνικά συγκροτήματα. 
Κάποια σύγχρονα εγχώρια σχήματα που κόβουν 
κώλους είναι οι Satan's Wrath, Tardive Dyskinesia, 
Gardenbox και οι Homo Iratus. Να τους βοηθήσουμε 
φοβάμαι πως δεν μπορούμε μιας που είναι όλοι... 
τελειωμένες περιπτώσεις. 
 
Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας.  

Σε λίγο καιρό κυκλοφορεί το ντεμπούτο full album 
μας κάτω από τον τίτλο “Devil's Music”. Ακούστε το 
στην μεγαλύτερη δυνατή ένταση και λατρέψτε τον 
Σατανά. Θα είναι αργά για οτιδήποτε άλλο 

 

 

 

 

«ο ’έχων τον νούν, ψηφισάτω τον ’αριθμον 

τού θηρίου· ’αριθμος-γαρ ’ανθρώπου ’εστιν, 

και ‘ο-’αριθμος-’αυτού χξς», Καινή Διαθήκη. 

χξς ( με μικρά γράμματα)= 666. Το ΧΞΣ σημαίνει Χύνω 

Ξανά Σάκη  ή Χριστός Ξένος Σταυρού ή Χριστός Ξανά 

Σταυρώνεται… και τίποτα άλλο. 

Οι πάπυροι του Οξύρυγχου όμως , που είναι παλαιότεροι,  

αναφέρουν τα γράμματα χῖς =616!  

Αν ισχύει κάτι τέτοιο παιδιά την πατήσαμε! Πρέπει να 

πετάξουμε  όλα τα σατανικά ντεμέκ κοντομάνικα πλέον 

και  να τυπώσουμε καινούρια!!! 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite%27s_Child
http://www.metal-archives.com/bands/Septicemia/12618
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sYZchjJPgZw
http://www.youtube.com/watch?v=XWndolQtr4I
http://www.myspace.com/homoiratusofficial
http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast
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Πάπυρος Z: Tardive Dyskinesia 
 

Μάνθος Στεργίου (Φωνητικά). 

Γεια σας παιδιά! Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί 

παίζετε, από ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω); 

Ξεκινήσαμε από πιτσιρίκια τη μπάντα με το όνομα Οverride κάπου στα μέσα του 97' στην 

Νέα Μάκρη, με σκοπό να παίξουμε τη μουσική που μας άρεσε να ακούμε (thrash, hard 

core, death κτλ.) για να περνάμε καλά. Ύστερα από 3 demoς, αρκετά live και αλλαγές 

μελών, το 2003 αλλάξαμε το όνομα μας σε Tardive Dyskinesia, ο ήχος μας έγινε πιο 

progressive και καταφέραμε τελικά τo 2006 να κυκλοφορήσουμε με τη βοήθεια της 

Venerate Industries τo πρώτο ολοκληρωμένο μας album "Distorting Point Of View", το 

οποίο μας έχωσε βαθιά μέσα στην underground σκηνή της Ελλάδας, παίζοντας πολλά live 

και ανοίγοντας γνώστες μπάντες. Το 2009 κυκλοφορεί το δεύτερο ολοκληρωμένο μας 

album "The Sea Of See Through Skins" από την ιταλική Coroner Records και ακολούθησε μία 

ευρωπαϊκή περιοδεία με τους Pro-Pain σε 24 πόλεις και δύο πολύ καλά support act live για 

εμάς με τους Dillinger Εscape Plan καί τους Meshuggah στο Gagarin. Αυτή τη στιγμή που 

μιλάμε έχουμε ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις to Mix και το Mastering του νέου μας album 

με τίτλο "Static Apathy in Fast Forward", το οποίο αναμένετε να κυκλοφορήσει σε λίγες 

μέρες (κυκλοφόρησε ήδη…sorry παιδιά). 

Line up: 

Μάνθος Στεργίου: Φωνητικά - 30 χρονών 
Πέτρος Νικηφοράκης: Κιθάρα - 34 χρονών 
Στέφανος Λαδόπουλος: Κιθάρα - 24 χρονών 
Κορνίλιος Κυριακίδης: Μπάσο - 42 χρονών 
Νίκος Αργυρόπουλος: ντράμς - 28 χρονών 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/tardivedyskinesiaband
http://tardivedyskinesia.bandcamp.com/album/distorting-point-of-view
http://tardivedyskinesia.bandcamp.com/album/the-sea-of-see-through-skins
http://www.youtube.com/watch?v=5JBL6AStd7w
http://www.youtube.com/watch?v=kGNb-YT5ECA
http://www.youtube.com/watch?v=4A_tSyJBsRQ
http://tardivedyskinesia.bandcamp.com/album/static-apathy-in-fast-forward
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Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ); 

Δεν ξέρω πως θα σου ακουστεί αυτό.. αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε 

"Ελληνική σκηνή" τουλάχιστον στην metal/rock κοινωνία της Ελλάδας. Εμείς σαν μπάντα 

νιώθουμε ότι είμαστε μέρος της Μetal σκηνής γενικά και ανεξαρτήτως χώρας και 

προέλευσης. Όταν μιλάμε για σκηνή έμενα μου έρχονται στο μυαλό χώρες όπως η Σουηδία 

για παράδειγμα που έχουν βγει μπάντες με δικό τους ήχο. Για να εξηγήσουμε σε κάποιον 

που δεν μας ξέρει το τι παίζουμε συνήθως χρησιμοποιούμε όρους σαν progressive extreme 

post math metal κτλ. 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 

νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή; 

Το διαδίκτυο βοηθάει μια μπάντα να ξεφύγει από τα όρια της χώρας της και να ακουστεί 

παραέξω. Το να δηλώνεις ότι ανήκεις σε μια σκηνή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν 

ειδικά όταν η σκηνή αυτή είναι ανύπαρκτη… Για μένα υπάρχει καλή μουσική και κακή 

μουσική, ό,τι είδος και να είναι και από όποια χώρα και να προέρχεται. 

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 

κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 

τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Πιστεύω ότι πλέον οι μπάντες έχουν πάρει όλα τα πράγματα πάνω τους. Βγάζουν μόνοι 

τους cd/ t-shirts, κανονίζουν τις συναυλίες τους και τα  tour  μόνοι τους και αυτό έχει 

σκοτώσει τις εταιρίες. Δεν συμφωνώ με το "μέχρι εκεί" γιατί αυτοί που αξίζουν πραγματικά 

κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα από το 1-2 συναυλίες. Όταν είσαι καλός σε αυτό που 

κάνεις και έχεις το μεράκι, αργά η γρήγορα θα πετύχεις τους στόχους σου. 

Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Θα στηρίζαμε κάτι τέτοιο, αλλά μόνο με μπάντες που πιστεύουμε ότι αξίζουν και έχουν 

πράγματα να προσφέρουν. Δεν πρέπει να μπαίνουν όλοι στο ίδιο σακί μόνο και μόνο 

επειδή στηρίζουν αυτό που λέμε "Ελληνική σκηνή". 

 Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 

συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 

είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 

αναφέρατε. 

Αν και μου είναι πολύ δύσκολο να περιοριστώ σε 4 ονόματα μόνο... 
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UNIVERSE 217, MENCEA, AGNES VEIN, LUCKY FUNERAL  
και 
SINCE (TIME), REVENGE OF THE GIANT FACE, STILL FALLING, STONE COLD DEAD 
 

Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας. 

O νέος μας δίσκος "Static Apathy in Fast Forward" θα κυκλοφορήσει 12/11/12 

(κυκλοφόρησε ήδη… το άργησα πολύ) από την CTS Productions. Κατεβάστε τον, αγοράστε 

τον, πείτε το στους φίλους σας, στις γκόμενές σας, στους σκύλους σας! Σταματήστε να είστε 

σοβαροφανείς, κακοί μεταλλάδες και προσγειωθείτε λίγο στην πραγματικότητα. Έτσι κι 

αλλιώς, με t-shirt Blind Guardian δεν γ…μάς!!  

Δείτε ένα studio documentary για το νέο album εδώ:  

http://www.youtube.com/watch?v=Sv4wi21LYKs 

Επιπλέον σύνδεσμοι: 
www.youtube.com/tardivetube 
www.tardivedyskinesia.bandcamp.com 
www.twitter.com/tarddyskinesia 
 

 

http://www.facebook.com/pages/Universe217/128661547232566
http://www.facebook.com/menceaofficial
http://www.metal-archives.com/bands/Agnes_Vein/35455
http://www.luckyfuneral.com/
http://www.myspace.com/sincetime
http://www.facebook.com/RevengeOfTheGiantFaceBand
http://www.facebook.com/stillfallingband
http://www.myspace.com/stonecolddead
http://www.youtube.com/watch?v=Sv4wi21LYKs
http://www.youtube.com/tardivetube
http://www.tardivedyskinesia.bandcamp.com/
http://www.twitter.com/tarddyskinesia
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Πάπυρος H: Poem 
 

Γιώργος Προκοπίου (φωνάρα/κιθάρα) 
 

Καλήν εσπέρα, να το πω και ποιητικά! Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε 

δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά 

(πάνω - κάτω); 

Είμαστε οι Poem. 

 (Προκοπίου Γιώργος – φωνή, κιθάρα / Αναγνώστου Γιώργος – κιθάρα / Ρήγος Σταύρος – 

τύμπανα / Χάιδος Στράτος – μπάσο) 

Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2006, με το είδος της μουσικής να φλερτάρει  τη rock και τη 

metal, και τις ηλικίες μας να βρίσκονται ανάμεσα στα δύο  …άντα. Είμαστε από την Αθήνα 

και  πιο συγκεκριμένα  καλύπτουμε το φάσμα της ανατολικής Αττικής. Γεωγραφικό μήκος 

και πλάτος 168/56931+97*  

 

Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ);  

Φυσικά και νιώθουμε μέρος της Ελληνικής Metal Σκηνής , η οποία τα τελευταία χρόνια έχει 

αποδείξει έμπρακτα (με μπάντες που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε) την δυναμικότητά της 

και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτό βοηθάμε κι εμείς.   

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 

νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή;  

Ανεξάρτητα από όλα όσα προανέφερες, δεν έχει κανένα νόημα να δηλώνεις σε ποια σκηνή 

ανήκεις. Ο κόσμος είναι απλός στις προτιμήσεις του και αυτό που τον νοιάζει είναι να 

ακούσει καλή μουσική. Δυστυχώς η εμπορικότητα της υπόθεσης μας έχει κάνει να 

δηλώνουμε το τι είμαστε και πού ανήκουμε, λες και προσπαθούμε να πουλήσουμε 

κονσέρβες με διαφορετικές μάρκες, κάποιες καλύτερες από τις άλλες. 

 

http://www.facebook.com/poem.greece?fref=ts
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Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 

κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 

τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Διανύουμε όντως μια δύσκολη  περίοδο για τις δισκογραφικές εταιρίες, κάτι απολύτως 

λογικό με τα δεδομένα τις εποχής. Τα τελευταία χρόνια η προσφορά τους ήταν μηδαμινή 

στο χώρο, καθώς με μόνο στόχο το κέρδος, είχαν ξεχάσει τον πραγματικό λόγο ύπαρξής 

τους.  Το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην προώθηση μιας μπάντας, από εκεί 

και πέρα  είναι στο  χέρι μας να το εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Πάντως, 

όσον αφορά στη μουσική βιομηχανία, εξαρτάται από ποια σκοπιά το κοιτάς. Αν πάρουμε 

ως συνώνυμό της την εμπορική της πλευρά, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η ποσότητα 

υπερισχύει της ποιότητας οπότε τα συμπεράσματα μας μάλλον είναι αρνητικά.   

 

Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Εννοείται, το έχουμε κάνει στο παρελθόν και αν μας δινόταν η ευκαιρία  θα το κάναμε 

ξανά.  

Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 

συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 

είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 

αναφέρατε. 

Tardive Dyskinesia (παίζει να είναι το πιο δημοφιλές συγκρότημα!),        Planet of Zeus (τι να 
λέμε τώρα),         Sleepin Pillow (απίστευτοι) 
 

Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας. 

Βρισκόμαστε στο στάδιο σύνθεσης καινούριου υλικού και ευελπιστούμε ότι ο καινούριος 

χρόνος θα μας βρει στο studio για την ηχογράφηση του δεύτερου album. 

Ο κόσμος που θα ενδιαφερθεί να μάθει λεπτομέρειες της προηγούμενης δουλειάς μας (THE 

GREAT SECRET SHOW -  γ*** και δέρνει)  αλλά και πληροφορίες για την επόμενη μπορεί να 

ενημερωθεί μέσω facebook:  http://www.facebook.com/poem.greece?fref=ts 

 

 

 

 

 

http://www.myspace.com/tardivedyskinesia
http://www.planetofzeus.gr/
http://www.sleepinpillow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4nRcyHWhqjk
https://www.youtube.com/watch?v=4nRcyHWhqjk
http://www.facebook.com/poem.greece?fref=ts
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Πάπυρος Θ: Raw In Sect 
 

All together now! 
 
Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από 
ποιά περιοχή  είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω); 
 
Είμαστε οι Raw In Sect και αρχίσαμε το 2006. Παίζουμε ένα μείγμα 
thrash/progressive/experimental και είμαστε από την Αθήνα. Είμαστε λίγο μεγαλύτεροι από 
25 και λίγο μικρότεροι από 24. 
 
Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 
συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 
thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ);  

Εννοείται ότι νιώθουμε μέρος της Ελληνικής Σκηνής, καθώς γνωριζόμαστε με τις 
περισσότερες μπάντες που αναδύονται, μιας και είτε έχουμε βρεθεί κάπου, είτε έχουμε 
παίξει κάποιο live μαζί. Από τη στιγμή που η βάση μας είναι στην Αθήνα και παίζουμε αυτή 
τη μουσική, είμαστε μέρος της σκηνής όπως όλες οι μπάντες που κάνουν κάτι αντίστοιχο. 
 
Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 
νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή; 
 
Τείνει στο να μην έχει ιδιαίτερο νόημα γιατί για τον ακροατή, είτε μένεις στην Αθήνα είτε 
μένεις στη Νέα Υόρκη, η πρόσβαση στη μουσική ενός συγκροτήματος είναι ένα κλικ. 
Τουλάχιστον δεν έχει την ίδια αίγλη που είχε κάποτε, αλλά αυτό είναι καλύτερο που 
συμβαίνει τώρα μιας και όλες οι μπάντες έχουν μία ευκαιρία χωρίς να χρειάζονται να 
ξενιτεύονται. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, για μία μπάντα που έχει φιλοδοξίες, τα πράγματα 
θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα έως και αδύνατα αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο. 
 

 

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 
Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 
κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 
μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 
και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 
τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 
βιομηχανίας; 

http://www.rawinsect.com/
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Γενικώς, η προοπτική ορίζεται από τη μουσική που παίζει μία μπάντα και πώς την 
παρουσιάζει. Στην εποχή μας υπάρχει γενικότερο πρόβλημα έλλειψης πολιτισμού και 
καλλιτεχνικών ορμών γιατί όλα είναι προς κατανάλωση. Το κατά πόσο θα σε βοηθήσει μία 
δισκογραφική, εξαρτάται από το αν είσαι καλή επένδυση ή όχι. Αν η δισκογραφική δει ότι 
βάζοντας χρήματα σε μία μπάντα θα βγάλει περισσότερα, θα το κάνει. Αν δεν υπάρχει 
προοπτική διόγκωσης κερδών, τότε πολύ απλά δε θα το κάνει, άσχετα από το αν είναι μία 
μπάντα καλή ή όχι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση της μουσικής αλλά,  
όπως γράφεται πιο πάνω, συμβαίνει σε όλα τα καλλιτεχνικά στρώματα. Η μουσική 
βιομηχανία είναι απλά άλλη μία βιομηχανία, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Με τον τρόπο που 
παράγονται οι ντομάτες και προσφέρονται στην αγορά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
παράγεται η μουσική και προσφέρεται στην αγορά, σε τεράστιο βαθμό που ολοένα 
μεγαλώνει. Ευτυχώς, υπάρχουν συγκροτήματα που δε μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι και 
ακούμε και κάτι αξιόλογο που και που. Στο μέλλον, λογικά, θα είναι το YouTube ο 
παγκόσμιος διανομέας όλων των μουσικών. Μία μεγάλη δισκογραφική για όλους δηλαδή. 
 
Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 
ευρύτερης σκηνής; 

Εννοείται. Απλά, το αξιοκρατικό είναι πολύ υποκειμενικό. Όλοι θα βοηθήσουμε 
περισσότερο τους φίλους μας παρά αυτούς που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία και δεν 
τους ξέρουμε. Συμβαίνει παντού αυτό απλά στην Ελλάδα έχει παραγίνει το κακό και αυτό 
στερεί σε μεγάλο βαθμό την προβολή της ελληνικής σκηνής προς τα έξω. Όταν βρίσκεται 
ένας ατζέντης κάποιας γνωστής μπάντας στην Αθήνα και παρακολουθεί το support που 
κέρδισε τη θέση λόγω κάποιας γνωριμίας, υποθέτει ότι αυτό που βλέπει είναι ό,τι καλύτερο 
έχει να προσδώσει η σκηνή, οπότε δε μπαίνει καν στον κόπο να κοιτάξει τι υπάρχει πιο 
πέρα, με αποτέλεσμα να κλείνεται ο δρόμος σε ταλαντούχες και ανερχόμενες μπάντες. Αν 
υπήρχε αξιοκρατία στην Ελλάδα, θα είχαμε μία από τις πιο δυνατές σκηνές παγκοσμίως. 

Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 
συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 
ένιαι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 
αναφέρατε. 
 
Rotting Christ, Released Anger, Nightstalker, Sickening Horror // 
Beyond Perception, Stillborn Virtue, Dustynation 
 
Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας. 

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή γράφουμε δεύτερο 
δίσκο και το συνδυάζουμε με περιοδείες εντός και εκτός Ελλάδας.  Cheers! 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotting-christ.com/
http://releasedanger.com/
http://www.nightstalkerband.com/
http://www.sickeninghorror.net/
http://www.facebook.com/beyondperception.us/info
http://www.facebook.com/stillbornvirtueband
http://www.facebook.com/pages/Dustynation/234926323212663
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Πάπυρος I: Abyssus 
 

Κώστας Αναλυτής (φωνητικά/μπάσο) 

Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από 

ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω); 

Είμαστε οι ABYSSUS από την Αθήνα, μια  old-school death metal μπάντα. Ξεκινήσαμε σαν 

ένα δικό μου (Κώστας - φωνή, μπάσο, 29 ετών) project  τον Μάιο του 2011 όταν και 

ηχογράφησα με κάποιους μουσικούς το πρώτο μας Ε.Ρ., στη συνέχεια μπήκαν και τα άλλα 

παιδιά στη μπάντα, ο Μίλτος (τύμπανα, 30 ετών) και οι φίλοι μου από παλιά Γιώργος (25) 

και Πάνος (25) στις κιθάρες. 

 

Ο τίτλος του Ε.P. σας είναι "Monarch to the kingdom of the dead".... Slayer uber alles 

δηλαδή, και από την άλλη μεριά το λογότυπό σας είναι καρφωτό Obituary. Κάποιος που 

δεν έχει ακούσει νότα, πιστεύω καταλαβαίνει μέσες-άκρες τι παίζει με την πάρτη σας! 

Ακούγοντας όμως, έρχονται στη παρέα και οι Bolt thrower, ενώ κάποιες φορές 

ακούγεστε και ως death'n roll!  Είναι κάπως έτσι τα πράγματα; ποιοί άλλοι είναι επιρροές 

σας; 

Ο τίτλος του Ε.Ρ. είναι μια ιδέα που είχα χρόνια. Κάποτε οι KICKBACK είχαν ονομάσει το 

πρώτο τους demo ''the meaning of pain", μου είχε φανεί τρομερό σαν ιδέα και είχα πει στον 

εαυτό μου πως ήθελα να κάνω κάτι παρόμοιο. Άλλωστε και οι SLAYER είναι μεγάλη μου 

αγάπη! Όπως βέβαια και οι OBITUARY που αναφέρεις, αν και το logo δεν είναι δική μας 

ιδέα αλλά του Γιάννη REMEDY ART Νάκου και 

δεν μας χάλασε καθόλου! Αυτός ο άνθρωπος 

κάνει θαύματα και ευθύνεται για κάποια από 

τα καλύτερα logos στη σκηνή αλλά και 

εξώφυλλα! Από κει και πέρα μπάντες όπως οι 

bolt thrower, entombed, benediction, death 

και γενικά, το παλιό καλό death metal 

διαμόρφωσε τον ήχο μας. 

Yπάρχει νέο υλικό; Πως ακούγεται; Ποιά 

είναι τα πλάνα σας; 

Νέο υλικό;  Ήδη έχουμε 5-6 νέα τραγούδια τα 

οποία τα παίζουμε ήδη στα live μας και μαζί 

με 3-4 νέα αλλά και 2-3 παλιά θα 

αποτελέσουν το σύνολο του δίσκου που 

σκοπεύουμε να κυκλοφορήσουμε μέσα στο 

2013! Σίγουρα τα νέα κομμάτια είναι πιο 

ολοκληρωμένα σαν συνθέσεις, πλέον δεν 

http://www.facebook.com/pages/Abyssus/144338552349700
http://www.remedyart.com/
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γράφω μόνος την μουσική αλλά βοηθάνε ο Πάνος και ο Γιώργος, και είναι πατροπαράδοτο 

death metal!  

Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ);   

Όχι απλά νιώθουμε, είναι και τιμή μας! Μιλάμε για μία από τις πιο δυνατές σκηνές 

underground παγκοσμίως! Σε όλα τα είδη σχεδόν! Death metal, black metal, stoner, doom, 

thrash, παντού οργώνουμε!  

 

 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση... πιστεύετε ότι έχει 

νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή;  

Δεν ξέρω να σου απαντήσω ξεκάθαρα, έχω την άποψη όμως πως ότι ίσχυε και πριν, ισχύει 

και σήμερα και σε αντίθεση με άλλους εγώ θα σου πως το διαδίκτυο έχει κάνει μόνο καλό! 

Π.χ.  το γκρουπ στο facebook που έχει αδελφοποιήσει όλη την σκηνή του ελληνικού 

death/grind (http://www.facebook.com/groups/GreekDeathGrindScene/). Έχουμε ακούσει 

πολλές μουσικές έτσι και οργανώνονται φεστιβάλ, φτιάχνονται συλλογές κτλ από οπαδούς 

για οπαδούς! Όλοι μαζί μια παρέα που μας ενώνει ένα και μόνο πράγμα, το μεράκι, η κάψα 

αν θες, για σκληρή μουσική! 

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 

κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 

τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Όλα είναι κύκλος και όλα γίνονται για καλό! Στο κάτω-κάτω κοίταξε ποτέ καμία πολυεθνική 

να ενδιαφερθεί για τις ελληνικές μπάντες? Εγώ δε θυμάμαι, και αν έγινε, μιλάμε για 

ελάχιστες περιπτώσεις. Βλέπεις όμως τώρα πως μικρές εταιρείες μας εμπιστεύονται πιο 

εύκολα κι ας είναι περίοδος που δεν ευνοεί. Παρόλα αυτά ελληνικά συγκροτήματα 

http://www.facebook.com/groups/GreekDeathGrindScene/
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βρίσκουν συμβόλαια (μπάντες όπως οι resurgency, world possession, head cleaner κτλ. ) και 

το ελληνικό metal ανθεί! 

Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Το κάνουμε ήδη! Θα βοηθήσουμε κάθε μπάντα όπως μας βοηθάνε κι εμάς! Υπάρχει ένα 

δέσιμο μεταξύ των συγκροτημάτων που, προσωπικά, μου δίνει ώθηση να συνεχίσω να 

παίζω μουσική. Το να συναναστρέφομαι με όλα αυτά τα παιδιά από τις μπάντες και να 

υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, είναι κάτι που αξίζει να το ζεις! 

Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 

συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 

e;iναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 

αναφέρατε. 

4 και 4;; Αδύνατο! Eίναι τόσες πολλές οι μπάντες! HEAD CLEANER, D-HUMAN, SLOTERGREIV, 

CARNAL REDEMPTION, WRECKAGE, ALTER SELF, PLANET OF ZEUS, ANAL TREATMENT XXX-

PERIENCE, WAR POSSESSION, NOCTURNAL VOMIT, MALLEDICTION, INCINERATION, 

NECRORGASM, SLAUGHTERDAY και πόσοι ακόμη! Mπορώ να μιλάω για ώρες, είναι 

αδύνατο να επιλέξεις! Στα έκανα μαντάρα σαν απάντηση, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να 

περιοριστώ! 

Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας. 

Οι ABYSSUS ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΝΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΧΕΙΣ ΞΑΝΑΚΟΥΣΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΝΕΟ ΜΕΤΑΛ ΚΙΝΗΜΑ! Απλά 

γουστάρουμε να παίζουμε την μουσική που αγαπάμε και αν αυτό αρέσει και σε εσάς είναι 

τιμή μας να έρθετε στη παρέα μας και να πιούμε μια μπύρα και να περάσουμε καλά! 

Είμαστε ΟΠΑΔΟΙ και ΥΠΗΡΕΤΕΣ του death metal αλλά και του heavy metal γενικότερα! 

Τσεκάρετε καμία νότα μας, αν θελήσετε, εδώ:  

http://www.facebook.com/pages/Abyssus/144338552349700 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/pages/Resurgency/150010435055711?fref=ts
http://www.facebook.com/headcleanerband
http://www.myspace.com/dhuman
http://brutaldeathgrind.org/index.php?topic=19420.0
http://www.facebook.com/carnalredemption
http://www.facebook.com/alterselfgr?fref=ts
http://www.planetofzeus.gr/
http://theanaltreatmentxxxperience.blogspot.dk/
http://theanaltreatmentxxxperience.blogspot.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=dCAXW4GZ8xc
http://www.facebook.com/pages/Nocturnal-Vomit/185003871551356
http://www.facebook.com/Malledictionband
http://www.myspace.com/incinerationbrutality
http://necrorgasm.ckm.gr/
http://www.facebook.com/pages/SLAUGHTERDAY/163281700431345
http://www.facebook.com/pages/Abyssus/144338552349700
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Πάπυρος IA: Agnes Vein 
 

Σάκης (κιθάρα) 

Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από 
ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω – κάτω); 
 
Δημιουργηθήκαμε το 2001 απαρτιζόμενοι από έμενα κιθάρα/φωνή, Ερρίκο μπάσο και 
Κώστα τύμπανα. Αυτό το σχήμα υφίσταται μέχρι σήμερα με την διάφορα του Φοίβου στα 
τύμπανα εδώ και 6 περίπου  χρόνια...ξεκινώντας η ιδέα ήταν να παίξουμε κάτι σε επικό 
doom απ’ τα υπόγεια- του τύπου Brocas Helm σε doom- και έτσι βγήκε και το πρώτο demo 
το 2003. Aνακαλύπτοντας την μαγεία του χαμηλού κουρδίσματος στην πορεία και 
ακούγοντας επιπλέον electric wizard, entombed, neurosis κτλ, το πράγμα βάρυνε, σάπισε 
μέχρι που φτάσαμε στο παρόν αποτέλεσμα. Γενικώς είμαστε βορειοελλαδίτες του τύπου 
Νάουσα, Τρίκαλα, Θεσ/νικη, και είμαστε ώριμα αγόρια τριάντα-σαράντα φάση.  

 

Support στους Electric Wizard, support στους Rotting Christ, support στους Primordial, 

στους OM και τώρα στους Conan...αλλά είμαι της άποψης ότι θα τα ανταλλάζατε όλα για 

μια περιοδεία με High On Fire. Έχω πέσει μέσα; 

Προσωπικά, και νομίζω συμφωνούν και οι υπόλοιποι 2, θα προτιμούσα να κάνω περιοδεία 
με φιλικές μπάντες όπως οι Universe 217 και οι Tardive Dyskinesia, διότι όταν λεμέ 
περιοδεία σημαίνει ότι θα είσαι με ένα σύνολο ανθρώπων σε ίσως και όχι τόσο ιδανικές 
καταστάσεις πάντα και καλό είναι να ξέρεις ότι μπορεί να βγει άκρη. Επίσης, μιας και είναι 
φίλοι, θα 'χει εγγυημένο γέλιο (έχει το δίκιο του, αλλά έπεσε τρελό γείωμα στον 
ξεδοντιάρη!). 
 
Είστε μπάντα από το 2001, όμως το "Duality" άργησε 9 χρονάκια!  Κάτι άκουσα για ένα 
πλοίο ψυχών ("Soulship") αυτές τις μέρες που θα μας πάρει και θα μας μεταφέρει στην 
άλλη όχθη... Πότε περνάει; Που έγιναν ηχογραφήσεις, ποιός το κυκλοφορεί και τι να 
περιμένουμε; 
 
Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι για μας υπάρχει και η πρώτη περίοδος της μπάντας η 
οποία έχει να κάνει με τον ήχο του demo, που αναφέρεται σε επικομεταλαδικα αυτιά. 
Παίξαμε με brocas helm, manilla road, solitide aeturnus και άλλες τέτοιες μπάντες, οπότε 
δεν ήμασταν ακριβώς άπραγοι, απλά με την αλλαγή του drummer καθυστέρησε η όλη 
εξέλιξη. Άσε που στην αρχή της μπάντας είχαμε national pornografik και 7th degree 
emperial yoyo master να τρέχουν παράλληλα και έχοντας και δουλειές, το όλο πράγμα 

http://www.facebook.com/doommetalband?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Brocas-Helm/166922780317
http://www.youtube.com/watch?v=OFLvICU2bLo
http://www.youtube.com/watch?v=2hYNyhyepFc
http://www.myspace.com/nationalpornografik
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καθυστερούσε...  Όσο για τον 
καινούργιο δίσκο τώρα, 
ηχογραφήθηκε στο προβατικό 
μας στην Θεσ/νίκη με την 
γενναία ανάβαση του Μάνου απ’ 
τους Universe217 μαζί με τον 
Βαγγέλη Μόσχο που έχει κάνει 
παράγωγες για τους Maplerun, οι 
όποιοι 2 κουβάλησαν από Αθήνα, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, ένα control 
room. Στήσαμε, και σε 4 μέρες 
ηχογραφήσαμε. Για τη μίξη 
κατέβηκα εγώ άλλες 4 μέρες 
Αθήνα στο στούντιο των Universe217 και αφού το μιξάραμε, το στείλαμε για μια ακόμα 
φορά στον Alan Dutches, στα west west side studios Νέα Yόρκη, όπου και έγινε το master. 
Την ώρα που μιλάμε δεν έχει βρεθεί εταιρία αν και υπάρχουν διαφορές περιπτώσεις που 
κοιτάμε. Όπως και να' χει, δεν γνωρίζουμε ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας. Έχει κομμάτια 
από sludge μέχρι επικόwarpunkogrind, κάτι που μας άρεσε πάντα να κάνουμε κι ας μας 
έκραζαν για αυτό. Γενικώς, βαριόμαστε τη στασιμότητα και την επανάληψη και μας αρέσει 
η μουσική. Και επειδή, όπως είπαμε και πιο πριν, με 3 μπάντες δεν βγάζεις άκρη έκτος και 
αν ζεις απ' αυτο, προσπαθούμε να περάσουμε όλη τη μουσική που θέλουμε μέσα απ' τους 
agnes χωρίς -κατά την άποψη μας- να το ξεφτιλίζουμε το θέμα. 
 
 Έχετε σκεφτεί κομμάτια που να ταιριάζει μια δεύτερη κιθάρα ή ένα δεύτερο μπάσο ή 

πλήκτρα ή τσέλο (πω πω αυτό το τελευταίο των ΟΜ!!!) και να τα αποκλείσατε; 

Θα συμφωνήσω, κατ' αρχήν, για το τελευταίο των ΟΜ. Η αλήθεια είναι, ότι γουστάρουμε 

μεγάλες ενορχηστρώσεις και γενικώς όση περισσότερη μουσική γίνεται, άλλα στην δικιά 

μας περίπτωση, θέλοντας η τριάδα να μείνει έως έχει, προσπαθούμε με το παρόν έμψυχο 

και μη υλικό, να κάνουμε την καλύτερη μουσική που μπορούμε. 

Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ) ;  

Ναι. 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση...πιστεύετε ότι έχει 
νόημα το να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή;  
 

Να σου πω την αλήθεια, την σκηνή την χαρακτηρίζει ο ήχος και κατ' επέκταση η γεωγραφία 
έρχεται δεύτερη. Δηλαδή ο γερμανικός power/thrash ήχος, το σουηδικό death metal, το 
βρετανικό doom, το νορβηγικό black... δεδομένης αυτής της φιλοσοφίας, ελληνική σκηνή 
δεν υπάρχει. Αυτό δεν νομίζω βέβαια ότι είναι απαραίτητα κακό γιατί από κάθε σκηνή που 
έχει 10 καλές μπάντες, σκάνε και άλλες 200 2ης και 3ης διαλογής από πίσω και γεμίζει ο 
τόπος trend και σαβούρα που καλό έκανε κάποτε μόνο στις εταιρίες...  
 
Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 
Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 
κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 
μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

http://www.facebook.com/Maplerun1
http://www.albumcredits.com/alan.douches
http://www.youtube.com/watch?v=JIJGLijn5QY
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και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή την 
τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής 
βιομηχανίας; 
 
φυσικά συμφωνώ σε ό,τι αφόρα στο internet, και δεν είναι μόνο το θέμα της προώθησης 
άλλα και του εξοπλισμού. Όταν έχεις όλα τα μεγάλα καταστήματα στην Ευρώπη με ένα κλικ 
και επομένως την πρόσβαση στον ήχο που έχουν και οι μπάντες του εξωτερικού, το μόνο 
που μένει είναι η προσωπική εργασία, και το κυνήγι συναυλιών στας Ευρώπας.  Όσον 
αφόρα στη μουσική βιομηχανία, και όταν λέμε βιομηχανία εννοώ τις πολυεθνικές, κακό 
ψόφο να' χουν. Όποιος θέλει ακούσει μουσική, θα ψάξει και θα την βρει. Δε χρειάζονται 
άλλα μουσικά τέρατα, που το' χουν χάσει προ 20αετιας και σέρνουν το νεκρό κουφάρι 
αυτού που ήταν κάποτε (μεγάλο δίκιο..). Αυτό που χρειάζεται μια μπάντα είναι να 
αυτοσυντηρείται για να μην κάνει δύσκολη την ίδια της την ύπαρξη. 
 

Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Πιστεύω ότι, έκτος από μικρά σύνολα, εν Ελλάδι συμμαχίες… δύσκολα. Όπως γενικότερα 

στην ελληνική κοινωνία, έτσι και εδώ. Πέραν της τραγικής πραγματικότητας, αν έστω 

υποθετικά γινόταν κάτι τέτοιο με σκοπό το καλό αποτέλεσμα μουσικά, ό,τι κι αν ήταν σαν 

είδος θα το υποστήριζα πλήρως. 

Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 
συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 
είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 
αναφέρατε. 
 
Τardive Dyskinesia, Universe 217, Sun of Nothing, Ravencult, Dream Long Dead, Amniac , 
Omega Monolith. 
 

Πείτε ότι θέλετε για κλείσιμο. 

Να τρώτε  καλά και να ντύνεστε ζεστά! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myspace.com/sunofnothing
http://amniacband.blogspot.dk/
http://www.facebook.com/pages/Omega-Monolith/173566396084123
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Πάπυρος IB: KAWIR 
 

Therthonax (κιθάρα) 

Χαιρετώ! Αρχικά, κάνε μια μικρή ανασκόπηση του πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, 

ποιοί είστε πλέον στο συγκρότημα,  από πού, μιας που έχετε γίνει international, και που 

κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω). 

Οι KAWIR δημιουργήθηκαν το  1993, το όνομά μας προέρχεται από τα ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
και ΚΑΒΕΙΡΟΣ σημαίνει ισχυρός. Το όλο concept  μας έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το 
τελετουργικό και λατρευτικό μέρος των Ελλήνων Θεών, η λατρεία των οποίων απλωνόταν 
σχεδόν στη μισή υφήλιο -κάτι που ξεχνάμε. Υπάρχουν ναοί από την Ισπανία έως την Ινδία.  
 
Να περάσουμε στο σημερινό line-up λοιπόν:  ΘΕΡΘΩΝΑΞ – ΚΙΘΑΡΕΣ,  o ΟΡΜΕΝΟΣ είναι ο 

ντράμερ και είναι από την Ελβετία (έχει δυο μπάντες επίσης τους BORGNE και ENOID), και ο 

ΦΑΕΣΦΟΡΟΣ που είναι από Σερβία και έχει αναλάβει κιθάρες, φωνητικά και φλογέρες 

(παίζει επίσης στους TRIUMFALL, TERRORHAMMER και DEAD SHELL OF UNIVERSE). 

Για τις ανάγκες του άλμπουμ  (ΙΣΟΘΕΟΣ) είχαμε guest τον  TAMERLAN από Ρωσία, ο οποίος 

ανέλαβε το μπάσο και τις ακουστικές κιθάρες, καθώς και την Νίκη που έκανε guest 

φωνητικά στο   ΧΑΙΡΕ ΒΑΚΧΕ. 

Να αναφέρω εδώ  ότι με τα μέλη γνωριζόμασταν χρόνια.  Με τον ΟΡΜΕΝΟ, για 

παράδειγμα, ίσως και πάνω από δεκαετία. Ξέρουν που ήρθαν να παίξουν και επίσης 

ξέρουμε καλά ο ένας τον άλλον, οπότε η επικοινωνία μας ήταν απίστευτη και η όλη 

http://www.facebook.com/kawirblackmetal?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/borgneblackmetal
http://www.myspace.com/enoid
http://www.facebook.com/triumfall
http://www.facebook.com/Terrorhammer
http://www.facebook.com/pages/Dead-Shell-of-Universe/226621034637
http://www.metalstorm.net/pub/review.php?review_id=11372&page&message_id
http://www.youtube.com/watch?v=cJAPs5QZyQA
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προετοιμασία του άλμπουμ έγινε πολύ γρήγορα και χωρίς κόπο. Η κούραση ήταν στην 

αναμονή και στην επιλογή κατάλληλων στούντιο που έπρεπε να επιλέξουμε και στις 3 

χώρες καθώς και τα άτομα που θα δούλευαν στη μίξη και ηχοληψία. Έπρεπε να ακούσουμε 

πολλά δείγματα ώστε να κάνουμε την τελική επιλογή και αυτό ήταν πραγματικά 

ψυχοφθόρο! 

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το νέο album ΙΣΟΘΕΟΣ. Πού ηχογραφήθηκε και πώς και τι 
ανταπόκριση έχει μέχρι τώρα; 
 
Οι ηχογραφήσεις των τυμπάνων έγιναν στην Ελβετία, συνεχίστηκαν στη Σερβία και το 

τελικό αποτέλεσμα , το μάστεριν δηλαδή, στην Αθήνα. Γενικά μας πήρε πάνω από 2 χρόνια 

να το ετοιμάσουμε αλλά πιστεύω άξιζε ο κόπος και η αναμονή. Η ανταπόκριση του κοινού 

είναι παραπάνω από θετική -θα έλεγα φοβερή, αλλά και οι πρώτες κριτικές ανά τον κόσμο 

είναι επίσης καλές. Όλη αυτή η θετική ανταπόκριση μας δίνει  δύναμη για τα επόμενα 

σχέδιά μας. Το ΙΣΟΘΕΟΣ κυκλοφορεί πλέον από την DEATHRUNE RECORDS. 

Πως προέκυψε αυτή η ονομασία; (Δεν έχω τους στίχους) 

Το ισόθεος σαν τίτλος αναφέρεται σε μια αρχαία Ελληνική επιγραφή που βρέθηκε στην 

Αίγυπτο και είναι αγνώστου. Σαν κείμενο είναι εντυπωσιακό και ακόμα και οι αρχαιολόγοι 

δεν ξέρουν σε ποια μυστήρια αναφέρεται.  Μόνο υποθέσεις γίνονται. Αυτό που μετράει 

είναι ότι μας αναφέρει το ταξίδι της ψυχής ενός μυημένου, όπου στο τέλος  αφού περνάει 

κάποιες δοκιμασίες γίνεται ένα με τους Θεούς και η ψυχή του φωτίζει πλέον σαν άστρο το 

αστρικό στερέωμα.  

Είστε από τους πρώτους που επέμεναν στον Ελληνικό στίχο και θεματολογία και 

κράτησαν σταθερή πορεία ως προς τις απόψεις τους.  Τώρα που έχει αρχίσει να γίνεται 

κάπως της μόδας το Ελληνικό στοιχείο στο παγκόσμιο metal  (πολλές μπάντες υιοθετούν 

σύμβολα, λέξεις και φρασεολογία Ελληνική, πχ Behemoth), εσείς σπάτε την δική σας 

μέχρι τώρα παράδοση και τραγουδάτε ένα κομμάτι στα Αγγλικά! Για εξήγησέ μου! 

Όχι, δεν είναι ότι σπάμε την παράδοση… ίσα-ίσα! Τι θέλω να πω… για τους ύμνους του 

Ορφέως ή του Ομήρου, για παράδειγμα, είναι εύκολο να βρεις μετάφραση σε σχεδόν όλες 

τις γλώσσες αν ψάξεις. Το συγκεκριμένο κομμάτι όμως επειδή το έχω βρει σε μια σπάνια 

αρχαιολογική έκδοση και είναι αγνώστου, θεώρησα καλό να το μεταφράσουμε στα αγγλικά 

ώστε να μπορεί ο ακροατής που δεν γνωρίζει αρχαία να βιώσει το συναίσθημα της αρχαίας 

εποχής και πώς ήταν πραγματικά οι ιδέες κάποιον μυημένων για μετά τον θάνατο. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων στις τελετουργίες και στις τελετές, ο μάγος, ο σαμάνος, ο 

ιερέας, όπως θες πες τον, παρουσιάζεται με βαμμένο πρόσωπο. Το βάψιμο καθώς και ο 

τρόπος βαψίματος ενισχύει συγκεκριμένες εκφράσεις και συνεπακόλουθα συγκεκριμένα 

συναισθήματα. Ακούγοντας τη μουσική των KAWIR, ο ακροατής παρασύρεται σε μια 

τελετουργία. Νιώθεις ότι κρατάς τον ρόλο του "Ιερέα"; 

Πρώτα από όλα να πούμε ότι τον ρόλο του Ιερέα στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να τον 

πάρει ο οποιοσδήποτε πολίτης. Όταν υπήρχε μια γιορτή γινόταν κλήρος για το ποιος θα 

κάνει την τελετουργία. Κατά την γνώμη μου, όλοι πρέπει να νιώθουμε Ιερείς. Για αυτόν τον 

λόγο οι πρόγονοί  μας  δημιούργησαν την δημοκρατία, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα 

http://www.deathrune-records.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelion_%28album%29
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δικαιώματα. Οι μονοθεϊστικές θρησκείες που ακολούθησαν όμως το έκαναν επάγγελμα και 

πολύ προσοδοφόρο μάλιστα.  Η ελληνική λέξη για το βάψιμο είναι ψιμυθίωση (επάλειψη 

του προσώπου με ψιμύθια). Πέρα από τη λειτουργία του καλλωπισμού, υπήρχε ανέκαθεν 

σημαίνον χαρακτηριστικό του αρχαίου θεάτρου. Πολεμιστές και ιερείς σε τελετουργίες 

χρησιμοποιούσαν ψιμύθια. Εδώ φυσικά να αναφέρω, ότι με την επικράτηση του 

Χριστιανισμού η ψιμυθίωση κατακρίθηκε και θεωρήθηκε δαιμονική όπως και η κάθε 

έκφραση πολιτισμού και γνώσης. 

Αλλαγή τώρα... Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο  hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ); 

Είμαστε  μέρος της Ελληνικής Σκηνής και αυτό θα πρέπει να μας κάνει περήφανους και όχι 

μίζερους. Από εμάς εξαρτάται πως μας βλέπουν οι ακροατές σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι 

σε όλα τα είδη που ανέφερες έχουμε συγκροτήματα παγκόσμιας κλάσης και όχι απλά για 

Ελληνική σκηνή. Πάρε παράδειγμα FIREWIND, MAHAKALA, SEPTIC FLESH, ROTTING CHRIST, 

DEAD CONGREGATION, SUICIDAL ANGELS, MARAUDER κλπ, ενδεικτικά. Από διαφορετικές 

metal  εκφράσεις αλλά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά! 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την παγκοσμιοποίηση πιστεύεις ότι έχει νόημα 

να δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή; 

Σαφώς και έχει νόημα καθώς όταν μια μπάντα πάει σε ένα φεστιβάλ στο εξωτερικό πάντα 

από κάτω γράφουν χώρα προέλευσης. Όπως και να το κάνουμε, είναι  προϊόν αυτής της 

χώρας. 

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και που το διαδίκτυο μπορεί να σε 

κάνει γνωστό αν αξίζεις, να σε βγάλει στην επιφάνεια, να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν 

και πολλές προοπτικές για κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείς με αυτή την 

τοποθέτηση;  Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπεις την εξέλιξη της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Όλα είναι εικονικά στο διαδίκτυο. Η αληθινή fan base φαίνεται στο δρόμο. Μπορείς να δεις 

μια άγνωστη μπάντα να έχει π.χ. στη σελίδα της  5000 φίλους και σε ένα Live να κόβει 10 

εισιτήρια. Το promotion των δισκογραφικών καθώς και οι κυκλοφορίες θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν, απλά θα μειώσουν τα έξοδά τους και ίσως βιώσουμε ξανά την επιστροφή στον 

αναλογικό ήχο (βινύλιο και κασέτα) ώστε να καταπολεμήσουν την ανεξέλεγκτη κλοπή 

δικαιωμάτων που υφίσταται κάθε μπάντα που έχει ρίξει λεφτά και ιδρώτα για μια 

αξιοπρεπής κυκλοφορία και, πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα τη δουλειά της , το άλμπουμ 

βρίσκεται σε άπειρα πόρταλς για κατέβασμα. 

Θα στήριζες μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Ναι για κάτι σοβαρό, σαφώς και θα το στήριζα!!! 
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Πες μου 4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζεις και άλλα 4 (το πολύ) 

ελληνικά συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα ήθελες να βοηθήσεις. Η 

προοπτική είναι να συνδεθεί το όνομά σου σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα 

συγκροτήματα που ανέφερες. 

Τα 4 είναι λίγα, χαχα, αλλά να ξαναπώ ότι έχουμε μπάντες παγκόσμιας αναγνώρισης. Η 

σκηνή μας έχει μεγαλώσει και αναμένω νέες μπάντες να πάρουν τη σκυτάλη και να 

βγάλουν διαμάντια στο μεταλλικό μας στερέωμα.  

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Πες ότι θέλεις για το τέλος. 

Ευχαριστώ για την συνέντευξη.  ΤΟ ΑΝΑΒΙΩΣΚΕΣΘΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΣΙΝ. 
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Πάπυρος IΓ: Mentally Defiled 
  

Αλέξης (κιθάρα) και Ironbeast (φωνητικά) 

Kάντε μια μικρή ανασκόπηση του ποιοί είστε, πότε δημιουργηθήκατε, τί παίζετε, από 
ποιά περιοχή είστε και που κυμαίνεστε ηλικιακά (πάνω - κάτω); 
  
Είμαστε οι Mentally Defiled, μια αθηναϊκή old-school Thrash  μπάντα. Δημιουργηθήκαμε 

στα τέλη του 2001, από τους Αλέξης (κιθάρα), Γιώργος Ευσταθίου (κιθάρα) και τον Γιώργο 

“Ironbeast” (φωνή). Στην αρχή παίζαμε διασκευές από μπάντες που γουστάραμε και για 

αρκετό διάστημα ήταν ό,τι χρειαζόμασταν.  Στην πορεία θελήσαμε να παίξουμε και δική 

μας μουσική και σιγά-σιγά κάναμε κι εμείς μερικά βήματα.  Συναυλίες τοπικές και στην 

επαρχία, ηχογραφήσεις και ότι άλλο πρέπει να κάνει μια μπάντα που αγαπάει τη φάση.  

Τώρα, κοντά 11 χρόνια μακριά από την δημιουργία μας και μετά από αλλαγές στη σύνθεση, 

στα τύμπανα έχουμε το  Βασίλη και στο μπάσο το Σπύρο. Ηλικιακά, αν εξαιρέσουμε τον 

Σπύρο που είναι 24ρης - νέο αίμα- οι υπόλοιποι είμαστε στα 27-29.  

Ti δισκάρα είναι το Thrash Brigade και ειδικά το ομώνυμο κομμάτι στο extended version, 

με τα σολαρίσματα είναι από τα καλύτερα metal κομμάτια που έχω ακούσει! Υπάρχουν 

σχέδια για νέο album; 

Είμαστε ευχαριστημένοι με το Thrash Brigade. Δεν έγιναν όλα όπως τα σχεδιάζαμε και 

έπρεπε να κινηθούμε πιο βιαστικά απ’ ότι συνηθίζουμε και για μια άπειρη σε 

ηχογραφήσεις μπάντα αυτό ήταν επίφοβο, μιας και δεν γουστάρουμε πασαλείμματα και 

προχειρότητες. Υποθέτω τέλος καλό, όλα καλά.. Για το ομώνυμο, είναι μεγάλη τιμή που το 

ακούω αυτό. Επ’ ευκαιρίας, θα πω και μια μικρή λεπτομέρεια που οι φίλοι της μπάντας δεν 

τη γνωρίζουν.  Το “extended version” ήταν το original κομμάτι, αυτό που είχαμε σχεδιάσει 

να είναι από την αρχή στο δίσκο. Στις ηχογραφήσεις όμως ,με την προτροπή του 

παραγωγού μας τότε, του Στάθη 

Παυλάντη (Reflection), πειστήκαμε 

ότι αυτό το κομμάτι είχε διπλή μοίρα 

εντέλει και ότι έπρεπε να’ ναι πιο 

συναυλιακό.   

 Γενικά πως είναι τα πράγματα στο 

στρατόπεδό σας;  Συναυλίες; 

Ηχογραφούμε αυτόν τον καιρό το 

επόμενο full-length. Είναι 

ενδιαφέρουσα επιλογή η λέξη 

στρατόπεδο... Ο κιθαρίστας μας ο 

Γιώργος είναι σε στρατόπεδο οπότε 

είμαστε λίγο περίεργα με το θέμα 

συναυλία, ευτυχώς δεν μας 

καθυστερεί στην δημιουργία του 

http://www.facebook.com/pages/Mentally-Defiled/201545053203006?ref=ts&fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=IycdmkkAF0E
http://www.reflection.gr/news.html
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δίσκου. Αυτό που κάνουμε, δηλαδή, αυτόν τον καιρό είναι ηχογράφηση και πειραματισμός 

πάνω στα νέα κομμάτια, κάτι που δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε την πρώτη φορά 

και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό.  Από συναυλίες γενικότερα πάντως, με την έλευση του 

Σπύρου φέτος και την σκληρή δουλειά που έκανε να προσαρμοστεί, στρωθήκαμε στην 

δουλειά και κάναμε 2-3 συναυλίες στην Αθήνα, μια από αυτές ήταν με τους γίγαντες DRI.  

Νιώθετε μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής (με την ευρύτερη έννοια που 

συμπεριλαμβάνει μέσα αγγλόφωνο hard rock, heavy rock, stoner, metal, prog, tech, 

thrash, black, death, doom, symphonic, post-punk, sludge κτλ);  

Ναι, και περήφανα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από 

ξένες σκηνές. Δεν εννοώ τους πρωτοπόρους του ‘80 ανά 

σκηνή.. δεν είμαι βλάσφημος..  Αλλά πιστεύω ότι σε 

μοντέρνες μπάντες, αξίζει να δει κανείς και λίγο εσωτερικά 

τι παίζει. Η σκηνή μας τα σπάει και της αξίζει προσοχή. 

Τώρα με το διαδίκτυο, τα social media και την 

παγκοσμιοποίηση... πιστεύετε ότι έχει νόημα το να 

δηλώνει ένα συγκρότημα ότι ανήκει σε μια συγκεκριμένη 

σκηνή;  

Σκηνή εννοείς τοπικά; Αν εννοείς τοπικά θεωρώ ότι έχει 

άλλη «γεύση» η σκηνή κάθε χώρας. Για παράδειγμα... αν 

σου ‘λέγαν βραζιλιάνικο thrash metal θα περίμενες κάτι 

εντελώς παρανοϊκό και άναρχο.  Δεν εννοώ για ταμπέλες 

αλλά κάποια ταυτότητα σίγουρα υπάρχει.  Προσωπικά, 

θέλω να φαίνεται ότι το thrash των Mentally Defiled προέρχεται από την Ελλάδα, αν και 

νομίζω ότι στο ελληνικό thrash κάθε μπάντα παίζει διαφορετικά, ευτυχώς. 

Διανύουμε μια εποχή που οι δισκογραφικές εταιρείες αργοπεθαίνουν (Roadrunner 

Ευρώπη, Hydra head...στα πολύ πρόσφατα κιόλας!), και 

που το διαδίκτυο μπορεί να σε κάνει γνωστό αν αξίζεις, να 

σε βγάλει στην επιφάνεια,  να σε βοηθήσει να κάνεις και 

μερικές ψηφιακές πωλήσεις ή 1-2 συναυλίες... μέχρι εκεί  

όμως (δηλαδή δεν υπάρχουν και πολλές προοπτικές για 

κάτι παραπάνω από αυτό). Αρχικά, συμφωνείτε με αυτή 

την τοποθέτηση; Σε μια τέτοια εποχή, λοιπόν, πως βλέπετε 

την εξέλιξη της μουσικής βιομηχανίας; 

Ναι, εν μέρει... είναι μεγάλο χαρτί όπως φαίνεται το 

διαδίκτυο. Είναι δυστυχώς, ο σύγχρονος τρόπος του να 

κάνεις τα πράγματα και το να μετράς την δυναμικότητα μιας 

μπάντας.  Αξίζεις δεν αξίζεις, σου δίνει την ευκαιρία να 

κάνεις μεροκάματα ολόκληρα για να αυτοπροβάλλεις την 

μπάντα σου, να γίνεις κουραστικός και γραφικός στους 

διαδικτυακούς γνωστούς και μη…  
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Τώρα οι ευκαιρίες που θα σου δοθούν δεν διαφέρουν πολύ από την ανθρώπινη επαφή.  Αν 

υπάρχουν λεφτά και προοπτικές να στηθεί ένα live, θα στηθεί. Αν πρόκειται να πουληθεί 

ένα album, θα στο βγάλουν. Είναι απλά τα πράγματα... Τα μαγαζιά και οι δισκογραφικές δε 

θέλουν μπάντες που θα τους «βάλουν μέσα». Το βήμα παραπάνω πρέπει να το κάνει η ίδια 

η μπάντα πια, αν δεν μπορεί από μόνη της δε θα την πάρει κανείς από το χεράκι για να την 

αναγκάσει να κάνει βήματα. Άρα το  διαδίκτυο στην τελική, παραμένει ένα εργαλείο, το αν 

θα το χρησιμοποιείς για να κάνεις το ποζεριλίκι σου πιο εύκολα ή απλά σαν μια μέθοδο 

επικοινωνίας είναι θέμα νοοτροπίας. Σίγουρα έκανε και κακό και στις δισκογραφικές... και 

δεν είναι τωρινό γεγονός. Από το 2008 θυμάμαι είχαν «σφίξει» και δε θέλανε καινούριες 

μπάντες.  Μερικές πάντως θέλανε ένα γερό ταρακούνημα, κατά την άποψή μου. Από την 

στιγμή που κοιτάνε μόνο τα νούμερά τους  και τα κριτήριά τους παύουν να’ ναι μουσικά και 

υπάρχουν μπάντες που παζαρεύουν το εγώ τους για προσωπική φήμη, ας καταστραφούν. Η 

μουσική μπορεί να μοιράζεται και με άλλους τρόπους όπως παλιά.. κασετούλα και χαρά.  

Θα στηρίζατε μια ομαδική προσπάθεια με αξιοκρατικά κριτήρια προς όφελος της 

ευρύτερης σκηνής; 

Προφανώς! Απλά το ζήτημα της αξιοκρατίας σηκώνει πολλή συζήτηση. Και το λέω αυτό 

επειδή ελάχιστοι λειτουργούν αλτρουιστικά, ακόμα και σε θέματα που αφορούν αυτό 

ακριβώς που έθεσες - το "καλό της σκηνής". Σε έναν ονειρικό κόσμο οπού δεν θα υπήρχαν 

εμπάθειες, ίντριγκες και υπερπροωθήσεις ματαιόδοξων μουσικών σκουπιδιών ίσως και να 

μπορούσε να υπάρξει σύμπνοια για το ευρύτερο καλό. Όπως και να 'χει, εμείς θα κάνουμε 

ό,τι μπορούμε - όπως δηλαδή κάνουμε και τόσα χρόνια - για την προώθηση της όλης φάσης 

- ενάντια σε κλίκες, εφήμερους μαϊντανούς και λοιπούς φαινομενικά "φίλους" της σκηνής... 

ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ!!! 

Πείτε  4 (το πολύ) ελληνικά συγκροτήματα που θαυμάζετε και άλλα 4 (το πολύ) ελληνικά 

συγκροτήματα που είναι "άγνωστα", αξίζουν και θα θέλατε να βοηθήσετε. Η προοπτική 

είναι να  συνδεθεί το όνομά σας σε διαδικτυακές αναζητήσεις με τα συγκροτήματα που 

αναφέρατε. 

Θαυμάζουμε: Rotting Christ (Επειδή το Thy Mighty είναι ό,τι καλύτερο "ντόπιο" έχει 

γραφτεί ποτέ),  Nightfall (old), Flames. Για κατιτίς πιο "underground", τσεκάρετε τους Trade 

Mark, Impure Worship, OverCast και τους Sacral Rage. Ήχοι για όλα τα γούστα! 

 Πείτε ότι θέλετε και προωθήστε την δουλειά σας. 

Ακούστε, υποστηρίξτε, προωθήστε τη ΣΩΣΤΗ και ποιοτική μουσική. Τουτέστιν, μουσική 

παιγμένη από οπαδούς πρωτίστως και μετά από μουσικούς. ΟΧΙ στους πουθενάδες που 

μέσα σε ένα χρόνο την είδαν γκουρού της σκηνής. ΟΧΙ στους μυρωδιάδες που "φοράνε" 

μόνο μπάντες και δεν τις ακούνε. ΟΧΙ στους άμπαλους κλικαδόρους που πληρώνουν για να 

παίξουν σε "μεγάλα" live, που έχουν καβαλήσει το καλάμι και που σε 1-2 χρόνια θα 

αράζουν σε παραλιακά club χλεβάζοντας το metal παρελθόν τους και τέλος ΟΧΙ σε 

ατσαλάκωτους μπούληδες καλοχτενισμένους νηφάλιους thrashers... Επειδή λοιπόν 

περήφανα εδώ και 10+ χρόνια ΔΕΝ ανήκουμε σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες - 

MOSH OR DIE!  

http://www.youtube.com/watch?v=kzeh7HFK-GM
http://www.youtube.com/watch?v=z1iW3tGhOSw
http://www.youtube.com/watch?v=68GQ7Sc-BoA
http://www.youtube.com/watch?v=PQ3Aubatzus
http://www.youtube.com/watch?v=PQ3Aubatzus
http://impureworship.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/overcas1
http://www.facebook.com/SacralRage
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Πάπυρος IΔ: Outro 
 

Τι σημαίνει Ελληνική Metal Σκηνή; 
Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα... από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι υπάρχει 
πρόβλημα προσδιορισμού της σκηνής και πιθανότατα αυτό να συμβαίνει σε μεγαλύτερο 
βαθμό. Η Ελληνική Metal Σκηνή αποτελείται από συγκροτήματα που εδρεύουν στην Ελλάδα 
(με μέλη από οποιαδήποτε εθνικότητα) και από συγκροτήματα της προηγούμενης 
κατηγορίας που έχουν  μεταφέρει τη βάση τους στο εξωτερικό, με βασική προϋπόθεση να 
νιώθουν μέρος της Ελληνικής Μetal Σκηνής.  Ιδιαίτερα η τελευταία συνθήκη είναι η πιο 
ουσιαστική και σημαντική. Νιώθεις μέλος; Γουστάρεις; Μας αρκεί αυτό. Από τη στιγμή που 
ένα συγκρότημα καλύπτει μια από τις παραπάνω συνθήκες, θεωρητικά ανήκει στη σκηνή 
και μας αφορά. Ίσως υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα… με τον 
καιρό, όμως, θα βγουν στην επιφάνεια.   
 
Ο όρος, λοιπόν, αυτός προσδιορίζει τόπο προέλευσης και όχι είδος μουσικής. Δηλαδή, δεν 
πρέπει να τον συνδέουμε με τα μουσικά κύματα που σκάνε κατά καιρούς (New Wave of 
British Heavy Metal, New Wave of Swedish Death Metal, Norwegian Black Metal, Bay Area 
Thrash, Teutonic Thrash κτλ). Τα συγκροτήματα που ανήκουν στην Ελληνική Metal Σκηνή 
δεν ανήκουν  κατ’ ανάγκη στο  ίδιο μουσικό ύφος!  
 
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε άλλωστε στο Hellenic Metal Cluster (HMC) είναι να 
τονίσουμε τον κοινό παρανομαστή όλων αυτών των συγκροτημάτων και να τα ενώσουμε, 
έστω και αν μουσικά είναι αταίριαστα. Για αυτό το λόγο, όπως προανέφερα στην εισαγωγή, 
μια από τις ερωτήσεις που απευθύνουμε είναι ν’ αναφέρουν τα παιδιά μερικά 
συγκροτήματα που γουστάρουν, ώστε να αρχίσει να σχηματίζεται το πλέγμα του HMC.  
 
Δείτε για παράδειγμα τον παρακάτω συλλογισμό, με βάση τα λεγόμενα των παιδιών στις 
συνεντεύξεις: 
 

Dark Vision        Poem        Tardive Dyskinesia (το hubάκι)        Universe217 
 
Καμία μπάντα δεν παίζει το ίδιο στιλ metal με τις υπόλοιπες, όμως προκύπτει ότι έχουν 
περισσότερα κοινά σημεία μεταξύ τους από όσα φαινομενικά νομίζει κανείς ότι θα είχαν. 
 
Αυτές οι συνδέσεις εξυπηρετούν 3 σκοπούς: 
 
Α) Στις  internetικές αναζητήσεις του ενός συγκροτήματος θα εμφανίζονται και τα 

υπόλοιπα. Όπως θα έκανε μια παρέα φίλων….  

-  Ρε μλκα άκουσες το Dark Vision? 
-  Ναι, πωωω γαμεί στεγνά! 
-  Τότε θα σου αρέσει και το νέο tardive, τσέκαρέ το!   
-  Ναι ρε, στείλε link… 
 
Β) Οι διοργανωτές συναυλιών θα μπορούσαν να εμπνευστούν μερικά line-up συναυλιών με  

συγκροτήματα που πραγματικά ταιριάζουν στην αισθητική μεταξύ τους και ας μην παίζουν 

όλα στο ίδιο ύφος. Το κοινό πιθανώς να τα γουστάρει όλα, να πηγαίνει στις συναυλίες από 
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νωρίς για να τα δει όλα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι οπαδοί της κάθε μπάντας και 

ίσως και οι πωλήσεις (στο καλύτερο δυνατό σενάριο).   

Γ) Σε κάποιον που δεν έχει ιδέα από Ελληνική Σκηνή, αλλά όμως άκουσε κάτι και του άρεσε 

και θα ήθελε να ψάξει παρεμφερείς μπάντες, θα μπορεί πολύ εύκολα να τις αναζητήσει και 

να ενημερωθεί. Όταν λέω παρεμφερείς μπάντες, δεν εννοώ να μου βάζεις στην ίδια 

κατηγορία τους  (τυχαίο παράδειγμα) Nocternity με τους Inactive Messiah επειδή παίζουν 

και οι δυο Black Metal!!! Τελείως διαφορετική η αισθητική της μιας μπάντας από την άλλη 

και απευθύνονται σε τελείως διαφορετικό κοινό η καθεμία. Δεν το λέω υποτιμητικά για 

κάποια από τις δυο μπάντες προς Lemmy, σεβαστές και οι 2, όμως τόσο μα τόσο 

διαφορετικές. 

Γενικά, είναι μια κίνηση που θα διευκολύνει τον κόσμο να έρθει σε επαφή με τα ελληνικά 

συγκροτήματα. Πάει αυτό, πάμε στο άλλο θέμα τώρα…. 

Ευκαιρία! 
Υπάρχουν πολλοί που ακόμα πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι όλα 

περιστρέφονται και γυρίζουν γύρω από εμάς επειδή είμαστε τόσο σημαντικοί… Όντως 

κάποια στιγμή στην ιστορία μας υπήρξαμε ο «ομφαλός της γης» και το «λίκνο του 

πολιτισμού», αυτό όμως  δε σημαίνει ότι συνεχίζουμε να είμαστε. Σε συζητήσεις που έχουν 

να κάνουν με ανανεώσιμη και πράσινη ενέργεια, περιβάλλον, καινοτομία, 

επιχειρηματικότητα, παιδεία –θέματα που αφορούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι- απλά δεν 

υπάρχουμε. Ή μάλλον υπάρχουμε  ως το αρνητικό παράδειγμα.  

Η οικονομική κρίση μας έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο για τους λάθους λόγους 

ξανά. Υπάρχουν δυο επιλογές (πάντα δύο είναι, ναι ή όχι, θες ή δεν θες, βουνό ή θάλασσα, 

γκρεμός ή ρέμα, αρετή ή κακία, μπρός ή πίσω, αχ ή ωχ;), να το εκμεταλλευτούμε υπέρ μας 

ή να μας πλακώσει.  Μια μεγάλη αρχή της διαφήμισης λέει πως «Δεν υπάρχει καλή και 

κακή δημοσιότητα». Έχουμε τα φώτα στραμμένα πάνω μας… για λίγο καιρό ακόμα. Ας το 

εκμεταλλευτούμε!  

Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά τα συγκροτήματά μας έγιναν παραγωγικά και βρήκαν την 

έμπνευσή τους λόγω της κρίσης ή ανακάλυψαν την συνταγή για το μαγικό φίλτρο. Υπάρχει 

ανέκαθεν ποιότητα στην Ελληνική Metal Σκηνή, απλά τώρα οι του εξωτερικού ίσως να 

έδωσαν λίγο παραπάνω βάση στην πενιά, που λέμε. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα σχόλια 

που ακολουθούν και που κατά καιρούς όλοι μας θα έχουμε συναντήσει σε βίντεο 

Ελληνικών τραγουδιών στο YouTube, απλά τώρα κάνουν την εμφάνισή τους βροχή! 

 

 

------------- Planet of Zeus – Macho Libre----------------------------------------------------------- 

http://www.kyrck-productions.myrecordscd.net/nocternity_official.htm
http://www.facebook.com/pages/Inactive-Messiah-Official-/8051999181
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4773096
http://www.youtube.com/watch?v=Uimk7rS80Xo
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----------------------------1000mods – Vidage---------------------------------------------------------------- 

 

 

---------------------------------Suicidal Angels -   Bloodbath--------------------------------------------- 

 

 

----------------------------------Septic Flesh – Apocalypse ------------------------------------------------ 

 

 

----------------------------------------------------Firewind – World on Fire------------------------------- 

 

--------------------------------Rotting Christ – Keravnos Kyvernitos------------------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=8ysBMZSzpp8
http://www.youtube.com/watch?v=KgT42hr6FCE
http://www.youtube.com/watch?v=OWvkNkTf_pw
http://www.youtube.com/watch?v=R4pRK7IMKR0
http://www.youtube.com/watch?v=syMDP5xhCbo
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Τέλος για σήμερα, τα λέμε του χρόνου 

(αν δεν καταστραφούμε στις 21/12 :P)! 

 

 

 

 
 
 
ΥΓ1:  Όποιος γνωρίζει τους The Seasons Of Wither να τους πει να ενεργοποιηθούν. 
ΥΓ2:  Όποιος γνωρίζει τους Less Than Human να τους πει να ενεργοποιηθούν. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LQEgZNqa8jE
http://www.youtube.com/watch?v=14qeehJO8WY&feature=autoplay&list=UL6tH64E-vvrU&playnext=9
http://www.youtube.com/watch?v=6UgAB6WIcXw
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Φίλοι και Υποστηρικτές… 
 

 

Αυτό το blog έχει να κάνει με τον σκληρό ήχο (με την πολύ ευρεία έννοια του όρου) και ότι 

σχετίζεται μ' αυτόν. Οι δημιουργοί και συντελεστές του δεν είναι επαγγελματίες 

αρθρογράφοι ή συνεργάτες, αλλά μια παρέα φίλων που θέλουν να μοιραστούν τις 

μουσικές τους αναζητήσεις, αναμνήσεις, εμπειρίες κτλ.  

http://irrationalanthems.blogspot.dk/ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mr. DOOM - HEAVY METAL IS THE LAW  
(έχει της Παναγιάς τα μάτια μέσα) 
 

http://www.youtube.com/user/666MrDoom 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Το ραδιόΦωνο με έμφαση στη 

Thrash και Death Metal μουσική 

όπως Rotting Christ, Suicidal 

Angels, Inveracity, Mass Infection, 

Head Cleaner, Released Anger, 

BioCancer, Exarsis, Icineration, 

Obsecration,  Slavebreed κ.α. 

http://www.facebook.com/FrozenInMetal 

http://frozeninmetalradio.listen2myradio.com/ 

http://irrationalanthems.blogspot.dk/
http://www.youtube.com/user/666MrDoom
http://www.facebook.com/FrozenInMetal
http://frozeninmetalradio.listen2myradio.com/
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