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ροοίμιον

Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την επαναλάβει, λέει το
ρητό. Είναι γεγονός ότι η Ελληνική σκηνή τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ξαναπαίρνει
τα πάνω της και επειδή θέλουμε να την δούμε όχι απλά να ανεβαίνει αλλά να
πρωταγωνιστεί διεθνώς, καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρο και φωτισμένο το παρελθόν της
στο μυαλό μας. Τυχόν λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν πρέπει να αποφευχθούν αυτή
την φορά, πρέπει όλοι (καλλιτέχνες και οπαδοί) να κατανοήσουμε πώς σμιλεύτηκαν οι
συμπεριφορές που στοίχειωσαν το παρελθόν της σκηνής και να αντιληφθούμε πώς
δημιουργήθηκε αυτός ο ήχος. Οι “φάκελοι” σιγά-σιγά πρέπει να ανοίξουν και να δούμε τι
έφταιξε που οι μπάντες που έσκαγαν τότε και πέταγαν φωτιά σήμερα απλά σιγοκαίνε,
έχουν διαλυθεί ή φωτίζουν με βιοφωσφορισμό στα βάθη του underground (εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων). Η δουλειά αυτή είναι μια σπουδή πάνω στην Ελληνική Metal
Σκηνή, επικεντρώνεται στην χρονική περίοδο τέλη ’80-αρχές ’90 και ελπίζουμε να ενεργήσει
ως κάθαρση.
Προσπάθησα να επικοινωνήσω με όσο το δυνατόν περισσότερα συγκροτήματα
(τουλάχιστον όσα γνώριζα) τα οποία έδρασαν εκείνες τις μέρες, δυστυχώς όμως τα
περισσότερα είναι μέρος της ιστορίας πλέον, ενώ άλλα που θεωρητικά είναι ενεργά ακόμα
δεν διαθέτουν κάποιο e-mail επικοινωνίας (έψαξα και δεν βρήκα). Στα e-mail που έστειλα,
αρκετοί ήταν αυτοί που δεν απάντησαν καθόλου (ίσως φταίει το timing καθώς η
περισσότερη δουλειά έγινε μέσα στο καλοκαίρι), ενώ άλλοι αρνήθηκαν ευγενικά να
συμμετάσχουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, φόρτου εργασίας και έλλειψης
χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους όσους ανταποκρίθηκαν στη
πρόσκληση αυτή, και να με συγχωρέσουν όσοι δεν έλαβαν mail (λόγω δικής μου άγνοιας)
ενώ θα ήθελαν να ακουστούν. Ελπίζω να βρείτε τα κείμενα τόσο ενημερωτικά,
επεξηγηματικά και ενδιαφέροντα όσο τα βρήκα και εγώ.
Η ανοιχτή ερώτηση που τέθηκε σε όλους ήταν η παρακάτω:
”Έχω ξεκινήσει μια φάση και πιάνω μέλη ελληνικών συγκροτημάτων που έζησαν (ή και
ζουν) την Ελληνική Metal Σκηνή από κοντά και από μέσα, για να μου περιγράψουν από την
δική τους οπτική γωνία τι γινόταν στη σκοτεινή περίοδο τέλη 80 - αρχές 90. Προσπαθώ να
ρίξω φως, και να δούμε τι έφταιξε τελικά πού η σκηνή είναι τόσο σκόρπια.
Το έχω αφήσει ανοιχτό το θέμα και δεν θέτω συγκεκριμένες ερωτήσεις γιατί δεν θέλω να
κατευθύνω ούτε να επηρεάσω απαντήσεις”.
Το όλο εγχείρημα δεν χρηματοδοτήθηκε από κανέναν και από πουθενά, δεν επιφέρει
κανένα οικονομικό όφελος στον 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).
themistoklas
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γνοια

Γράφει ο Ανδρέας Λάγιος, Nightstalker (ex-Rotting Christ).

Η χωρά μας ήταν πολύ 'πίσω' σε όλα τα επίπεδα στην δεκαετία των 80's. Λογικό ήταν
αφού αντί να αναδιοργανωθούμε μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο, είχαμε τον εμφύλιο, την
χούντα, και όλα αυτά μας κράτησαν πολύ 'πίσω' από τα διάφορα μουσικά ρεύματα που
έρχονταν από την Ευρώπη και την Αμερική. Στα 80's άρχισαν να γίνονται τα πρώτα δειλά
βήματα, αλλά αυτή η γενιά -όπως την είδα εγώ με τα εφηβικά μου μάτια- φαινόταν να την
διακατέχει μια άγνοια, σαν να μην ήξερε πως να αντιδράσει σε ότι συνέβαινε.
Υπήρχε αδικαιολόγητη βία στις συναυλίες και όχι μόνο. Επιτήδεια, χωρίς λόγο βία
(θυμάστε τι είχε γίνει στο Rock In Athens;), ΜΑΤ που χτύπαγαν αδικαιολόγητα τον κόσμο
στις συναυλίες, ΜΑΤ που έμπαιναν σε rock club και χτύπαγαν χωρίς λόγο τους θαμώνες, και
γενικά μια κατάσταση που σε οδηγούσε στο περιθώριο, επειδή είχες μακριά μαλλιά ή
οτιδήποτε άλλο δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό από την συντηρητική ελληνική κοινωνία.
Αυτή η περιθωριοποίηση ίσως να ήταν και το έναυσμα στο να δημιουργηθεί κάτι καλό,
αλλά η άγνοια ήταν αυτή που δεν έδωσε την ώθηση που θα χρειαζόταν.
Το τι έφταιξε για το ότι δεν συνεχίστηκε η κάποια καλή προοπτική στην ελληνική
σκηνή, πιστεύω ότι ήταν πολλοί οι
λόγοι. Θα αναφερθώ σε μερικούς... Η
metal σκηνή άρχισε να ψηφιοποιείται
στις αρχές των 90'ς, και κάπου στα μέσα
των 90'ς αποφάσισε να σταματήσει τον
δικό της δρόμο και να ακολουθήσει τα
metal trends της εποχής, κάτι που δεν
της βγήκε σε καλό. O κόσμος άρχισε να
χάνει το ενδιαφέρον του για την rock
σκηνή, κυρίως από την άνοδο του
ελληνόφωνου ροκ. Και φυσικά αυτό
που ακόμα δεν έχει φύγει από την
ελληνική νοοτροπία είναι ότι όταν
κάποια μπάντα αρχίζει να κάνει μια
κάποια μικρή 'επιτυχία', αρχίζει και
φέρεται αλαζονικά, χωρίς λόγο. Ο ένας
προσπαθεί να φάει τον άλλον.
Δυστυχώς, αυτό υπάρχει ακόμα, και
πρέπει κάποτε να καταλάβουν οι
μπάντες και ο κόσμος ότι η μουσική δεν
είναι αθλητισμός που πρέπει κάποιος
να κερδίσει. Είναι τέχνη και εκεί δεν
πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός…
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φηβεία

Γράφει ο Χρήστος Aδάμος , Dope of Sound (ex-Nightfall, ex-Vanity).

Γενιά που έζησε τα τελευταία κεφάλαια αναλογικής ζωής και έτρεξε στις τελευταίες
αλάνες στο κέντρο της Αθήνας. Γενιά που δεν χρειάστηκε να δημιουργήσει εχθρούς και
αντιπαλότητες, οι «φυλές» της εποχής ήταν ήδη πολλές και ξεκάθαρες. Εποχή που
πλήρωνες μεγάλο τίμημα για να έχεις τα θέλω και τις ιδέες σου στην καθημερινότητά σου.
Γενιά που περιθωριοποιήθηκε από οικογένεια, σχολείο, κοινωνία και κυνηγήθηκε δικαίως
και αδίκως από τα δεδομένα της εποχής. Η τελευταία πρωτόγονη γενιά, με απόλυτα
πολωμένες αισθήσεις και συναισθήματα. Εποχή με άκρα και όρια απόλυτα παραβιασμένα.
Αλλοπρόσαλλη, ρομαντική και βίαια. Εποχή που σου γεννούσε ανάγκες.
Η τότε μουσική σκηνή δεν θα μπορούσε παρά
να έχει τον χαρακτήρα της εποχής. Ήταν μακριά από
κάθε είδους αρτιότητα, αφού η γνώση ήταν ελάχιστη
και η πληροφορία πολύ ακριβή. Η απέραντη διάθεση,
το ένστικτο και η φαντασία ήταν τα μοναδικά
συστατικά της τότε σκηνής. Υπήρχε αμεσότητα στην
επικοινωνία. Το διαδίκτυο της εποχής ήταν οι
συναυλίες, τα δισκοπωλεία, κάποια έντυπα και
ελάχιστο ραδιόφωνο. Για να δεις και να ακούσεις κάτι
έπρεπε να είσαι εκεί. Η αμεσότητα στην επικοινωνία
και ο νόμος της ζούγκλας, που δυστυχώς έπαψε να
ισχύει στην ψηφιακή εποχή, έκανε συχνά τις
αντιπαραθέσεις βίαιες. Οι συναυλίες ήταν σχετικά
λίγες και μάζευαν όλη την σκηνή. Να ακούσει και να
κρίνει. Συχνά μόνο να κρίνει, αφού η αντιπαλότητα
ήταν έντονη και ας έμοιαζε όλη η σκηνή να έχει
γεννηθεί από μια παρέα. Οι χώροι και τα μέσα ήταν
ελάχιστα και ο ήχος τις περισσότερες φορές ήταν
απαίσιος. Στα rock club έπαιζε τη μουσική που
άκουγες σπίτι σου. Έπινες μπύρες κόβοντας βόλτες
προσπαθώντας να βρεις γυναίκα που να μη φοράει
αρβύλες και να έχει φυσιολογική περιφέρεια! Αν
κάποιος έλειπε σίγουρα είχε ενημερώσει κάποιον για
τον λόγο της απουσίας του.
Οι ηχογραφήσεις και οι κυκλοφορίες της εποχής ήταν σπουδαία γεγονότα και όλοι
φρόντιζαν να τα γνωρίζουν όλα. Κρατώντας βέβαια κάποια απόσταση, κάποιες φορές
διακριτικά, κάποιες άλλες επιδεικτικά, υποβαθμίζοντας εμμέσως ο ένας την δουλειά του
άλλου.
Γενιά και σκηνή που ακόμα μοιάζει να τρέχει ζαλισμένη να προλάβει τις αλλαγές που
έφερε η ψηφιακή εποχή. Κατά την μεταβατική περίοδο και για κάποιες δεκαετίες ακόμα,
αρνήθηκε να μάθει. Ήταν απασχολημένη. Ζούσε την Εφηβεία!
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ια δέα εννιέται

Γράφει ο Necromayhem, Rotting Christ/Thou Art Lord.

Μέσα δεκαετίας του ’80… Έφηβος. Τυχαίνει να ακούσω HELLHAMMER. Δεν πιστεύω
αυτό που ακούω! Πως μπορεί η μουσική που ακούγαμε μέχρι τότε να μεταμορφωθεί σε
τόσο σκοτεινή και υποχθόνια; Αυτό ήταν! Αφήνω πίσω μου τους γίγαντες της εποχής και
αποφασίζω να ασχοληθώ ενεργά με την underground σκηνή. Ένας νέος κόσμος γεννιέται
για μένα τον οποίο θέλω να ανακαλύψω , αλλά δυστυχώς τι συναντώ; …Το τίποτα. Την
ανυπαρξία! Μια σκηνή που αποτελείται από 3 με 4 ενεργές μπάντες όλες και όλες, και
αυτές να βασίζουν το ρεπερτόριό τους στις διασκευές. Απλά δεν υπήρχε Metal σκηνή τότε
(όσο και αν αυτό ξυνίζει διάφορους), ή και αν υπήρχε ήταν τόσο προβλέψιμη όσο και
συντηρητική.
O Metal οπαδός όμως βράζει. Βράζει για κάτι καινούργιο και διψάει για συναυλίες.
Έχει ανάγκη να ομαδοποιηθεί με κριτήριο την μουσική και αυτό σιγά-σιγά δημιουργεί ένα
πυρήνα από λίγους μεν, αλλά αφοσιωμένους οπαδούς οι οποίοι μάχονται για μια ιδέα, η
οποία δεν αφορούσε μόνο την μουσική, αλλά περιλάμβανε και αρκετές πτυχές της
καθημερινότητας. Πώς να το κάνουμε τότε; O Metallas ήταν και καταραμένος. Πόσες φορές
μας είχαν μαζέψει στο τμήμα με μόνο κριτήριο την εμφάνιση μας; Πόσες φορές μας
γιουχάρανε μόνο και μόνο λόγω της εμφάνισής; Στοιχεία τριτοκοσμικής χώρας, που
ήμασταν τότε κατά την γνώμη μου.
Αλλά τι να κάνουμε; Ήμασταν άρρωστοι με αυτό και συνεχίζαμε δείχνοντάς τους
επιδεικτικά το μεσαίο δάχτυλο. Οπότε αρχίζουμε να βλέπουμε τις πρώτες συναυλίες σιγάσιγά να γίνονται πραγματικότητα. Βλέπουμε τον πρώτο πυρήνα συγκροτημάτων να
δημιουργείται. Βλέπουμε δηλαδή να δημιουργείται αυτό που περήφανα ονόμασε ο τότε
έντυπος τύπος (fanzine) ανά τον κόσμο ως HELLENIC METAL SCENE. Μια σκηνή η οποία ήταν
βασισμένη στην αγνή αγάπη των οπαδών για την μουσική, χωρίς ιδιοτελείς σκοπούς και
χωρίς τον ανταγωνισμό που διακρίνει την σημερινή εποχή, και δεν αναφέρομαι μόνο στη
μουσική φυσικά.
Τι ανυπομονησία είχαμε να
κυκλοφορήσει κάποιος δίσκος; Kαι
μάλιστα να προλάβουμε να τον
αγοράσουμε, μιας που ερχόταν
εισαγωγής
ελάχιστοι,
με
αποτέλεσμα να στηνόμαστε στα
δισκάδικα προτού αυτά ανοίξουν
για να πιάσουμε θέση!
Τι
ανυπομονησία να δούμε έστω και
μια μπάντα από τις αγαπημένες
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μας ζωντανά και ας τρώγαμε ξύλο από τους τσουσμπά… γιατί έτσι γούσταραν… Τι
ανυπομονησία να έρθει το Σάββατο, ώστε να μαζευτούμε όλοι στα κεντρικά δισκάδικα που
εκτός των αγορών που κάναμε, περιμέναμε να ακούσουμε κάποιο νέο από τον
οποιοδήποτε, μιας που η πληροφόρηση ήταν περιορισμένη τότε!
Είχαμε
και
μπάντες!
Ναι,
δημιουργήσαμε μπάντες. Παρέες δηλαδή,
οι οποίες μάθαιναν τα μουσικά τους
όργανα στα προβάδικα, τα οποία μουσικά
όργανα τα μοιράζονταν κιόλας, μιας που η
οικονομική κατάσταση ήταν απίστευτα
δύσκολη. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε
ότι οι μουσικές σπουδές ήταν ανύπαρκτες…
Παρέες οι οποίες μοιράζονταν επίσης τις
ίδιες ανησυχίες, οι οποίες δεν είχαν να
κάνουν με την σημερινή εικονική πραγματικότητα, αλλά με την πραγματικότητα της
σκληρής καθημερινότητας. Δεν ξυπνάγαμε το πρωί για να δούμε αν πόσταραν κάνα νέο στο
facebook. Ξυπνάγαμε και αρπάζαμε την κιθάρα και την ξεπατώναμε για να βγάλουμε το riff
που γουστάραμε. Υπόψιν, ότι δεν υπήρχαν pro tools τότε για copy paste. Έπρεπε να το
παίξεις το κομμάτι. Δεν υπήρχαν διορθώσεις λοιπόν!
Για promotion δεν το συζητάμε, απλά δεν υπήρχε.
Αυτό που κάναμε ήταν να πηγαίνουμε στο φωτοτυπείο
της περιοχής μας και να τυπώνουμε κάποια flyer σε
ασπρόμαυρο φόντο φυσικά, αφού το έγχρωμο ήταν
πανάκριβο για την εποχή, να τα κόβουμε με ψαλίδι και να
τα αποστέλλουμε δια μέσου ταχυδρομικής αλληλογραφίας
παρακαλώ, όντας ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας τότε.
Αν ήθελες να αγοράσεις και κάποιο demo; Πήγαινες
λοιπόν σε κάποια κεντρική τράπεζα η οποία μπορούσε να
κάνει συνάλλαγμα, αφού κανείς δεν δέχονταν δραχμές, και
γυρνώντας σπίτι έπαιρνες αλουμινόχαρτο, έκρυβες τα
λεφτά μέσα στο φάκελο και τον έστελνες στον αποστολέα
με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα λάμβανες την κασέτα
με το demo μιας νέας μπάντας. Όλη αυτή η διαδικασία σε
συνδυασμό με το tape-trading αποτελούσαν το YouTube
της εποχής.
Όλα αυτά και άλλα πολλά...πάρα πολλά,
δημιούργησαν μια σκηνή της οποίας ήμουν και είμαι
περήφανο μέλος. Παρά την μεγάλη της πτώση στα μέσα της δεκαετίας του ’90, μπορώ να
πω ότι την βλέπω να ξαναγεννιέται τα τελευταία χρόνια με τόσες πολλές μπάντες οι οποίες
περιοδεύουν στο εξωτερικό και δημιουργούν ενδιαφέρουσα μουσική. O χρόνος θα δείξει,
αλλά όταν βλέπεις τέτοιο αναβρασμό, τολμώ να πω ότι η εγχώρια μουσική Metal σκηνή
είναι από τα ελάχιστα «εξαγώγιμα προϊόντα» τα οποία λαμβάνουν σεβασμό στο εξωτερικό.
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Αυτή την αναγνώριση την χρειαζόμασταν και εύχομαι να αποτελέσει έναυσμα για τους
νέους ώστε να ασχοληθούν με αυτό που ονομάζουμε METAL. Nα είναι σίγουροι ότι δεν θα
χάσουν. Δεν θα χάσουν αν αποφασίσουν να διασχίσουν ένα μονοπάτι μακριά από τον
πολλές φορές επιφανειακό και επιδερμικό σύγχρονο τρόπο ζωής, το οποίο θα τους
βοηθήσει να μάθουν να μάχονται για μια ιδέα, μιας που οι ΙΔΕΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΞΙΤΙΛΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.
NON SERVIAM αδέρφια,
NECROMAYHEM
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νειρα…

Γράφει ο Σάββας Μπετείνης, Acid Death (ex-Kinetic).
Μόνο έτσι θα μπορούσε να ονομαστεί περιφραστικά εκείνη η περίοδος. Και όσοι την
έζησαν είμαι (σχεδόν) σίγουρος ότι δε θα ήθελα να την ξαναδούν στα μάτια τους... Μια
Ελλάδα εντελώς άπειρη... Μια Ελλάδα χωρίς επαρκείς υλικούς πόρους, οι οποίοι ήταν και
απίστευτα ακριβοί για επίδοξους επενδυτές... Αλλά το χειρότερο. Μια Ελλάδα που
επαναστατούσε σε όποιον έφερνε κάτι καινούριο! Αναίτια!
Υποστήριξη από το οικείο περιβάλλον,
μάλλον ανύπαρκτη. Για μια μεγάλη μερίδα το
να «παίζεις μουσική του Διαόλου» ήταν και η
αιτία αυστηρού περιορισμού, χλευασμού και
γελοιοποίησης του επίδοξου «μουσικάντη». Η
ανάλογη εμφάνιση/περιβολή φυσικά μη
αποδεκτή από τους περίοικους, αρκετές
φορές δε και αποτρεπτική στην προσπάθεια
για κάποιου είδους «επαγγελματική»
αποκατάσταση – ένα χαρτζιλίκι για να πάρεις
το επόμενο set χορδές μοιράζοντας φυλλάδια
στην Ομόνοια. Γνώση? Τι ήταν αυτό? Οι
περισσότεροι μόνοι τους, ό,τι μπορούσαν,
ό,τι προλάβαιναν να αρπάξουν με μια ματιά ή
με μια μπαρούφα που θα τους έλεγαν οι
μουσικoμαγαζάτορες, οι οποίοι χαλάστηκαν
ιδιαίτερα από την σύγχρονη Internetο-εποχή, μια που οι μαλακίες τους πλέον γίνονται
ανέκδοτα στα αυτιά του τελευταίου πιτσιρίκου που πια «δε μασάει» (και καλά κάνει!!).
Studios με αστείο εξοπλισμό, πρόβες με το μερίδιο «ακριβώς», κασέτες με riff που
κανείς πια δε θυμάται, μαλλιοτράβηγμα για το live... «Ποιό live? Πού?» θα πουν κάποιοι
που κάθονται και διαβάζουν τώρα αυτό το κατεβατό... Κάπως έτσι και εγώ και πολλοί άλλοι
ξεκινήσαμε. Με κόπο και όνειρο να δούμε, λέει, τα κομμάτια μας αποτυπωμένα...Αυτό.
Τίποτε παραπάνω!
Πολλά άλλαξαν από τότε. Ήρθε κάποια γνώση, ήρθαν πιο προσιτά μηχανήματα,
βρέθηκαν και αρκετοί να τα χρησιμοποιούν και «κάτι να γίνεται». Και άρχισαν να
δισκογραφούν πολλοί, άρχισαν να παίζουν live, άρχισαν να χτίζουν πέτρα-πέτρα, ίσως λίγο
άτσαλα, αλλά συνέχιζαν να χτίζουν και το οικοδόμημα ανέβαινε. Και αν δε μας πετύχαιναν
οι χαλεπές μέρες του σήμερα θα ήμασταν πιο μάγκες! Αλλά τώρα είμαστε πιο πολλοί και
ίσως πιο πεισμωμένοι. Βλέπεις… ορισμένα παθήματα έγιναν μαθήματα. Θέλουμε όμως το
βασικότερο μαζί μας. ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Και ο δρόμος είναι ανοιχτός!!
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Γράφει ο “Τhe Magus” , Necromantia/Thou Art Lord (ex-NAOS/Diabolos Rising/Rotting
Christ/Raism...).

Χρόνος:
Τόπος:
Αντικείμενο:

Tέλη δεκαετίας του ’80…1988-89.
Αθήνα.
Ελληνική Metal Σκηνή.

Έχοντας ζήσει την σκηνή στα πρώτα της βήματα το πρώτο πράγμα που μου έρχεται
στο μυαλό είναι το αίσθημα της συναδελφικότητας. Σίγουρα υπήρχε και ο ανταγωνισμός,
αλλά ήταν σε πολύ μικρότερη κλίμακα από ό,τι σήμερα. Τότε όλοι όσοι ήμασταν ενεργοί
συμμετέχοντες –με οποιοδήποτε τρόπο- σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική extreme metal
σκηνή (τα σχήματα του παραδοσιακού metal αγνοούσαν το underground), νιώθαμε ό,τι
ανήκαμε σε μια οικογένεια. Όλοι μαζί αισθανόμασταν ό,τι κάναμε κάτι διαφορετικό,
βάζαμε την Ελλάδα στον μουσικό παγκόσμιο χάρτη. Για εμάς τότε η μπάντα μας ήταν το πιο
σημαντικό πράγμα του πλανήτη. Ζούσαμε και αναπνέαμε για την μουσική μας. Κάναμε
φρικτές οικονομίες για να συγκεντρώσουμε χρήματα για να μπορέσουμε να
ηχογραφήσουμε σε ένα καλύτερο studio και αισθανόμασταν σαν να είχαμε κατακτήσει τον
κόσμο όταν διαβάζαμε συνέντευξη της μπάντας μας σε ένα κακοφωτοτυπημένο fanzine
από την Βενεζουέλα.

Μαζευόμασταν τα Σάββατα μπροστά από το παλιό Rock City και ανταλλάσσαμε
πληροφορίες και υλικό! Demos, fanzines, κασσετοσυλλογές και βινύλια άλλαζαν χέρια εν
ριπή οφθαλμού. Ακολουθούσε πάντα και ο ανάλογος καφές ή μπύρα όπου εκεί ξεδίπλωνε
κάθε μπάντα τα μεγαλεπήβολα σχέδια και τα όνειρα της μαζί με ανταλλαγή πατέντων για
καλύτερο ήχο ή αλλιώς πώς να κάνουμε τα φτηνότερα όργανα μας να ηχούν καλύτερα…
Ξέρετε κάτι; Πραγματικά λυπάμαι τις σημερινές γενιές που δεν θα ζήσουν κάτι τόσο
όμορφο… Πλέον τα βρίσκουν όλα μέσω του υπολογιστή τους… μέσω του pc επικοινωνούν,
διαφημίζονται, προβάλλονται, ηχογραφούν, διαπληκτίζονται, αυτοθαυμάζονται,
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επιβεβαιώνονται.
Φυσικά
έχει
και
προτερήματα.
Γνωστοποιούν ευκολότερα την δουλειά τους και βρίσκουν
πολύ ευκολότερα ένα δισκογραφικό συμβόλαιο… αλλά τι να
το κάνεις; Δεν θα νιώσουν ποτέ αυτή την έννοια της
κοινότητας όπως ζήσαμε εμείς. Δεν μετρούν πλέον αν τους
φτάνουν τα χρήματα να αγοράσουν το βινύλιο των MORBID
ANGEL και τον BOLT THROWER μαζί …απλά το κατεβάζουν
από το διαδίκτυο.
Για αυτούς τους λόγους λυπάμαι… γιατί όλα υπάρχουν πλέον έτοιμα… όλα
παρέχονται, γι’ αυτό και έχουν χάσει την αξία τους, έχουν χάσει την ομορφιά τους. Τότε και
το να φτιάξεις ένα απλό flyer ήταν μεγάλη υπόθεση… τώρα το κάνεις σε μισή ώρα και το
αναπαράγεις σε 10 λεπτά. Το ξέρω ό,τι ακούγομαι νοσταλγικός και ίσως λίγο ρετρό αλλά τι
να κάνουμε… εκείνες τις εποχές έζησα (και πολλές άλλες μπάντες που σήμερα είναι
τεράστιες) και πραγματικά η ομορφιά τους δεν συγκρίνεται με τίποτα.
Μια συμβουλή έχω κλείνοντας για τα νεώτερα σχήματα: μην σταματάτε να αγαπάτε
αυτό που κάνετε. Δεν παίζει ρόλο ο ήχος και το image αλλά η ψυχή! Όσοι είστε έντιμοι προς
τον εαυτό σας θα τα καταφέρετε… αυτό έκαναν και όσοι τα κατάφεραν από την δική μου
γενιά.
The Magus (NECROMANTIA)
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Γράφει ο Μπάμπης “Bob” Κατσιώνης, Firewind/ Outloud.

Μόλις χθες (01/08/2012) ανακοινώθηκε από το "στρατόπεδο" της μπάντας μου τους
Firewind, η κατάκτηση της πρώτης θέσης στα επίσημα charts πωλήσεων της International
Federation of the Phonographic Industry (ΙFPI) για την χώρα μας (Ο Gus G. σχολίασε: “Είναι
μια ιστορική στιγμή για τους Firewind, μιας και είναι το πρώτο μας άλμπουμ που φτάνει
στο #1, και μια ιστορική στιγμή για την ελληνική metal σκηνή, μιας και είμαστε η πρώτη
metal μπάντα από την χώρα μας που καταφέρνουμε κάτι τέτοιο…”). Γιατί το αναφέρω
αυτό; Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος στηρίζει τις metal μπάντες άσχετα από την προέλευσή τους,
και μάλιστα όταν μια Ελληνική είναι και καλή δε θα διστάσει να την στηρίξει ακόμα
περισσότερο.
Βλέπε για παράδειγμα
και με τους νεότερους στο
χώρο Planet Of Zeus, Suicidal
Angels. Γεμίζουν τα μαγαζιά
από τα πρώτα τους κιόλας live!
Ο κοινός παρανομαστής είναι
μόνο η συνέπεια και ο
επαγγελματισμός. Και κάτι πιο
σημαντικό: ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ! Και
το ότι ακούγονται ΣΩΣΤΑ με
σωστή παραγωγή και ήχο. Τίποτα άλλο. Ούτε έσπρωξε κανείς κανέναν, ούτε χρηματίστηκε
κάποιο περιοδικό. Στα live μας με τους OUTLOUD βλέπουμε παιδιά να τραγουδάμε τους
στίχους μας απέξω και ας είμαστε μόλις 3 χρόνια μπάντα. Ο κόσμος πάντα ήθελε να
ακούσει ωραία τραγούδια και να γουστάρει. Κανείς δεν ήθελε να πάει σε ένα live μόνο
για..φιλανθρωπία!
Και στα 90's λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι αν και υπήρχε όρεξη και συγκροτήματα,
δεν υπήρχε ακόμα η τεχνογνωσία κυρίως από τα στούντιο να δώσουν σε μια μπάντα τον
ήχο που της άξιζε. Αυτό, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη έλλειψη τεχνογνωσίας ΚΑΙ στον
τομέα artwork/image έκανε τις Ελληνικές κυκλοφορίες, όταν αυτές στέλνονταν δειλά-δειλά
στις εταιρείες του εξωτερικού, να καταστρέφουν μία για πάντα το όνομα και την φήμη της
χώρας μας στην metal "πιάτσα". Έχω δει οδηγό tour bus να έχει στο λεωφορείο του
άλμπουμ από ΠΟΛΥ γνώστη και σεβαστή Ελληνική Metal μπάντα και να μας λέει "το έχω
εδώ για να το βάζω και να γελάμε...". Και αυτούς στην Ελλάδα τους θεωρούμε ακόμα και
τώρα..ήρωες! Το ίδιο και με τις εταιρείες. Όταν στις αρχές ‘90 έστελναν οι φιλόδοξες και
ήδη "φτασμένες" (σε πολλά εισαγωγικά) μπάντες demo, λόγω παραγωγής και artwork αυτό
πήγαινε κατευθείαν σκουπίδια. Και έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια μετά μέχρι να
μπορέσουμε εμείς οι νεότεροι να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό. Για μένα, ναι, αυτοί
έφταιξαν. Αυτοί οι λίγοι (ξέρουν ποιοι είναι) που από το 1988 μέχρι 1993-4 περίπου όντας
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ΗΔΗ "ήρωες" στην Ελλάδα, έδωσαν μια λάθος εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα πια..ο
κιθαρίστας του Ozzy είναι Έλληνας. Δικά μας παιδιά γίνονται περιζήτητοι από ξένες
μπάντες. Ελληνικές μπάντες tour-άρουν επάξια διπλά σε μεγαθήρια. Οι "γίγαντες" των 90's
ξεβρακωθήκαν και πήραν αυτό που τους άξιζε.
[o χρήστης themistoklas λέει: “To ξέρω ότι ο Bob είναι νεώτερος από τα παιδιά που μιλάνε
εδώ και οι Firewind είναι μεταγενέστερο συγκρότημα, αλλά το γεγονός ότι ένας Metal
δίσκος από δικό μας συγκρότημα είναι στη κορυφή των Ελληνικών charts, είναι ένα
κοσμοϊστορικό γεγονός, και καλεί για μια εξαίρεση”]

Beware the presence of …

The Unexpected Guest #1
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Γράφει ο Σωτήρης “Anunnaki” Βαγενάς, Septic Flesh/ AENAOS.

Υπάρχουν πολλές και έντονες αναμνήσεις από την δεκαετία του ‘90, μιας και στο
ξεκίνημά της κάναμε και εμείς τα πρώτα μας βήματα στην Ελληνική ακραία μέταλ σκηνή.
Μιλάμε για πολύ πρωτόγονες εποχές, όπου η έκφραση «μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα»
για το μέταλ μόνο ως ανέκδοτο μπορούσε να ειπωθεί.
Υπήρχε έλλειψη βασικής εμπειρίας σχεδόν σε όλους
τους τομείς. Για παράδειγμα, οι παραγωγοί με
επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα, στην καλύτερη των
περιπτώσεων είχαν κάποια αίσθηση του ροκ ήχου, ενώ
εμείς θέλαμε κάτι σαφώς σκληρότερο. Επίσης τα studio
που διέθεταν τον καλύτερο εξοπλισμό , εξειδικεύονταν
στην παραγωγή Ελληνικής ποπ μουσικής και σκυλάδικων
και τα πιο εναλλακτικά studio δεν είχαν ποιοτικό
εξοπλισμό. Κάτω υπό αυτές τις συνθήκες, ήταν κατόρθωμα
να πετύχει κάποιος μια παραγωγή μετρίου επιπέδου, κάτι
το οποίο φυσικά «αφαιρούσε πόντους» από την όλη
προσπάθεια, ενώ δεν υπήρχε καμία σύγκριση με τις
παραγωγές που είχαν οι αντίστοιχες μπάντες στο εξωτερικό. Όσον αφορά τις συναυλίες,
δεν υπήρχαν και πολλά άτομα που να έχουν την δυνατότητα και την γενικότερη εμπειρία να
οργανώσουν σωστά μια συναυλία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν οι καλές
προθέσεις και η αγάπη για την ακραία μουσική που ουσιαστικά ήταν και η κύρια κινητήριος
δύναμη. Ουσιαστικά όπου βρίσκαμε ή μας καλούσαν παίζαμε, ακόμα και σε τσοντοσινεμά.
Κάτι άλλο χαρακτηριστικό που θυμάμαι από την περίοδο αυτή, είναι ότι υπήρχαν ένα
σωρό κιθαρίστες και απειροελάχιστοι ντράμερ, με αποτέλεσμα ο καθένας από αυτούς
συνήθως να έχει πέρα από μια κύρια
μπάντα και ένα σωρό άλλες μπάντες που
βοηθούσε. Γενικότερα, ούτε και εμείς τα
συγκροτήματα της εποχής ξέραμε πως
λειτουργεί το όλο πράγμα και πώς να
οργανωθούμε σωστά και έτσι πέφταμε
σε ένα σωρό κακοτοπιές και τελικά
μαθαίναμε αφού πρώτα είχαμε πάθει…
Γενικά, το κάθε συγκρότημα έκανε
κάποιες κινήσεις που θεωρούσε
σημαντικές για την προβολή του και ότι
έβγαινε.
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Στον αντίποδα, υπήρχε απίστευτο πάθος για
δημιουργία και ένας ενθουσιασμός, καθώς όλα ήταν
πρωτόγνωρα, που έκανε τις μπάντες να ονειρεύονται
την διάκριση και την επιτυχία. Μάλιστα, αρκετοί
μουσικοί καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να
παρέμβουν και τόσο στους εξωγενείς παράγοντες,
επικεντρωνόντουσαν στην ενίσχυση της μουσικής
τους ταυτότητας και στην βελτίωση των συνθέσεων
του. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βγει αρκετές
κυκλοφορίες διαμάντια από αυτή την περίοδο,
άσχετα με το γεγονός ότι οι περισσότερες παρέμειναν
γνωστές στους κύκλους του underground και δεν έτυχαν ευρύτερης αναγνώρισης και
επιτυχίας. Δυστυχώς, ενώ αρχικά υπήρχε μια πληθώρα από αξιόλογες μπάντες, στο τέλος
έμειναν λίγοι που συνεχίζουν να είναι ουσιαστικά ενεργοί.
Πολλοί είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Βασικά, αρκετοί
απογοητεύτηκαν ή γενικότερα αποφάσισαν να συνεχίσουν αλλιώς την ζωή τους. Επίσης, ο
παράγοντας στρατιωτική θητεία κατέστρεψε αρκετές μπάντες, μιας και το timing είναι
καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία. Γενικά, δεν είναι κάτι το απλό, μιας και
χρειάζεται κάποιος να διαθέτει μεγάλο πείσμα, ψυχικές αντοχές, να θυσιάσει άλλα
πράγματα για να κυνηγήσει το όνειρό του, ενώ είναι και θέμα γενικότερων συγκυριών και
επιλογών.

Beware the presence of …

The Unexpected Guest #2

15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

.

METAL ΣΚΗΝH

κοτεινή

ερίοδος

Γράφει ο Chris Kirk, Flames

Πολλοί έχουν ρωτήσει για την περίοδο των 80’ς στην Ελλάδα. Δεν έχω κάτσει ποτέ να
απαντήσω πλήρως και ούτε και θα το κάνω τώρα, αλλά μετά από πολλές ανακρίβειες που
βλέπω να δημοσιεύονται πιστεύω ότι όταν κάποιος γράφει την ιστορία σου, καλύτερα να
είσαι ΕΚΕΙ.
ΟΙ Flames είτε αρέσει είτε όχι ήταν μια από τις πρώτες μπάντες που εργάστηκαν
σκληρά για να επιβιώσουν στο περιβάλλον των 80’ς και να κάνουν και κάτι καλό στο χώρο.
Τρελαίνομαι όταν βλέπω περιοδικό να κάνει αφιέρωμα στα 80’ς και στην διετία 88-89 να
μην αναφέρει τους Flames καθόλου. Μια διετία όπου οι Flames κυκλοφορούν 2 δίσκους, ο
ένας (Summon the Dead) μάλιστα από ξένη δισκογραφική εταιρία -την γαλλική Black
Dragon- (ήμασταν η πρώτη ελληνική μπάντα με ξένο συμβόλαιο από to 1989 ,επειδή
άκουσα και κάτι κουλά για μια άλλη ελληνική μπάντα που υπέγραψε λένε πρώτη με
γαλλική εταιρία, αλλά το 1993… ουδέν σχόλιο) και με τόσες συναυλίες (Motorhead,
Κreator, Sodom, Running Wild, DRI headliner ελληνική περιοδεία κλπ).
(1) Θίγω το θέμα, σε περίπτωση που δεν κατάλαβες, του νταβατζή στην ενημέρωση.
Απλά, όσο υπάρχουν αυτοί δεν θα υπάρξει ελεύθερη ελληνική μουσική σκηνή για να
δημιουργήσει και να μεγαλουργήσει. Θα προωθούνται μόνο όσοι ο «νταβατζής» θέλει και
οι υπόλοιποι συνήθως απείρως καλύτεροι καλλιτέχνες και μπάντες θα εξαφανίζονται.
Τότε…
ΤΩΡΑ στην εποχή του διαδικτύου, αυτό μπορεί να
διορθωθεί. Αν και στην τελευταία μας συναυλία τον Ιούνιο στο
Fuzz με Sepultura νιώσαμε από τον έντυπο τύπο τι θα πει να
τολμήσεις να βγεις live χωρίς την εύνοια του «προστάτη» για να
γράψει καλό review μετά. Όλη η μπάντα τους γράφουμε στα
αρχίδια μας και δεν μας νοιάζει καθόλου τι θα γράψουν, γιατί
απλά δεν έχουμε μετά από 27 χρόνια ιστορίας να αποδείξουμε
τίποτα. Δεν έχουμε ανάγκη καμία ευνοϊκή κριτική, γιατί ο κόσμος
που μας βλέπει live καταλαβαίνει τι νοιώθει και τι βλέπει, και
εμείς βλέπεις δεν δίνουμε τίποτα λιγότερο στο stage από ένα
οδοστρωτήρα ανελέητου METAL ήχου, που δεν μπορεί κανένα
δήθεν «δημοσιογραφάκι» να μειώσει μετά. Την φυλλάδα του
εκθέτει και μόνο.
(2) Αυτά τα προβλήματα υπήρχαν στα 80’ς και δυστυχώς χάθηκαν πολλές καλές
μπάντες έτσι. Τώρα μεταξύ των γκρουπ υπήρχε ανταγωνισμός αλλά αυτό ήταν καλό γιατί
ανέβαινε ο πήχης και γινόντουσαν πράγματα. Απλά έπρεπε να αποφασίσει κάποιος ότι
αυτό θα το κάνει με 1000 και όχι να είναι με το ένα πόδι μέσα στη μουσική.
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Υπήρχαν δυσκολίες στην
ηχογράφηση , στα στούντιο και
στα live αλλά αποφασίσαμε να τα
κάνουμε όλα από την αρχή μόνοι
μας και ας ακολουθούσαν και
άλλοι. Μοιραία μας έπεσε ο
κλήρος ν α κάνουμε πολλά
πράγματα πρώτοι, Το ότι το 1986
κλείσαμε συναυλίες σε χώρους
μεγάλους όπως η Αυτοκίνηση και
το Club 22 και προσπαθήσαμε να
βάλουμε το metal στα σαλόνια
όπως
λέγαμε,
ήταν
ένας
προσωπικός άθλος. Ομοίως τα live
σε κινηματογράφους, όπως ο
Ελλήσποντος στη Θεσσαλονίκη και το ΜΑΧΙΜ στην Αθήνα ήταν μια πρωτοπορία. Βέβαια,
κάθε μπάντα είχε το δικό της επίπεδο διοργάνωσης όσον αφορά στο stage, τα φωτιστικά,
τα ηχητικά, το promotion,κλπ. Αυτές οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες, ανέβασαν την
ελληνική metal σκηνή και τα τότε γκρουπ. Αυτό όμως που έκανε την διαφορά με μας ήταν
που πήγαμε Γερμανία τον Αύγουστο του 1988 και κανονίσαμε με Sodom να έρθουν Ελλάδα.
Καλά τα live μας με Motorhead, αλλά εδώ μιλάμε για το είδος που παίζαμε. Για πρώτη
φορά το Thrash από την Ευρώπη θα ερχόταν στην Ελλάδα και χαιρόμαστε που συμβάλαμε
σε αυτό. Αν και τελικά τις συναυλίες τις ανέλαβε για αυτονόητους λόγους εταιρία
συναυλιών (DiDi music), σαν Flames δικαιωματικά είμασταν εκεί, συμμετείχαμε στις
προετοιμασίες , προ επικοινωνούσαμε με τα ξένα group και τελικά εκπροσωπήσαμε επάξια
την εγχώρια thrash metal στη σκηνή και στα τρία live που ακολούθησαν με Sodom, Running
Wild και Kreator. Δεν τύχαινε απλά να είμαστε εκεί, συμμετείχαμε και δημιουργούσαμε
καταστάσεις. Για παράδειγμα, από μια ιδέα μας το video των Kreator – Betrayer γυρίστηκε
στην Αθήνα. Πήραμε επ΄ ώμου τα όργανά μας, ντραμς, ενισχυτές, μαρσάλια κλπ. και τα
στήσαμε στο Ηρώδειο(!) για να βιντεοσκοπήσουν τα παιδιά…
Η έλλειψη, λοιπόν, οργανωμένου μάνατζμεντ για συναυλίες με όλη την προσπάθεια
να στηρίζεται τις πλάτες των γκρουπ και να βασίζεται στις φιλότιμες προσπάθειες των
μουσικών, είναι ένας ακόμα λόγος που ‘βάρυνε’ τα βήματα της ελληνικής metal μουσικής
σκηνής. Έπρεπε να είσαι σε συνεχή προσπάθεια. Εμείς για παράδειγμα, όταν μας έφυγε για δικούς του λόγους- ο πρώτος μας τραγουδιστής μετά από 2 δίσκους στο ξεκίνημά μας,
στην ουσία τότε (1986) διαλύσαμε. Σαν γκρουπ όμως δεν το βάλαμε κάτω. Μαζέψαμε τις
δυνάμεις μας, πήραμε νέο τραγουδιστή και χαράξαμε την πιο δημιουργική περίοδο στην
ιστορία μας, αλλά και της ελληνικής metal σκηνής επίστρεψέ μου να νομίζω.

Πολλές μπάντες τότε δυστυχώς εγκατέλειψαν λόγω των αλλαγών στο εσωτερικό τους,
των εξόδων τους (κανείς μας δεν ζούσε από τη μουσική), της έλλειψης υποδομών, του
κόστους μουσικών οργάνων και της μειωμένης πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες ήχου,
στούντιο, δισκογραφικές εταιρείες, κλπ .
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Σε αντίθεση με το εξωτερικό, οι εκεί αντίστοιχες μπάντες ασχολούνταν ΜΟΝΟ με την
μουσική τους και το πως θα περνάνε καλά, αφού ως δια μαγείας κάποιος κανόνιζε πάντα
τις περιοδείες τους, η δισκογραφική εταιρία καθάριζε με τα στούντιο, τα promotion, τα
περιοδικά και τις παραγωγές, και πάντα κάποιος έβαζε χρήματα στο τραπεζικό λογαριασμό
τους… και ξέρεις κάτι ρε γαμώτο μου, ακόμα και έτσι οι ελληνικές μπάντες αξίζανε και
μετράγανε μουσικά περισσότερο από πολλές ξένες. Αλλά δυστυχώς, και εδώ έρχομαι στον
τελευταίο λόγο που γονάτισε την σκηνή, ο έλληνας έχει απύθμενη ξενομανία.. κι έτσι
αγνόησε και δεν υποστήριξε αξιολογότατες ελληνικές μπάντες έναντι αλλοδαπών.. .
Συνοπτικά, ο ντόπιος Τύπος , η έλλειψη υποδομών, η συνεχής επίμονη σε άσχημες
συνθήκες και ένα πρωτόγονο και εχθρικό μουσικό περιβάλλον ήταν το σκηνικό που
δρούσαν τα γκρουπ τότε και πίστεψε με ό,τι έκαναν δεν ήταν λίγο . Ήταν ένας άθλος!
Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να χαιρετήσω όλους τους metal γερόλυκους των 80΄ς,
που είτε συνέχισαν, είτε όχι, και όλους αυτούς που βρεθήκαμε μέσω της μουσικής από
κοντά.

Chris Kirk – Flames
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νήμες

Γράφει ο Necroabyssious, Varathron

Μνήμες, αρκετά χρόνια πίσω για να
θυμηθούμε τα χρυσά χρόνια της δεκαετίας του
’80 και των αρχών της δεκαετίας του ’90.
Υπέροχα χρόνια γεμάτα μουσική και πώρωση.
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή!
Αθήνα 1983, το thrash metal κάνει
δειλά-δειλά την εμφάνισή του και οι δίσκοι -ο
ένας μετά τον άλλοννα έρχονται στο
ΔΙΣΚΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, στο STUDIO 2001 και
στο HAPPENING! Στα επόμενα χρόνια το thrash
metal
ανεβαίνει, αλλά οι περισσότεροι
μεταλλάδες στην Αθήνα είναι χωρισμένοι σε
οπαδούς των Iron Maiden και των Manowar!!!!
Οι χρονιές περνούν, οι Maiden έρχονται στη
Φιλαδέλφεια και στο ΡΟΔΟΝ CLUB μας
επισκέπτονται οι Sodom, οι Destruction και οι
Kreator!
Την εποχή εκείνη η Ελληνική Σκηνή έχει αξιόλογα Heavy Metal συγκροτήματα όπως
οι Crush, οι Rust, oι Flames, οι Vavel και άλλοι. Παράλληλα με αυτά τα συγκροτήματα,
υπάρχουν και κάποια άλλα άγνωστα στο ευρύ κοινό μεν, αλλά με φανατικούς φίλουςοπαδούς. Συγκροτήματα που γεννήθηκαν από το speed-crossover metal, ακραίο thrash και
το Noise/Grind metal. Παιδιά των θεών Napalm Death και των Carcass, αλλά και
underground συγκροτήματα σαν τους Agathocles και Seven Minutes of Nausea! Με αυτές
τις επιρροές δημιουργούνται και έχοντας αλληλογραφία με μπάντες του εξωτερικού και
κάνοντας tape-trading, η underground αυτή σκηνή αρχίζει να αναπτύσσεται! Συγκροτήματα
σαν τους Vomit, Sound Pollution, Rotting Christ, Sadistic Noise προβάρουν και ηχογραφούν
demo-tapes τις οποίες στέλνουν στο εξωτερικό και αρχίζει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον από
έξω προς τα εμάς! Όλοι μια παρέα, σε μια πόλη εκατομμυρίων αυτοί ξεχωρίζουν γιατί
ακούνε αυτή την ιδιαίτερη μουσική που οι υπόλοιποι θεωρούν… θόρυβο!!!!
Πρόβες σε καταγώγια, όπως το προβάδικο του Τσιμπουρλά στη Βικτώρια,
δημιουργούν ιδέες για κάτι πιο περίεργο. Έτσι μετά από μια πρόβα και κάποια φασαρία, ο
Σπύρος –Captain Death (drummer των Sound Pollution) έρχεται έξω να βρει εμένα και τον
Μίμη (Mutilator) για να μας πει την ιδέα του να φτιάξουμε ένα συγκρότημα που να παίζει
σαν Hellhammer, Bathory και Sarcofago. Το όνομα το είχε έτοιμο, «Θα το ονομάσουμε
VARATHRON» μας είπε, «Ελληνικό όνομα και βγάζει και μαυρίλα!!». Έτσι γεννήθηκε το
πρώτο Black Metal συγκρότημα στην Ελλάδα! Ήταν 1988!
Αρχίζουμε να προβάρουμε παίρνοντας στην κιθάρα τον Γιαννάκη
από τους Danger Cross (group-άρα με φανερές επιρροές από Sepultura,
ζόρικοι!!). Ετοιμάζουμε το πρώτο demo και τον νέο ήχο ακολουθούν οι
Rotting Christ, μιας και ο Μίμης ήταν και μπασίστας τους, και οι
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Necromantia –που από Necromancy με Thrash/Death ήχο- μεταλλάσσονται σε κάτι τελείως
διαφορετικό και καταπληκτικό!
Έτσι γεννιέται η Greek Unholy Trinity! Όπως είπα και πριν, ήμασταν μια μεγάλη
παρέα που ακούγαμε τη μουσική μας, προβάραμε μαζί, ανταλλάζαμε διευθύνσεις από
zines, bands του εξωτερικού, βγαίναμε έξω, ετοιμάζαμε flyers ο ένας για τον άλλο και
γενικά υπήρχε ένα δέσιμο, μια κοινή πολιτική –θα λέγαμε- για την προώθηση της μουσικής
μας. Χρυσά, αγνά χρόνια που σαν πωρωμένα παιδιά δημιουργούσαμε μουσική και
διψούσαμε για περισσότερη!!
Οι χρονιές από το 1988 έως το 1995, θα έλεγα είναι τα χρυσά χρόνια με
καταπληκτικές κυκλοφορίες και με νέα ελπιδοφόρα συγκροτήματα. Η σκηνή είναι
ενωμένη, αλλά αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα. Βλέπεις, είναι στη φύση του
Έλληνα μόλις τα πράγματα φύγουν από τα στενά όρια της γειτονιάς να αρχίζουν οι
γκρίνιες, οι συκοφαντίες, οι κουβέντες πισώπλατα, το
«θάψιμο» γενικά! Τα πράγματα εξελίσσονται σχετικά
καλά μέχρι το τέλος της χιλιετίας, αλλά η νέα χιλιετίαδεκαετία που μπαίνει βρίσκει την σκηνή σκόρπια, όπως το
θέτεις. Οι λόγοι; Πολλά πράγματα συσσωρευμένα από τα
προηγούμενα χρόνια. Κάποιες κακές μπάντες, κάποιες
μπάντες που πήραν τα μυαλά τους αέρα, μπάντες που
έπαψαν να supportάρουν τις άλλες μπάντες, εταιρείες και
fanzinάκηδες που το μόνο που κάνανε είναι να
συκοφαντούν μέσα από ζήλεια μεγατόνων. Τότε ήμασταν
λίγοι και καλοί που λένε, τώρα το κοινό έχει μεγαλώσει
και έχει «μολύνει» το feeling που υπήρχε. Αυτό το δέσιμο
ίσως ενοχλούσε κάποιους και βάλθηκαν να το σπάσουν!
Δεν ξέρω, εικασίες κάνω! Πάντως, πάντα θα θυμάμαι με
νοσταλγία τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα βήματα της
ελληνικής Black/Death Metal σκηνής και πίστεψέ με, είμαι
ευτυχισμένος που τα έζησα!
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οοτροπία

Γράφει ο Μάριος Ηλιόπουλος, Nightrage (ex- Exhumation)

Εκείνα τα χρόνια τα πράγματα ήταν πάρα πολύ
δύσκολα για το Metal και ειδικά σε μια χώρα όπως η
Ελλάδα που τότε δεν υπήρχε καθόλου οργάνωση, αλλά
ούτε και βοήθεια από κανέναν. Θυμάμαι τότε
χαρακτηριστικά τους rock-άδες και καλά της εποχής να
μας χλευάζουν επειδή διαλέξαμε να παίξουμε ένα
διαφορετικό και πιο extreme είδος μουσικής. Δεν
υπήρχαν clubs να παίξουμε την μουσική μας και γενικά
υπήρχε ένα πολύ αρνητικό κλίμα στην όλη προσπάθεια
που πηγαίναμε να κάνουμε.
Αν βάλεις μέσα σε όλα αυτά και την συμπεριφορά και γενικά την νοοτροπία από τις
διάφορες μπάντες της εποχής, που κοιτούσαν να είναι οι καλύτεροι του χωριού, και να
έχουν μόνο προσωπικό κέρδος, τότε τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Αυτός είναι και
ένας βασικός λόγος που ακόμα δεν έχουμε κάνει κάτι δυνατό σαν σκηνή σε αυτή την χώρα,
επειδή δυστυχώς αντί να επικροτούμε τις καλές προσπάθειες, τους ρίχνουμε λάσπη πολλές
φορές.
Στην Θεσσαλονίκη, μιας που είναι μια
πόλη μακριά από το κέντρο όπου και γινόταν
όλα τα πράγματα, ήταν ακόμα πιο δύσκολα όλα.
Δεν υπήρχε βασικά τίποτα, μόνο η προσπάθεια
που έκαναν κάποια άτομα για να συνεχίσουν το
έργο τους πάνω στην μουσική. Είχαμε φυσικά
μπάντες που είχαν προοπτικές, αλλά τους έφαγε
η ελληνική πραγματικότητα και επίσης η
προσπάθεια μιας ανούσιας αυτοεπίδειξης
χωρίς καθόλου αντίκρισμα τελικά.
Νομίζω το πρόβλημα βρίσκεται στην προσωπικότητα του Έλληνα μουσικού, όχι τόσο
στην ικανότητα, γιατί αυτή υπάρχει και περισσεύει. Είναι περισσότερο θέμα σωστής
νοοτροπίας και πειθαρχίας, γιατί αν ασχολείσαι με την μουσική, αυτή πρέπει να είναι ο
στόχος σου και όχι άλλα θέματα. Ελπίζω να αλλάξουμε εμείς πρώτα, γιατί αν περιμένουμε
να αλλάξουν τα πράγματα, νομίζω θα περιμένουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Παίζουμε ένα
είδος μουσικής που προωθεί την συναδελφικότητα, αλλά στο τέλος μόνο αυτή δεν
προασπίζουμε, αλλά κοιτάμε μόνο το προσωπικό συμφέρον. Με αυτό τον τρόπο δεν χτίζεις
μια σκηνή, την καταστρέφεις.
Μάριος (Nightrage)
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. Ωραία όλα αυτά, και τώρα τί;
Αρχικά, ελπίζω να γουστάρατε τη φάση αυτή και να βρήκατε την προσπάθειά μου
αρκετά ενημερωτική. Επίσης, ελπίζω να μπήκατε έστω και λίγο στη ψυχοσύνθεση των
καλλιτεχνών σε βαθμό τέτοιο, ώστε να καταλάβετε πώς δημιουργήθηκε αυτός ο ήχος και τί
ρόλο έπαιξε η ελληνική πραγματικότητα στη διαμόρφωσή του. Διαβάζοντας τα κείμενα,
εύκολα γίνονται αντιληπτοί οι παράγοντες που απέτρεψαν το πρώτο metal κύμα να βρέξει
τις ακτές της Ευρώπης.

Και τώρα τι;
Είναι γεγονός ότι είμαστε μια μικρή σε μέγεθος χώρα με πληθυσμό μόλις 9.903.268
κατοίκους [ΕΛΣΤΑΤ], που παράγουμε ελάχιστα προϊόντα αναλογικά με τον φυσικό και
πνευματικό πλούτο μας (φυσικά υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα).
Το Heavy Metal αποτελεί ένα πρώτο «υλικό» που παραμένει εδώ και χρόνια
ανεκμετάλλευτο. Στην Σκανδιναβία το έχουν πάρει πρέφα και το εξάγουν επίσημα, δίνονται
κρατικές επιχορηγήσεις, ενώ μάλιστα στη Νορβηγία είναι το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν
μετά το πετρέλαιο.
Σύμφωνα με έναν metal χάρτη που έχει κυκλοφορήσει τώρα τελευταία στο
διαδίκτυο, o οποίος απεικονίζει τον αριθμό metal συγκροτημάτων ανά 100.000 κατοίκους ,
στη χώρα μας αντιστοιχούν περίπου 15 συγκροτήματα ανά 100.000 κατοίκους! Το «υλικό»
υπάρχει αλλά είναι ακόμα θαμμένο, η έμπνευση φαίνεται τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει
να επιστρέφει, η αισθητική, η τεχνογνωσία και η ποιότητα είναι καλύτερη από κάθε άλλη
χρονιά. Τι λείπει; Ομοψυχία και οργάνωση.

Εικόνα 1 - Metal συγκροτήματα ανά 100.000 κατοίκους. Η Ελλάδα με βαθύ πορτοκαλί
χρώμα είναι μέσα στις 10 πιο «μεταλλικές» χώρες του πλανήτη.
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Μέχρι στιγμής κάναμε μια κίνηση να ενισχύσουμε την Ομοψυχία. Να μάθουμε όλοι
το παρελθόν της σκηνής, να το κατανοήσουμε, να δούμε τα λάθη, να τα αποδεχτούμε, να
συγχωρήσουμε και να ενωθούμε. Στην τελική μια είναι η Metal Σκηνή στην Ελλάδα. Στη
συνέχεια θα ασχοληθούμε με την Οργάνωση.

Η πρόταση.
Όσα συγκροτήματα είναι ενεργά με δισκογραφία, και νιώθουν μέρος της Ελληνικής
Metal Σκηνής, να ενωθούν κάτω από ένα Hellenic Metal Cluster (HMC). Κάθε album και
γενικά κάθε επιτυχία ενός συγκροτήματος θα πιστώνεται και στο HMC και αυτόματα θα
ανεβάζει την συνολική αξία του, ενώ παράλληλα θα ανεβάζει και όλα τα συγκροτήματα που
ανήκουν σε αυτό. Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα αναφέρεται το όνομα ενός
συγκροτήματος από τα ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά κτλ) θα αναφέρεται και ο όρος HMC. Σε
κάθε κυκλοφορία album, θα υπάρχει και ένδειξη HMC με απαίτηση του συγκροτήματος.
Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει θέμα με τις δισκογραφικές, αλλά πιστεύω οι μπάντες μπορούν
να θέσουν ένα τέτοιο όρο αφού δεν επηρεάζει τα έσοδα από τις πωλήσεις. Σε κάθε
άλμπουμ, σε κάθε συναυλία, σε κάθε συνέντευξη λοιπόν θα ακούγεται το όνομα Hellenic
Metal Cluster, και αυτό σιγά –σιγά θα αρχίσει να κουνάει τα παγκόσμια νερά. Θα αρχίσει ο
κόσμος και τα ΜΜΕ να αντιλαμβάνονται ότι εδώ όντως υπάρχει ενεργή σκηνή και δεν κάνει
αστεία. Τώρα, κάθε κυκλοφορία γίνεται αντιληπτή ως μονάδα και μετά χάνεται. Στην
καλύτερη περίπτωση να συμπαρασύρει και μερικές συγγενικές προς τον ήχο ή φιλικές
μπάντες (Εικόνα 4). Με το ΗΜC,οι δεσμοί μεταξύ των συγκροτημάτων γίνονται πιο ισχυροί
και κάθε κυκλοφορία αυτόματα θα συμπαρασύρει όλες τις υπόλοιπες, σε διαφορετικό
βαθμό ίσως, αλλά όλες (Εικόνα 5).
Ίσως είμαι αφελής, αλλά αυτό το μοντέλο λειτουργεί σε πολλούς οργανισμούς με
επιτυχία. Άλλοι τα λένε centers, άλλοι ομίλους, άλλοι ινστιτούτα, άλλοι ξέρω ‘γω τι…
δουλεύει πάντως. Γιατί όχι και εδώ;

Εικόνα 3 – Προτεινόμενο λογότυπο για το H.M.C.
Για να μεταφραστεί η δημοσιότητα σε πωλήσεις, βασική προϋπόθεση για κάθε
συγκρότημα είναι να έχει ενημερωμένα προφίλ σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα (facebook,
myspace, youtube, twitter, instagram, spotify, podcasts, blogs…) και να είναι διαθέσιμα τα
προϊόντα του προς πώληση και σε ψηφιακούς πάγκους. Εν έτη 2012, καλώς ή κακώς, δεν
αρκεί να έχεις μόνο καλό υλικό, καλή παραγωγή, καλό εξώφυλλο και να κυνηγάς τις
συναυλίες, πρέπει να είσαι χωμένος ενεργά και σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.
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Εικόνα 4 – Δεσμοί μεταξύ Ελληνικών Metal συγκροτημάτων, και αναφορές του ονόματός
τους από τα ΜΜΕ σε περίπτωση κυκλοφορίας νέου άλμπουμ.
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Εικόνα 5 – Δεσμοί μεταξύ Ελληνικών Metal συγκροτημάτων που ανήκουν στο HMC, και
αναφορές του ονόματός τους από τα ΜΜΕ σε περίπτωση κυκλοφορίας νέου
άλμπουμ.
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Αν έχετε ερωτήσεις, ή θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο, ή
χρειάζεστε επεξηγήσεις, ή έχετε κάποια επιπλέον ιδέα, ή
ενδιαφέρεστε για την υλοποίηση αυτής της πρότασης, είστε
ευπρόσδεκτοι
να
επικοινωνήσετε
μαζί
μας
(themistoklas@gmail.com).
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