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Αντί προλόγου
Το κάνάμε Γιά Τη μουσικη χρονιά 2012 και αποτέλεσε μία από 
τις πιο επιτυχημένες εκδόσεις της χρονιάς. Φέτος, το επαναλά-
βαμε με μια πραγματικά συλλεκτική έκδοση. Με την πρόθεση 
–μέσα στο χάος της διαδικτυακής ενημέρωσης, η οποία έτσι κι 
αλλιώς αποτελεί και αντικείμενο της καθημερινής δουλειάς 
μας στο www.avopolis.gr– να παραμείνει αυτή «ενθύμιο» στις 
βιβλιοθήκες όλων μας. Είναι πιθανό ότι σε πολλά χρόνια από 
τώρα, παράλληλα με τις δυσάρεστες αναμνήσεις από ένα εφι-
αλτικό οικονομικό περιβάλλον, θα ανατρέχουμε με χαμόγελο 
και νοσταλγία σε όλες αυτές τις σκονισμένες λίστες με τα ονό-
ματα που «κάποτε μας απασχόλησαν» και τα διαμαντάκια που 
θα έχουν χαθεί στο πλήθος αυτών που κάπως, κάπου, κάποτε 
ακούσαμε, αλλά με περισσότερο ενδιαφέρον θα διαβάζουμε 
τα κείμενα για το πώς βλέπαμε όλοι μας την εξέλιξη της μουσι-
κής, μα και την ίδια τη μουσική σ’ αυτές τις εποχές… Δεν ξέρω 
αν θα ανατρέχουμε σε περισπούδαστα άρθρα αιώνιων «ειδι-
κών» σε κάποιο ξεχασμένο URL (ανάμεσα σ’ αυτά και τα δικά 
μας, μιας και εμείς από το χώρο του διαδικτύου προερχόμα-
στε), αλλά πάντα αντιμετωπίζαμε με επιφύλαξη όλα αυτά τα 
αφοριστικά και τους επικήδειους των format και των μέσων. 
Βλέπετε, είναι 2013, και βλέπουμε τον κόσμο να εξαφανίζει τα 
βινύλια του SONIK ή να αγοράζει πανάκριβες, σχεδόν ληστρι-
κές εκδόσεις βινυλίων (σε πολύ δύσκολες εποχές), κόσμος 
μπαίνει με καρότσια στα συνεχή και μηνιαία παζάρια εκποίη-
σης βιβλίου, φορτώνει δεκάδες βιβλία και οι μικροί εκδοτικοί 
οίκοι περνάνε δεύτερη νιότη πουλώντας παλιά βιβλία, ενώ και 
το ότι κρατάτε αυτό το (συλλεκτικό) τεύχος στα χέρια σας ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος τρελός από πίσω που χάνει τα 
χρήματά του ή οι διαφημιστικές που μοιράζουν αφειδώς το 
χρήμα, αλλά στο ότι υπάρχουν 5 με 7 χιλιάδες νοματαίοι που 
πάνε στο περίπτερο κάθε φορά, το αναζητούν και το χρηματο-
δοτούν με τον τρόπο τους. Όλα τα άλλα είναι κουβέντα να γίνε-
ται και θεωρία… Για την εγχώρια μουσική, δε, είναι βέβαιο ότι 

οι μεγάλες, ακριβές και φιλόδοξες παραγωγές για μικρές αγο-
ρές σαν τη δική μας έχουν τελειώσει, αλλά από πίσω υπάρχουν 
δεκάδες μουσικοί και συγκροτήματα που είναι αποφασισμέ-
νοι/α να κάνουν το δικό τους πράγμα, να ακολουθήσουν δύ-
σκολους δρόμους, που δεν είναι τελικά και τόσο μοναχικοί… 
Δεν είναι εύκολο να αποφύγει κανείς τη γκρίνια και να αποβάλ-
λει την ανησυχία στην όποια αλλαγή, όμως η πράξη τα τελευ-
ταία χρόνια έχει δείξει ότι για πάρα πολλά –ακόμα και για εκεί-
να που τόσο εύκολα ξεγράφουμε– υπάρχει πολύς χώρος, ειδι-
κά σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δεν χωρίζεται εύκολα 
σε μεγάλες ομάδες... Με αυτό το σκεπτικό, έχοντας τα τελευ-
ταία χρόνια ανοίξει (όπως και πάρα πολύς κόσμος) πολύ τα 
ακούσματά μας μέσα από μια ομάδα (αυτή του Avopolis.gr και 
του Sonik) της οποίας τα μέλη αλληλοπροτείνουν πράγματα, 
δεν επιμείναμε τόσο στη σύνθεση, όσο στην καταγραφή των 
διαφορετικών τάσεων και απόψεων. Δεν παρασυρθήκαμε, 
θέλω να πιστεύω, από εύκολα συνθήματα αλλαγών (πλην της 
αυτονόητης, του Spotify) και ψύχραιμα καταγράψαμε τον κό-
σμο της μουσικής για τη χρονιά που πέρασε, όσο το δυνατόν 
πιο περιεκτικά και μεστά, χωρίς να βγάζουμε εκτός αναφορές 
για αυτό που ζούμε όλοι μας, αναφορές στην ίδια την καθημε-
ρινότητά μας, ανεξαρτήτως της στάσης του καθένα μας στο 
καθεστώς αυτό της μιζέριας και της διαχείρισής της. Στην έκ-
δοση που κρατάτε στα χέρια σας, θα βρείτε όλα αυτά τα κείμε-
να από κάθε ένα από τους συντελεστές του SONIK, κείμενα 
από υπεύθυνους των ενεργών μουσικών site στη χώρα μας 
που δεν αρκούνται στην αναπαραγωγή δελτίων Τύπου, αλλά 
και κείμενα καλλιτεχνών της εγχώριας και διεθνούς σκηνής, 
μαζί με τις επιλογές μας από το χάος των κομματιών και των 
άλμπουμ του 2013… Για σας ξεκινάει από εδώ η ανάγνωση, για 
μας εδώ ξεκινάει το επόμενο, δύσκολο εγχείρημα, που αφορά 
στην καταγραφή όλων των σημαντικών γεγονότων, άλμπουμ, 
κομματιών από τη δεκαετία του ’90. — ΤΑΣΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
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και η πίτα του βασικού αφιερώματος έμελλε 
να χωριστεί στα δύο, με συνέντευξη του ενός 
και μεγάλο αφιέρωμα για τον δεύτερο.

Οι Black Sabbath, παράλληλα, ανακοινώ-
νουν τη δισκογραφική επιστροφή τους με τα 
αυθεντικά μέλη Ozzy Osbourne, Tony Iommi 
και Geezer Butler, το soundtrack της ταινίας 
Life of Pi κερδίζει τη χρυσή σφαίρα στην κα-
τηγορία Best Score, οι Scorpions συνεχίζουν 
να παίζουν με το «τελευταίο» άλμπουμ, την 
«τελευταία» συναυλία και τα νεύρα μας, 
ακολουθώντας πιστά αυτό που θέλει το ελ-
ληνικό (τους) κοινό και φυσικά το επιτυχημέ-
νο παράδειγμα των Πυξ Λαξ. Οι Daft Punk 
υπογράφουν στην Columbia, όσο εμείς είμα-
στε ανυποψίαστοι για τους όρους αυτής της 
υπογραφής και το τί θα επακολουθήσει στα 
ραδιόφωνα, τα laptop και τα κινητά της υφη-
λίου. Αυτή την αλυσίδα των μεγάλων ονομά-
των, που χαρίζουν ένα ενθουσιασμό και 

προσδοκίες στα κουρασμένα major label 
λίγο πριν τις συγχωνεύσεις, συμπληρώνουν 
οι Depeche Mode, που ανακοινώνουν την κυ-
κλοφορία του άλμπουμ τους (Delta Machine), 
αλλά και τη συναυλία τους στο Terra Vibe, ως 
δεύτερο σταθμό της επικείμενης ευρωπαϊ-
κής περιοδείας τους. Ο δε Morrissey θέλει, 
αλλά δεν μπορεί, συνεχίζοντας τις αναβολές 
στις εμφανίσεις του λόγω προβλημάτων 
υγείας, ενώ οι Primal Scream, με σαφώς πε-
ρισσότερες καταχρήσεις στο ενεργητικό 
τους, και θέλουν και μπορούν, ετοιμάζοντας 
το άλμπουμ More Light και εξακολουθώντας 
να πιστεύουν στο δικό τους rock ’n’ roll, 
άσχετα με το πόσοι άλλοι πιστεύουν σ’ αυτό.

Στα εντός συνόρων, στον κόσμο της (ευ-
ρείας αποδοχής) ποπ, οι Onirama κυκλοφο-
ρούν το video clip του τραγουδιού «Ευτυχώς 
Τρελάθηκα», οι Marsheaux κυκλοφορούν 
ένα teaser του τέταρτου LP τους και στοχεύ-

ουν για άλλη μια φορά στο διεθνές κοινό 
(ούτε το 5% των πωλήσεών τους δεν έρχεται 
από τη χώρα μας, κι αυτό δεν ξέρουμε αν 
είναι καλό ή κακό), οι Μπλε επιστρέφουν με 
ένα single («Εγώ Μπορώ και Μόνη» - «το ίδιο 
και εμείς» λέει το κλισέ σχόλιο από το εγχει-
ρίδιο του έξυπνου μουσικογραφιά) που δί-
νουν δωρεάν από το επίσημο site τους, οι 
Liebe κυκλοφορούν δωρεάν ψηφιακή συλ-
λογή με remix τους σε συνθέσεις άλλων, οι 
Mechanimal απολαμβάνουν το 15λεπτο 
hype των free press, του mic.gr και του 
sonik (που όμως δεν συμμερίζεται ο κό-
σμος) και ετοιμάζονται για την πρώτη τους 
μεγάλη συναυλία για το 2013 στο Fuzz, ενώ 
οι Callas ολοκληρώνουν το νέο τους άλ-
μπουμ, σε παραγωγή Jim Sclavunos και ετοι-
μάζονται για δύο live σε Νέα Υόρκη και Παρί-
σι. Εξωστρέφεια / ανταγωνιστικότητα, επί 
τω έργω και χωρίς ΕΣΠΑ.

33.000 βρετανικες 
οικογενειες πήραν 
το βινύλιο τού Jack 

White ςπιτι τούς, 
το εβαλαν ςτο ραφι 

και δεν ξερούμε ποιες 
απο αύτες ανοιξαν 

τελικα τή ςύςκεύαςια...

ή μούςική χρονια(Αντι)γράφει ο Τάσοσ ΒογιάΤζήσ

Πέρα από τις ανακοινώσεις περί επιρ
ροών των Editors από R.E.M., που 
αποδείχτηκαν στη συνέχεια... μαϊ
μού (συχνό το φαινόμενο), ο Γενά-
ρης του 2013 μπαίνει με τις γνωστές 
ανακοινώσεις πωλήσεων της προη-
γούμενης χρονιάς. Και αφού τα cd είναι 
εκτός της (ενδιαφέρουσας) συζήτησης, ακό-

μα και παγκοσμίως, τα (έστω και πολύ πιο 
χαμηλά σε πωλήσεις) βινύλια μονοπωλούν 
τα νούμερα των «εντυπωσιασμένων» μουσι-
κών μέσων, έστω κι αν οι συλλέκτες του βι-
νυλίου αποτελούν ακόμα μια μικρή (ποσοστι-
αία) μερίδα. Αυτό όμως που αξίζει να σημει-
ώσουμε είναι ότι για πρώτη φορά στη Μ. 

Βρετανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν 
ήταν το Abbey Road των Beatles (ναι, για τα 
’00s μιλάμε) εκείνο το άλμπουμ που πούλη-
σε τα περισσότερα βινύλια, αλλά το Blunder-
buss του Jack White. 33.000 οικογένειες το 
πήραν σπίτι τους, το έβαλαν στο ράφι και 
δεν ξέρουμε ποιες από αυτές άνοιξαν τελικά 
τη συσκευασία... 

Ο Bobby Womack, ο οποίος έχει 
φτάσει να ξεχνάει κομ-
μάτια που έγραψε ο 
ίδιος αλλά και ονόματα 
συνεργατών του (βλ. 

Lana Del Rey), ανακοινώνει 
ότι πάσχει από τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ και κάνει συγκι-
νητικές δηλώσεις περί προ-
σφοράς του στη μουσική 
στο άμεσο μέλλον, «όσο 
θα μπορεί», δεδομένων 

των εκφυλιστικών συνεπειών της ασθένειας. 
Παράλληλα, ο David Bowie ρίχνει στην αγορά 
ξαφνικά το comeback single του, “Where Are 
We Now?” και, χωρίς εκείνο να ανήκει στις 
κορυφαίες στιγμές του, είναι αρκετό για να 
δουλέψει για τα καλά η μηχανή της δισκο-
γραφίας και να πάρουν φωτιά οι προπαραγ-
γελίες για το άλμπουμ The Next Day που θα 
κυκλοφορήσει δύο μήνες μετά. Στο SONIK 
προβληματιζόμαστε για το εξώφυλλο του 

Μαρτίου, καθώς από το Γενάρη 
κυκλοφορεί και το νέο 

(πολύ καλό) single των 
Nick Cave And The 

Bad Seeds, “We No 
Who U R” και ανα-
μένεται και το άλ-
μπουμ. Τελικά, απο-

φασίζουμε ότι θέ-
λουμε όλα τα λεφτά 

Ιανουάριος
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Ο Jack White συνεχίζει να στηρίζει 
έμπρακτα το βινύλιο και την καλή 
μουσική, αγοράζοντας τα δικαιώματα 
για πάνω από 25.000 ηχογραφήσεις 
προπολεμικών blues που θα κυκλο-
φορήσουν προσεχώς και σε φυσική 
μορφή, δηλαδή τα επόμενα 150 
χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη συ
χνότητα με την οποία ξεκίνησε να 
τα διαθέτει. Και δεν ξέρουμε και αν θα 
ισχύουν τα δικαιώματα, εκτός κι αν επεκταθεί 
η διάρκεια αυτών για όλο αυτό το διάστημα, 
πράγμα πιθανό εξαιτίας του ότι δεν θα ξανα-
βγούν ποτέ π.χ. άλλοι Beatles και κάποιοι 
πρέπει να συνεχίσουν να ζουν από αυτούς. 
Παράλληλα (ο White) αναλαμβάνει να είναι το 
κεντρικό πρόσωπο του επερχόμενου εορτα-
σμού της ημέρας του δίσκου και των ανεξάρ-

τητων δισκοπωλείων που 
έμελλε να είναι από τις πιο 
επιτυχημένους εμπορικά 
και επικοινωνιακά. Και (να 
τα λέμε) δεν είναι και 

άσχημο που και που να θυμόμαστε ότι υπάρ-
χει ζωή και εκτός διαδικτύου. Μ’ αυτά και μ’ 
αυτά (τα social και τα media), τα παρακάτω 
απλά λόγια του ιδίου, ακούγονται περιέργως 
ως σοφά: «Ο κόσμος δεν σταμάτησε να προ-
χωρά. Εκεί έξω, κόσμος εξακολουθεί να μιλά 

Είναι ο μήνας που το Billboard δημο-
σιεύει το top των ανθρώπων της μου-
σικής που έβγαλαν τα περισσότερα 
χρήματα την προηγούμενη χρονιά, 
έτσι για να κάνουμε κι εμείς την 
επανάστασή μας επιλέγοντας ποιους 
θα κατεβάσουμε παράνομα, «χτυπώ-
ντας (πάντα) το κεφάλαιο». Madonna, 

Bruce Springsteen και Roger Waters κρα-
τούν τις πρώτες θέσεις, αλλά αυτό που κρα-
τάμε είναι ότι η πλειοψηφία των εσόδων, 
πλέον, έρχεται από τις συναυλίες και όχι από 
τα άλμπουμ ή τα πάσης φύσεως δικαιώματα, 
οπότε είτε κατεβάζουμε παράνομα, είτε όχι 
τα κομμάτια της Madonna, δεν επαναστατού-

με. Σχεδόν 68,9% των εσόδων προέρχεται 
από ζωντανές εμφανίσεις.

Η pop star Anastacia ταλαιπωρείται και 
ξαναδοκιμάζεται από τον καρκίνο του μα-
στού (θα βγει αργότερα και πάλι νικήτρια και 
υγιής), πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Alvin 
Lee, κιθαρίστας και leader των Ten Years 
After (από επιπλοκές επέμβασης που είχε χα-
ρακτηριστεί ως «ρουτίνας»), αλλά και ο 
Ricardo Da Force, MC στις μεγάλες επιτυχίες 
των αγαπημένων KLF, “3am Eternal”, “Last 
Train To Trancentral” και “Justified And 
Ancient”, αλλά και στους N-Trance που βασί-
λευαν στα ευρωπαϊκά chart και τα main-
stream club στα μέσα της δεκαετίας του ‘90. 
Τρίτος στη σειρά, ο Jason Molina αφήνει τον 
μάταιο τούτο κόσμο. Ο αμερικανός singer-
songwriter, που γνωρίσαμε από τους Songs: 
Ohia και Magnolia Electric Co., απεβίωσε, 
προδομένος από τον αλκοολισμό του.

Φεβρουάριος

Μάρτιος

στον κόσμο της showbiz όλα κυλούν παράλλη-
λα με την κρίση - στο show της oprah Winfrey 
εμφανίζεται ο αδερφός της Whitney Houston, 
Michael Houston, και (πουλώντας εαυτόν και μα-
καρίτισσα αδερφή) εξομολογείται ότι εκείνος τη 
μύησε στον κόσμο των ναρκωτικών, ενώ η Kylie 
Minogue ονειρεύεται να κατακτήσει την άμερι-
κή υπογράφοντας στο label του Jay Z. ο Justin 
Timberlake, παράλληλα, έχει πιο άμεσα πλάνα 
και οι προπαραγγελίες του νέου του άλμπουμ σκί-
ζουν, όπως σκίζει και η συλλεκτική έκδοση του 
SONIK για την ιστορία του ελληνικού ροκ (ΟΚ, 
αυτό δεν αναφέρεται στον κόσμο της showbiz) 
που, αν και κυκλοφόρησε το νοέμβριο του 2012, 
επανακυκλοφορεί αυτό το μήνα αποκλειστικά στα 
Public και σχεδόν εξαντλείται. Peter Hook και 
New Order θεωρούν ότι μας αφορά ο καυγάς 
τους και αλληλοδιασταυρώνουν τα ξίφη τους 
για το ποιος εκπροσωπεί το αυθεντικό πνεύμα 
των δεύτερων και ποιος τελικά το κάνει για να 
γεμίσει τα ταμεία του. Και οι δύο προσπαθούν 
μάταια για το πρώτο και φιλότιμα για το δεύτερο. 
Ο Kevin Ayers, ιδρυτικό μέλος των βρετανών Soft 
Machine (μαζί με τον Robert Wyatt στα μέσα των 
’60s), αφήνει την τελευταία του πνοή και δίπλα 
του βρίσκεται σημείωμα που γράφει: “You can’t 
shine if you don’t burn” (και την ένδειξη: μην το 
δοκιμάσετε στο σπίτι). Ο πάλαι ποτέ τραγουδιστής 
του θρυλικού συγκροτήματος της Motown, The 
Temptations, Damon Harris, χάνει τη μάχη με τον 
καρκίνο του προστάτη. 

Στα της ελληνικής αγοράς/σκηνής, πείτε το όπως θέλετε, κυκλοφορεί το πολύ ενδιαφέρον ντεμπούτο 
της Μελεντίνης (ή Melentini) από τη Restless Wind, μετά από μια σειρά δημιουργίας μουσικών έργων 
και εμφανίσεων στο θέατρο. Η ελένη Τσαλιγοπούλου συνεργάζεται ακόμα μια φορά με τον Κώστα 
Λειβαδά στο συμπαθητικό «των Φίλων τα Σπίτια» (ό,τι πρέπει για την εποχή μας), ενώ ο Νίκος Μπιτζέ-
νης μπορεί να καυχιέται ότι το 2013 τον βρίσκει με τρεις κυκλοφορίες στο ενεργητικό του, τόσο με τους 
Mikro και τους Fotonovela (το ντουέτο μαζί με τον Γιώργο Γερανιό) όσο και ως nikonn, το προσωπικό 
του project. Στο συναυλιακό τομέα... μούδιασμα, αλλά και αρκετή δραστηριότητα από την ομάδα της 
Doledrums και του Fuzz, ετοιμασίες για τα live των επόμενων μηνών και μια συναυλία του Paul Banks 
που πέρασε δυστυχώς στα ψιλά και συγκέντρωσε καμιά 300ριά νοματαίους στο Fuzz, εκ των οποίων οι 
200 φημολογείται ότι μπήκαν με προσκλήσεις, για να εξιλεωθεί η εταιρία για το μαλλιοτράβηγμα με 
τους δημοσιογράφους όταν παίζει κάτι «καλό».

το μεγεθος, το ςχήμα, 
ή μύρωδια, ή ύφή 

και ο ήχος ενος διςκού 
βινύλιού... πως να 

το εξήγήςεις ςε εναν 
εφήβο πού δεν γνωριζει 

οτι ειναι μια πιο 
ομορφή μούςική 

εμπειρια απο ενα mouse 
click; - Jack White

δια σου, τον παίρνεις από το χέρι και τον πη-
γαίνεις εκεί».  

Παράλληλα, ο ψηφιακός κόσμος προχω-
ρά ακάθεκτος, με το αμερικάνικο chart να 
περιλαμβάνει πλέον και τα στατιστικά των 
YouTube views. Αναρωτιόμαστε αν θα αλ-
λάζουν εκ των υστέρων τα charts όταν 
ανακαλύπτονται τα ψεύτικα «παιξίματα».

Ετσι, ξαφνικά, οι My Bloody Valentine 
κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο m b v 
από το website της μπάντας, www.my-
bloodyvalentine.org. Φαίνεται, όμως, ότι 
δεν ήταν και τόσο προετοιμασμένοι τεχνι-
κά για την κοσμοσυρροή στo site τους, με 
αποτέλεσμα αυτό να καταρρεύσει. Η συ-
νεργασία Queens of the Stone Age και 
Elton John δεν θα μπορούσε να βρίσκεται 
σε κανένα καζαμία του 2013. Το MiniDisc 
μας αφήνει για τα καλά και ευτυχώς που 
έβγαλε την ανακοίνωση, γιατί νομίζαμε ότι 
ήδη είχε σταματήσει να παράγεται.

μεταξύ του face-to-face, να αλλάζει ιδέες. Τα 
art house προβάλλουν ταινίες, κόσμος πίνει 
καφέ και συζητάει, γυναίκες και άντρες εξακο-
λουθούν να μπερδεύουν ο ένας τον άλλον και 
τα δισκοπωλεία πουλάνε δίσκους γεμάτους 
ψυχή, τους οποίους δεν έχετε αισθανθεί. Γιατί 
λοιπόν επιλέγουμε να κρυβόμαστε στις σπη-
λιές μας;» αναρωτιέται, ανεβάζοντας το ηθικό 
των κουρασμένων βινυλιο-συλλεκτών, συνεχί-
ζοντας: «Γνωρίζουμε καλύτερα. Ή τουλάχιστον 
θα έπρεπε. Χρειάζεται να επανεκπαιδεύσουμε 
τους εαυτούς μας στην ανθρώπινη αλληλεπί-
δραση, αλλά και τη διαφορά μεταξύ του 
download ενός κομματιού σε έναν υπολογιστή 
και της συζήτησης με άλλους ανθρώπους ή 
ακόμα και τον ενθουσιασμό με τη μουσική που 
κρατάς στα χέρια σου και μπορείς να μοιρα-
στείς με άλλους. Το μέγεθος, το σχήμα, η μυ-
ρωδιά, η υφή και ο ήχος ενός δίσκου βινυλί-
ου... Πως να το εξηγήσεις σε έναν έφηβο που 
δεν γνωρίζει ότι είναι μια πιο όμορφη μουσική 
εμπειρία από ένα mouse click; Παίρνεις τα πό-
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να διωχθώ από μια μπάντα που εγώ ίδρυσα, 
ήμουν ο frontman και συν-έγραψα πολλά από 
τα μεγαλύτερα hits». Στις 9 του μακαρίτη, άλ-
λος μπήκε μες το σπίτι. Ο Irvine Welsh είναι 
και πάλι στα πάνω του διεθνώς, ένεκα των 
εικοσάχρονων του εμβληματικού Trainspot-
ting και χαίρεται με τη χρήση του sequel 
Porno για τις ανάγκες της ταινίας που θα γυ-
ρίζει ο Danny Boyle για τα επόμενα τρία χρό-
νια, ως γεφύρι της Άρτας. Ταυτόχρονα κυκλο-
φορεί το prequel του Trainspotting (Skag 
Boys) στο εξωτερικό και δέχεται διθυραμβι-
κές κριτικές, βιβλίο που όλο λέμε ότι θα το 
εκδώσουμε, μα είναι σε παρόμοια μοίρα (κα-
θυστερήσεων) με το γνωστό γεφύρι αλλά και 
το Chinese Democracy των Guns N’ Roses, 
πριν κυκλοφορήσει. Ελπίζουμε τουλάχιστον 
να μην έχει την αποδοχή του τελευταίου, 
όταν θα βγει με το καλό, το 2014. Και μια που 
λέμε για Guns N’ Roses, ο Axl γίνεται αντικεί-
μενο δημοσιευμάτων τον ίδιο μήνα, πετώ-
ντας το (ασύρματο) μικρόφωνό του στο κοι-
νό. Όμως ο fan στον οποίο προσγειώθηκε το 
μικρόφωνο, μόνο τυχερός δεν ήταν: Ο 
39χρονος Darren Wright το δέχθηκε στο στό-
μα και είδε τα δύο μπροστινά του δόντια να 
σπάνε. «Με όλα τα φώτα και τα βεγγαλικά, 
δεν μπορούσα να δω τίποτα. Το επόμενο 
πράγμα που είδα ήταν ότι είχα χτυπηθεί στο 
στόμα. Νόμιζα ότι κάποιος μου είχε ρίξει 
μπουνιά. Μου πήρε μερικά δευτερόλεπτα για 
να συνειδητοποιήσω τί συνέβαινε. Ένιωθα 
κομμάτια από τα δόντια μου στο στόμα μου», 
είπε ο άτυχος fan.

Στα εντός συνόρων, στην Τεχνόπολη του 
Δήμου Αθηναίων λαμβάνει χώρα η εκδήλωση 
Vinyl Is Back και κυκλοφορεί η νέα δωρεάν 
ψηφιακή συλλογή της Spinalonga Records. 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος παίζει στο Gagarin 
205 (ναι, στο Gagarin) και αρχικά διαπιστώ-
νουμε μια αιωρούμενη διστακτικότητα στην 
ατμόσφαιρα, το πράγμα δεν έπαιρνε φωτιά 
ούτε από τη μεριά του κοινού. Χρειάζεται να 
φτάσουμε στο δέκατο τραγούδι, μια καταιγι-
στική εκτέλεση της «Μαύρης Θάλασσας», για 
να ακουστεί το πρώτο πραγματικά ενθουσιώ-
δες χειροκρότημα. Από εκεί και πέρα, το 
νερό μπαίνει στο αυλάκι... Στο τέλος χαρίζει 
και το indie κους-κους: λίγο πριν αποχωρήσει 
από τη σκηνή, ο «πατέρας» των ελλήνων τρα-
γουδοποιών σκύβει και χαιρετίζει δια χειρα-
ψίας τη Μόνικα, η οποία παρακολουθεί ευλα-
βικά τη συναυλία από την πρώτη σειρά, προ-
κειμένου να λάβει το «χρίσμα». Στο τέλος του 
μήνα, το Gagarin 205 γιορτάζει τα δέκα χρό-
νια του με ένα τριήμερο φεστιβάλ με 15 Έλλη-
νες καλλιτέχνες, υπό την επιμέλεια του The 
Boy και με δωρεάν είσοδο.
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Η Θάτσερ αφήνει τούτο τον κόσμο 
και ο Morrissey γράφει τον επι
κήδειο: «Η Θάτσερ έχει μείνει στη ιστορία 

ως η Σιδηρά Κυρία μόνο και μόνο για το πεί-
σμα της και για την επίμονη άρνηση της να 
ακούσει και να καταλάβει τους άλλους. Η 
κάθε της κίνηση ήταν φορέας αρνητισμού. 
Κατέστρεψε τις βιομηχανικές μονάδες πα-
ραγωγής, μισούσε τους ανθρακωρύχους, 
απεχθανόταν τις τέχνες, μισούσε τους Ιρ-
λανδούς Μαχητές της Ελευθερίας και τους 
άφησε να σβήσουν, απεχθανόταν τους 
φτωχούς και δεν έκανε τίποτα για να τους 
ενισχύσει, μισούσε την Greenpeace και 
τους υπέρμαχους της οικολογίας, ήταν η 
μόνη ευρωπαία ηγέτης που αντιτάχθηκε 
στην απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντο-
στού, είχε στείρο πνεύμα και καρδιά από 
πάγο, και τελικά την απομάκρυνε το ίδιο της 
το επιτελείο. Σιδηρά Κυρία; Όχι. Βάρβαρη 
Κυρία; Ναι. [...] Η πλειοψηφία των εργαζό-
μενων Βρετανών την έχουν ήδη ξεχάσει και 
στην Αργεντινή θα γιορτάζουν το θάνατό 
της. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά 
τους, η Θάτσερ ήταν ο τρόμος προσωπο-
ποιημένος, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς».

Το SONIK βρίσκεται στο Michelberger 
Hotel του Βερολίνου, όπου οι National παί-
ζουν τα νέα τους κομμάτια και τους μιλά για 
35 λεπτά εφ όλης της ύλης. Ο Mick Jagger 
παραδέχεται ότι θέλει να βγάλουν νέο άλ-
μπουμ οι Rolling Stones, αλλά στα live τους 
δεν ενδιαφέρεται κανείς για το νέο υλικό 
και πέφτουν αμέτρητα χασμουρητά, ενώ ο 
κόσμος δυσανασχετεί καθώς (λέμε εμείς) 
πληρώνει που πληρώνει 8-10 δολάρια το 
κομμάτι (και σύνολο 200 δολάρια το εισιτή-
ριο), τουλάχιστον απαιτεί να είναι από τα 
παλιά και καλά - και ποιος του δίνει άδικο; 
Πτώση φαίνεται να έχουν οι a-la-carte 
download πωλήσεις κομματιών, σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά και για πρώτη 
φορά από την εμφάνισή τους. Το streaming 
ανεβαίνει. Διαβάζουμε ότι κατά 78% αυξή-
θηκαν οι πωλήσεις βινυλίου το πρώτο τρίμη-
νο του 2013 στη Μεγάλη Βρετανία και οι 
προοπτικές είναι ακόμα μεγαλύτερες με το 
νέο κομμάτι των Daft Punk “Get Lucky” που 
κυκλοφορεί αυτό το μήνα. Ακόμα πιο σημα-
ντικό είναι το ποιες ηλικίες οδηγούν τις πω-
λήσεις του βινυλίου σε αύξηση. Αυτές του 
ηλικιακού group (όπως λένε και οι διαφημι-
στές) 18-24 έχουν τα πρωτεία. 

R.I.P. για τον Phil Ramone, τον θρυλικό μου-
σικό παραγωγό, R.I.P. και για τον πάλαι ποτέ 
μπασίστα των Deftones, Chi Cheng, τον αμερι-
κανό folk μουσικό (που άνοιξε το Woodstock 
festival το 1969) Richie Havens, τον Storm 
Thorgerson (designer του εμβληματικού εξω-
φύλλου του The Dark Side Of The Moon των 
Pink Floyd) και την Chrissy Amphlett, frontman 
του αυστραλέζικου γκρουπ The Divinyls. Η 
sexy τότε τραγουδίστρια του περίφημου “I 
Touch Myself”, που ακούγαμε όλο το 1991, 
έπασχε από καρκίνο του μαστού αλλά και 
σκλήρυνση κατά πλάκας.

H Inner Ear έχει μαζέψει όλο τον κόσμο, 
αλλά λείπει από τη συλλογή της ο Παύλος 
Παυλίδης. Τον αγοράζει κι έτσι δεν χρειάζε-
ται να τον ανταλλάξει με κάποιον που έχει 

Απρίλιος

Δεκατέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του 
πρώτου τους άλμπουμ, το Έργο Που Παίζουν τα 
Μάτια Σου, οι Όναρ μας ξανασυστήνονται με ένα 
ανανεωμένο σχήμα και ένα νέο τραγούδι με τη 
φωνή του Λευτέρη Πλιάτσικα. ο Τζίμης Πανούσης 
εμφανίζεται στο Troika Club και ξεσπούν γνώρι-
μες συζητήσεις. «Μα πώς μπορείς να δηλώνεις 
άριστερός και να μου χρεώνεις το μπουκάλι 
140 ευρώ»; Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα 
ακούσεις για τον Πανούση. Και παρ’ ότι μπορείς 
να αντιτείνεις πολλά στο παραπάνω επιχείρημα 
(ουδείς σε αναγκάζει να πας, κανένας μαγαζάτο-
ρας δεν λέει όχι σε λίγα περισσότερα έσοδα αν η 
υψηλή προσέλευση μοιάζει εξασφαλισμένη κλπ.), 
η ουσία είναι ότι το θέαμα που προσφέρει ο Πα-
νούσης δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι κάτι το 
μοναδικό, κάτι θαρραλέο και αυτόφωτο.

ο τζιμής πανούςής 
εμφανιζεται ςτο troika 

club και ξεςπούν 
γνωριμες ςύζήτήςεις. 

«μα πως μπορεις 
να δήλωνεις αριςτερος 

και να μού χρεωνεις 
το μπούκαλι 140 εύρω;»

O Moz, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημά-
των υγείας του, ακυρώνει οριστικά το υπόλοι-
πο της αμερικάνικης περιοδείας του και ετοι-
μάζεται για την έκδοση της αυτοβιογραφίας 
του, η οποία τα χώνει σε όλους και σε όλα. Ο 
James Murphy δουλεύει με τους Arcade Fire 
και η δισκογραφική του David Bowie τρίβει 
τα χέρια της με την πορεία του άλμπουμ του 
βετεράνου καλλιτέχνη στα chart όλου του κό-
σμου. Την ίδια ώρα, στον ψηφιακό κόσμο, η 
Rihanna περνά μπροστά από τον Justin 
Bieber στα δισεκατομμύρια των views του 
YouTube, ενώ στο σύμπαν των superstar ο 
Nelly μιλάει για Πόρσε στο νέο του single - 
σαφώς πιο έντιμο από το να ραπάρεις για τη 
χώρα σου, δίπλα σε λάτρεις των παλιών κα-
λών εποχών του Παπαδόπουλου, με συνο-
δεία λουλουδιών (πλην παπαρούνας). 

Οι Stone Temple Pilots καταφέρνουν πα-
λεύοντας να έρθουν ξανά στην επικαιρότητα, 
αυτή τη φορά ξαποστέλνοντας τον ίδιο τους 
τον τραγουδιστή, Scott Weiland. Ο τελευταί-
ος δηλώνει εύστοχα: «Δεν ξέρω πώς μπορώ 

ςύναύλιακα ο κινεζος 
(chinese man) καταφερνει 
και εχει τή λιοςιων 
ήμικλειςτή ςε φαςή 
ςύγκεντρωςής και τα 
πεζοδρομια ςε ςεβαςτή 
ακτινα καβαλήμενα 
παντοιοτροπως. λαϊκο 
προςκύνήμα και γεματο 
ταμειο.
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Συναυλιακά, ο Κινέζος (Chinese Man) κα-
ταφέρνει και έχει τη Λιοσίων ημίκλειστη σε 
φάση συγκέντρωσης και τα πεζοδρόμια σε 
σεβαστή ακτίνα καβαλημένα παντοιοτρό-
πως. Λαϊκό προσκύνημα και γεμάτο ταμείο. 
Άλλο λαϊκό προσκύνημα λαμβάνει χώρα στο 
Παλλάς, στους Δαίμονες. Η νέα παράσταση 
είναι άλλη κλάση, άλλη κατηγορία, γράφου-
με στο Avopolis. Η εκμετάλλευση και των τρι-
ών διαστάσεων της σκηνής απ’ τον Γιάννη 
Κακλέα είναι η πιο άμεσα αισθητή σκηνοθετι-
κή παρέμβαση. «Η ενορχηστρωτική επικαιρο-
ποίηση (ή τελοσπάντων διαφοροποίηση), 
όμως, δεν υπήρξε προτεραιότητα», όπως ση-
μειώνει ο (παντός καιρού) απεσταλμένος 
μας, Διονύσης Κοτταρίδης.

Οι Koza Mostra, μαζί με τον Αγάθω
να, κατακτούν την έκτη θέση στο δι-
αγωνισμό της Eurovision και για ένα 
μήνα ψάχνουμε συντάκτη μας, ο 
οποίος ακολουθούσε τους πρώτους ως 
groupie (το ξεπεράσαμε κι αυτό). Η 

Lauryn Hill τιμω-
ρείται με τρεις 
μήνες στης φυ-
λακής τα σίδερα 
για μη πληρωμή 

φόρων, τα μεγαλοστελέχη της RIAA μάς μι-
λούν για την κρίση της δισκογραφίας την ίδια 
ώρα που εισπράττουν εκατοντάδες χιλιάδες 
δολάρια (κάτι σας θυμίζει, ε;), στον κόσμο 
των star (και του Star, πριν το αναλάβει ο Χα-
τζηνικολάου) η Rihanna παραπέει (ένεκα του 
χωρισμού της με τον rapper Chris Brown) και 
έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα τη μουσική, ενώ 
από την άλλη πλευρά οι Boards Of Canada κά-
νουν περήφανους όλους τους υπομονετικούς 
και πιστούς 30+ (και μια δεκαετία ακόμα) fan 
τους, με το πρώτο δείγμα του αριστουργημα-
τικού Tomorrow’s Harvest που θα κυκλοφορή-
σει λίγο μετά. Αλλά το “fastest selling album” 
του 2013 δεν είναι άλλο από το Random 
Access Memories των Daft Punk, που σκίζει 

άυτό το μήνα ανακοινώνεται το νέο όνομα και 
σήμα της δισκογραφικής εταιρείας Cobalt 
Music, όπως μετονομάζεται πλέον το δισκογραφι-
κό σχήμα που λειτουργούσε ως Universal Music 
Greece, ύστερα από την εξαγορά του από εταιρεία 
συμφερόντων του έλληνα επενδυτή (δυο λέξεις 
που μαζί συνιστούν σύντομο ανέκδοτο, πλέον, στη 
χώρα και το περιβάλλον που ζούμε) και επί πολ-
λά χρόνια υψηλόβαθμου στελέχους της διεθνούς 
δισκογραφίας, κ. Βίκτωρα Αντίππα. H δισκογραφι-
κή εταιρεία συνεχίζει να κατέχει πολύ σημαντικό 
μερίδιο στη μουσική αγορά, αντιπροσωπεύοντας 
ένα σημαντικό portfolio (Μιχάλης Χατζηγιάννης, 
νίκος Βέρτης, νότης Σφακιανάκης, Πάνος Κιά-
μος, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Αλκίνοος ιωαννίδης, 
νίκος Πορτοκάλογλου, Goin’ Through, Μέλιsses). 
άν διέθετε και τμήμα επικοινωνίας που, αντί να 
στοχάζεται περί του ποιο είναι μουσικό site και 
ποιο όχι, έκανε και τη δουλειά του, όλα θα ήταν 
πιο απλά. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δου-
λειές κλείνονται. ο Νότης σφακιανάκης, για πα-
ράδειγμα, τα βρίσκει με τους συστεγασμένους 
Goin’ Through, στο τέλος της χρονιάς. 

Ξεκινά τη λειτουργία του το to-
radiofono.gr, μια από τις ελάχι-
στες προσπάθειας ραδιοφώνου 
επαγγελμα τικών προδιαγραφών 
στο web. Με την ομάδα του πα-
λιού «Μελωδία 99.2». Ο Δημήτρης 
Κανελλόπουλος βγάζει ένα απολαυ-
στικό χάρτη των FM στο e-tetradio.gr. 
Ακολουθούν μερικά από τα σχόλιά του...

1ο Πρόγραμμα: Παρακαλούνται τα γεγο-
νότα να συμβαίνουν μέχρι τις 8 το 
βράδυ γιατί μετά το ενημερω-
τικό ραδιόφωνο της ΕΡτ 
κατεβάζει ρολά.

ρυθμός: Άντεξε τη φυγή 
του Μάκη Πουνέντη, λαϊ-
κο-ποπ μουσική, life style 
κ.ο.κ. Για όσους κλείνουν 
τραπέζι στο Ρομέο.

DeeJay: Με τη σφρα-
γίδα του... αειθαλούς 
Μιχάλη τσαουσόπου-
λου. Απαγορεύεται η 
ακρόαση στους άνω 
των 16 ετών.

Love Radio: Ο σταθ-
μός του έρωτα σε μία 
πόλη, μάλλον αντιε-
ρωτική πια.

εμπορικά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται. Διαπιστώ-
νουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστι-
κά και μόνο το άλμπουμ ως format.

Ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των 
Slayer, Jeff Hanneman, αφήνει την τελευταία 
του πνοή από ηπατική ανεπάρκεια, σε ηλικία 
μόλις 49 ετών, και ο Dave Gahan των Depeche 
Mode μιλά ανοικτά για τη μάχη του με τον 
καρκίνο: O ίδιος ένιωσε χάλια λίγο πριν εμ-
φανιστούν οι Depeche Mode στην Ελλάδα το 
2009 και, όπως θυμόμαστε όλοι, μεταφέρθη-
κε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με αποτέλε-
σμα να ακυρωθεί η πολυαναμενόμενη (τότε) 
συναυλία τους. Τη μάχη με τον καρκίνο χάνει 
ο (θρύλος) Ray Manzarek, κιμπορντίστας και 
ιδρυτικό μέλος των Doors.

Στα εγχώρια, στη θέση των θρυλικών Ziggy 
Was, που μας άφησαν στα τέλη της δεκαετί-
ας του ’90, έχουμε τους Clerks’ Conspiracy. 
Πιάνουν το νήμα 15 χρόνια μετά και το τραβά-
νε προς όλες τις κατευθύνσεις. Η May 
Roosevelt κυκλοφορεί μουσικές συνθέσεις 
εμπνευσμένες από το λόγο του Ντίνου Χρι-
στιανόπουλου και εντυπωσιάζει – ενώ οι 
Κόρε. Ύδρο κατεβαίνουν στα μέρη του Gaga-
rin 205 για 800 πιστούς και για να… «καεί το 
πελεκούδι» με τις συνήθεις υπερβολές, τα 
σκισμένα πουκάμισα και… «δε συμμαζεύε-
ται» (και, πράγματι, δε συμμαζεύεται ο Κα-
ραμπεάζης). 

Παράλληλα, πλήθος νέων καλλιτεχνών 
συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ Πολλής Μου-
σικής, υπό την επίβλεψη του Αλέξανδρου 
Βούλγαρη (The Boy), το οποίο διαδραματίζε-
ται παράλληλα σε δύο χώρους του Six d.o.g.s. 
Οι μουσικογραφιάδες εξοπλίζονται με μπλο-
κάκια (οι πιο παραδοσιακοί) ή tablet για τις 
σημειώσεις τους (74 ήταν οι συμμετέχοντες, 
ζωή να ’χουνε), οι χώροι ελέγχονται εξονυχι-
στικά για τοποθέτηση βόμβας μαζικής εξό-
ντωσης του συγκεντρωμένου κοινού από το 

διπλό. Οι Wise Lines συνεχίζουν να χτυπούν 
με ατέλειωτα E.P. και ζωντανές εμφανίσεις, η 
Athens Voice επιλέγει τα 100+1 πιο επιδρα-
στικά πρόσωπα στη μουσική σήμερα (εν Ελ-
λάδι), και ο μικρόκοσμός μας μεγαλώνει 
κατά τι το εγώ του (είτε είναι εκτός, είτε είναι 
εκτός της λίστας), ενώ η Μόνικα κυκλοφορεί 
ένα EP (Primal) που περιλαμβάνει τα τραγού-
δια που γράφτηκαν για την ομώνυμη παρά-
σταση στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Τα 
κομμάτια του άλμπουμ Μετακόμιση Τώρα της 
Ελεωνόρας Ζουγανέλη ακούγονται γενικώς 
και το ίδιο το άλμπουμ σκαρφαλώνει στην 
πρώτη θέση των πωλήσεων στο chart των 
itunes. Σωκράτης Μάλαμας και Βασίλης Καρ-
ράς συνεργάζονται και βρίσκουμε θέμα και 
πάλι, αλλά το κομμάτι το ξεχνάμε όλοι όσο 
γρήγορα φτιάχτηκε, ενώ η Alltogethernow 
κυκλοφορεί μεγαλοβδομαδιάτικα το καινού-
ριο βιβλίο - cd του Γιάννη Αγγελάκα με τίτλο 
Η Γελαστή Ανηφόρα – βοήθειά μας. Οι Κόρε 
Ύδρο κυκλοφορούν τις Απλές Ασκήσεις Στον 
Υπαρξισμό τους, ηχογραφημένες ζωντανά 
στο νέο στούντιο του συγκροτήματος στην 
Κέρκυρα, «μέσα στο κλίμα της γενικότερης 
κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας». Η 
Puzzlemusik οργανώνει το πρώτο (ομώνυμο) 
φεστιβάλ. 

πλήθος νεων καλλιτεχνων ςύμμετεχούν ςτο 2ο 
φεςτιβαλ πολλής μούςικής, ςτο six d.o.g.s. 

οι μούςικογραφιαδες εξοπλιζονται με μπλοκακια 
ή tablet για τις ςήμειωςεις τούς (74 ήταν 

οι ςύμμετεχοντες, ζωή να ‘χούνε), οι χωροι 
ελεγχονται εξονύχιςτικα για τοποθετήςή βομβας 

μαζικής εξοντωςής τού ςύγκεντρωμενού κοινού 
απο το κινήμα των αντι-hipsters κι ετςι ολα 

κύλούν ομαλα και χωρις παρατραγούδα. 

Μάιος
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κίνημα των αντι-hipsters κι έτσι όλα κυ-
λούν ομαλά και χωρίς παρατράγουδα. 
Ούτε και ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ 
έμελλε να σταθεί εμπόδιο στην αθρόα 
προσέλευση, αν και ο Συμβουλίδης πιάνε-
ται με ραδιοφωνάκι και ακουστικά, τη 
στιγμή που πανηγυρίζει για την κούπα της 
Μπάγερν. 

Βέβαια, όλοι αυτοί δεν πιάνουν ούτε 
κατά διάνοια των αριθμό των 25.000 που 
ταξιδεύουν με καραβάνια ως τη Μαλακά-
σα για το «συναυλιακό γεγονός του 2013», 
αυτό των Depeche Mode. Τα ρεπορτάζ εκεί 
δεν αναλώνονται τόσο στο ότι έπαιξε πολ-
λά τραγούδια από το Delta Machine, που 
γνωρίζαμε όλοι μας ότι θα ξεχάσουμε σε 
λίγους μήνες, αλλά σε σημαντικές λεπτο-
μέρειες του live, όπως το σοβαρό θέμα 
ροής της επάνω πύλης του χώρου και το 
μπλέξιμο της ουράς της εισόδου με εκείνη 
της έκδοσης εισιτηρίων. Κυρίως, όμως, δί-
νεται έμφαση στο εκούσια αποτυχημένο 
σύστημα με τα barcodes, το οποίο δεν 
στοιχίζει στις συναυλιακές εταιρίες, καθώς 
σχεδόν ποτέ δεν λειτουργεί και έτσι οι τε-
λευταίες εισπράττουν ανελλιπώς αποζημι-
ώσεις από τις εταιρίες hardware και 
software για διαφυγόντα (εισιτήρια και) 
κέρδη, ενώ παράλληλα ευχαριστεί και 
τους fans γιατί... στην αναμπουμπούλα χαί-
ρεται και ο λύκος, όπως όλοι ξέρουμε. Και 
το κερασάκι: φήμες αναφέρουν ότι επιτή-
δειοι και ανταγωνιστές πωλούν έναντι προ-
σιτής τιμής στο κοινό εισιτήρια που μπερ-
δεύουν τα μηχανήματα. Κάτι τέτοια έχουν 

Το Sonik και το Avopolis.gr ξεκινούν τη συνερ-
γασία τους με τη διεθνή πλατφόρμα Music2Deal 
και μέσα σε ένα μήνα παίρνουν τα εύσημα, κα-
θώς οι έλληνες χρήστες είναι έβδομοι στη λίστα 
των χωρών σε επισκέψεις. το Music2Deal είναι 
μια μουσική διαδικτυακή κοινότητα που αποτελεί 
σημείο συνάντησης για δισκογραφικές εταιρείες, 
μουσικούς, μάνατζερ, παραγωγούς, καθώς και για 
οποιονδήποτε εργάζεται στη μουσική βιομηχανία. 
σε αντίθεση με το Facebook και το LinkedIn, το 
Music2Deal είναι μια κλειστή Β2Β κοινότητα 
όπου κάθε νέα εγγραφή ελέγχεται από τους το-
πικούς εκπροσώπους της κάθε περιοχής (χώρας) 
του Music2Deal.

συνήθως ως αποτέλεσμα την αργοπορία 
του συντάκτη του Avopolis, ενώ στα μικρά 
live προσθέτουμε την κίνηση, την πρωϊνή 
δουλειά και το θερμοσίφωνα που δεν ήταν 
αναμμένος. Οι πιο ψαγμένοι, βέβαια, ανα-
μένουν την εμφάνιση των Swans στο Fuzz, 
οι οποίοι δεν ήταν και Black Angels βέβαια 
για να μπορούν να παιχτούν από τον Εν 
Λευκώ ανά μισάωρο, αλλά παρόλα αυτά το 
μαγαζί (τί περίεργο;) ήταν κατάμεστο και η 
μπάντα για άλλη μια φορά απίστευτη 
(παρά τις συγκρίσεις με την προηγούμενη 
φορά και παρά το ότι έλειπε αυτή τη φορά 
το στοιχείο της έκπληξης). Στον ίδιο χώρο, 
μια εβδομάδα μετά, βρέθηκαν οι Resi-
dents. Βλέποντάς τους στη σκηνή καταλά-
βαμε για ακόμα μία φορά την πηγή του 
κοινωνικού χιούμορ, τη μήτρα που γέννη-
σε καλλιτέχνες σαν τον Frank Zappa, τους 
Fugs ή τον Richard G. Brautigan...

δεκαετίας του ’80 (Διατάραξη Κοινής Ησυ-
χίας και Συνταγή Αντί Θανάτου).

Τα νέα για τις υποθέσεις σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών από 
τον frontman των Lostprophets, Ian Watkins, 
σοκάρουν. Ανάμεσα στις κατηγορίες είναι 
και εκείνη για το βιασμό μωρού ενός έτους - 
δεν το χωράει ο νους μας, πραγματικά, αλλά 
(όπως είπε και ο Στυλιανός Τζιρίτας) για κάτι 
τέτοια αρχίζουμε και ξανασκεφτόμαστε τη 
θανατική ποινή. Τα σχέδια για την επερχόμε-
νη περιοδεία τους αναγκάζονται να ακυρώ-
σουν οι Sharon Jones And The Dap-Kings 
μετά τη διάγνωση της Sharon Jones με καρκί-
νο. Ευτυχώς, αργότερα αναρρώνει. Ανακοι-
νώνεται ότι Lou Reed έχει υποβληθεί σε με-
ταμόσχευση ήπατος και βρίσκεται (επίσης) 
σε διαδικασία ανάρρωσης, αν και η γυναίκα 
του Laurie μας δίνει το hint: μάλλον δεν θα 
καταφέρει να αναρρώσει πλήρως από αυτό. 
Κάνεις ότι δεν το άκουσες.

H Kim Deal εγκαταλείπει τους Pixies, τα 
προβλήματα υγείας του Lemmy Kilmister 
αναγκάζουν τελικά τους Motorhead να 
ακυρώσουν τις εμφανίσεις τους αυτό το κα-
λοκαίρι και ο κιθαρίστας του David Bowie, 
Earl Slick, διαλύει τις φήμες περί περιοδεί-
ας του πρώτου και πρέπει να το πάρουμε κι 
εμείς απόφαση. Ο James Murphy συνεχίζει 
το (μάλλον... ατυχές, όσον αφορά στις 
προσδοκίες που δημιούργησε και που 
έπληξαν τελικά την τελική αποδοχή του) 
promo για το επερχόμενο άλμπουμ των 
Arcade Fire, χαρακτηρίζοντάς το... «πραγ-
ματικά καταπληκτικό», ενώ απόλυτοι βασι-
λιάδες των charts είναι αυτό το διάστημα οι 
Daft Punk. Πωλήσεις και κριτικές συμβαδί-
ζουν, πράγμα σπάνιο για τον κόσμο που 
ζούμε: Παγκοσμίως, το άλμπουμ ανέβηκε 
στο #1 των digital charts σε 97 χώρες. Κάτι 
πρέπει να μας λέει αυτό…

Ο μήνας ξεκινάει συναυλιακά με τους 
Dream Syndicate στο Gagarin. 31 περίπου 
χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου 
και –κατά κοινή ομολογία– καλύτερου δί-
σκου της καριέρας τους, έχουμε την ευκαι-
ρία να τους δούμε ζωντανά αλλά και να 
ακούσουμε ολόκληρο το The Days Of Wine 
And Roses. Οι Dream Syndicate παίζουν για 
σχεδόν 2,5 ώρες στο Gagarin, χωρίς να κά-
νουν την παραμικρή κοιλιά στο σετ τους – 
κι αν έπαιζαν άλλο τόσο μάλλον δεν θα 
έφευγε κανείς. Κάπως έτσι δεν γίνεται στις 
μεγάλες συναυλίες; Η Doledrums συνεχί-
ζει να οργανώνει επιτυχημένες συναυλίες 
του σήμερα, οι οποίες προωθούνται σωστά 
και επιτυχημένα, και οι «indie ακόλουθοι» 
(αυτοί που λέμε ότι δεν υπάρχουν όταν 
αποτυγχάνουμε) γεμίζουν Fuzz και Μύλο 
στους Allah-Las που έδειξαν ότι πρόκειται 
για μια ωραιότατη νέα μπάντα, με καλές 
μουσικές και στρωτό παίξιμο. Ο κόσμος, 
όμως, γεμίζει και το Gagarin στους Red 
Fang & Cancer Bats, όπως και τη Γεωπονική 
Σχολή για να δει τους Gang Of Four. Παράλ-
ληλα, ο Εν Λευκώ επιλέγει να κάνει το πρώ-
το φεστιβάλ του στην Τεχνόπολη. Αν και ο 
πολυαναμενόμενος Talabot μάλλον απογο-
ητεύει, το φεστιβάλ πραγματοποιεί ποδα-
ρικό με το δεξί, πετυχαίνοντας να είναι ό,τι 
ακριβώς επιθυμούσαν οι διοργανωτές του: 
ένα υπαίθριο καλοκαιρινό πάρτι, στο οποίο 
το κοινό της πρωτεύουσας έδωσε δυναμικά 
το παρών. Λίγες μέρες αργότερα, η Patti 
Smith εμφανίζεται στο Ηρώδειο και ο Χά-
ρης Συμβουλίδης επιμένει ότι αν μια μέρα 
αξιωθούμε να διηγούμαστε σε μια επόμενη 
γενιά πώς ήταν το καλοκαίρι του 2013, ένα 
ακόμα θέρος της Κρίσης –όταν το μαύρο 
στην ΕΡΤ κόντεψε να ρίξει μια κυβέρνηση–, 
ανάμεσα σε όσα θα λέμε θα υπάρχει κι 
ένα... «ναι, αλλά είδαμε και την Patti Smith 
στο Ηρώδειο». Θα τη θυμόμαστε, λοιπόν, 
για πάντα την Patti Smith ως μια καταπλη-
κτική γυναίκα, να στέκεται εκεί στο Ηρώ-
δειο μπροστά και τόσο κοντά μας, προσω-
ποποιώντας όλη τη φλόγα και τη ροκιά που 
αγαπήσαμε στους δίσκους της.

Τον Ιούνιο η Μόνικα υπογράφει τη 
μουσική επένδυση της θεατρικής 
παράστασης «Αντιγόνη» του Σοφο-
κλή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης 
γιορτάζει 20 χρόνια πορείας και ο 
κόσμος του Avopolis κράζει για 
άλλη μια φορά τον Χάρη Συμβουλί-
δη για το ότι έσπευ σε να τον δει στο 
Κατράκειο και να περιγράψει το 
α-λα-Σαρλό μπάσιμό του με μουστά-
κι Φύρερ και καπέλο που θα ζή-
λευε κι ο Neil ο Tennant. 

Ταυτόχρονα (εκεί που υπάρχουν τα 
πραγματικά προβλήματα), στο απέραντο 
εργατικό μελίσσι που λέγεται κατειλημμέ-
νη, «πειρατική», καταργημένη ΕΡΤ υπάρ-

χουν δύο κόσμοι (στη συναυλία συμπαρά-
στασης). Από τη μία ο συγκινητικός κόσμος 
του προαυλίου, που από την πρώτη στιγμή 
μαζεύτηκε, και από την άλλη ο κόσμος των 
εργαζομένων της ΕΡΤ, οι οποίοι αναμεταδί-
δουν το σήμα της σε όλη την υφήλιο.

Στα εγχώρια δισκογραφικά (για να κάνου-
με ένα από τα γνωστά λαϊκά ποτ- που ρί), ο 
Μιχάλης Χατζηγιάννης κυκλοφορεί άλ-
μπουμ που περιλαμβάνει και τη συνεργα-
σία με τον Μηδενιστή, αλλά (παρά τα αρχι-
κά πανηγύρια για την περιβόητη κορυφή 
των ραδιοφωνικών charts) περνάει απαρα-
τήρητος, γιατί το όνομα δεν αρκεί και 
«πρέπει να ματώσεις για τη φανέλα» όπως 
μας έλεγαν και οι παλιότεροι, οι ΝΤΠ (Νέα 
Τάξη Πραγμάτων) διασκευάζουν Μάρκο 
Βαμβακάρη, ενώ η B-otherSide επανακυ-
κλοφορεί σε βινύλιο δύο συλλογές που 
καθόρισαν την ελληνική πανκ σκηνή της 

αν μια μερα αξιωθούμε 
να διήγούμαςτε ςε μια 
επομενή γενια πως 
ήταν το καλοκαιρι 
τού 2013, ενα ακομα 
θερος τής κριςής, 
αναμεςα ςε οςα 
θα λεμε θα ύπαρχει κι 
ενα... «ναι, αλλα ειδαμε 
και τήν patti smith 
ςτο ήρωδειο»

Ιούνιος
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Το Rockwave Festival συγκεντρώ-
νει πολύ κόσμο την πρώτη, ελληνι-
κή μέρα, παρά το ότι την ίδια μέρα 
λαμβάνει χώρα στο Κατράκειο της 
Νίκαιας μια εξίσου μεγάλη ελληνι-
κή συναυλία, εκείνη της κολεκτί-
βας Αγάπη Ρε Ματζόρε. 

Ήταν, μάλιστα, τέτοιο το πλήθος του κό-
σμου στη Νίκαια, ώστε υπήρξε μεγάλος 
συνωστισμός στην είσοδο και, ως εκ τού-
του, αρκετή καθυστέρηση στην έναρξη. Ο 
απώτερος στόχος της συγκέντρωσης χρη-
μάτων υπέρ οργανισμών που βοηθούν 
τους μετανάστες επετεύχθη και με το πα-
ραπάνω. Ο ρατσισμός και ο φασισμός 
γύρω μας, βέβαια, ουδόλως πτοήθηκαν, 
αλλά από τον καναπέ και τα social media 
μόνο δεν πτοείται (έτσι κι αλλιώς) κανείς 
– χρειάζονται περισσότερες ομαδικές προ-
σπάθειες και κυρίως όχι παραίτηση…

Η δεύτερη μέρα του φετινού Rockwave 
ξεκινά με χέβι μέταλ ιαχές και αυτές απο-
δεικνύονται τελικά και οι κυρίαρχες: παρό-
τι headliners ήταν οι Ska-P, ο κόσμος τους 
δεν τους δίνει ανάλογα δυναμικό παρών 
όπως στον προηγούμενο ερχομό τους στη 
χώρα μας, με αποτέλεσμα η πιο έντονη 
δράση να σημειωθεί στο Vibe stage – στις 
εμφανίσεις των Kreator και των –σταθερά 

αγαπημένων του εγχώριου κοινού– Saxon. 
Η τρίτη μέρα του Rockwave έχει τη Lana 
Del Rey να τα σκεπάζει όλα – με μόνη εξαί-
ρεση τους Suicidal Tendencies, που ίσως 
τελικά να της έκλεψαν ένα κομμάτι έστω 
της παράστασης. Τα –σαν τα κρύα τα νερά– 
κορίτσια (με τα λουλούδια στα μακριά μαλ-
λιά) έχουν πωρωθεί πριν καν τη δουν, τρα-
γουδώντας στίχο-στίχο όλες τις επιτυχίες 
της, οι μεγαλύτεροι αναρωτιούνται (στο 
γνωστό όριο γκρίνιας) για το αν βγάζει ζω-
ντανά τα τραγούδια, διαδίδοντας/αναμα-
σώντας YouTube ιστορίες κραυγαλέας 
αποτυχίας, το δικό μας μάπετ σόου στα 
μετόπισθεν προδίδει ότι το απολαμβάνου-
με, προσθέτοντας μια (μη απαραίτητη) 
δόση ειρωνείας, ενώ το Terra Vibe γεμίζει 
ολοένα και με περισσότερο κόσμο καθώς 
βραδιάζει, γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη 
φετινή επιτυχία του από άποψη προσέλευ-
σης (15.000 άτομα). Η απογοητευτική προ-
σέλευση κόσμου την τελευταία ημέρα 
αμαυρώνει το κλίμα επιτυχίας που έχει δη-
μιουργήσει για το φετινό Rockwave η αμέ-
σως προηγούμενη μέρα και φέρνει τα πά-
νω-κάτω στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, 
αφού καταργείται το Vibe stage και όλο το 
line-up του μεταφέρεται στο Terra stage. Η 
μέρα ωστόσο κλείνει με τον καλύτερο τρό-
πο, χάρη στην καθηλωτική εμφάνιση των 
Septic Flesh και στους Dead Can Dance, οι 
οποίοι έπαιξαν όπως μόνο ένα μεγάλο συ-
γκρότημα μπορεί να παίξει. 

Με το stoner rock να βρίσκεται στην επο-
χή της απόλυτης δόξας του εν Ελλάδι, η τρί-
τη επίσκεψη (σε τέσσερα χρόνια) των 
Clutch στη χώρα μας αποτελεί το απόλυτο 
συναυλιακό γεγονός για τη «μουσάτη» κοι-
νότητα της χώρας. Για το ελληνικό κοινό οι 
Clutch είναι θρησκεία, πάει και τέλειωσε. 
Το αποδεικνύουν οι δύο προηγούμενες εμ-
φανίσεις-λαϊκό προσκύνημα (πάλι) μες στο 
κατακαλόκαιρο στη σάουνα του Gagarin το 
2010/11, το αποδεικνύουν τα δύο απανωτά 
sold-out φέτος. Παρά τον μέτριο ήχο (σε 
όλη τη διάρκεια της εμφάνισης), το δυνατό 
setlist εστιάζει στο τελευταίο –επιτυχημέ-
νο– άλμπουμ και στο κλασικό Blast Tyrant 
του 2004, τα μέλη της μπάντας γνωρίζουν 
πραγματική αποθέωση από ένα κοινό που 
τα λατρεύει σαν θεούς. 

Το Ejekt δεν μαζεύει τα πλήθη που έχουμε 
συνηθίσει να βλέπουμε σ’ αυτό. Οι Pet Shop 
Boys, πάντως, ευχαριστούν τους φίλους 
τους με το σόου το οποίο στήνουν –κι ας πα-
ραπονιούνται οι περισσότεροι για τη setlist, 
κι ας γίνονται δικαιολογημένες συγκρίσεις 
με την προηγούμενη φορά που τους είδαμε 
στην Ελλάδα– ενώ νωρίτερα τα αίματα έχει 
ανάψει και ο Peter Hook. Σε αουτσάιντερ 
αναδεικνύεται αντίθετα ο James Blake, ο 
οποίος ούτε πολύ κοινό προσελκύει, ούτε 
και φαίνεται να ταιριάζει στην ώρα που κα-
λείται να παίξει, παρότι ευχαριστεί και με το 
παραπάνω όσους τον παρακολουθούν. 

Ο Roger Waters μας χαρίζει (στο Ολυμπιακό 
Στάδιο) μια ξεχωριστή εμπειρία και πάλι και 
μένουμε άναυδοι από το μεγαλείο του σκηνι-
κού, την πληθώρα των ηχητικών εφέ, που σε 
βάζουν –έως και μετά βίας– στην υπόθεση, 
αλλά και από το πόσο έχει εξελιχθεί εν γένει το 
συνολικό story του δίσκου κατά τη διάρκεια 
των χρόνων. Το Wall είναι η αφορμή και η αφε-
τηρία, από εκεί και μέχρι εδώ όμως έχουν προ-
στεθεί επιπλέον ιδέες, μηνύματα και αναφο-
ρές, πράγματα τα οποία δίνουν έμφαση στη 
νοητή γραμμή που ακολουθεί η αφήγηση του 
δίσκου. Η τεχνολογία έχει χαρίσει φτερά στον 
Waters, ο οποίος πάει ακόμη παραπέρα την 
αρχική του σύλληψη και υλοποίηση. 

Ιούλιος

τα -ςαν τα κρύα τα 
νερα- κοριτςια (με 

τα λούλούδια ςτα 
μαλλια) εχούν πωρωθει 
πριν καν δούν τή lana 
del rey, τραγούδωντας 

ςτιχο-ςτιχο ολες τις 
επιτύχιες τής

γυμνώνοντάς τα από τον αυθεντικό τους ήχο 
και παρουσιάζοντάς τα με την απόλυτα προ-
σωπική ματιά του. ’80s romance στο “Sum-
mer Lovers” του Monsieur Minimal, deluxe 
έκδοση box set από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, 

μπας και αναθερμανθεί το ενδιαφέρον και, 
δισκογραφικά πια, ελάχιστα συμβαίνουν εν 
μέσω καλοκαιριού.

«Καλλιτεχνικές διαφορές» του Sacha 
Baron Cohen με τα μέλη των Queen τους οδη-
γούν σε διαζύγιο όσον αφορά στην ταινία 
που θα αναφερόταν στη ζωή του Freddie 
Mercury, ενώ σε ηλικία 74 χρονών και εξαιτί-
ας καρδιακής προσβολής αποχωρεί από τα 
εγκόσμια ο JJ Cale. Κάπως έτσι, με καλές ανα-
μνήσεις, γκρίνιες και μιζέριες, αφήνουμε 
άρον άρον τον συναυλιακό Ιούλιο…

Η δε Diana Krall παίζει σε ένα κατάμεστο 
Ηρώδειο (με το πάντα ανάλογα ακριβό εισι-
τήριο). Αέρινη, εύθυμη και λίαν εξομολογητι-
κή, η Diana Krall έχει τον αέρα μιας σύγχρο-
νης ντίβας που πατάει γερά στα πόδια της, με 
τις απαραίτητες βέβαια 
σκηνικές «αποδομή-
σεις» και τους επικοι-
νωνιακούς ελιγμούς που 
(σχεδόν πάντα) κατα-
κτούν τα πλήθη. 

Το hip hop κοινό 
ακόμα συζητάει για 
την εμφάνιση του KRS-
One – από τη μία ένα 
tribute (όσο μπορεί να 
ειπωθεί αυτό από έναν 
άνθρωπο εκ των σκα-
πανέων...) στο hip hop, 
από γέννησής του μέ-
χρι σήμερα, από την 
άλλη ένας αληθινός, αυ-
θεντικός MC κι ένας άν-
θρωπος που, παρ’ όλες 
τις απαραίτητες κορώ-
νες της κρίσης και της 
ομορφιάς μας, έχει κάτι 
να σου πει. Και όλη η 
βραδιά εξελίσσεται σε 
party. Δηλαδή, τι άλλο 
θέλουμε...

Οι Electric Litany ολο-
κληρώνουν τις ηχογρα-
φήσεις του δεύτερου 
άλμπουμ τους και παί-
ζουν support σε τέσσερα live του Alan Par-
sons (ο οποίος συμμετέχει και στην παραγω-
γή του) σε Γερμανία και Αυστρία, ο Κωνστα-
ντίνος Βήτα χαίρεται για την αποδοχή των 
κομματιών του «Ατέλειωτα Χρυσάνθεμα» και 
«Ένδεια» από το άλμπουμ του Αντήχηση, ο 
Νίκος Μωραΐτης συναντά ξανά τη φωνή που 
τον σύστησε στη δισκογραφία, τη Δήμητρα 
Γαλάνη, και γιορτάζει τα 15 χρόνια του στο 
δισκογραφικό κουρμπέτι, ενώ ο Βασιλικός 
«τρώει φλα σιά» και αναλαμβάνει δώδεκα 
εμβληματικά τρα γούδια του Τσιτσάνη, απο-

Όταν εμείς κάνουμε μπάνια, βέβαια, στο Βορρά πα-
ρουσιάζουν έρευνες και είναι στις επάλξεις (λέμε 
τώρα).. . 
Σ ύ μ φ ω ν α 
με στοιχεία 
που δίνει η 
IFPI Νορβηγίας, το streaming συμμετείχε στο (εκπληκτικό) 46% 
των συνολικών πωλήσεων/εσόδων μουσικής το 2012. Αν και 
μοιάζει συμπέρασμα για χώρα άλλης εποχής (κάτι χρονάκια 
μπροστά ή άλλου πλανήτη), είναι πραγματικό και μια εικόνα από 
το μέλλον. Και μάλιστα, αυτό το ποσοστό φτάνει το 2013 τα 2/3. 
Το κύμα του streaming έχει ανεβάσει κατά 17% τις πωλήσεις στη 
χώρα αυτή, μόνο για το 2013. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο κόσμος 
απομακρύνεται μαζικά από τις φυσικές πωλήσεις, που σημειώ-
νουν πτώση 29%. Παρόμοια trend λαμβάνουν χώρα όμως και στη 
Σουηδία, τη χώρα όπου γεννήθηκε το Spotify - και το Pirate Bay... 
14% είναι η αύξηση των πωλήσεων εκεί. Μάλιστα, το 2012 οι Σου-
ηδοί είδαν τις πωλήσεις των ηχογραφημάτων να αυξάνουν για 
πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια, με το Spotify να ευθύνεται 
αρκετά έως πολύ γι’ αυτό το γύρισμα... 

Την τελευταία του πνοή αφήνει ο George Duke, μέλος των 
Frank Zappa & The Mothers Of Invention (έπαιξε σε όλα τα άλ-
μπουμ του Zappa στα ’70s, αλλά και σε σημαντικά άλμπουμ των 
Michael Jackson, Miles Davis κ.α.), αλλά και ο Jon Brookes, 
drummer των Charlatans (δεχόταν θεραπεία για όγκο στον εγκέ-
φαλο), ανακοινώνεται η International Cassette Store Day και αρ-
χίζουν τα σχόλια των anti-hipsters...

Αύγουστος
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Άνω Τελεία (και με το στιχουργό Γεράσιμο Ευ-
αγγελάτο και πάλι), που κυκλοφορεί από τη 
(δραστήρια) Feelgood Records. Η τελευταία 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της 
με τον Φίλιππο Πλιάτσικα – πρώτο δείγμα 
αυτής της συνεργασίας θα είναι το επόμενο 
άλμπουμ του καλλιτέχνη με τίτλο The Other 
Side Of Blue. Μια από τις πιο σημαντικές λαϊ-
κές τραγουδίστριες, η Πόλυ Πάνου, αφήνει 
την τελευταία της πνοή σε ηλικία 73 ετών. 

Τον Γιάννη τον Χαρούλη δεν τον χωράει το 
ανοιχτό θέατρο Λυκαβηττού κι ας εκπλήσσει 
κάποιους αυτό σαν είδηση. Αυτά δεν γίνονται 
έτσι κι αλλιώς από τη μια στιγμή στην άλλη 
και ο ίδιος το έχει χτίσει. Sold out, λοιπόν, η 
συναυλία για το δημοφιλή καλλιτέχνη και 
προγραμματίζεται και δεύτερη εμφάνιση – 
αμφότερες πραγματοποιούνται σε ένα εν-
θουσιώδες κοινό. Ο Χαρούλης επιβεβαιώνει 
τις ικανότητές του – την ιδιαίτερη χροιά της 
φωνής του, την επάρκειά του στο λαούτο, τη 
δυνατότητα για καλές ερμηνείες και την 
ενέργεια που εκπέμπει η σκηνική του πα-

ρουσία. Επιβεβαιώνει όμως και το ότι η 
δημοφιλία που απολαμβάνει δεν έχει 

βρει ακόμα την απαραίτητη αντι-
στοιχία με το υλικό το οποίο πα-

ρουσιάζει.
Ο Τόνις Σφήνος επιβεβαιώ-

νει επίσης τη δημοφιλία του 

στην Τεχνόπολη, με ένα Moon Party με τους 
Μπέσσυ Αργυράκη, Λάκη Τζορντανέλλι και 
Τhe Charms και πλούσιες δόσεις κιτς, γκλί-
τερ, νοσταλγίας, τρέλας και αυθορμητισμού. 
Οι Scorpions εμφανίζονται τρεις φορές στο 
Λυκαβηττό για το MTV Unplugged - μια 

υπερπαραγωγή με  συνολικά 18 (αν μέτρησα 
σωστά) άτομα επί σκηνής. Στον αντίποδα, οι 
Iceage μας δίνουν μια γερή γεύση από το 
ωμό πανκ τους στο ΑΝ, αν και κάποιοι δεν θε-
ωρούν το όλο attitude και ιδιαίτερα πειστικό.

Στο δε χώρο της εγχώριας ποπ μαθαίνουμε 
ότι 6,6 εκατομμύρια θεατές (πάνω από 6 

στους 10 Έλληνες, όχι αστεία), που έχουν δει 
μέχρι σήμερα το video clip «Έλεγες» (από το 
συγκρότημα Μέλιsses) μέχρι σήμερα, έχουν 
μείνει με ένα μεγάλο ερωτηματικό: «Τι απέ-
γινε ο Χρήστος μετά το δυστύχημα της κοπέ-
λας του;». Για να δείτε τι τραβάμε…

Το περιοδικό Jazz & Τζαζ σταματάει την έκδοσή του 
μετά από 20 ολόκληρα χρόνια κυκλοφορίας (αιώνες 
εκδοτικούς με τους χρόνους των περιοδικών)… 

Ακολουθεί 
δυστυχώς κι αυ-
τό μια σειρά πε-
ριοδικών που 
έκλει σαν την τε-
λευταία δεκαετία, χωρίς όμως να κουβαλά τις ασθένειές τους. Τα 
περισσότερα έκλεισαν είτε γιατί δεν πήραν πρέφα για το τί συμβαί-
νει, είτε γιατί βρήκαν ότι δεν άξιζε ο κόπος τόσης προσπάθειας (σε 
μηνιαία βάση) και διαρκούς άγχους σε σχέση με το αποτέλεσμα, είτε 
γιατί το (ειδικό) αγοραστικό κοινό τους συρρικνώθηκε τόσο και τα 
(όποια) κόστη απλά δεν έβγαιναν. Αν προσθέσει κανείς και μια διαρ-
κή απαξίωση εκ των έσω, που δεν συμβαδίζει με τον απίστευτο εν-
θουσιασμό του ειδικού κοινού (αυτού του κοινού δηλαδή που είναι 
και το μοναδικό που δεν μένει στη θεωρία και δίνει χρήματα για να 
αγοράσει, σε αντίθεση με το διαδικτυακό κομμάτι, το ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση), αλλά και την πτώση της διαφήμισης, το συμπέρα-
σμα είναι ένα: είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει πλέον περιοδικό 
που δεν στηρίζεται από ένα πιστό και ενθουσιώδες κοινό (πέρασαν 
πια οι εποχές του «παίρνω αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο»), είναι 
πολύ δύσκολο να στηρίζεται κανείς στη διαφήμιση και το έντυπο να 
μην το αγοράζει ο κόσμος. Η θεωρία και ο αέρας τελείωσαν. Μέρες 

Οκτώβριος
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Το SONIK επιστρέφει με βινύλιο μετά 
από αρκετό καιρό και εξασφαλίζει το 
πρώτο single από το νέο άλμπουμ των 
Placebo, με τίτλο “Too Many Friends”. 

Για πρώτη φορά υπάρχουν μαζικές παραγ-
γελίες και από online δισκοπωλεία του εξωτε-
ρικού (με τη βοήθεια και του δικτυωμένου 
-ένεκα Undo Records- Γιώργου Γερανιού). Ο 
Ray Dolby, ο άνθρωπος που μας έφερε τον ήχο 
surround, αφήνει την τελευταία του πνοή σε 
ηλικία 80 ετών. Σε προχωρημένες συζητήσεις 
βρίσκεται ο Ray Davies με τον αδερφό του 
(Dave) για μια πιθανή επανένωση των Kinks - 
ήδη οι λογιστές ξεκινούν όλη τη βρωμοδου-
λειά για να έρθει και να αξιοποιηθεί… νοικοκυ-
ρεμένα το χρήμα. Παράλληλα, όπως θα δούμε 
παρακάτω, εργάζονται και οι δικηγόροι.

Αλλά κάπου εδώ σοβαρεύει το πράγμα… 
Το φονικό του Φύσσα (γνωστού στο χώρο του 
hip hop ως Killah P) στο Κερατσίνι από μέλος 
της Χρυσής Αυγής γίνεται ένα ισχυρό σοκ για 
όλους - όχι τόσο, βέβαια, για τις εκατοντάδες 
χιλιάδες που και στις επόμενες εκλογές θα 
«επιμείνουν ελληνικά» και θα «πολεμήσουν 
το σύστημα» δια της φασιστικής οδού. Όλοι 

συζητάμε γι’ αυτό -αν και κατάφερε δυο μή-
νες μετά να γίνει και «κουραστικό» για κά-
ποιους-, όλη η hip hop (και low bap) σκηνή 
βρίσκεται μαζί, ξεχνά τις διαφορές της και 
ετοιμάζει κοινές ενέργειες. 

Μετά την είσοδο του Napster από τη 
Vodafone στην ελληνική αγορά με μια γρήγο-
ρη τηλεοπτική καμπάνια, το (σαφώς πιο ανα-
γνωρίσιμο) Spotify συνδέεται με την Cos-
mote και κάνει την εμφάνισή του επιτέλους 
και στην Ελλάδα. Πλέον οι χρήστες στη χώρα 
μας μπορούν να έχουν νόμιμη πρόσβαση σε 
περισσότερα από 20 εκατομμύρια μουσικά 
κομμάτια. Αυτό το brand -άλλωστε- και μόνο 
αρκεί και δεν χρειάζεται καμία εκπαίδευση 
του κοινού. Δεν είναι, μάλιστα, μόνο οι απλοί 
χρήστες - μουσικόφιλοι, αλλά και πολλοί έλ-
ληνες καλλιτέχνες εκείνοι που μιλούν ανοι-
χτά για το νέο τους κόλλημα, κι αυτό 
μπορείτε να το διαπιστώσετε και από 
τα κείμενά τους στην παρούσα 
έκδοση. 

Αν και ζήτησαν την αρωγή των 
οπαδών τους για δεύτερη φορά 
ώστε να χρηματοδοτηθεί δίσκος τους, οι 
2L8 καταφέρνουν να μαζέψουν το ποσό που 
χρειαζόταν για να κυκλοφορήσει –σε φυσι-
κή μορφή– το νέο τους πόνημα, το οποίο φέ-
ρει τον τίτλο Κλωστή. Η Νατάσσα Μποφίλιου 
συνεργάζεται με τον Στάμο Σέμση για το EP 

tο spotify κανει τήν 
εμφανιςή τού επιτελούς 

και ςτήν ελλαδα και 
πλεον οι χρήςτες ςτή 

χωρα μας μπορούν να 
εχούν νομιμή 

προςβαςή ςε 
περιςςοτερα απο 20 

εκατομμύρια μούςικα 
κομματια

Σεπτέμβριος



Sonik  |  19Sonik  |  1918  |  2013:  Η μουσικΗ χρονιά

δόξης και μεγαλεία για «μπρούκληδες» εκ-
δότες δεν θα ξανάρθουν, αλλά αυτό πλέον 
δεν απασχολεί κανέναν (μας), όπως και δεν 
μας απασχόλησε ποτέ. Αυτό που απασχολεί 
είναι να έχουμε και σε αυτό το μέσο (που είναι 
ένα ιδιαίτερο μέσο που έχει λόγο ύπαρξης, 
όπως έχει και το ραδιόφωνο στην εποχή της 
τηλεόρασης, όπως έχει 
και η τηλεόραση στην 
εποχή του internet) ιδιαί-
τερες εκδόσεις στις οποί-
ες θα ανατρέχουμε στο 
μέλλον και δεν θα έχουν 
μόνο τον τίτλο του ανα-
λώσιμου. Και αυτές –νο-
μοτελειακά πλέον– μπο-
ρούν να βγαίνουν μόνο 
αν έχουν την απαραίτητη 
αποδοχή του κοινού.

Η Anastacia νικά για 
άλλη μια φορά τον καρ-
κίνο και δίνει μάθημα αι-
σιοδοξίας, ο κιθαρίστας 
των The Pogues, Philip 
Chevron, μας αφήνει σε ηλικία 56 ετών, ενώ 
για τον John McVie των Fleetwood Mac δεν 
είναι ευχάριστα τα νέα: διάγνωση καρκίνου 
και ακύρωση της περιοδείας του γκρουπ. O 
James Blake –κόντρα τις προβλέψεις– κερδί-
ζει το Mercury Prize και ευχαριστεί όλο τον 
κόσμο, οι U2 αρχίζουν και δίνουν νέο υλικό 
και υπόσχονται ως συνήθως «επιστροφή στα 
παλιά», ενώ από το περιεχόμενο της εκδοθεί-
σας αυτοβιογραφίας του Morrissey όλοι συ-
ζητούν μόνο την πληροφορία της σχέσης του 
με έναν άνδρα ονόματι Jake Owen Walters, 
κάτι που μόνο αρνητικά θα έπρεπε να λει-

τουργήσει ως προς τις πωλήσεις του, αλλά και 
βιβλίο με συνταγές μαγειρικής να εξέδιδε, 
την πρωτιά –την πρώτη εβδομάδα κυκλοφο-
ρίας στη Μ. Βρετανία– θα την κατακτούσε. 
Κάτι που δεν συνέβη και δεν θα μπορούσε να 
συμβεί π.χ. με το Sound Bites: Eating on Tour 
with Franz Ferdinand by Alex Kapranos, τα 

δικαιώ ματα του οποίου –
παρεμπιπτό ντως– είχαμε 
πλη ρώσει και πάρει για 
την Ελλάδα κάποτε, αλλά 
τελικά δεν το εκδώσαμε 
ποτέ. Άσχετο. 

Ταυτόχρονα με τις ηχο-
γραφήσεις για το καινού-
ριο άλμπουμ τους, οι 
Mechanimal ηχογραφούν 
και διαθέτουν για δωρεάν 
download ένα νέο κομ-
μάτι εμπνευσμένο από τα 
γεγονότα που έλαβαν μέ-
ρος αυτόν το Σεπτέμβριο 
στην Αθήνα, με τίτλο 
“Haunts (A Song For 

Black September)”. O Γιώργης Χριστοδούλου 
κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ (Barcelonau-
ta) σε Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα και οι Expert 
Medicine κυκλοφορούν δωρεάν EP (Tightrope).

To μουσικό γεγονός του μήνα, όμως, είναι 
ο χαμός του Lou Reed, ο οποίος ήταν μία από 
τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του 
rock ‘n’ roll. Του αφιερώνουμε το τεύχος Δε-
κεμβρίου, αν και υπήρχε (και υπάρχει) ως 
σκέψη η κυκλοφορία μιας βιογραφίας με 
σπάνιες φωτογραφίες, στα πρότυπα αυτής 
του Freddie Mercury που κυκλοφόρησε με το 
τεύχος του Νοεμβρίου.

μερες δοξής 
και μεγαλεια 
για «μπρούκλήδες» 
εκδοτες δεν θα 
ξαναρθούν, αλλα αύτο 
πλεον δεν απαςχολει 
κανεναν (μας)…

Οι Killers στέλνουν τους indie fans 
τους (τους ποιους;) στην εντατική 
με την απόφαση τους να εμφανι-
στούν ζωντανά στον τελικό του X 
Factor στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι 
δικηγόροι των Faces (και οι λογι-
στές, και οι λογιστές) έχουν αρχί-
σει και ξανασυζητούν την επανα-
σύνδεση των Faces το 2015. 

Η Jarboe, ένεκα της αφίξεώς της στην Ελ-
λάδα, ανεβάζει μια αθώα φωτογραφία όπου 
εμφανίζεται μαζί με έλληνες φίλους της, 
ήτοι το ζεύγος Γερμενή σε χαλαρή στιγμή. 
Η δημοσίευση κάνει το γύρο του διαδικτύ-
ου και κάνει τέτοιο ντόρο που αναγκάζει 
όχι μόνο την διοργανώτρια εταιρεία να εκ-
δώσει δελτίο τύπου, αλλά και τη support 
μπάντα, βλέπε Mani Deum, να προβεί σε 
δήλωση περί των πολιτικών πεποιθήσεων 
της. Το ίδιο πράττει και η Jarboe, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι προέρχεται από την εργατική 
τάξη. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται με ολο-
νυχτία, εξορκισμούς και μετάνοιες στην 
Ιερά Εξέταση των... facebook και twitter, 
αλλά και ακύρωση της εμφάνισής της στη 
Θεσσαλονίκη.

Το γεγονός του μήνα, όμως, είναι ο θάνα-
τος του Nelson Mandela. Eμείς δεν έχουμε 
να συμπληρώσουμε τίποτα σε όλα όσα γρά-
φτηκαν, παρά μόνο ότι η φωτογραφία που 
ανάρτησε ο αρχισυντάκτης του Avopolis.gr, 
ο Χάρης Συμβουλίδης στην προσωπική του 
σελίδα στο facebook, είναι μάλλον ό,τι πιο 
αντιπροσωπευτικό του έργου του ανθρώ-
που. Ένας λευκός νεαρός άντρας αγκαλιά-
ζει μια -μεγάλη σε ηλικία- γυναίκα της μαύ-
ρης φυλής που σπαράζει στο κλάμα.

To Spotify περνά στην αντεπίθεση, μετά 
τις δηλώσεις των Thom Yorke, Foals και 
David Byrne, οι οποίοι επιτέθηκαν στην 
υπηρεσία για τα πολύ χαμηλά ποσά που 
λαμβάνουν οι καλλιτέχνες από την εκπο-
μπή των συνθέσεων τους. Η απάντηση εί-
ναι η προσεδάφιση της πλατφόρμας/site 
Spotify Artists, όπου δίνονται αναλυτικό-
τατες απαντήσεις για την πορεία της εται-
ρείας πίσω από την πλατφόρμα όπως και 
με ποιο τόπο μοιράζονται τα έσοδα.

Στα εγχώρια, οι Ονειροπαγίδα επιστρέ-
φουν με νέο άλμπουμ, μετά από μια δεκα-

ετία, η Inner Ear συμπληρώνει 100 κυκλο-
φορίες και το γιορτάζει με μια ποπ συλλο-
γή υπό τον τίτλο INN Pop, οι πρωτεργάτες 
του ελληνικου hip hop, B.D.Foxmoor 
(Active Member) και Δημήτρης Μεντζέλος 
(Ημισκούμπρια) ανταμώνουν στην ίδια 
σκηνή για ένα dj set αφιερωμένο στα 40 
χρόνια του παγκόσμιου hip hop (στη σκηνή 
του Χυτηρίου), ενώ ο Ντίνος Παπαβασιλεί-
ου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Idols, 
φεύγει από τη ζωή ξαφνικά. 

Οι δε Black Angels κάνουν sold out, κάτι 
που είχαμε προβλέψει από την πρώτη 
μέρα, όχι μόνο φυσικά γιατί παίζονταν από 
τον Εν Λευκώ ανά μισάωρο, αλλά και γιατί 
από εκείνο το Primavera στο οποίο τους 
παρακολουθήσαμε ζωντανά για πρώτη 
φορά, δημιουργήθηκε (και με τη συνδρο-
μή του Πατριάρχη Απόστολου Βαρνά) ένας 
πολύ σοβαρός πυρήνας ανθρώπων που με 
κάθε ευκαιρία τους προέβαλλαν από τα 
μουσικά μέσα... 

«Ξανά μανά» λίστες με τα καλύτερα 
άλμπουμ όλων των εποχών. Η βρε-
τανική μουσική εφημερίδα NME 
βγάζει το update της για τα 500... 
“Greatest Albums of All-Time”, τα τε-

λευταία των τελευταίων, για τους λάτρεις των 
ναρκωτικών (74% των αναγνωστών της μου-
σικής εφημερίδας έχει πάρει ναρκωτικά κατά 
τη διάρκεια της περσινής χρονιάς - αυτό του-
λάχιστον έδειξε η έρευνα που έκανε το ίδιο, 
στην οποία συμμετείχαν πάνω από 5.000 άτο-
μα). Ο Robin Thicke (o άνθρωπος του οποίου 
το hit ακούγεται παντού, όλη τη χρονιά) κατη-
γορείται από την οικογένεια του Marvin Gaye 
ότι τον έχει κατακλέψει. Αρχίζουν οι προετοι-

μασίες για το reunion των Abba μέσα στο 
2014 (όταν ακούμε «το σκέφτονται», πιάνου-
με το νόημα), ενώ για πρώτη φορά μετά από 
τρεις δεκαετίες ενώνονται ξανά οι θρυλικοί 
Monty Python. «Είμαι ενθουσιασμένος. Ελπί-
ζω να κερδίσουμε πολλά χρήματα. Ελπίζω ότι 
θα μπορέσω να ξεπληρώσω την υποθήκη του 
σπιτιού μου», σημειώνει ο ειλικρινής Τέρι Τζό-
ουνς, ένα από τα μέλη του βρετανικού κωμι-
κού συγκροτήματος, και απορεί γιατί ο κό-
σμος το βρίσκει αστείο. 

Στα δικά μας, η Δέσποινα Βανδή αντιδρά 
στις δηλώσεις στήριξης της Χρυσής Αυγής του 
συνεργάτη της Νότη Σφακιανάκη και αποχω-
ρεί από το σχήμα πριν καλά-καλά ξεκινήσει, οι 
Βήτα Πεις δίνουν ένα ακόμα live που θα μείνει 
στην εγχώρια hip hop ιστορία, ενώ από τα live 
του μήνα κρατάμε την εμφάνιση των The 
Ocean + Tides From Nebula στο Gagarin 205.

Νοέμβριος

οι αντιδραςεις για τή 
φωτογραφια τής Jarboe 
με το ζεύγος γερμενή 
ςύνεχιζονται με 
ολονύχτια, εξορκιςμούς 
και μετανοιες ςτήν ιερα 
εξεταςή των... facebook 
και tWitter, αλλα και 
ακύρωςή τής εμφανιςής 
τής ςτή θεςςαλονική.

Δεκέμβριος
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ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Boards of Canada
Tommorow’s Harvest

2. Forest Swords
Engravings

3. Daft Punk
Random Access Memories

4. Arcade Fire
Reflektor

5. Jon Hopkins
Immunity

6. Kanye West
Yeezus

7. London Grammar
If you Wait

8. Killer Mike & EL-P
 Run the Jewels

9. Queens of the Stone Age
…Like Clockwork

10. The Black Heart 
Rebellion
Har Nevo

11. Tim Hecker
Virgins

12. Julia Holter
Loud City Song

13. Lady
Lady

14. Esmerine
Dalmak

15. Arctic Monkeys
AM

16. Fire! Orchestra
Exit!

ταςος 
βογιατζής
Ο πραγματικός κόσμος  
και αυτός της μουσικής
Όταν ξεκινά κανείς τελευταίος 
στη σειρά, έχοντας επεξεργα-
στεί χιλιάδες λέξεις που τα έχουν 
πει όλα για τη χρονιά που μας 
άφησε, φαινομενικά δεν έχει να 
πει και πολλά, εκτός κι αν καλεί-
ται να τα πει πρώτος. 

Θα διαβάσετε για τον «θάνα-
το του άλμπουμ», την εξύμνηση 
(πανταχόθεν) του Spotify, το ότι 
στο χώρο του σκληρού ήχου ή 
της ηλεκτρονικής μουσικής έγκει-
ται πλέον «η αλήθεια» και άλλες 
υπερβολές που συνηθίζουμε να 
χρησιμοποιούμε μουσικογραφιά-
δες και κοινό, εδώ και δεκαετί-
ες. Και τίποτα δεν θα αλλάξει. 
Και όλα αυτά έχουν την απαραί-
τητη, μικρή δόση αλήθειας. Νέες 
καριέρες, όμως, και περιοδείες 
δεν χτίζονται σε μερικά κομμά-
τια, αλλά σε άλμπουμ, κι αυτό το 
ξέρουν πολύ καλά όσα γκρουπ 
εξακολουθούν και «πάνε τα-
μείο» με το καλημέρα της ανα-
κοίνωσης του tour τους. Οι δι-
σκογραφικές μπορεί να πανηγυ-
ρίζουν από την παρουσία κά-
ποιων κομματιών σε ραδιοφωνι-
κά charts και YouTube fake hits, 
μπορεί να πιέζουν για γρήγορα 
άλμπουμ «στις ταχύτητες τις ση-
μερινές», αλλά οι ταχύτητες των 
Daft Punk και άλμπουμ ολοκλη-
ρωμένα σαν αυτό γεμίζουν τα-
μεία, στηρίζουν ολόκληρα for-
mat (όπως αυτό του βινυλίου) 
και κάνουν όλη τη μουσική βιο-
μηχανία να δουλέψει… σαν άλ-
λοτε. Η πικρή αλήθεια είναι ότι 
στο χώρο της κιθαριστικής μου-
σικής, που μας μοιάζει μερικές 
φορές ότι είναι όλος ο κόσμος, 
έχουμε όλο και πιο άνισες κυ-
κλοφορίες άλμπουμ, ενθουσια-
ζόμαστε με κομμάτια, δημιουρ-
γούμε hype και στο τέλος το χά-
νουμε όταν έρχεται η ώρα της 
ολοκληρωμένης δουλειάς. Όσοι 
στρώθηκαν λίγο παραπάνω στη 
δουλειά και δεν παρασύρθηκαν 
από συνθήματα και ειδικούς που 

εδώ και καμιά εικοσαετία που το 
παρακολουθούμε προαναγγέλλουν 
διάφορους θανάτους, έβγαλαν 
ολοκληρωμένες δουλειές που 
αποθεώθηκαν διεθνώς και έγι-
ναν δεκτές με ενθουσιασμό από 
το κοινό. Σε ό,τι αφορά στην εγ-
χώρια αγορά, σχεδόν «κόπηκε 
στα δύο η ομάδα», με το λαϊκό 
καψουροτράγουδο να έχει «ξε-
φύγει» εντελώς και να μην κρα-
τάει ψευτοπροσχήματα, σε κυ-
κλοφορίες που προορίζονται απο-
κλειστικά για εφημερίδες και για 
τα μπουζούκια της Παρασκευής 
και του Σαββάτου, στο έντεχνο 
επιχειρούνται πλέον ελάχιστες κυ-
κλοφορίες και εξαιρετικά διστα-
κτικά, καθώς οι παχιές αγελάδες 
των χρηματοδοτήσεων των άλ-
μπουμ (ε)τελείωσε και (σχεδόν) 
ό,τι ενδιαφέρον ακούσαμε φέτος 
ανήκει περισσότερα στις πλευρές 
του σκληρού και του πειραματι-
κού ήχου, μαζί με κάποιους συ-
νήθεις υπόπτους που έχουν να 
πουν κάτι (Κόρε. Ύδρο, Παύλος 
Παυλίδης) και παραγωγές αυ-
στηρά προοριζόμενες για τη διε-
θνή αγορά (Keep Shelly In Athens, 
Larry Gus), της οποίας όμως η 
Βίβλος (βλ. Pitchfork και media-
ακολουθητές), εμφανίζεται εξί-
σου διστακτική να τις κάνει κτή-
μα της. Και όλα αυτά σε ένα πα-
ράλληλο σύμπαν, με μια πολύ 
σκληρή ελληνική πραγματικό-
τητα, ένα περιβάλλον εχθρικό σε 
κάθε μορφή εργασίας και επι-
χειρείν, μια απίστευτη οικονομι-
κή και πολιτική τρομοκρατία και 
έναν ασύλληπτο ψυχολογικό πό-
λεμο, που και για τους λιγότερο 
συνομωσιολόγους αποκτούν πλέ-
ον ύποπτες διαστάσεις. Η μουσι-
κή σε όλα αυτά δεν καλείται να 
παίξει το ρόλο της, τον παίζει 
ήδη, και επιθετικά όπου χρειά-
ζεται, αλλά και ως το μέσο στο 
οποίο καταφεύγουμε όλοι εμείς 
η περίεργη φάρα των μουσικό-
φιλων...

17. Deafheaven
Sunbather 

18. Fuck Buttons
Slow Focus

19. MS MR
Secondhand Raptures

20. The Black Angels
Indigo Meadow

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. May Roosevelt
μουσική σε Ποίηση ντίνου 
χριστιανόπουλου

2. Larry Gus
Years Not Living 

3. Mohammad
Som Sakrifis

4. Keep Shelly in Athens
At Home

5. Παύλος Παυλίδης
ιστορίες Που Ίσως Έχουν συμβεί

KOMMATIA

1. Royksopp
Running To The Sea

2. Pulp vs Soulwax
After You

3. Tempers
Strange Harvest

4. Woodkid
Ghost Lights

5. Phosphorescent
Song for Zula

 απο τούς ςύντακτες τού sonik,  
    ύπεύθύνούς των ελλήνικων  
  μούςικων portal και καλλιτεχνες 

 τα καλύτερα αλμπούμ  
και κομματια τής χρονιας  
      και ςχολια για τή χρονια  
     πού περαςε…

ή μούςική
χρονια

2013
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χαρής ςύμβούλιδής 
Ανασκοπώντας το 2013
άν και το Facebook έχει προσθέσει μια εφαρμογή η οποία σου επι-
τρέπει να «ξαναζήσεις» τις σημαντικότερες στιγμές σου από τη χρο-
νιά που φεύγει, νομίζω ότι πολλοί δεν θα δώσουν ιδιαίτερη σημα-
σία. Γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (τι άκομψες ρε παιδί μου οι 
ελληνικές αποδόσεις της Δυτικής τεχνολογικής εξέλιξης...) έγιναν 
και λιγάκι πολιτική: μια καλή φίλη, ας πούμε, αν και φεϊσμπουκι-
κώς λαλίστατη, απόκρυψε συστηματικά τα πιο ενδιαφέροντα γεγο-
νότα στη ζωή της. Ήταν κι αυτό ένα από τα χαρακτηριστικά του 2013, 
η εμπέδωση του πόση ισχύ διαθέτουν πλέον τέτοια πράγματα. Ποτέ 
πριν ένα like στο Facebook δεν είχε τόση «νομισματική» αξία. 

Κατά τα άλλα, το 2013 έμοιαζε σε πολλά με τις προηγούμενες χρο-
νιές, από όταν ήρθε το Μνημόνιο κι έπειτα. Η Κρίση βαθαίνει, η Χρυσή 
Αυγή μπήκε φυλακή μα δημοσκοπικά δεν υποχωρεί, η ΕΡΤ σήκωσε 
όσες συζητήσεις δεν είχε σηκώσει ποτέ όσο βρισκόταν εν ενεργεία, ο 
λαϊκισμός αυξάνει, ο Πρωθυπουργός τάζει ανάπτυξη και πετραχήλια. 
Και η σκληρή καθημερινότητα μοιάζει σαν εκείνο το ωραίο τραγούδι 
του Νταλάρα, στο οποίο δεν υπάρχει θεωρία «κι ο καθένας το παλεύει 
όπως ξέρει και μπορεί». Όσοι είναι άνεργοι, απελπίζονται όλο και πε-
ρισσότερο· οι συνταξιούχοι σιχτιρίζουν, μα κάνουν υπομονή· όσοι 
έχουν ακόμα δουλειά, εργάζονται πια διπλά και τριπλά, μα με λιγότε-
ρα λεφτά από όσα έπαιρναν πριν, τα οποία μάλιστα συνήθως εισπράτ-
τουν και σε... δόσεις. 

Κι εμείς συνεχίζουμε να γράφουμε για μουσική, να ακούμε δί-
σκους, να λογομαχούμε για τα γούστα μας. Ζούμε στον κόσμο μας; 

Εξαρτάται ποιον ρωτάς... Το συζητάω συχνά, μα οι αντιδράσεις δεί-
χνουν μοιρασμένες. Ορισμένοι απορροφήθηκαν τόσο απ’ τη βιοπάλη, 
ώστε τα εξοβέλισαν όλα τούτα σε «πολυτέλειες μιας περασμένης 
εποχής». Σκοτώνεται ο άλλος να τα φέρει βόλτα, αδιαφορεί τι γράφει 

το Sonik για τον μεγάλο εκλιπόντα Lou 
Reed· θα μπει ίσως στο Avopolis να 
τσεκάρει αν θα έρθει όντως ο Eminem 

για συναυλία στη Θεσσαλονίκη το 2014, αλλά δεν θα κάτσει τώρα να 
διαβάσει 700 λέξεις του Συμβουλίδη για τους Mohammad. Ποιοι Mo-
hammad αδερφέ, εδώ μας κυνηγάει η εφορία ολημερίς... Άλλοι, 
πάλι, άρχισαν ν’ ακούν περισσότερη μουσική. Το Spotify –που μόλις 
κατέστησε το downloading περασμένη ιστορία– το όλο και ισχυρότε-
ρο YouTube, βρίσκονται για πολλούς στα απαραίτητα αξεσουάρ της 
καθημερινότητας. Δραπετεύουν στη μουσική, βρίσκουν καταφύγιο, 
χάνονται να διαβάζουν αναλύσεις στο Avopolis, στο Sonik ή στο Mic. 
Αμύνονται, μετά μουσικής.   

Ήταν συναρπαστική χρονιά το 2013, αν ακούς μουσική. Ακόμα και 
η αισθητά συρρικνωμένη ελληνική παραγωγή είχε τις σπουδαίες στιγ-
μές της, δίσκους που σε ένα ιδανικό αύριο θα τους αναζητούν και θα 
τους βάζουν σε λίστες. Τους Mohammad, που λέγαμε... Τους απίθα-
νους Rotting Christ... Τη May Roosevelt, η οποία διέπρεψε μελοποιώ-
ντας Χριστιανόπουλο και βάζοντας τον ίδιο τον ποιητή να τα πει... 
Τους Κόρε.Ύδρο., βεβαίως-βεβαίως, το τελευταίο μεγάλο εγχώριο 
κιθαριστικό συγκρότημα... Τον Λεωνίδα Καβάκο, να καπαρώνει υπο-
ψηφιότητα για Grammy με τις σονάτες του Μπετόβεν... Τη διεθνή Τά-
νια Γιαννούλη, η οποία έφτιαξε έναν εξαιρετικό δίσκο παρέα με τον 
Πορτογάλο Paulo Chagas... Τον Παύλο Παυλίδη με τους B-Movies 
του, να κρατάει ψηλά τη σημαία των τραγουδοποιών... Τις ευχάριστες 
εκπλήξεις από Κύπρο (J. Kriste Master Of Disguise & Monsieur Dou-
mani)... Έβγαλε και η Πάολα καινούριο δίσκο, δεν πρόλαβα όμως να 
τον ακούσω κι εσείς δεν τα συμμερίζεστε αυτά, φοβάστε ότι αν συν-
δυάσετε τη σύγχρονη ελληνικότητα με κάτι πέρα από Θανάση και 

Ο Χάρης Συμβουλίδης 
είναι αρχισυντάκτης του 
Avopolis Music Network 
(www.avopolis.gr)

Χαρούλη θα σας πουν γουδιά... Γίνονται πολλά πράγματα, αν την ψά-
χνεις τη δουλειά. 

Και διεθνώς, πάντως, έγινε της μουρλής από καλούς δίσκους. Οι 
Arcade Fire δεν τα κατάφεραν να έχουν έναν από αυτούς, μισή ντροπή 
δική τους και μισή του James Murphy. Οι National έσωσαν κάπως την 
παρτίδα της βαλτωμένης κιθαριστικής μουσικής – ήταν ωραίοι, αλλά 
όχι πολύ ωραίοι. Ο Nick Cave κράτησε τα μπόσικα με έναν ακόμα καλό 
δίσκο – αλλά όχι πολύ καλό. Οι Savages μπήκαν στη ζωή μας με τσα-
γανό – όχι όμως και με φρεσκάδα. Οι These New Puritans ήταν οι 
καλύτεροι από όλους τους – μα κανείς δεν θα τους ακούσει. Οι Arctic 
Monkeys τα κατάφεραν (και πάλι), οι Sigur Rós τα κατάφεραν, οι 
Nine Inch Nails, ο Bill Callahan, οι Touché Amoré. Και βέβαια το μέ-
ταλ, η τελευταία κιθαριστική μορφή που ακόμα εξελίσσεται με τρό-
πους συναρπαστικούς. Αν δεν ακούσετε τα φετινά πονήματα των 
Kvelertak, των Ocean, των Motörhead, των Oranssi Pazuzu, των 
Windhand, των Cult Of Luna και των Ulver, εσείς θα χάσετε. Ακόμα 
και οι Black Sabbath έβγαλαν καλό δίσκο, με τον γερο-Ozzy σε μεγά-
λα κέφια.   

Κατά τα άλλα, ηλεκτρονικά. Οι Daft Punk τα πήραν όλα και τα σή-
κωσαν. Και καλά έκαναν: όποιος σας πει ότι δεν λικνίστηκε με το ορι-
ακό “Get Lucky”, θα αποδειχθεί ψεύτης ή κομπλεξικός. Οι Boards Of 
Canada έκαναν τη λέξη «επιστροφή» να έχει ξανά νόημα στη μουσι-
κοκριτική. Ο Haxan Cloak, εξαιρετικός. Ο Jon Hopkins επίσης, ο Tim 
Hecker το ίδιο. Πολλά μικρότερα διαμάντια διάσπαρτα εδώ κι εκεί. 
Και ωραία τζαζ ακούσαμε, τους καταπληκτικούς Fire! Orchestra, τον 
Wadada Leo Smith με φοβερό δίσκο για μία ακόμα χρονιά σερί, τον 
Nils Petter Molvaer παρέα με τον Moritz von Oswald. Και το χιπ χοπ 
είχε ασφαλώς τις στιγμές του με τον δύστροπο μα τελικά θαυμάσιο 
Kanye West, τον Danny Brown, τους Run The Jewels, τον καλύτερο 
Eminem της τελευταίας δεκαετίας –τσεκάρετε πάντως και την R’n’B 
πλευρά των πραγμάτων, ειδικά John Legend και Ciara. 

Και καλό μας 2014...

18. Eminem
The Marshall Mathers LP 2 

19. Ulver & Tromsø 
Chamber Orchestra
Messe I.X 
VI. X

20. Murcof & Philippe 
Petit
First Chapter 

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. May Roosevelt
μουσική σε Ποίηση ντίνου 
χριστιανόπουλου 

2. Rotting Christ
κατά Τον Δαίμονα εαυτού 

3. Κόρε.Ύδρο.
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

4. Mohammad
Som Sakrifis

5. J.Kriste, Master Of 
Disguise
The Age Of Now 

κομμάΤιά

1. Daft Punk feat.  
Pharrell Williams
Get Lucky 

2. Κόρε.Ύδρο.
Τα Βράδια Της κρίσης

3. Röyksopp feat.  
Susanne Sundfør
Running To The Sea

4. Motörhead
Heartbreaker

5. Deep Dark Woods
18th Of December

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Daft Punk
Random Access Memories 

2. The Ocean
Pelagial 

3. Haxan Cloak
Excavation 

4. Kvelertak
Meir 

5. Fire! Orchestra
Exit! 

6. Boards Of Canada
Tomorrow’s Harvest 

7. Jon Hopkins
Immunity 

8. Tim Hecker
Virgins 

9. Kanye West
Yeezus 

10. Wadada Leo Smith 
& Todella Uuden Musiikin 
Orkesteri
Occupy The World 

11. Stephan Micus
Panagia 

12. Motörhead
Aftershock 

13. Nine Inch Nails
Hesitation Marks 

14. Bill Callahan
Dream River 

15. These New Puritans
Field Of Reeds 

16. Laurel Halo
Chance Of Rain 

17. Sigur Rós
Kveikur 

Οι National 
έσωσαν 
κάπως την 
παρτίδα της 
βαλτωμένης 
κιθαριστικής 
μουσικής

Οι Arcade Fire δεν τα 
κατάφεραν να έχουν έναν από 
τους «καλούς» δίσκους, μισή 
ντροπή δική τους και μισή του 
James Murphy.

Ο Λεωνίδας Καβάκος 
καπαρώνει υποψηφιότητα 
για Grammy με τις 
σονάτες του Μπετόβεν...

΄Εβγαλε και η Πάολα 
καινούριο δίσκο, δεν 
πρόλαβα όμως να τον 
ακούσω κι εσείς δεν τα 
συμμερίζεστε αυτά, 
φοβάστε ότι αν συνδυάσετε 
τη σύγχρονη ελληνικότητα 
με κάτι πέρα από 
Θανάση και Χαρούλη  
θα σας πουν γουδιά...

Ορισμένοι απορροφήθηκαν τόσο απ’ τη βιοπάλη, 
ώστε τα εξοβέλισαν τις αναγνώσεις περί μουσικής 
σε «πολυτέλειες μιας περασμένης εποχής». Άλλοι, 
πάλι, άρχισαν ν’ ακούν περισσότερη μουσική. 
Δραπετεύουν στη μουσική, βρίσκουν καταφύγιο, 
χάνονται να διαβάζουν αναλύσεις στο Avopolis, στο 
Sonik ή στο Mic. Αμύνονται, μετά μουσικής.   



Κι εκεί που λέμε ότι τα πράγματα δεν γίνεται να γίνουν περισσότερο 
παράδοξα κι από διάφορες απόψεις ανυπόφορα, ότι έχουμε πιάσει 
πάτο κι ότι, δεν μπορεί, μια κάποιου είδους ανοδική πορεία θα αρχί-
σει να σημειώνεται σε σχέση με τη ζωή μας και τη δύσκολη καθημε-
ρινότητα που βιώνουμε, η πραγματικότητα έρχεται και μας διαψεύ-
δει με σκληρότητα. Είναι τόσο ρευστό το τοπίο τα τελευταία χρόνια 
που ειλικρινά δεν ξέρεις με ποιον τρόπο να πορευτείς και να αντι-
δράσεις, τί σου επιφυλάσσει το μέλλον το δικό σου και των παιδιών 
σου. Μέσα σε όλα αυτά τα ζοφερά, και σε πείσμα όσων θα ’λεγες ότι 
έχουν βάλει στοίχημα να μας καταστρέψουν τη ζωή, εμείς επιμέ-
νουμε να βρίσκουμε καταφύγιο στη μουσική σαν να μη συμβαίνει 
(σχεδόν) τίποτα. Ευτυχώς, εκεί είναι που συναντούμε κάποια ψήγ-
ματα ομορφιάς, συναισθηματικής και ψυχικής ανάτασης και μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε όπως – όπως την πορεία μας… Για τη φετινή 
χρονιά, δεν μπορώ να πω ότι άκουσα ένα δίσκο που με ξετρέλανε, 
με απορρόφησε με την Τέχνη του και το ολοκληρωμένο του όραμα. 
Από την άλλη, αρκετοί δίσκοι χάρισαν στιγμές διαφυγής και ανανέ-
ωσαν το ενδιαφέρον μου για ένα μουσικό αύριο με προοπτικές. Το 
άλμπουμ της Laura Marling επιβεβαίωσε την πίστη μου στο ταλέντο 
της και την πορεία της προς ένα φτασμένο συνθετικό επίπεδο που 
θα ζηλέψουν πολλοί σύγχρονοι συνοδοιπόροι της. Έχω την αίσθηση 
ότι οι συνθέτες / τραγουδοποιοί γνωρίζουν μερικές από τις καλύτε-
ρες ημέρες τους, χωρίς να μένει πίσω κάποια άλλη πτυχή του σύγ-
χρονου ηχητικού πλαισίου. Παρά την κρίση στη δισκογραφία, η πα-
ραγωγή συνεχίζει να είναι τεράστια, το ίδιο και η δίψα μας για ήχους 
παλιούς και νέους. Με υπηρεσίες όπως το Spotify ίσως τα πράγματα 
να γίνονται καλύτερα κι ευκολότερα, ίσως και όχι… Μένει να το 
δούμε αυτό, και η κουβέντα γύρω του είναι πολύ μεγάλη, μα μέχρι 
να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα θα αφήνουμε να μας λικνίζει ένα νε-
οdisco άσμα από τους Daft Punk ή να μας καίει τον εγκέφαλο ο 
Haxan Cloak.  Ό,τι κάνουμε πάντα δηλαδή! Να κάτι που δεν έχει αλ-
λάξει και μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ…

άΛμΠουμ

1. Laura Marling
Once I Was An Eagle

2. Julia Holter
Loud City Song

3. Bill Callahan
Dream River

4. Melt Yourself Down
Melt Yourself Down

Σε πείσμα όσων θα ’λεγες ότι έχουν βάλει στοίχημα 
να μας καταστρέψουν τη ζωή, εμείς επιμένουμε 
να βρίσκουμε καταφύγιο στη μουσική σαν να μη 
συμβαίνει (σχεδόν) τίποτα.

5. Atoms For Peace
Amok

6. Mark Kozelek & Jimmy 
Lavalle
Perils From The Sea

7. The Haxan Cloak
Excavation

8. Black Angels
Indigo Meadow

9. My Bloody Valentine
m b v

10. Phoenix
Bankrupt

11. Jon Hopkins
Immunity

12. Foxygen
We Are The 21st Century 
Ambassadors Of Peace And 
Magic

13. Parquet Courts
Light Up Gold

14. Jacco Gardener
Cabinet Of Curiosities

15. Nils Peter Molvaer & 
Moritz Von Oswald
1 / 1 

16. King Krule
6 Feet Beneath The Moon

17. Girls Names
The New Life

18. Savages
Silence Yourself

19. Prefab Sprout
Crimson / Red

20. Deerhunter
Monomania

κομμάΤιά

1. Rhye
The Fall

2. Sigur Ros
Brennisteinn

3. Arctic Monkeys
R U Mine?

4. Arcade Fire
Reflector 

5. Daft Punk
Get Lucky

μανος μπούρας
Με υπηρεσίες όπως το Spotify ίσως τα πράγματα 
να γίνονται καλύτερα κι ευκολότερα, ίσως και όχι…

La
ura

 M
arl

ing
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κωνςταντινος 
τςαβαλος
Λιγότερη κιθαριστική μουσική
Το 2013 πρέπει να είναι η χρονιά που άκουσα περισσότερο ηλεκτρονική 
και λιγότερο κιθαριστική μουσική στη ζωή μου. Σαν να το ήξεραν οι 
Primal Scream και το ξαναγύρισαν σε εποχές XTRMNTR, σαν να το γνώ-
ριζε ο Jarvis και να δέχτηκε να «αποδομηθεί» ηλεκτρονικά από τους 
αδελφούς Dewaele, σαν να το ήξεραν οι Arcade Fire και να προσέλαβαν 
για παραγωγό του νέου τους (παντελώς άθλιου) άλμπουμ τους τον 
James Murphy - η απουσία του οποίου είναι κάτι παραπάνω από αισθη-
τή σε ένα έτος που λογικά ήταν από τα πιο αδιάφορα, μουσικά, της τε-
λευταίας δεκαετίας κι ελάχιστες ήταν οι στιγμές που κάτι με ενθουσία-
σε σε βαθμό που να το ακούσω ad nauseum, όπως παλιότερα (όπως, 
π.χ., με το “Receivers” των Parts and Labor που θυμάμαι πως το άκουγα 
κάθε μέρα από τις 2 Νοεμβρίου μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου του 2008). 
Γιατί, λετς μπι όνεστ, ποτέ μου δεν πίστεψα πως το νέο άλμπουμ των 
Franz Ferdinand θα ήταν κάτι το σπουδαίο, αλίμονο αν ο Mark Lanegan, 
με τη νερόβραστη electrorock συνεργασία του με τον Moby, έφτανε 
ξανά στα ίδια υψηλά επίπεδα ενός κοτζάμ Ode To Sad Disco, και ποτέ 
μου δεν περίμενα πως η επιστροφή του David Bowie θα άξιζε κάτι πα-
ραπάνω απ’ το εύλογο hype που δημιουργήθηκε ανήμερα των 66ών 
γενεθλίων του σημαντικότερου βρετανού μουσικού όλων των εποχών. 
Η μόνη φορά που είχα –μια κάποια- αγωνία ήταν αφενός λίγο πριν το 
Electric των Pet Shop Boys και αφετέρου (ότ)αν «λίκαρε» κάποια απο-
καλυπτική-παύλα-ημίγυμνη φωτογραφία της Lauren Mayberry των 
CHVRCHES. Oπότε, ένα από τα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για μένα 
ήταν, νομοτελειακά, η επανακυκλοφορία, στα τέλη 2012-αρχές 2013, 
για τα δεκάχρονα του Turn On The Bright Lights των Interpol. Οι οποίοι, 
ειρήσθω εν παρόδω, μας υποσχεθήκαν ένα νέο άλμπουμ μέσα στη τρέ-
χουσα χρονιά κι ακόμη να το ακούσουμε…

Ποτέ μου δεν περίμενα 
πως η επιστροφή του 
David Bowie θα άξιζε 
κάτι παραπάνω 
απ’ το εύλογο hype που 
δημιουργήθηκε.

18. The Field
Cupid’s Head

19. !!!
Thr!!!er

20. Youth Lagoon
Wondrous Bughouse

KOMMATIA

1. Primal Scream
2013 (Andrew Weatherall Remix)

2. Daft Punk
Giorgio By Moroder

3. Postal Service
A Tattered Line Of String

4. Pulp
After You (Soulwax Remix)

5. The Βoy
Δεν

άΛμΠουμ 

1. Moon Duo
Circles

2. CHVRCHES
The Bones of What You Believe

3. Kavinsky
Outrun

4. Russian Circles
Memorial

5. Black Angels
Indigo Meadow

6. PVT
Homosapien

7. Pet Shop Boys
Electric

8. K-X-P
II

9. Disclosure
Settle

10. The KVB
Immaterial Visions

11. Savages
Silence Yourself

12. Foxygen
We Are the 21st Century 
Ambassadors...

13. Phosphorescent
Muchacho

14. Deerhunter
Monomania

15. Waxahatchee
Cerulean Salt

16. Iceage
You’re Nothing

17. Fuck Buttons
Soft Focus

CHVRCHES
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δήμήτρής λιλής
Φέτος ακούσαμε λιγότερο έξυπνη,  
αλλά περισσότερο καλή μουσική…
H επέλαση της βρετανικής, γαλλικής και γερμανικής dance κουλτού-
ρας στην Αμερική κάτω από τα αρχικά EDM, από τις πρώτες κιόλας 
μέρες του ’13, δεν μπορούσε παρά να σημαίνει τον αργό θάνατο της 
ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής μουσικής και την ανανέωση μουσικών ει-
δών όπως ποπ και hip hop, που έτσι και αλλιώς κατέχουν την μερίδα 
του λέοντος στις πωλήσεις. Περιέργως, φέτος ακούσαμε λιγότερο 
έξυπνη, αλλά περισσότερο καλή μουσική. Οι άλλοτε περίτεχνες 
ενορχηστρωτικές φόρμες που σηματοδοτούσαν την indie πήγαν περί-
πατο και τα μαζικά hooks επέστρεψαν, με τον Pharrell Williams να 
είναι ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του ρεφρέν για το «τυχερό» του 
2013. Ο συνεχιστής του ποπ έργου του για την επόμενη δεκαετία έχει 
ήδη βρεθεί στο πρόσωπο του Devonte Hynes (aka Blood Orange) και, 
όπως φανερώνει η λίστα με τα άλμπουμ (σε προσωπικό επίπεδο), το 
urban στοιχείο κέρδισε κατά κράτος τις πάλαι ποτέ ηλεκτρονικές και 
indie εμμονές. 

Oι Daft Punk έκαναν ξανά την ‘70s disco… cool και έδωσαν χεί-
ρα βοηθείας στην προσέγγιση του James Murphy με τους Arcade 
Fire, o Κanye West είδε το μέλλον μέσα από τα μάτια και τα αυτιά 
των ΤNGHT (Hudson Mohawke X Lunice), η hip hop έγινε λιγότε-
ρο πολύπλοκη και αρκετά πιο αποτελεσματική, ενώ η electronica 
με την indie έχουν ξεκινήσει να ρίχνουν τα νέα μπετά με ονόματα 
όπως οι Gold Panda και Unknown Mortal Orchestra. Δύο ταξίδια 
(μέσα στον ίδιο χρόνο) στην Nέα Υόρκη ήταν αρκετά για να με πεί-
σουν ότι αν δεν χτίσεις το groove εκεί το μουσικό μέλλον θα είναι 
δυσοίωνο, ενώ με ιδιαίτερο προβληματισμό αντιμετωπίζω το γεγο-
νός ότι δεν βρέθηκε ούτε μια ελληνική κυκλοφορία στη λίστα με 
τα άλμπουμ που άκουσα και ανέλυσα περισσότερο, παρά το γε-
γονός ότι με τις περιπτώσεις των Larry Gus και Keep Shelly In 
Athens θαρρώ ότι… «μπήκαμε στο μάτι τους» έστω και λίγο. 
Από το 2014 αναμένω την καθολική επικράτηση των γυναικεί-
ων φωνών (θέλω να πιστεύω ότι η Banks ήρθε για να μείνει), 
‘90s παλιμπαιδισμό σε κάθε μουσική φόρμα, ακόμα πιο ποιο-
τική emo X bass μουσική για τα ακουστικά των πιτσιρικάδων 
στις μητροπόλεις και ένα αλήτικο solo άλμπουμ από τον Dan 
Auerbach των Black Keys. H ευχή μου για την νέα χρονιά είναι 
να καταλάβουμε επιτέλους και εμείς οι Έλληνες πόσο καλή 
μουσική για όλα τα γούστα κυκλοφορεί μερικά κλικ μακριά 
μας και με αυτή την ελπίδα αρχειοθέτησα τη λίστα με τα καλύ-
τερα άλμπουμ της χρονιάς που πέρασε.

άΛμΠουμ

1. Blood Orange
Cupid Deluxe

2. A$AP Rocky
Long Live A$ap

3. James Blake
Overgrown 

4. Kanye West
Yeezus 

5. Daft Punk
R.A.M.

6. Danny Brown
Old 

7. Drake
Nothing Was The Same 

8. Unknown Mortal 
Orchestra
II  

9. Arcade Fire
Reflector 

10. Robert Glasper 
Experiment 
Black Radio 2 

11. Gold Panda
Half Where You Lived 

12. Chance The Rapper
Acid Rap mixtape

13. My Panda Shall Fly
Tape Tekkno

14. Vondelpark
Seabed 

15. Justin Timberlake
The 20/20 Experience 

16. The Field
Cupid’s Head 

17. Various Artists
Atlantics Vol. 3 

Τα μαζικά hooks 
επέστρεψαν, με 
τον Pharrell 
Williams να είναι 
ο αδιαφιλονίκητος 
βασιλιάς του 
ρεφρέν

18. Screamin’ Rachel
Queen Of House 

19. Disclosure
Settle 

20. M.I.A.
Matangi 

κομμάΤιά

1. Daft Punk ft. Pharrell
Get Lucky 

2. Robin Thicke ft. Pharrell
Blurred Lines 

3. Drake
Hold On, We’re Going Home 

4. BANKS
Before I Even Met You 

5. Sampha
Too Much 

Blood 
Orange

CATCH THE SOAP PRODUCTIONS PRESENTS

LIM. DISCOUNT TICKETS AVAILABLE AT CATCHTHESOAP.EVENTBRITE.COM

The
underground Youth
wednesday 29 January
Tickets: €10 (lim. online) + €15 (rest/doors) AnClub

and opening act tba

wednesday 15 january

we.own.the.sky
an club ~ tickets: €12 (lim. online discount) & €15 (rest presale/doors)
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άΛμΠουμ

1. Daft Punk
Random Access Memories

2. Boards of Canada
Tomorrow’s Harvest

3. Killer Mike and El-P
Run the Jewels

4. Gesaffelstein
Aleph

5. Jon Hopkins
Immunity

6. Danny Brown
Old

7. Savages
Silence Yourself

8. CHVRCHES
The Bones of What You Believe

9. Touché Amoré
Is Survived By

10. KEN Mode
Entrench

11. Bilal
A Love Surreal

12. Function
Incubation

ταςος μαγιοπούλος
Δεν ήταν, όμως, μόνο η σειρά των Daft Punk 

να αναγεννηθούν, αλλά και της 
χορευτικής κουλτούρας γενικότερα

Δίχως αμφιβο-
λία, αν κάποιος 

έψα χνε τη μουσι-
κή μασκότ του 

έτους που μας 
αφήνει, δε θα μπο-

ρούσε να βρει πιο 
ταιριαστό αντικείμενο 

από τις μάσκες των 
Daft Punk. Οι δυο Γάλλοι βρισκό-
ντουσαν παντού μέσα στο 2013 
και ας μην είδαμε ποτέ τα πρόσω-
πά τους, πρώτα με το “Get Lucky” 
που έσπασε ταμεία (και γέννησε 
αμέτρητες ιντερνετικές διασκευ-
ές) και έπειτα με τη κυκλοφορία 
του Random Access Memories. Η 
ποιότητα και η μεστή τραγουδο-
ποιΐα συνάντησαν τον pop παρά-
γοντα και τη διείσδυση στην πα-
γκόσμια κουλτούρα, δημιουργώ-
ντας το soundtrack της χρονιάς. 
Δεν ήταν, όμως, μόνο η σειρά των 
Γάλλων να αναγεννηθούν, αλλά 
και της χορευτικής κουλτούρας 
γενικότερα. Βλέπετε, η άνοδος 
του Trap (πάρτε τον ήχο των club 
bangers της hip hop μεριάς του 
μουσικού χάρτη, αφαιρέστε τα 
φωνητικά και έχετε μια πρώτη ει-
κόνα), αλλά και η μαζική αποδο-
χή του EDM, σε συνδυασμό με τα 
festival του συγκεκριμένου ήχου 
που συνέχισαν την επέλασή τους 
(με πρώτο και καλύτερο το Tomor-
rowland στο Βέλγιο), δημιούργη-
σαν ένα άκρως dance χαρακτήρα 
για το απερχόμενο έτος. Μας άφη-

σαν δε και ορισμένους δίσκους που 
κατάφεραν και συνδύασαν ιδανικά 
τον προσβάσιμο χαρακτήρα με τη 
διάθεση για χορό, όπως εκείνους 
των AlunaGeorge, Rudimental και 
Disclosure.

Όχι βέβαια ότι ο κιθαριστικός 
ήχος πήγαινε πίσω, με κυκλοφο-
ρίες από πολλά και βαριά ονόμα-
τα του είδους όπως οι Arcade 
Fire, Arctic Monkeys, The Na-
tional, Queens of the Stone Age, 
Vampire Weekend, καθώς και τις 
αναπάντεχες επιστροφές των My 
Bloody Valentine και David Bow-
ie. Υπήρξαν όμως και μικρότερα 
ονόματα του είδους που κατάφε-
ραν να ξεχωρίσουν, όπως οι Surf-
er Blood, Mikal Cronin, Waxa-
hatchee, Kurt Vile, Foals, αλλά 
και η έκπληξη της χρονιάς από τις 
δεσποινίδες που απαρτίζουν τις 
Savages. Αντικρίσαμε όμως και 
μπόλικη pop πέρυσι με υψηλό 
ποιοτικό πήχη, εξαιτίας ονομά-
των όπως τους CHVRCHES, Rhye, 
Autre Ne Veut, Lorde, Charli XCX, 
Annie και Haim. Στο hip hop μέ-
τωπο, πάλι, μπορεί να μην είχαμε 
τη κυκλοφορία κράχτη όπως αυτή 
του Kendrick Lamar το 2012, 
όμως κυκλοφόρησαν αρκετοί και 
καλοί δίσκοι  που, εκτός από τα 
μεγάλα ονόματα, κρύβανε και 
underground κομψοτεχνήματα, 
όπως τα άλμπουμ των Endemic, 
Marco Polo, Stalley, Factor και 
του Prodigy με τον Alchemist.

Η μαζική αποδοχή του EDM και τα festival 
του συγκεκριμένου ήχου δημιούργησαν ένα άκρως 
dance χαρακτήρα για το απερχόμενο έτος

13. Machinedrum
Vapor City

14. Disclosure
Settle

15. Arctic Monkeys
AM

16. Sigur Rós
Kveikur

17. Ghostface Killah
Twelve Reasons To Die

18. Mikal Cronin
MCII

19. A$AP Rocky
Long. Live. ASAP

20. Freddie Gibbs
ESGN

KOMMATIA

1. Daft Punk
Get Lucky

2. Arctic Monkeys
R U Mine?

3. Rudimental
Feel The Love

4. Robin Thicke
Blurred Lines

5. Martin Garrix
Animals
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παναγιωτής 
μενεγος
Απόλυτα ενθαρρυντική η επαναλαμβανόμενη 
επιτυχία  συναυλιών από ονόματα του «τώρα»
Το 2013:

κλονίστηκε ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη μου στις κι-
θάρες (παρότι τα μισά από τα άλμπουμ της εικοσάδας μου είναι «κι-
θαριστικά»). Ή, αν το πω καλύτερα, εδραιώθηκε η πεποίθησή μου ότι 
είναι απειροελάχιστα εκείνα τα γκρουπ που δεν ακούγονται σαν κάτι 
άλλο. Η δεκαετία post punk αναβίωσης που ξεκίνησε χαρωπά με τους 
Franz Ferdinand και συνεχίστηκε με την καταβύθιση στα σκοτάδια του 
doom & gloom, κουράζει πια, με δεκάδες πανομοιότυπα συγκροτήμα-
τα. Φυσικά, το ίδιο μοιραία θα συμβεί και με τη νεοψυχεδέλεια που 
όμως είναι πιο ενδιαφέρουσα την παρούσα στιγμή. 
Άκουσα λίγους δίσκους εγχώριας παραγωγής. Και με πραγματικά 
ελάχιστο ενδιαφέρον. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν βγήκαν καλοί, αλλά 
νομίζω ότι, κλείνοντας πάνω κάτω μια δεκαετία ζωής, η περίφημη «νέα 
ελληνική αγγλόφωνη σκηνή», αφού όπως ήταν αναμενόμενο δεν κατά-
φερε να ανοιχτεί σε μεγαλύτερο ακροατήριο, τουλάχιστον οφείλει να 
ενηλικιωθεί με καλύτερα άλμπουμ και όχι με «έντιμα ντεμπούτα (sic)». 
Αν ο μόνος δρόμος για να γίνει αυτό είναι η στόχευση στο εξωτερικό, 
βλέπε Keep Shelly In Athens και  Larry Gus, ανοίξτε τα σύνορα.
Η θριαμβευτική επιστροφή του μέγα Andrew Weatherall, 
παρέα με τον Timothy J. Fairplay ως The Asphodells, με οδή-
γησε σε μεγάλο κόλλημα με αυτόν τον πολύ μυστήριο ήχο που προσ-
διορίζεται ως “drug chug”.  Αργόμπιτη disco που δεν ξεφεύγει από τα 
105-100 bpm,  έχει έντονο new wave ‘80s στοιχείο και στα πιο κεφάτα 
της διολισθαίνει στο acid χορευτικό trend της εποχής. Το περσινό 
Masterpiece mix του Andy Weatherall είναι ένας καλός τυφλοσούρ-
της, τσεκάρετε τις κυκλοφορίες της Rothmans επίσης.
Τέλος, παρά τα πρόσφατα «παρατράγουδα» στα social media σχετικά 
με το «ξενέρωτο κοινό» και το ποιοι «είχαν δικαίωμα να πάνε» στους The 
Black Angels, είναι απόλυτα ενθαρρυντική η επαναλαμβανόμε-
νη επιτυχία  συναυλιών από «τώρα» όνοματα, πόσω μάλλον σε 
καιρό κρίσης. 5 χρόνια πριν ούτε που θα διανοούμασταν τα θριαμβικά 
sold outs σε Allah-Las, Growlers και φυσικά The Black Angels.

γιωργος 
μιχαλοπούλος
Εμείς ροκ δεν ακούγαμε;
Αυτή είναι πιθανότατα η πιο εφήμερη λίστα που έχω φτιάξει ποτέ, αν 
εξαιρέσεις τις πρώτες πέντε επιλογές που ήταν πιασμένες εδώ και 
καιρό. Από κει και πέρα υπάρχουν άλλοι 20 τουλάχιστον δίσκοι που 
θα μπορούσαν να βρίσκονται στις θέσεις 6-20 (η 20η άλλωστε είναι 
πάντα μια τιμητική θέση, κερδισμένη στις καλοκαιρινές μας διακοπές). 
Η απομάκρυνση απ’ το καταταλαιπωρημένο indie μεγάλωσε ακόμα 
περισσότερο και το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς αφιερώθηκε σε 
άπειρα χορευτικά και ηλεκτρονικά EP που μυρίζουν φρεσκάδα –μέ-
χρι να μας κουράσουν κι αυτά και πάμε παραπέρα. Κατά τα άλλα, η 
χρονιά χαρακτηρίστηκε απ’ τα υπερβολικά marketing κόλπα προώθη-
σης των Daft Punk, των Arcade Fire, αλλά και των Boards of Canada, 
με τους πρώτους δύο να βγάζουν τους δίσκους που καλώς ή κακώς 
όλοι θα θυμούνται απ’ τη φετινή χρονιά. Οι πρώτοι θα εκτιμηθούν για-
τί μας έλειπε τελικά η ντίσκο των ‘70s και οι δεύτεροι… δεν ξέρω γιατί. 
Γιατί μας λείπουν οι LCD Soundsystem; Αν δεν υπήρχε και το ανεπα-
νάληπτο live των Dream Syndicate θα είχαμε μείνει με την απορία: 
εμείς ροκ δεν ακούγαμε;

άΛμΠουμ

1. The Asphodells
Ruled By Passion, Destroyed By 
Lust

2. Jon Hopkins
Immunity

3. Factory Floor
s/t

4. Steve Mason
Monkey Minds In The Devil’s Time

5. Atoms For Peace
AMOK

6. Adrian Younge presents 
Ghostface Killah
Twelve Reasons To Die

Η περίφημη «νέα 
ελληνική αγγλόφωνη 
σκηνή» οφείλει να 
ενηλικιωθεί με 
καλύτερα άλμπουμ και 
όχι με «έντιμα 
ντεμπούτα (sic)».

7. Girls Names
The New Life

8. Crystal Stilts
Nature Noir

9. Zomby
With Love

10. Arcade Fire
Reflektor

11. Nick Cave & The Bad 
Seeds 
Push The Sky Away

12. The Men
New Moon

13. Unknown Mortal 
Orchestra 
II

14. Gramme
Fascination

15. Savages
ilence Yourself

16. Chelsea Light Moving
s/t

17. Kurt Vile
Wakin On A Pretty Daze

18. Edwyn Collins
Understated

19. Fuck Buttons
Slow Focus

20. Juan Atkins & Moritz 
Von Oswald
Borderland

κομμάΤιά

1. Jon Hopkins
Open Eye Signal

2. The Asphodells
Late Flowering Lust (Phil Kieran 
remix)

3. Rob feat. Chloe Alper
Juno

4. Unknown Mortal 
Orchestra 
So Good At Being In Trouble

5. Παύλος Παυλίδης  
& B-Movies
μαίρη

άΛμΠουμ

1. Boards of Canada
Tomorrow’s Harvest

2. John Hopkins
Immunity

3. Streetwalker
Future Fusion

4. Apparat
Krieg Und Frieden (Music For 
Theatre)

5. My Bloody Valentine
M B V

6. Chelsea Wolfe
Pain Is Beauty

7. Function
Incubation

8. John Roberts
Fences

9. Tropic of Cancer
Restless Idylls

Η χρονιά 
χαρακτηρίστηκε 
απ’ τα υπερβολικά 
marketing κόλπα 
προώθησης των Daft 
Punk, των Arcade 
Fire, αλλά και των 
Boards of Canada

10. Tim Hecker
Virgins

11. Low
The Invisible Way

12. The Black Dog
Tranklements

13. Holden
The Inheritors

14. Atoms For Peace
AMOK

15. David Bowie
The Next Day

16. Four Tet
Beautiful Rewind

17. Fuck Buttons
Slow Focus

18. TM404
S/T

19. Daniel Avery
Drone Logic

20. Psychic Ills
One Track Mind

κομμάΤιά 

1. Jon Hopkins
Open Eye Signal

2. Atoms For Peace
Before Your Very Eyes

3. Amit
Human Warfare

4. Daniel Avery
Reception (Perc Remix)

5. Iron & Wine
My Side of the Road

The Asphodells

Boards  
of Canada



αντωνής ξαγας
Η μουσική μοιάζει να χάνει την ικανότητα  
να ενώνει;

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Julia Holter
Loud City Song

2. Splashgirl
Field Day Rituals

3. Jon Hopkins
Immunity

4. Yodelice
Square Eyes

5. Nils Frahm
Spaces

6. Fire! Orchestra
Exit!

7. Vector Lovers
iPhonica

8. Chicaloyoh
Folie Sacrée

9. E.M.M.A.
Blue Gardens

10. Darkside
Psychic

11. The Body
Christs, Redeemers

12. Weird
Desert Love for Lonely Graves

13. Boards of Canada
Tommorow’s Harvest

14. The Haxan Cloak
Excavation

15. Föllakzoid
II

16. Solex
Solex Ahoy! The Sound Map Of The 
Netherlands

17. Esmerine
Dalmak

18. Helen Money
 Arriving Angels

19. Phoenix
Bankrupt!

20. Colleen 
 The Weighting of the Heart

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. Κόρε Ύδρο
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

2. Rotting Christ
κατά τον Δαίμονα εαυτού

3. Κασετίνα ιιι
ερΤ

4. Κτίρια τη Νύχτα
κενοί χώροι

5. Melentini
Explosions Around the Desert Inside

κομμάΤιά

1. Y
Viento Gris

2. Girls in Hawaii
Switzerland

3. Prurient
You Show Great Spirit

4. Blood Ceremony
Lord Summerisle

5. Hecq
Dkmajestic

Αισθάνομαι και μια 
ματαιότητα / γράφω 
για μουσική σε μια χώρα 
η οποία έχει υπουργό 
τον Άδωνι / τον Άδωνι 
λέω / και κανείς 
δεν πέθανε ακόμη 
από αηδία…

Μια χρονιά σε αυτόματη γραφή / 2013 / δεν έχω καμιά ιδέα αν ήταν 
καλή ή κακή χρονιά / αυτές τις κρίσεις τις αφήνω στους ειδικούς / 
άκουσα άλλωστε ελάχιστες από τις δεκάδες χιλιάδες νέες κυκλοφο-
ρίες / ποτέ δεν υπήρχαν τόσα πολλά «εξατομικευμένα» αγαπημένα 
τραγούδια / δίσκοι ακόμη λιγότεροι / η μουσική μοιάζει να χάνει την 
ικανότητα να ενώνει; / την κοινωνική της διάσταση / πως είπατε; / 
Arcade Fire; / παύση για χασμουρητό / τόσο για το δίσκο, όσο και για 
τις αψιμαχίες / έχουν όμως κάτι το συγκινητικό από τα παλιά αυτές οι 
αντιπαραθέσεις / και άφθονη καφρίλα / o πολύς ελεύθερος χρόνος 
κάνει κακό / καράβια βυθίζονται και βαρκούλες αρμενίζουν / και 
πολύ δυσανεξία / δυσανεξία στη ...γλουτένη, τη φρουκτόζη, τη λα-
κτόζη, την άλλη άποψη / και άφθονο παρελθόν που ξαναπωλείται σε 
αλμυρή συσκευασία των 180 g / σε δίσκους οι οποίοι δεν βγαίνουν 
από τη συσκευασία τους / βλέπω καλύτερες ημέρες όμως / ηλίθιε 
κοιτάς προς τα πίσω / αισθάνομαι και μια ματαιότητα / γράφω για 
μουσική σε μια χώρα η οποία έχει υπουργό τον Άδωνι / τον Άδωνι 
λέω / και κανείς δεν πέθανε ακόμη από αηδία / τον Άδωνι λέω, γιατί 
φοβάμαι ότι αυτός την εκφράζει και τελικά ίσως και να της αξίζει / 
ευτυχώς που και που διαβάζω εφημερίδες και αισθάνομαι υπέροχα 
/ σαν να ζω σε άλλη χώρα / πέμπτος χρόνος κρίσης και τίποτε δεν 
άλλαξε / τα ίδια πρόσωπα παντού / παντού όμως / και εμείς ασχο-
λούμαστε με τις λίστες μας / αφού άλλοι δεν ασχολούνται με τις δι-
κές τους λίστες / το πιάνετε ελπίζω το υπονοούμενο / ας προσθέσω 
άλλη μία λοιπόν / δύσκολη η κατάταξη και αυθαίρετη / για μία στιγμή 
σκέφτηκα να γράψω στην πρώτη θέση «παρών»...

Julia 
Holter
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άΛμΠουμ

1. Jonathan Wilson
Fanfare

2. Midlake
Antiphon

3. Pond
Hobo Rocket

4. Phosphorescent
Muchacho

5. Ian Skelly
Cut From A Star

6. Bill Callahan
Dream River

7. Mazzy Star
California

8. Alela Diane
About Farewell

9. Kurt Vile
Wakin on a Pretty Daze

10. Wolf People
Fain

11. Diane Coffee
My Friend Fish

12. Hookworms
Pearl Mystic

13. Time Is A Mountain
Time Is A Mountain

14. Foxygen
We Are The 21st Century 
Ambassadors of Peace & Magic

15. Israel Nash Gripka
Rain Plans

16. Mona & Maria
My Sun

17. Jake Bugg
Jake Bugg

18. Spids Nøgenhat
Kommer med fred

19. Fusik
Fusik III 

20. Lumerians
The High Frontier

κομμάΤιά

1. Lola Colt
I Get High If You Get High

2. Jonathan Wilson
Dear Friend

3. Junip
Line of Fire

4. Woodkid
I Love You

5. Vampire Weekend
Step

ςπύρος  
χύτήρής
I Get High If You Get High
Κατά τον Αριστοτέλη, τέχνη είναι 
μίμηση ή  βελτίωση της φύσης. 
Προτιμώ το δεύτερο, επειδή η μί-
μηση των –κατά κανόνα– άσχη-
μων που μας περιβάλλουν είναι 
εύκολη και μάλλον βαρετή. Η 
βελτίωση είναι υπόθεση ατομι-
κής αισθητικής, βέβαια, αλλά εκεί 
περιμένει κανείς τον καλλιτέχνη 
να αντιπροτείνει τον δικό του 
θαυμαστό κόσμο και είναι εν συ-
νεχεία θέμα του καθενός αν τον 
αποδεχθεί. Η προσωπική μου λί-
στα βασίστηκε σε αυτό που θεω-
ρώ όμορφο, ανθρώπινο, ονειρικό 
ή απογειωτικό, αφήνοντας στην 
άκρη το ασπρόμαυρο και το μίζε-
ρο, το ψυχρά εγκεφαλικό ή το 
ακαδημαϊκά πειραματικό. Ήταν 
εξάλλου μια καλή ευκαιρία να 
σταματήσω την πολυετή συνδρο-
μή μου στο WIRE, η οποία τα τε-
λευταία χρόνια είχε φθίνουσα 
συμμετοχή στη μουσική μου παι-
δεία. Και πραγματικά βαρέθηκα 
να ακούω για άτομα που αμφι-
βάλλω αν γνωρίζουν πόσα είναι 
τα διαστήματα του πενταγράμ-
μου, ότι αποτελούν το μέλλον της 
μουσικής επειδή έχουν την ικα-
νότητα να βγάζουν περίεργους 
ήχους από τα laptop. Το 2013 
υπήρξε καταιγιστικά ψυχεδελικό, 
ισόποσα ρετροδελικό και εξε λιγ-
μένο, όσο και πειραγμένα φολ-
κλορικό και άλλο τόσο τραγουδο-
ποιητικά πλούσιο. Τα μουσικά 
πράγματα αλλάζουν με μεγάλη 
ταχύτητα. Οι λίστες είναι ολοένα 
και πιο πρόχειρες, με βραχυπρό-
θεσμη ισχύ και μηδαμινή ιστορι-
κή σημασία. Είναι απλώς ένα παι-
γνίδι, όπως μου είπε πολλά χρό-
νια πριν ο Αργύρης Ζήλος. Πριν 

μερικές εβδομάδες, το ανανεω-
μένο NME κυκλοφόρησε με βα-
ρύγδουπο τίτλο περί των απολύ-
τως καλύτερων 500 άλμπουμ του 
ροκ. Από Pink Floyd υπάρχει 
μόνο ένα (Dark Side) στο Νο.130, 
με αστειότητες του τύπου Hole ή 
Green Day καμιά εβδομηνταριά 
θέσεις ψηλότερα. Το Goodbye 
And Hello του Tim Buckley και το 
Everybody Knows του Neil Young 
πλησιάζουν το 400. Πάλι καλά 
που δεν έμειναν έξω.  Έλλειψη 
παιδείας ή απλώς αλλαγή των δε-
δομένων της αισθητικής; Αλλά 
επειδή αυτό δεν είναι το θέμα 
μας, ας επιστρέψουμε στο πα-
ρόν, όπου μία υπογείως παντο-
δύναμη σε παγκόσμια κλίμακα 
μουσική κοινότητα κυκλοφορεί 
άπειρα ενδιαφέροντα άλμπουμ 
που απαιτούν πολλές μετενσαρ-
κώσεις για την εμπέδωσή τους. 
Αρκούμαι για την ώρα στα αστρι-
κά ταξίδια  των Lola Colt, στο pro-
gressive folk των Wolf People, 
στην αναλογική τελειότητα του 
Jonathan Wilson, στις θεσπέσιες 
φωνητικές αρμονίες των Mid-
lake, στην ποιητική εσωστρέφεια 
του Bill Callahan, στην αθωότητα 
των Foxygen, στον υπνωτικό ρυθ-
μό των Junip, στην αφοσίωση στο 
δόγμα του 1967 του Ian Skelly, 
στον γλυκό εθισμό των Phospho-
rescent, στη μοναδικότητα της 
Alela Diane, στο αιώνιο ροκ των 
Black Angels, στην επιστροφή 
του Roy Harper και του Peter Dal-
trey. Ως το επόμενο ραντεβού.

Μία υπογείως παντοδύναμη σε παγκόσμια 
κλίμακα μουσική κοινότητα κυκλοφορεί άπειρα 
ενδιαφέροντα άλμπουμ που απαιτούν 
πολλές μετενσαρκώσεις για την εμπέδωσή τους

Jonathan 
Wilson
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μιχαλής τςαντιλας
Όσο αυξάνεται η ποσότητα και το εύρος  
της μουσικής που ακούω, άλλο τόσο εδραιώνεται 
η συνειδητοποίηση ότι το κομμάτι της  
που μου διαφεύγει παραμένει απέραντο
Για άλλη μια χρονιά συντάσω τη λίστα με τα καλύτερα άλμπουμ και 
τραγούδια, ξέροντας ότι, όταν του χρόνου θα επιστρέψω για να θυμη-
θώ τι ψήφισα, θα ξύνω το κεφάλι μου από απορία για κάποιες από τις 
επιλογές μου. Όσο αυξάνεται, ανά χρονιά, η ποσότητα και το εύρος 
της μουσικής που ακούω, άλλο τόσο εδραιώνεται η συνειδητοποίηση 
ότι το κομμάτι της που μου διαφεύγει παραμένει απέραντο και ότι όλο 
αυτό δεν είναι τελικά παρά ένα παιχνίδι για… «εσωτερική κατανάλω-
ση». Ας είναι... Το 2013 σημαδεύτηκε από τις συζητήσεις για τις δι-
σκογραφικές δουλειές των Daft Punk και των Arcade Fire (η δική μου 
άποψη για το ποιος «κέρδισε» αποτυπώνεται παρακάτω), όμως στη 
σκιά τους έγινε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ειδικά όσο απομακρυνόμα-
στε από το «κέντρο» και πηγαίνουμε προς τα «άκρα». Στα δικά μας, 
είχαμε και πάλι αρκετούς πολύ καλούς δίσκους, πράγμα που έκανε 
ιδιαίτερα δύσκολη την επιλογή μόνο πέντε εξ αυτών. Όσο για τα τρα-
γούδια, εκεί κινήθηκα καθαρά με βάση το ένστικτο.

7. Time Is A Mountain
Time Is A Mountain

8. Fire! Orchestra
Exit!

9. The Body
Christs, Redeemers

10. John Legend
Love In The Future

11. Tim Hecker
Virgins

12. The Ocean
Pelagial

13. Bilal
A Love Surreal

14. Berserk!
Berserk!

15. Steve Gunn
Time Off

16. Biffy Clyro
Opposites

17. Iceage
You’re Nothing

18. Bill Callaghan
Dream River

19. Anna Calvi
One Breath

20. RokiaTraore
Beautiful Africa

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. May Roosevelt
μουσική σε Ποίηση ντίνου 
χριστιανόπουλου

2. Mohammad
SomSakrifis

Το 2013 σημαδεύτηκε από τις συζητήσεις 
για τις δισκογραφικές δουλειές των Daft Punk 
και των Arcade Fire

3. Monsieur Doumani
Grippy Grappa

4. Κόρε. Ύδρο.
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

5. Μανώλης γαλιάτσος
άνεπαίσθητες άποκλίσεις

κομμάΤιά

1. Daft Punk
Get Lucky

2. Κόρε. Ύδρο.
Τα Βράδια Της κρίσης

3. Martin Rossiter
Three Points On A Compass

4. Paul McCartney
Alligator

5. Diane Birch
Adelaide

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Daft Punk
Random Access Memories

2. Wadada Leo Smith  
& TUMO
Occupy The World

3. Boards Of Canada
Tomorrow’s Harvest

4. The Haxan Cloak
Excavation

5. Julia Holter
Loud City Song

6. Jon Hopkins
Immunity

May 
Roosevelt
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παντελής 
αντωνιαδής
Μέσα στην υπερπροσφορά 
μουσικών προϊόντων και στην 
προσπάθεια των δισκογραφικών 
εταιριών να προωθήσουν ό,τι πιο 
ευκολόπεπτο, χάνονται συνέχεια 
τα πραγματικά ταλέντα!

βαγγελής 
πούλιος
Spotify: Το γεγονός της 
χρονιάς δεν έχει να κάνει  
με τη μουσική καθ’ αυτή αλλά  
με την πολιτική οικονομία της
Πέρα από εμφατικές επιστροφές (βλέπε Boards Of Canada), οριστι-
κές αποχωρήσεις (βλέπε Lou Reed), πολιτικό/μουσικολογικούς στο-
χασμούς (βλέπε το Occupy The World του Wadada Leo Smith) ή τις 
πολλές κυκλοφορίες που θα άξιζαν μια θέση «στα καλύτερα», ίσως το 
γεγονός της χρονιάς να μην έχει τελικά να κάνει με την μουσική καθ’ 
αυτή, αλλά με την πολιτική οικονομία της. Εννοώ το Spotify και τις 
δυνατότητες που ανοίγει για την μουσική βιομηχανία και τους πελά-
τες της. Διότι δεν μιλάμε για μια πλατφόρμα στην οποία «απλώς» 
ακούς ό,τι μουσική σου καπνίσει. Μιλάμε στην ουσία για μια νέα αγο-
ρά που δημιουργείται σχεδόν εκ του μη όντος. Ή/και για την ύστατη 
προσπάθεια των εταιρειών να φέρουν στα μέτρα τους μια υπόθεση 
την οποία δεν θα μπορούσαν 
ποτέ να κερδίσουν στις δικαστι-
κές αίθουσες (χωρίς βεβαίως να 
απενεργοποιούν την απειλή των 
δικαστηρίων για τους απείθαρ-
χους – τουναντίον). Αφού, δηλα-
δή, δεν μπόρεσαν να κερδίσουν 
την πειρατεία, έγιναν οι ίδιοι πει-
ρατές. Τυπικές προσεγγίσεις του 
επεκτατικού καπιταλισμού.

Θα ωφεληθεί, όμως, κανείς άλλος από μια τέτοια διαδικασία; Θα ει-
σπράττει ας πούμε τίποτα ο δημιουργός ή το όλο θέμα θα θυμίζει αδια-
φανείς οργανισμούς τύπου ΑΕΠΙ; Χώρια οι λοιπές παρενέργειες. Ήδη 
φίλος μου έλεγε πως βρέθηκε να πίνει την μπύρα του σε μαγαζί, το 
οποίο αντί για DJ χρησιμοποιούσε το Spotify (και μάλιστα στην τζαμπα-
τζίδικη βερσιόν). Τί «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» έπειτα θα έχουν τα 
τοπικής εμβέλειας ραδιόφωνα, μπροστά σε λίστες «επαϊόντων» διε-
θνούς βεληνεκούς; Τα ερωτήματα είναι πολλά και πολύπλευρα. Όσο για 
τις απαντήσεις, αυτές μένει να φανούν. Ως τότε, ας μείνουμε λιγάκι υπο-
ψιασμένοι για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και ας κοιτάξουμε  – στο 
μέτρο του δυνατού – πέρα από το πανταχού παρόν επιχείρημα που λέει 
πως οτιδήποτε βοηθάει την άνεση και την ευκολία μας, θα πρέπει αυτο-
μάτως να χρίζεται ως «πρόοδος» ή απλώς ως καλοδεχούμενο. 

5. Postiljonen
Skyer

6. Arcade Fire
Reflektor

7. La Femme
Psycho Tropical Berlin

8. Classixx
Hanging Gardens

9. London Grammar
If You Wait

10. Washed Out
Paracosm

11. Deetron
Music Over Matter

12. Little Boots
Nocturnes

13. Primal Scream
More Light

14. Calexico
Spiritoso

15. Girls Names
The New Life

16. Lorde
Pure Heroine

17. Gesaffelstein
Aleph

18. Sky Ferreira
Night Time, My Time

19. John Legend
Love is the Future

20. Booka Shade
Eve

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Wadada Leo Smith  
& TUMO
Occupy The World

2. Fire! Orchestra
Exit!

3. The Alvaret Ensemble
The Alvaret Ensemble

4. Dawn Of Midi
Dysnomia 

5. Arve Henriksen
Places Of Worship 

6. Boards Of Canada
Tomorrow’s Harvest 

7. The Haxan Cloak
Excavation 

8. Pat Metheny
Tap: John Zorn’s Book  
Of Angels Vol. 20

9. The Ocean
Pelagial

10. Daft Punk
Random Access Memories 

11. Vijay Iyer & Mike Ladd
Holding It Down: The Veteran’s 
Dream Project 

12. Jaga Jazzist
Live With Britten Sinfonia

13. Verneri Pohjola  
& Black Motor
Rubidium

14. Matana Roberts
COIN COIN Chapter Two: Mississippi 
Moonchile 

15. Jon Hopkins
Immunity  

16. Stefano Battaglia Trio
Songways 

17. Tonbruket
Nubium Swimtrip

18. Master Musicians  
Of Bukkake
Far West

19. Burnt Friedman  
& Jaki Liebezeit
Secret Rhythms 5

20. The Ex  
& Brass Unbound
Enormous Door 

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. Mohammad
Som Sakrifis

2. May Roosevelt
μουσική σε Ποίηση ντίνου 
χριστιανόπουλου

3. Χάρης Λαμπράκης 
Quartet
μετέωρα

4. Κόρε Ύδρο
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

5. Ruined Families
Black Language 

κομμάΤιά

1. Stefano Battaglia Trio
Ismaro 

2. Boards Of Canada
Reach For The Dead

3. Master  
Musicians  
Of Bukkake
Gnomi

4. Tonbruket
Nubium Swimtrip

5. Aaron Neville
Gypsy Woman

Ήδη φίλος μου έλεγε 
πως βρέθηκε να πίνει 
την μπύρα του σε μαγαζί, 
το οποίο αντί για DJ 
χρησιμοποιούσε το 
Spotify

κομμάΤιά

1. Jessie Ware
Imagine It Was Us

2. Style of Eye ft Bessem
Norway

3. Deltron 3030
Pay the Price

4. The Mary Onettes
Hit the Waves

5. Public Service 
Broadcasting
Everest

άΛμΠουμ

1. Lady
Lady

2. Kurt Vile
Wakin’ On a Pretty Daze

3. Daniel Avery
Drone Logic

4. MS MR
Secondhand Raptures

Όσο κι αν προσπαθούν διάφορες boy/girl band με-
τριότητες τύπου The Wanted, The Saturdays και Jo-
nas Brothers να κυριαρχήσουν στο αμερικανικό 
εφηβικό κοινό (και κατ’ επέκταση σε όλες τις αγο-
ρές της Δύσης), επιδεικνύοντας τα σωματικά προ-
σόντα τους και στήνοντας reality show, η διεθνής 
μουσική σκηνή διέθετε και μέσα στο 2013 αρκετή 
ποιότητα και ποικιλία για να ικανοποιήσει και τους 
πιο απαιτητικούς. Το δυστύχημα είναι ότι μέσα στην 
υπερπροσφορά μουσικών προϊόντων και στην προ-
σπάθεια των δισκογραφικών εταιριών να προωθή-
σουν ό,τι πιο ευκολόπεπτο, χάνονται συνέχεια τα 
πραγματικά ταλέντα. Έτσι, δεν πρέπει να μας εντυ-
πωσιάζει το γεγονός ότι ακόμη και στο λυκόφως 
της καριέρας τους όλη η προσοχή πέφτει στον Paul 
McCartney ή στον David Bowie. Την ίδια στιγμή 
υπήρχε μια πολύ αξιόλογη ομάδα συγκροτημάτων 
στον ευρύτερο indie pop/rock χώρο (Arcade Fire, 
The Besnard Lakes, The Preatures, Girls Names, 
Smith Westerns, Yuck, Metric κ.ά), το pop/rock των 
Haim, η indietronica της Lorde, η ‘60s flower pop 
των Allah Las και οι πιο psychedelic ύφους Poly-
phonic Spree, Kurt Vile, Chrome Canyon και Wood-
en Shjips. H art pop παρουσίασε μια αρμάδα από 
καλές δουλειές (MS MR, Goldfrapp, Mo, Angel Ol-

sen, Junip, Polica, Bat for Lashes), ενώ η ακμάζου-
σα πέρυσι dream pop εκπροσωπήθηκε καλύτερα 
από τους Postiljonen, London Grammar, Say Lou 
Lou και Keep Shelly in Athens, παρά με τους αστέ-
ρες The XX. Στην χορευτική pop ξεχώρισαν οι Jessie 
Ware, Charli XCX, Little Boots, Annie και η Ellie 
Goulding. Οι Lebanon Hangover, Black Angels και η 
Bleached άντλησαν έμπνευση από τα ‘80s, παίζο-
ντας είτε το goth (οι δύο πρώτοι) είτε το punk rock 
χαρτί, η δεύτερη. Στην μαύρη μουσική ξεχώρισαν οι 
Lady, Janelle Monae, John Legend, Rebecca Fergu-
son στο contemporary r’n’ b, η country soul της Val-
erie June, το western coast/experimental hip hop 
των Deltron 3030 και ο Βρετανός Tinie Tempah. H 
μαζική trance pop των Avicii, Axwell και Laidback 
Luke καταδυνάστευσε τα chart, με τους Daft Punk 
και Disclosure ν’ αποτελούν το ποιοτικό αντίδοτο. 
Από ‘κει και πέρα, το techno/tech house μέτωπο 
είχε τους Daniel Avery, Hardway Bros, Dwin, Du 
Tonc, Betoko, η house σκηνή τους Daniel Bortz, 
George Fitzgerald, Duke Dumont, Jacques Renault, 
Tales of Us και Baio ενώ η nu disco κοινότητα εντυ-
πωσίασε με τους Antoine Rouge, Classixx, Big 
Black Delta και τους πάντα αξιόπιστους Todd Terje, 
Mighty Mouse και Prins Thomas.

Lady
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ολγα ςκούρτή
Στο κεφάλι πολλών καλλιτεχνών και  
παραγωγών η έννοια «νοσταλγία» κρατάει  
ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο
Εδώ και κάμποσο καιρό, βιώνου-
με καταστάσεις Μεσαίωνα και 
μάλλον, όπως όλα δείχνουν, η 
Αναγέννηση θα αργήσει λίγο ακό-
μα να έρθει. Όμως μπορούμε, μέ-
χρι τότε τουλάχιστον, να ακούμε 
καλή μουσική. Γιατί, η καλή μου-
σική είναι πάντα αντίσταση, κατα-
φύγιο, έκφραση και ελευθερία.

Φέτος, εξαφανίστηκε –μεταξύ 
άλλων– το Τρίτο Πρόγραμμα όπως 
το ξέραμε και από την πρώτη 
στιγμή, αγανάκτηση και στερητι-
κά σύνδρομα εμφανίστηκαν στους 
ακροατές.

Φέτος, άνθρωποι που δεν είχαν 
πολλά πολλά με την εγχώρια hip 
hop σκηνή, είδαν τι είναι επιτέλους 
αυτό το “hip hop” (όχι ως ακατάλη-
πτοι επιθετικοί στίχοι αλλά κυρίως 
ως μια στρατευμένη μορφή τέχνης) 
μέσα από μια δολοφονία.

Φέτος, άνθρωποι που δεν 
έχουν να πληρώσουν ούτε το 
ενοίκιο, μα ούτε και μισό κιλό 
κρέας, συνέχισαν να μαζεύονται 
σε διάφορους χώρους και κά-
νουν τη δική τους μουσική, χωρίς 
να ενδιαφέρονται ούτε για πα-
ρελθοντολαγνεία, ούτε για τα 
χρήματα και μοιράζονται τους 
ήχους τους στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, μέσα στο κεφάλι 
πολλών καλλιτεχνών και παραγω-

γών η έννοια «νοσταλγία» (επανα-
συνδέσεις, revivals κτλ.) δείχνει ότι 
κρατάει ακόμα πρωταγωνιστικό 
ρόλο, αφού ξέρουν καλά πως είναι 
το σίγουρο άλογο για να ποντάρεις 
τα λίγα χρήματα που έχεις να δια-
θέσεις για την ψυχαγωγία σου. 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
λοιπόν, και παρ’ όλες τις δυσκολί-
ες, η μουσική καταφέρνει να κυ-
λάει πάντα και το θέμα είναι να 
προλάβεις να «πιάσεις» την μελω-
δία προτού χαθεί μέσα στον ιντερ-
νετικό –και όχι μόνο– συρφετό.

Κάπως έτσι, η χρονιά που φεύ-
γει αφήνει πίσω της μελωδίες 
που ενώ στο σύνολό τους δεν εί-
ναι ούτε τόσο απρόβλεπτες ούτε 
και τόσο συγκλονιστικές, διαθέ-
τουν ωστόσο μια αίσθηση «ζε-
στασιάς» που μπορεί να σε συ-
γκινήσει αληθινά, εκτός ψηφια-
κών like και dislike. 

Ο δίσκος Your Turn (Marc Ri-
bot’s Ceramic Dog), για παρά-
δειγμα, αν και δεν «ακούστηκε» 
πολύ, περικλείει σε υπέροχες δό-
σεις την ένταση και την αυθάδεια 
του rock, τη γοητεία του πειραμα-
τισμού, μια γεύση από τις ατμό-
σφαιρες τις avant – garde jazz 
και κυρίως, κάτι από τον (αυτο)
σαρκασμό του Frank Zappa. 

Απλώς, υποκύπτεις.

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Terence Blanchard
Magnetic

2. Ketil Bjornstad
La Notte

3. Arve Henriksen
Places of Worship

4. Paolo Fresu Devil 
Quartet
Desertico

5. Wayne Shorter Quartet
Without A Net

6. Bassekou Kouyate  
& Ngoni ba
Jama Ko

7. Wadada Leo Smith  
& Todella Uuden Musiikin 
Orkesteri
Occupy The World

8. Mop Mop
Isle Of Magic

9. Jupiter & Okwess 
International
Hotel Univers

10. Pascal Comelade
El Pianista Del Antifaz

11. John Scofield
Uberjam Deux

12. James Cotton
Cotton Mouth Man

13. Ben Harper  
with Charlie Musselwhite
Get Up 

14. Manhattan Vibes
Blue November

15. Pokey LaFarge
Pokey LaFarge

16. The Jazzinvaders  
& Dr. Lonnie Smith
That’s What You Say!

17. Debashish 
Bhattacharya
Beyond the Ragasphere

18. Chucho Valdes  
& Afro-Cuban  
Messengers
Border-Free

19. Tamikrest
Chatma

20. Buddy Guy
Rhythm & Blues

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. Κόρε Ύδρο
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

2. Μανώλης γαλιάτσος
άνεπαίσθητες άποκλίσεις

3. Monsieur Doumani
Grippy Grappa

4. Andreas Polyzogopoulos
Heart Of The Sun-The Music Of Pink 
Floyd

5. γιάννης άγγελάκας
Η Γελαστή άνηφόρα

κομμάΤιά

1. Pat Metheny
Mastema

2. Mop Mop
Kamakumba

3. Fat Freddy’s Drop
Blackbird

4. Pascal Comelade
The Scatalan Logicofobism

5. Ben Harper  
with Charlie Musselwhite
I’m In I’m Out and I’m Gone

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. Marc Ribot’s Ceramic Dog
Your Turn

2. Stephan Micus
Panagia

3. Hookworms
Pearl Mystic

4. Jenny Hval
Innocence Is Kinky

5. Janelle Monáe
The Electric Lady

6. Russian Circles
Memorial

7. Ghostface Killah
Twelve Reasons To Die

8. William Tyler
Impossible Truth 

9. Laura Marling
Once I Was an Eagle

10. Queens of the Stone 
Age
...Like Clockwork

11. Adrian Younge and The 
Delfonics
Adrian Younge Presents the 
Delfonics 

12. Wooden Shjips
Back to Land

13. Grouper
The Man Who Died In His Boat 

14. Jason Isbell
Southeastern 

15. Julia Holter
Loud City Song

16. Ty Segall
Sleeper 

17. Jacco Gardner
Cabinet of Curiosities 

18. Trilok Gurtu
Spellbound

19. Nick Cave And The Bad
Push Seeds The Sky Away

20. John Hopkins 
Immunity

ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. Μανώλης γαλιάτσος
άνεπαίσθητες άποκλίσεις

2. Κ. Βήτα
άντήχηση

3. ελένη & σουζάνα 
Βουγιουκλή
To be safe

4. γιάννης άγγελάκας
Η Γελαστή ανηφόρα 

5. May Roosevelt
μουσική σε ποίηση  
ντίνου χριστιανόπουλου

κομμάΤιά

1. Jacco Gardner  
Cabinet of Curiosities

2. Mark Eitzel
The Road

3. Foxygen
No Destruction

4. Bilal
 Slipping Away

5. Kabanjak
Winter’s Prelude

Άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν ούτε 
το ενοίκιο, μα ούτε και μισό κιλό κρέας, συνέχισαν 
να μαζεύονται σε διάφορους χώρους και κάνουν 
τη δική τους μουσική

εύδοκια πρεκα
Οι δισκοθετικές μου ανησυχίες πολλάκις 
αφέθηκαν στη ζωντάνια του παλιού  
και κλασικού
Σχοινοβατικές ακροβασίες, επι-
λεκτικές «απώλειες» οράματος/
προσανατολισμού και ανώδυνες 
«βουτιές» σε πειραματισμούς, ανα-
βιώσεις και αναγεννήσεις αποτε-
λούν το μουσικό χάρτη του έτους 
2013. Περίεργες και αξιόλογες 
δονήσεις αντηχούν στον κόσμο 
της τζαζ και της λεγόμενης μου-
σικής του κόσμου, όμως επιμέ-
ρους αναφορές 
για πρώτη φορά 
–και μετά από 
αρκετά χρόνια– 
είναι δύσκολο να 
επιχειρηθούν 
από τη μεριά μου. 
Ακολουθώντας 
τη ρήση του αγα-
πημένου Frank Zappa “Music is 
always a commentary on soci-
ety”, νιώθω ότι η φετινή χρονιά 
είχε τις όποιες «κραυγές» της που 
τελικά πέσαν από ψηλά και δεν 
«ακούμπησαν». Οι δισκοθετικές 
και συλλεκτικές μου ανησυχίες 
πολλάκις γύρισαν την πλάτη στα 
φρέσκα πονήματα και αφέθηκαν 
στη ζωντάνια του παλιού και κλα-
σικού, όχι από ιδιοσυγκρασιακό 
εκλεκτισμό αλλά από έλλειψη 
εκείνου του ηχητικού οπλοστασί-

ου που θα σου ανοίξει/διευρύνει 
άλλους ορίζοντες. Πιο έντονα 
από ποτέ, σανίδες σωτηρίας 
υπήρξαν με σιγουριά τα όλο και 
αυξανόμενα second hand (και 
όχι μόνο) δισκάδικα, κάποιες πο-
λύπαθες ανεξάρτητες δισκογρα-
φικές εταιρίες και ορισμένοι τολ-
μηροί που ρίσκαραν συναυλιακά. 
Όντως, υπάρχουν νέες μουσικές 

αναπνοές, όμως 
το τριβέλισμα και 
η ψυχική «ίντρι-
γκα» μάλωσαν για 
τα καλά με τους 
καλλιτεχνικούς 
ήρωες της χρο-
νιάς που τελειώ-
νει και για άλλη 

μια φορά καταλήγω με το γνωστό 
μειδίαμα στα λόγια του άλλου 
«σοφού» τροβαδούρου Tom 
Waits, “I think that everybody 
likes music but what you really 
want is music to like you”. Περι-
συλλογή, ηρεμία, διαφορετικές 
«αναγνώσεις» ακροάσεων και 
επαναπροσεγγίσεις των ριζών με 
τη ματιά που μπορεί να φέρνει το 
νέο και το προσωπικό ήταν και εί-
ναι τα δικά μου οχυρά για την 
αλήθεια που λέγεται Μουσική.

Καταλήγω στα λόγια 
του Tom Waits, “I think 
that everybody likes 
music but what you 

really want is music 
to like you”

T
ere

nce
 B

la
nch

ard
Marc 
Ribot’s 
Ceramic 
Dog
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αλεξανδρος 
ςαλαμες
Άγιε Βασίλη, για το 2014 θέλω  
μια… «κυκλοφοριάρα»
Θαυμαστής του Χάρη Συμβουλίδη, αρχισυντάκτη του Avopolis (δημό-
σια δήλωση Χάρη!) έχω κατά νου πάντα πριν μιλήσω για μουσική μια 
κουβέντα του. Το παλιό δεν είναι πάντα το καλύτερο. Όσο μεγαλώνου-
με και περνάμε τα τριάντα, έχουμε την τάση να αναζητούμε νοσταλγι-
κά την ποιότητα στις «κάθε πέρσι και καλύτερα» παραγωγές.  Μεγάλη 
λούπα και αρχή της μουσικής ημιμάθειας αυτή η ιστορία. Παρόλα αυτά, 
το 2013 ήταν περίεργο σε επίπεδο παραγωγών, με όση καλή διάθεση 
και αν προσπάθησα να το δω. Φτωχό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Σα να χτύπησε η κρίση και την ίδια την έμπνευση των καλλι-
τεχνών. Πολλά ανέμπνευστα άλμπουμ και ακόμη περισσότερες κον-
σερβοποιημένες digital κυκλοφορίες. Πλάι ομως σε «βράχους», όπως 
οι Daft Punk ή οι δικοί μας Rotting Christ, φύτρωσαν και νέα διαμάντια. 

Το «πρώτο τρένο» του Μόνιμου Κάτοικου, σε ό,τι αφορά στην εγ-
χώρια hip hop αγορά, ήρθε από το πουθενά, για να εξελιχθεί σε ένα 
από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Σε ό,τι αφορά στα ξένα άλ-
μπουμ το Damned When Dead,  της ιρλανδικής doom metal μπάντας 
Mael Mordha, οι οποίοι «άνοιξαν» τις συναυλίες των Primordial σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εντυπωσίασε με την διακριτική ενσωμάτωση 
των folk στοιχείων της πατρίδας τους στις συνθέσεις τους - ακόμη και 
ένα μη μαθημένο metal ακροατή, όπως εγώ.

Όπως και να έχει, αν και μουσικό χωνευτήρι ο υποφαινόμενος, δυ-
σκολεύτηκα να καθηλωθώ από ένα άλμπουμ φέτος. Για αυτό και η 
σειρά κατάταξης των άλμπουμ προέκυψε δυσκολότερα από τη σειρά 
κατάταξης των single. Ήλπιζα, ακόμη και απλώς για συναισθηματι-
κούς λόγους, να με καθηλώσει ο Παύλος Παυλίδης. ‘Η να εμφανιστεί 
ένας δίσκος όπως οι Μηχανές των Στίχοιμα που να με αφήσει με το 
στόμα ανοιχτό. Αλλά δεν ήρθε. Ελπίζω το 2014 να μου τον φέρει ο 
Άγιος Βασίλης. Αλλιώς ίσως να αρχίσω να δέχομαι πως δεν φταίει η 
μουσική αλλά τα 30φεύγα μου. 

αλεξανδρος τοπιντζής
Ο έλληνας ακροατής της metal/hard rock αλλάζει νοοτροπία,  
όχι από άποψη, αλλά κυρίως από ανάγκη
Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι το 2013 ήταν 
μια πολύ καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. 
Μπορεί η ανάπτυξη να μην ήρθε και ο Άδωνις πλέ-
ον να είναι υπουργός, αλλά χορτάσαμε από καλή 
μουσική και μάλιστα ντόπια. Σε κάθε μικρό παρα-
κλάδι του σκληρού ήχου παρατηρείται κινητικότη-
τα, ενώ η εύκολη πρόσβαση της νεολαίας στις νέες 
μουσικές, δημιουργεί μια πρωτοφανή έλξη για 
ντεμπούτα (αξιόλογα ή όχι). Οι μεγάλες εταιρίες 
(Nuclear Blast, Roadrunner, Metal Blade) μπορεί 
να έχουν μαζέψει όλα τα μεγάλα ονόματα της πιά-
τσας, αλλά –κακά τα ψέματα– η πίτα έχει μοιρα-
στεί ανάμεσα σε αυτούς και τις μικρότερες εταιρί-
ες. Περί των συναυλιακών, η χρονιά που πέρασε 
κινήθηκε ανάμεσα στα δύο άκρα. Απ’ τη μια οι συ-

γκλονιστικές εμφανίσεις των Warlord, Enforcer, 
Clutch, Red Fang-Cancer Bats και από την άλλη τα 
αδιάφορα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Κάπου στη 
μέση έγιναν και καμιά κατοσταριά live εγχώριων 
σχημάτων, με μεγάλη συμμετοχή του κοινού και 
αντίστοιχα πολύ επαγγελματική αντιμετώπιση εκ 
μέρους των συγκροτημάτων. Έτσι, μοιραία, Ο έλ-
ληνας ακροατής της metal/hard rock αλλάζει μέρα 
με τη μέρα νοοτροπία, όχι από άποψη, αλλά κυρί-
ως από ανάγκη. Μιας και φτιάξαμε ένα ολόκληρο 
αφιέρωμα για την ελληνική σκηνή (πιστέψτε με, 
θα μπορούσαν πάνω από 10 άλμπουμ να μπουν στη 
λίστα μου), οι επιλογές μου έχουν να κάνουν απο-
κλειστικά και μόνο με τις διεθνείς κυκλοφορίες. 
Καλές γιορτές, να ’χουμε...

άΛμΠουμ

1. Rotting Christ
κατά τον Δαίμονα εαυτού

2. Παύλος Παυλίδης
ιστορίες που Ίσως Έχουν συμβεί

3. Vampire Weekend
Modern Vampires of the City

4. Λεωνίδας Μπαλάφας
άπηλιώτης

5. Alborosie
Sound the System

6. Eminem
The Marschall Mathers LP2

7. Moby
Innocents

8. Sadomas
στη νήσο του δράκου

9. Kanye West
Yeezus

10. Mael Mordha
Damned When Dead

11. Νατάσα Μποφίλιου
Άνω Τελεία

12. Deus X Machina
The Sound of Liberation

άΛμΠουμ

1. The Black Heart Rebellion
Har Nevo

2. Leprous
Coal

3. Vulture Industries
The Tower

4. Wolf People
Fain

5. Altar of Plagues
Teethed Glory and Injury

6. Cult Of Luna
Vertikal

7. Steven Wilson
The Raven That Refused To Sing

8. Haken
The Mountain

9. Enforcer
Death By Fire

10. Witherscape
The Inheritance

11. Protest the Hero
Volition

12. Hedvig Mollestad Trio
All of Them Witches

13. Norma Jean
Wrongdoers

14. Cathedral
The Last Spire

15. Gorguts
Colored Sands

16. Blood Ceremony
The Eldritch Dark

Όσο μεγαλώνουμε και περνάμε 
τα τριάντα, έχουμε την τάση 

να αναζητούμε νοσταλγικά την 
ποιότητα στις «κάθε πέρσι 

και καλύτερα» παραγωγές.  

Μπορεί η ανάπτυξη 
να μην ήρθε και 

ο Άδωνις πλέον να είναι 
υπουργός, αλλά 

χορτάσαμε από καλή 
μουσική και μάλιστα 

ντόπια.

17. Atlantean Kodex
The White Goddess

18. Kadavar
Abra Kadavar

19. Noisem
Agony Defined

20. Code
Augur Nox

κομμάΤιά

1. Argus
The Coward’s Path

2. Chimaira
Kings of the Shadow World

3. Clutch
The Wolf Man Kindly Requests...

4. Ghost
Jigolo Har Megiddo

5. Intronaut
Milk Leg

13. Primal Scream
More Light

14. Gogol Bordello
Pura Vida Conspiracy

15. γιάννης άγγελάκας
Η Γελαστή άνηφόρα

16. Daft Punk
Random Access Memories

17. Κόρε Ύδρο
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

18. Pearl Jam
Lightning Bolt

19. Los Mujeros
Sun After Rain

20. Ήρωας
μέχρι το Τέλος

κομμάΤιά 

1. Eminem
Rap God

2. Παύλος Παυλίδης
μαίρη

3. Μόνιμος Κάτοικος
Το Πρώτο Τρένο

4. Imam Baildi
άργοσβήνεις μόνη

5. Alborosie
Play Fool 

Rotting 
Christ

The Black 
Heart Rebellion
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ΕΛΛΗνικά άΛμΠουμ

1. Antimob
Antimob

2. Ruined Families
Blank Language

3. Κόρε Ύδρο
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

4. Selofan
Verboten

5. Mohammad
SomSakrifis

κομμάΤιά

1. Girls In Hawaii
Switzerland

2. The Soft Moon
Machines

3. Low
Just Make It Stop

4. Darkthrone
Leave No Cross Unturned

5. New Model Army
Ghosts

6. The Soft Moon
Machines

αρής καραμπεαζής
Είκοσι χρόνια μετά το θάνατο του grunge,  
το ροκ αρνείται να γεννήσει κάποιο καινούργιο 
και σπουδαίο είδος

Με το σταγονόμετρο βρίσκουμε πραγματικά 
όμορφα και ευφορικά τραγούδια, όπως το 
“Switzerland” των Girls In Hawaii. Συνεπώς, 
υποχρεωνόμαστε να ακούμε σε ατέρμονη επα-
νάληψη δυστοπικά αριστουργήματα όπως αυτό 
των The Body και να αφήνουμε εκτός λίστας 
άλμπουμ όπως εκείνο του John Grant, που, πα-
ρότι σπουδαία, είναι λίγο αταίριαστα με την επο-
χή. Οι προφητείες των K.L.F. εκπληρώνονται η 
μία μετά την άλλη και είκοσι χρόνια μετά το θά-
νατο του grunge, το ροκ αρνείται να γεννήσει 

κάποιο καινούργιο και σπουδαίο είδος (και όχι κάποιο εξαιρετικό 
subgenre – τέτοια υπάρχουν άπειρα). Πιθανόν και να μην ξαναγίνει ποτέ 
κάτι τέτοιο, οπότε κλεφτές ματιές στη ρυθμική βάση σχημάτων όπως οι 
Forest Swords, του δίνουν μια νέα ανάσα ζωής, έστω και εκτός των αυ-
στηρών του είδους πλαισίων. Η εγχώρια δισκογραφία ασφυκτιά στην 
επιλογή πέντε και μόνο άλμπουμ, τα οποία όμως (με εξαίρεση αυτό των 
Κόρε Ύδρο και λόγω της ιδιαιτερότητας του σε σχέση με τη γλώσσα και 
τα νοήματά της), και έκαστο στο είδος του, θα έπρεπε να βρίσκονται 
στις καλύτερες δεκάδες όλου του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Ο οποίος 
κόσμος αγκάλιασε τον Σύριο Ηγέτη Omar Souleyman και πίσω από αυ-
τόν συνεχίζει να προσεγγίζει την μακρινή και μη Ανατολή μέσα από τα 
αυτιά του Andy Votel και κάθε σχετικής επανακυκλοφορίας που εξα-
ντλείται σε λίγες μόνο ημέρες. Οι γονείς μας βλέπουν τούρκικα σήριαλ 
το βράδυ και εμείς ακούμε τούρκικο psych των ‘70s. Νοικοκυρεμένα 
πράγματα. Οι Clash, ή ό,τι τέλος πάντων έχει απομείνει από την αρχική 
τους ιδέα, κυκλοφόρησαν το μόνο box set that matters και αυτό μόνο 
επειδή εκείνο με τα βινύλια των Can αναμένεται να έχει τιμή που παρα-
πέμπει σε κατώτατο μηνιαίο μισθό. Εδώ και δύο μήνες απαλλάχτηκα 
από το σκουπιδαριό του downloading (που πάντοτε το αντιμετώπιζα ως 
ένα ευτελές πάρεργο στη σχέση μου με τη μουσική) εξαιτίας του Spotify 
που, παρότι και φυσικά δεν θα αλλάξει τον τρόπο που ακούω μουσική, 
ελπίζω να καταφέρει να επιβιώσει. Γενικώς, η επιβίωση είναι ένα θέμα 
που θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο στο μέλλον.

4. Forest Swords
Engravings

5. Bill Callahan
Dream River 

6. Omar Souleyman
Wenu Wenu

7. Chicaloyoh
FolieSacree

8. Pharmakon
Abandon

9. Celeste
Animale(s) 

10. Gris
A l’ame Enflammee, l’ame 
Constellee

11. Boards Of Canada
Tomorrow’s Harvest

12. Cult Of Luna
Vertikal

13. Splashgirl
Field Day Rituals

14. Wolf People
Fain 

15. My Bloody Valentine
My Bloody Valentine

16. The Haxan Cloak
Excavation 

17. Vaura
The missing

18. Entropia
Vesper

19. Factory Floor
Factory Floor 

20. Peste Noire
Peste Noire

Εδώ και δύο μήνες απαλλάχτηκα από το 
σκουπιδαριό του downloading εξαιτίας του Spotify

ΔιΕΘνΗ άΛμΠουμ

1. The Body
Christs, Redeemers 

2. Deafheaven
Sunbather

3. Corrections House
Last City Zero 

The Body
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13. The Black Angels
Indigo Meadow

14. Lee Gamble
Dutch Tvashar Plumes

15. Thundercat
Apocalypse

16. Disclosure
Settle

17. Janelle Monae
The Electric Lady

18. Chvrches
The Bones of What You Believe

19. Ghostface Killah
Twelve Reasons to Die

20. Mr. Z
επανάληψη

Κάποιοι Έλληνες 
αρχίζουν να κοιτάνε 
και εκτός συνόρων, 
με τρανό παράδειγμα 
τον Larry Gus

άΛμΠουμ

1. Larry Gus
Years Not Living

2. Jar Moff
Commercial Mouth

3. Boards of Canada
Tomorrow’s Harvest

4. Quadron
Avalanche 

5. The Underachievers
Indigoism

6. Killer Mike & EL-P
Run the Jewels

7. Autre Ne Veut
Anxiety

8. Kanye West
Yeezus

9. Darkside
Psychic 

10. DJ Rashad
Double Cup 

11. Deerhunter
Monomania 

12. Deafheaven
Sunbather 

μανος νομικος
Η Ελλάδα αποδεικνύεται σε πολλές  
περιπτώσεις η πιο φιλόξενη ευρωπαϊκή  
χώρα για «μεσαίες» συναυλίες
Άλλη μια χρονιά πέρασε, με πραγ-
ματικά πολλές και καλές κυκλο-
φορίες, αλλά με κανένα μεγάλο 
άλμπουμ που θα αλλάξει το μου-
σικό τοπίο και θα στιγματίσει το 
2013. Μάλλον αυτό: έλειπε το 
πολύ μεγάλο άλμπουμ (ούτε σε 
ανεξάρτητες κυκλοφορίες μας 
έμεινε κάτι το συγκλονιστικό, 
αλλά δεν έχουμε παράπονο και 
από την ποσότητα και από την 
ποιότητα), ενώ τα major ονόματα 
χάθηκαν ανάμεσα στο twerking 
και τη γλώσσα της Miley Cyrus 
(αυτό μας έμεινε από τον main-
stream αχταρμά). Η Ελλάδα απο-
δεικνύεται σε πολλές περιπτώ-
σεις η πιο φιλόξενη ευρωπαϊκή 
χώρα για «μεσαίες» συναυλίες 
(The Growlers, The Black Angels, 
Allah-Las, KRS-One, Gramatik, A 
Place To Bury Strangers, Bonobo, 

Clutch, Chinese Man, Red Fang 
κ.α.), ενώ, από την άλλη πλευρά, 
έχουμε… «εντομοαπωθητικό» για 
μεγάλα φεστιβάλ και μάλλον δύ-
σκολα θα αλλάξει αυτή η κατά-
σταση τα επόμενα χρόνια. Κά-
ποιοι Έλληνες αρχίζουν να κοιτά-
νε και εκτός συνόρων, με τρανό 
παράδειγμα τον Larry Gus και το 
φοβερό του άλμπουμ στην DFA 
Records, σταθερά πάντα οι De-
spite Everything (εξίσου φοβερό 
το νέο τους άλμπουμ που μόλις 
κυκλοφόρησε), Keep Shelly In 
Athens και Acid Baby Jesus, ενώ 
labels απο Έλληνες (αλλά με 
έδρα εκτός Ελλάδας δυστυχώς ή 
ευτυχώς για αυτούς), όπως PAN 
και Berceuse Heroique, απλά ξε-
χωρίζουν όσο λίγα στο under-
ground (και όχι μόνο). 

Larry Gus
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μαρω 
αγγελοπούλού
Η χρονιά των μουσικών «εισπράξεων»

Ενδεχομένως ως πρόταση να έχει ήδη καταντή-
σει κλισέ, αλλά δεν παύει να είναι αλήθεια: το 
2013 ήταν σαφέστατα η χρονιά των μουσικών 
«εισπράξεων». Θες λόγω της αδημονίας -και 
εν τέλει της πανηγυρικής είσπραξης- νέου 
υλικού από μερικά από τα μεγαλύτερα ονό-
ματα της διεθνούς δισκογραφίας; Μέτρα 
πρόχειρα: Justin Timberlake, My Bloody 
Valentine και παντός όλων David Bowie, κα-
τασταλαγμένος και άνευ των πειραματικών 

ψυχαναγκασμών του  παρελθόντος, αλλά και 
Daft Punk, με τα εθιστικά μπλιμπλίκια τους. Και δεν έχεις φτάσει καν 
στη μέση της λίστας των comeback. Πέραν των εντυπωσιακών επι-
στροφών, η λίστα γεμίζει με νεογνές γαργαντουικές εμμονές, όπως οι 
εκ Καναδά Yamantaka, που έμπλεξαν μαγικά το ιαπωνικό θέατρο No 
με το stoner rock και το post punk, η νεαρή Lorde, με μια αλά-Feist 
φωνητική φρεσκάδα που στρογγυλοκάθισε στην κορυφή των αμερι-
κανικών charts (όσο κάτι Miley Cyrus φωτογραφίζονται στα τέσσερα 
μπας και πουλήσουν κανά κομμάτι)… Υπερκορεσμός από synth-pop, 
psych rock, electronica και πολλή vintage διάθεση σε μια χρονιά 
που, στη δύση της πλέον, δίνει ήδη πάσα για ένα ενδιαφέρον 2014…

άΛμΠουμ

1. Laura Marling
Once I was an Eagle

2. Phosphorescent
Muchacho

3. These New Puritans
Field of Reeds 

4. The Civil Wars
The Civil Wars

5. Boards of Canada
Tomorrow’s Harvest

6. Fuck Buttons
Soft Focus

7. Arcade Fire
Reflektor

8. Mazzy Star
Seasons of Your Day

9. Grant Hart
The Argument

10. Altar of Plagues
Teethed Glory and Injury

11. Jonathan Wilson
Fanfare

12. Deafheaven
Sunbather

13. Savages
Silence Yourself

14. Cass McCombs
Big Wheel and Others

15. Califone
Stitches

16. Julianna Barwick
Nepenthe

17. Bill Callahan
Dream River

18. Mikal Cronin
MCII

πανος 
τραγος
Μια εξαιρετική χρονιά

Στο τέλος, έχει κανείς λόγους μόνο για να νιώθει 
εκείνη τη γλυκιά αγωνία των ημερών, εκείνη 
που υπαγορεύει μεγαλύτερο και καλύτερο ψάξιμο 
στις πηγές, μεγαλύτερες και διεξοδικότερες 
συζητήσεις με φίλους και ανθρώπους 
που εκτιμούμε…

19. David Lynch
The Big Dream

20. Midlake
Antiphon

KOMMATIA

1. Deafheaven
Sunbather

2. Laura Marling
Once I Was an Eagle

3. Phosphorescent
Sun’s Arising (A Koan, An Exit)

4. These New Puritans
V (Island Song)

5. Daft Punk
Lose Yourself to Dance

άΛμΠουμ

1. Daft Punk
Random Access Memories

2. David Bowie
The Next Day 

3. Yamantaka
Sonic Titan

4. The Knife
Shaking The Habitual

5. Lorde
Pure Heroine

6. Laura Marling
Once I Was an Eagle

7.  My Bloody Valentine
m b v

8. Atoms For Peace
AMOK

9.  Janelle Monae
The Electric Lady

10. The Black Angels
Indigo Meadow

11. Vampire Weekend
Modern Vampires of the City

12. Arcade Fire
Reflektor

13. Robbie Williams
Swings Both Ways

14. The Range
Nonfiction

15. Κόρε.Ύδρο
άπλές άσκήσεις στον υπαρξισμό

16. Jason Isbell
Southeastern

17. Arctic Monkeys
AM

18. Olafur Arnalds
For Now I Am Winter.

19. Justin Timberlake
The 20/20 Experience 

20. Mark Lanegan  
& Duke Garwood
Black Pudding

κομμάΤιά

1. David Bowie
Atomica

2. Daft Punk
Instant Crush 

3. Yamantaka
Hoshi Neko

4. Robin Thicke
Blurred Lines 

5. Arctic Monkeys
Do I Wanna Know?

Υπερκορεσμός από 
synth-pop, psych rock, 
electronica και πολλή 
vintage διάθεση

Η νεαρή Lorde, με μια αλά-Feist 
φωνητική φρεσκάδα, στρογγυλοκάθισε 
στην κορυφή των αμερικανικών charts

Δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς χρονικό ση-
μείο το 2013 άρχισε να γίνεται μακράν η πιο κα-
θολικά δημιουργική χρονιά εδώ και αρκετό καιρό αλλά, ακολουθώ-
ντας την αγαπημένη ασχολία κάθε ψυχαναγκαστικού μουσικόφι-
λου, τις λίστες δηλαδή, το γεγονός είναι ένα: μια εξαιρετική χρονιά 
συμπυκνώνεται σε ένα κλασικό ετήσιο top 20 που προσπερνά με 
πρωτοφανή ευκολία τα είδη και χωράει δίσκους σχεδόν προκλητικά 
ετερόκλιτους. Το αριστουργηματικό Sunbather, που κάλλιστα βρί-
σκεται σφηνωμένο ανάμεσα στο φετινό δίσκο του James Blake και 
των Chvrches, φερ’ειπείν (ως δύο σχετικά ακραία παραδείγματα, 
τελείως όμως αληθινά), ή στις πρώτες θέσεις μιας λίστας που συ-
μπληρώνεται με ολότελα διαφορετικά μεταξύ τους ακούσματα, δεν 
μοιάζει πλέον καθόλου παράταιρο, κάνοντας ευκολότερο όχι να 
εντοπίσει κανείς το πότε πήγε προς τα «εκεί» η black metal αλλά το 
πότε πρόλαβε να γίνει αποδεκτός ο λυρισμός που ξεχειλίζει από 
τους κορυφαίους δίσκους του είδους εδώ και λίγα χρόνια, λες και σε 
πρωτοφανές ποπ δάνειο. Το ευτυχές γεγονός της επανεμφάνισης 
παλιών φίλων (Mazzy Star) δεν αποδυναμώνει τις ογκολιθικές εμ-
φανίσεις νέων ταλέντων, όπως ο Mikal Cronin ή ο Jonathan Wilson, 
αλλά προσθέτει μια ηχητική πολυπλοκότητα στη φετινή μουσική 
που φαίνεται να εδραιώνεται. Γι’ αυτό και η μεταστροφή των These 
New Puritans δίχως τον παραμικρό ενδοιασμό, γι’ αυτό και μια από 
τις κορυφαίες μπάντες στον πλανήτη ψάχνει ακόμα τον ήχο της 
μετά από 6 δίσκους (Phosphorescent), γι’ αυτό και ταλέντα δεν χα-
ραμίζονται εκβιάζοντας τη διαφορετικότητα αλλά προσθέτουν βά-
θος και διαχρονικότητα στις επιρροές τους (Savages, Julianna 
Barwick). Στο τέλος, έχει κανείς λόγους μόνο για να νιώθει εκείνη 
τη γλυκιά αγωνία των ημερών, εκείνη που υπαγορεύει μεγαλύτερο 
και καλύτερο ψάξιμο στις πηγές, μεγαλύτερες και διεξοδικότερες 
συζητήσεις με φίλους και ανθρώπους που εκτιμούμε και αποστρέ-
φεται τη σύμπτυξη της υπερβατικής διαδικασίας της ακρόασης σε 
φορητά ακουστικά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, παραδομένοι 
στην ευκολία της πρόσβασης σε όλη αυτή τη μουσική. Προσωπικά 
μιλώντας, νομίζω πως βρήκαμε το νόημα.

 Laura Marling
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1. Daft Punk
RANDOM ACCESS MEMORIES

Οι Γάλλοι προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν ένα κλασσικό 
άλμπουμ, ένα δίσκο που να 
βλέπει το παρελθόν με τα μάτια 
του παρόντος και το μέλλοντος 
ίσως... Το RAM έχει τη μνήμη του 
στη disco των ‘80s, αλλά έχει 
συστατικά των Tens, τα οποία 
βέβαια δε φαίνονται στις 
επιτυχίες, αλλά στα υπόλοιπα 
τραγούδια του.

2. Arcade Fire
REFLEKTOR

Οι μελωδίες των Arcade Fire 
συνδυάζονται με τις ηλεκτρονικές 
ανησυχίες του James Murphy. Ένα 
διπλό άλμπουμ με σενάριο, 
υπόθεση, Ελληνικό μύθο κι 
εξώφυλλο (Ορφέας κι Ευριδίκη), 

μηνύματα και μουσικούς 
προβληματισμούς από ένα από τα 
καλύτερα συγκροτήματα των ‘00s 
και των Tens.

3. Arctic Monkeys
AM

Δεν κράτησαν απλά το επίπεδο 
της μουσικής τους πρότασης σε 
αυτό που μας έχουν συνηθίσει 
από το ντεμπούτο τους, αλλά 
τόλμησαν και  πρόσθεσαν κι 
άλλα στοιχεία από τη disco και 
την RnB. Το ΑΜ δεν παραπέμπει 
μόνο στα αρχικά τους, αλλά και 
στην αντίστοιχη ραδιοφωνική 
συχνότητα. Ο δίσκος βασίζεται 
στο παρελθόν, όπως και οι 
προηγούμενοι, αλλά είναι ίσως ο 
πιο «φρέσκος» απ’ όλους!

5. Nick Cave  
& the Bad Seeds
PUSH THE SKY AWAY

Θυμάμαι σαν χθες την πρώτη 
ακρόαση του Push the Sky Away 
στο Au Revoir στην Πατησίων. 
Ένας δίσκος με έντονο το λυρικό 
στοιχείο σε σκοτεινά και 
μυστικιστικά μονοπάτια. Ένα 
άλμπουμ που σε ηρεμεί και 
παράλληλα σε προβληματίζει, με 
τραγούδια σαν το “Jubilee 
Street”, το οποίο είναι μέσα στα 
καλύτερα τραγούδια της χρονιάς.

γιωργος μπαλιωτής 
– mixgrill.gr
Άνθρωποι που ήταν σε απόσταση από  
τα δισκοπωλεία ενθουσιάζονται από τα μοντέλα 
τύπου Spotify
Το 2013 ήταν η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας, όσον αφορά στη 
μουσική της. Οι επιλογές που είχαμε φέτος ήταν πολλές και (πιστέψ-
τε με) δεν ήταν εύκολο να επιλέξω τα δύο από τα 5 πρώτα άλμπουμ. 
Οι τρεις πρώτοι δίσκοι ήταν σίγουροι για μένα, εδώ και αρκετές εβδο-
μάδες. Πρόκειται για τρεις ολοκληρωμένες δουλειές, που πιστεύω ότι 
θα ακούμε και μετά από πολλά χρόνια. Όμως είναι κι άλλοι δίσκοι του 
2013, που ξεχώρισαν φέτος... Η επιστροφή του David Bowie, οι 
National, οι Vampire Weekend, οι Disclosure, οι Haim κ.ά. 

Γενικότερα, το 2013 οι μουσικοί συνεχίζουν να βασίζονται στις 
συναυλίες κι όχι στις πωλήσεις των δίσκων τους. Η απήχηση του 
μοντέλου του Spotify δημιουργεί ένα νέο σκηνικό στο χώρο της μου-
σικής, το οποίο δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητο. Άνθρωποι που 
ήταν σε απόσταση από τα δισκοπωλεία και δεν τρελαίνονταν με την 
αγορά ψηφιακής μουσικής, ενθουσιάζονται από τα μοντέλα τύπου 
Spotify, ανακαλύπτουν νέους καλλιτέχνες, θυμούνται το παρελθόν 
και ακούνε πολύ περισσότερη μουσική από πριν. Όπως και να το κά-
νουμε, αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για τη μουσική. Βέβαια, 
στην Ελλάδα το ανακαλύψαμε φέτος. 

Όσον αφορά στην εγχώρια δισκογραφία, είχαμε άλλη μια καλή 
χρονιά, με αξιόλογες επιστροφές των δύο χαρακτηριστικών μορφών 
της ελληνικής ροκ μουσικής (Παυλίδης, Αγγελάκας) και προτάσεις 
από άλλα νέα σχήματα, όπως οι Playground noise, Keep Shelly in 
Athens, The Boy, Tango with Lions, Callas κ.ά. Τέλος, στο συναυλιακό 
τοπίο, μετά από αρκετές υπερβολές στη χρυσή δεκαετία των ‘00s, η 
Ελλάδα μας γύρισε στα ‘90s. Ίσως αυτό να μας κάνει καλό...

Μαθηματικά, 
Τηλεπικοινωνίες, Μουσική, 
ραδιόφωνο από το 1994 
(τώρα τις Τρίτες 8-10 
μμ στο MindRadio.gr), 
υπεύθυνος του Ρ/Σ 
«Χώρος 94,2», 
αρχισυνταξία στο περιοδικό 
«Χώρος ΖΗΝ», 
αρχισυνταξία στο Mix 
Grill (www.mixgrill.gr) 
από την πρώτη μέρα, δίψα 
για νέες ιδέες (ακόμη κι 
αν δεν είναι υλοποιήσιμες), 
αγάπη για οτιδήποτε έχει 
σχέση με το Mix Grill.

4. The Weeknd
KISS LAND

Το ντεμπούτο άλμπουμ του 
Καναδέζου μουσικού μας 
προσέφερε ίσως την πιο 
«φρέσκια» δουλειά της χρονιάς. 
Μερικές φορές αυτός ο δίσκος 
μου θυμίζει τους Everything But 
the Girl στη δεκαετία του ’90 κι 
άλλες τη μουσική που μπορεί να 
ακούμε τα επόμενα χρόνια... 
Ένας χαρισματικός μουσικός, μια 
ξεχωριστή πρόταση.

Το RAM των Daft Punk 
έχει τη μνήμη του στη 
disco των ‘80s, αλλά έχει 
συστατικά των Tens, τα 
οποία βέβαια δε 
φαίνονται στις επιτυχίες, 
αλλά στα υπόλοιπα 
τραγούδια του.

1. Daft Punk
RANDOM ACCESS MEMORIES

Ακόμα κι όσοι δεν τοποθέτησαν 
το Random Access Memories 
ανάμεσα στα άλμπουμ της 
χρονιάς, συμφώνησαν πως το 
“Get Lucky” είναι το απόλυτο 
τραγούδι του 2013. Σπουδαίο 
κομμάτι. Όλος ο δίσκος όμως 
είναι σπουδαίος. Οι Daft Punk 
έχουν αυτό το μαγικό που 
διαθέτουν και οι Black Keys. Οι 
δεύτεροι σκαλίζουν θαυμάσια 
την ιστορία του blues και 
φτιάχνουν σύγχρονα διαμάντια. 
Οι Daft Punk το επιτυγχάνουν με 
την disco (η οποία, σημειωτέον, 
ποτέ δεν μου άρεσε ως ήχος κι 
ως στυλ ούτε στο ελάχιστο). 
Αποτίουν επίσης και φόρο τιμής 
στον Giorgio Moroder με ένα 
ευφυές τραγούδι.   

2. Arctic Monkeys
AM

Ο Alex Turner είναι ό,τι καλύτερο 
έβγαλε η Μεγάλη Βρετανία τα 
τελευταία χρόνια. Ιδιοφυΐα. Και 
οι Arctic Monkeys είναι το 
γκρουπ εκείνο που συνεχίζει να 
εκπλήσσει με την εκάστοτε 
δουλειά του. Ολοκληρωμένες 
δουλειές, με αρχή μέση και 
τέλος, αλλά και με τραγούδια-
singles δυναμίτες. Η χαρά του dj. 

3. Kanye West
YEEZUS

Στην αρχή σε ξενίζει. Είναι ένα 
άλμπουμ κάπως... προβληματικό. 
Ειδικά αν είσαι κάτοικος (και 
ακροατής) της από ’δω πλευράς 
του Ατλαντικού. Δυσνόητο, 
δύστροπο, περίεργο. Και σε 
ξενίζει ακόμα κι αν είσαι από τους 
φανατικούς οπαδούς του Kanye 
(like me). Με τα ακούσματα 
ξεκαθαρίζει όμως η... κατάσταση. 
Και νιώθεις πως περιέχει ψήγματα 
από τον ήχο του μέλλοντος. 

4. Queens  
of the Stone Age
...LIKE CLOCKWORK

Οι QOTSA αποδεικνύονται, δίσκο 
με το δίσκο, πως είναι το πιο 
«στιβαρό» συγκρότημα του 

σύγχρονου ροκ. Αυτό με τη 
μεγαλύτερη ουσία, αν με 
καταλαβαίνετε. Ανεξαρτήτως αν 
είναι το καλύτερο ή το χειρότερο. 
Βγάζουν δίσκους  ορόσημα για 
την εκάστοτε χρονιά. 

5. The Weeknd
KISS LAND

Αν και διαθέτει μία φωνή που δεν 
με τρελαίνει, πολύ light για τα 
γούστα μου, γράφει 
καταπληκτική μουσική. Κάπως 
γλυκερή η soul του, αλλά είπαμε, 
η έμπνευση πάνω απ’ όλα.

δήμήτρής κανελλοπούλος 
– e-tetradio.gr
Ο θάνατος του άλμπουμ
Χρόνο με το χρόνο η έννοια του άλμπουμ φθίνει. Του ολοκληρωμένου άλμπουμ, εννοώ. Τετέλεσται. Ειδικά 
το 2013 οι ρυθμοί ήταν καταιγιστικοί, δεν είναι τυχαίο πως ήταν η πρώτη φορά πιθανότατα που οι περισσό-
τεροί μας δεν έβρισκαν πραγματικά αξιόλογα άλμπουμ για να βάλουν στη λίστα τους. Όχι πως δεν υπήρ-
χαν, αλλά ήταν λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά. Ακόμα και οι τελευταίοι υποστηριχτές των LP που στην 
πορεία έγιναν cd, αρχίζουν και υποχωρούν. Όσο η ακρόαση της μουσικής γίνεται όλο και πιο... ηλεκτρονι-
κή, όσο οι Η/Υ, τα tablets και τα smart phones κυριαρχούν στην ακρόαση της μουσικής, η έννοια του άλ-
μπουμ θεωρείται όχι μόνο ξεπερασμένη αλλά και άνευ σημασίας. Πως ορίζεται δηλαδή ένας δίσκος στο 
iTunes και πόση π.χ. είναι η θεμιτή, χρονική διάρκειά του; Αστεία πράγματα.

Δεν ξέρω πόσος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των αναγνωστών του Sonik, αν είναι μικρός όμως, κάτω των 
20 ετών ας πούμε, πιθανότατα να μην ρίχνουν ούτε μία ματιά στις δισκοκριτικές του περιοδικού. Να μην 
ενδιαφέρονται καν για το σπορ. Σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική, το συντριπτικό ποσοστό ακροατών 
(ραδιοφώνου ή μουσικής) ακούει μουσική μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Δεν είμαστε ακόμα Αμερική 
και δεν θα γίνουμε ποτέ (δυστυχώς σε ό,τι αφορά τη μουσική), αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων είναι δεδο-
μένη. Να δούμε του χρόνου τι λίστες θα βγάζουμε πάλι εδώ. Τραγουδιών, μήπως;

* Ο Δημήτρης 
Κανελλόπουλος είναι 
ιδιοκτήτης του 
δημοφιλέστερου ελληνικού 
site ενημέρωσης για  
το ραδιόφωνο, e-tetradio.gr 
και δημοσιογράφος  
στην Εφημερίδα  
των Συντακτών.

Arctic 
Monkeys
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4. Steven Wilson
THE RAVEN THAT REFUSED 
TO SING (AND OTHER 
STORIES)

Ένα progressive rock 
αριστούργημα από έναν 
εγκέφαλο της μουσικής που 
αγαπάμε. Υψηλού επιπέδου 
συνθέσεις  από σπουδαίους 
μουσικούς με άλλο ένα συν το 
μικρό αλλά μαγικό άγγιγμα του 
Alan Parsons. 

5. Ben Harper & 
Charlie Musselwhite
GET UP!

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος 
τραγουδοποιός συναντά ένα 
λιγότερο γνωστό αλλά αυθεντικό 
blues ήρωα. Μαζί σχηματίζουν 
αυτό που θα περίμενε κανείς. Το 
συνδυασμό του ανόθευτου με το 
ευκολομνημόνευτο, σε ένα 
άλμπουμ που όλα κυλούν 
φυσικά και αβίαστα. 

αντωνής μούςτακας  
- rocking.gr
Ποιος το είπε για τους καλλιτέχνες πως χαθήκανε;  
Μήπως δεν ψάχνουμε στα σωστά σημεία;
Βγήκε η φήμη πως το άλμπουμ πέθανε, το ίδιο και οι συναυλίες. Η πραγματικότητα είναι πως οι εταιρίες δεν 
βγάζουν πια τα χρήματα που επιθυμούν και οι φτασμένοι καλλιτέχνες δεν έχουν πια κίνητρο για τη δημι-
ουργία σπουδαίων δίσκων, αφού αυτοί θα τους φέρουν πολύ μικρότερα έσοδα σε σχέση με το παρελθόν. 
Στην χώρα μας, η αγορά του άλμπουμ έχει φτάσει να αποτελεί τη τελευταία προτεραιότητα του μουσικόφι-
λου καταναλωτή. Ο συλλέκτης, που μέχρι πρόσφατα απλώς άλλαζε το μέσο αποθήκευσης της μουσικής του 
συλλογής (από βινύλιο σε κασέτα και  αργότερα σε cd), ταΐζοντας  πάντα τις δισκογραφικές, έχει μετατρα-
πεί σε αποθηκάριο δωρεάν mp3 που μαζεύει δισκογραφίες που μάλλον δεν θα ακούσει ποτέ στον σκληρό 
του δίσκο. Η λύση των υπηρεσιών streaming με το μηνιαίο πάγιο ίσως είναι η (τελευταία;) ευκαιρία για τις 
εταιρίες και ελπίζω και για τον καλλιτέχνη που περιμένει να ζήσει από το μεράκι του.  Μέχρι να γυρίσει όμως 
ο οικονομικός τροχός, η καλή μουσική είναι ακόμα εδώ, σε μικρές σκηνές και άγνωστους μερακλήδες μου-
σικούς που μας γυρίζουν πίσω στις εποχές που ξεκινούσες να φτιάξεις κάτι για τη δημιουργία και όχι για όλα 
τα υπόλοιπα που έπονται. Οι ταχύτητες της εποχής ιλιγγιώδεις, αλλά με το σωστό τρόπο (και τόπο) ενημέ-
ρωσης  ο φίλος της μουσικής μπορεί να βρίσκει το άξιο λόγου και ακρόασης. Το στοίχημα για την δική μας 
πλευρά, αυτή των μέσων, είναι η ταχύτητα στην ενημέρωση και η διαλογή του αξιόλογου μέσα στο πλήθος 
της μετριότητας.  Όποιος δεν  μπορεί να ακολουθήσει, απλά θα τον προσπεράσει η εποχή μας. 

3. Mojo Radio
RISE

Σκληρές κιθάρες και 
φυσαρμόνικα. Ωμό και 
αφτιασίδωτο blues rock, όπως 
παιζόταν στις αρχές των ‘70s. Ο 
ενθουσιασμός μου  παρόμοιος 
με την ακρόαση του ομώνυμου 
(τυχαίο;) πρώτου άλμπουμ  των 
Answer πίσω στο 2007. 

1. The Temperance 
Movement
THE TEMPERANCE 
MOVEMENT 

Το σπίτωμα των φερέλπιδων 
κλασικοροκάδων σε metal 
δισκογραφικές συνεχίζεται και 
φέτος. Οι συγκεκριμένοι Βρετανοί 
πέρασαν απότομα από το 
underground στη φάση της  δικής 
τους εφαρμογής για smartphone 
και των επαγγελματικών video 
clip. Δεν έχασαν όμως το στόχο 
τους και συνεχίζουν να μας 
ροκάρουν με τον «κλασικό» τρόπο 
στο ντεμπούτο τους.

2. Federal Charm
FEDERAL CHARM

Τo blues rock αυτών των 
πιτσιρικάδων από το Manchester 
ξεχωρίζει από το σωρό. Ο λόγος; 
Είναι πιο funky και πιο μοντέρνο από 
αυτό των Answer και των Rival Sons 
και πιο ενδιαφέρον, ενεργητικό και 
ωμό από του Joe Bonamassa και της 
συνομοταξίας του.

O Αντώνης Μουστάκας είναι 
υπεύθυνος ύλης και συντάκτης  
στο μουσικό site Rocking.gr (rocking.gr/
editors/AntonisMoustakas/2/).  
Kάθε Δευτέρα, στις 20:00, επιλέγει 
μουσικές στην εκπομπή Retrinno 
(facebook.com/Retrinno), στο ραδιόφωνο 
του Rockmachine.

Πέντε ενδιαφέρουσες 
κυκλοφορίες του 2013

1. Forest Swords
ENGRAVINGS 

Αβίαστα (αλλά όχι αβάδιστα, 
αφού του άρεσε να δουλεύει με 
το λάπτοπ στην ύπαιθρο) και με 
τα λόγια του μέντορά του 
(«φτιάξ’ το γαμημένα όμορφο») 
στα προβληματικά αφτιά του, ο 
νεαρός Matt Barnes απ’ το 
Λίβερπουλ ετοίμασε το πρώτο 
σπουδαίο άλμπουμ του, που 
είναι ηλεκτρονικό, σινεφιλικό, 
με επεξεργασμένα φωνητικά και 
ευρύτατο ηχολόγιο.

2. The Ex & Brass 
Unbound
ENORMOUS DOOR 

Παλιοί σχεδόν όσο και οι Fall. 
Με τη διαφορά ότι αυτοί δεν 
έχουν αρχηγό, κάθε χρόνο 
δοκιμάζουν και κάτι 
διαφορετικό, γι’ αυτό και 
βγάζουν πιο ενδιαφέροντες 
δίσκους. Εδώ κάνουν πανκ πάρτι 
με τη βοήθεια τεσσάρων 
πνευστών.

μπαμπής αργύριού 
– mic.gr
Συνεχίσαμε να ψάχνουμε συγκινήσεις μέσα  
σε απίθανες underground κυκλοφορίες
Ήταν μια υπέροχη χρονιά. Δεν βγήκαμε απ’ το ευρώ, δεν μείναμε όλοι 
άστεγοι, ούτε ξεκινήσαμε εμφύλιο πόλεμο. Η πειρατεία δεν σκότωσε 
ακόμα τη μουσική. Ο Eminem με τον Timberlake έκαναν bras de fer 
στα charts. Οι Arcade Fire με τον Kanye West χαμογέλασαν και πάλι 
αγκαλιά στις λίστες με τα καλύτερα. Οι φίλοι μου κι εγώ συνεχίσαμε 
να ψάχνουμε συγκινήσεις μέσα σε απίθανες underground κυκλοφο-
ρίες. Ξεχωριστό γεγονός για την αφεντιά μου η έκδοση του πρώτου 
μου μυθιστορήματος. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Jenny Hval: Αρχίζει με 
εξομολόγηση αλά Laurie και 
σε λίγο σκάει μια κιθάρα 
αλά Gang of Four…

3. Savages
SILENCE YOURSELF 

Σαν Banshees και Bauhaus μαζί, 
που παίζουν τα πρώτα 
τραγούδια των δεύτερων και 
τραγουδάει η Siouxsie, αλλά όχι 
μόνο αυτό. Προσθέτουν το δικό 
τους εξτραδάκι και ξεπερνούν 
κατά πολύ το όριο της απλής 
μίμησης-αντιγραφής.

4. Jenny Hval
INNOCENCE IS KINKY 

Αρχίζει με εξομολόγηση αλά 
Laurie και σε λίγο σκάει μια 
κιθάρα αλά Gang of Four. Μην το 
σώζεις όμως, δεν θα σου 
χρειαστεί σαν οδηγός γιατί ο 
δίσκος αλλάζει συνέχεια, 
περνώντας από χίλια κύματα. 
Ελλείψει χώρου ας πούμε ότι 
περιέχει αυτοσχεδιαστική folk. 
Αλλά πάλι… Άστο, θέλει 
συζήτηση. Ο John Parish έπαιξε 
και παρήγαγε.

5. Chicaloyoh
FOLIE SACREE 

Νέα γαλλίδα, μόνη, ανεβαίνει το 
Γολγοθά της με ένα σετ τύμπανα 
στην πλάτη και ένα κήμπορντ 
στα χέρια. Της παίρνει 37 λεπτά. 
Κι άλλο, κι άλλο Alice Dourlen, 
φωνάζουν οι πιστοί της.

Ο Μπάμπης Αργυρίου 
είναι ιδρυτής του πολύ 
αξιόλογου μουσικού 
site mic.gr, το οποίο 
και διευθύνει ως 
σήμερα. Στο παρελθόν 
έχει ιδρύσει το Ράδιο 
Free, την Lazy Dog 
Records, το Rollin 
Under Fanzine κ.ά.

«Έχω όλόυς τόυς 
δίςκόυς τόυς»
«Έχω όλους τους δίσκους 
τους» είναι ο τίτλος του μυ-
θιστορήματος του Μπάμπη 
Αργυρίου με ήρωα τον 
Σίμο Μπάνση. Ανήκει στην 
κατηγορία των βιβλίων 
που συχνά χαρακτηρίζονται «ροκ 
μυθιστορήματα». το μεγαλύτερο μέ-
ρος της δράσης του εκτυλίσσεται 
στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο μισό 
του 2013.

The 
Temperance 
Movement
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παναγιωτής 
μπιτςακής
«Αποτέλεσμα θετικό για  
το μαυρομεταλλικό ήχο»

[Iδιοκτήτης της  
καλύτερης black metal  
πλατφόρμας https://miserenobis.jux.com 
και συνεργάτης του Avopolis Metal]
Ομολογώ πως ποτέ δεν μου ήταν εύκολο στο τέλος της εκάστοτε χρο-
νιάς να δημιουργήσω μια λίστα με τις καλύτερες κυκλοφορίες. Παρ’ 
όλα αυτά, όμως, αρκετές φορές το έκανα, βάζοντας τον εαυτό μου σε 
δοκιμασία που ως βάση είχε το μεράκι και την αγάπη ενός οπαδού 
για την μουσική. Πέρα από τη δεκάδα της λίστας, πολύ καλά δείγματα 
γραφής είχαμε από τους The Howling Wind, Necrophobic, Gehenna, 
αλλά και τους πρωτάρηδες Sarkrista. Οι κυκλοφορίες των Horna, 
Pagan Hellfire, Endstille, Flagellant δεν πρέπει να περάσουν απαρα-
τήρητες, καθώς και των δικών μας Acherontas, Naer Mataron και Sad. 
Από τη Γαλλία, οι Aosoth και Peste Noire στάθηκαν στο ύψος των πε-
ριστάσεων, ενώ οι –προσφάτως διαλυμένοι– Altar of Plagues μάς 
έκαψαν τα μυαλά και αποχώρησαν για πάντα. Οι Pest επέστρεψαν με 
το πρωτόγονο heavy metal τους και oι Clandestine Blaze συνέχισαν 
να μαυρίζουν τα όνειρά μας. Οι Summoning συνέχισαν το επικό τους 
ταξίδι, έχοντας συνοδοιπόρους τους Caladan Brood, ενώ σε πιο με-
λαγχολικά τοπία κινήθηκαν για άλλη μια φορά οι Gris και Sombres 
Forêts, απευθυνόμενοι σε πιο ανοιχτόμυαλους ακροατές. Οι Watain 
δίχασαν, οι Darkthrone heavy metal-ισαν όσο ποτέ, ενώ οι Inquisition 
μάς προσέφεραν έναν (ακόμη) καλό δίσκο, αλλά μια από τα ίδια. Οι 

Blodsrit κυκλοφόρησαν το πιο «σουηδικό» άλ-
μπουμ της καριέρας τους και οι Valkyrja δεν πρό-

λαβαν να πάρουν τα ακούσματα τους, αφού 
μόλις κυκλοφόρησε. Σίγουρα έχω παραλεί-
ψει κυκλοφορίες, ίσως έχω αδικήσει μπάντες, 
ακόμη και έμενα τον ίδιο. Άλλοι θα διαφωνή-
σετε, άλλοι θα συμφωνήσετε. Το αποτέλε-

σμα όμως, για τον μαυρομεταλλικό ήχο, 
μόνο ως θετικό μπορεί να κριθεί.

1. Celestial 
Bloodshed
Ω

Το κεφάλαιο των 
(αδικοχαμένων) Celestial 
Bloodshed κλείνει με τον ίδιο 
επιβλητικό τρόπο με τον οποίο 
άνοιξε, μονάχα συντομότερα απ’ 
όσο θα ‘πρεπε. Μεγαλειώδης 
μπάντα, τρομάζει πολλούς η 
σκέψη και μόνο πόσο 
(περισσότερο) καταδικασμένες 
θα ήταν οι ψυχές μας αν 
συνέχιζαν το «έργο» τους. R.I.P. 

2. Throne of Katarsis
THE THREE 
TRANSCENDENTAL KEYS

Νορβηγίας συνέχεια λοιπόν. 
Όσοι καταφέραμε να βγούμε 
αλώβητοι από την καταχνιά των 
Celestial Bloodshed, μάς 
αποτελειώνουν οι Throne Of 
Katarsis. Το black metal 
ξαναγίνεται «άσχημη», μα τόσο 
εθιστική μουσική (και όχι μόνο), 
ξαναφοράμε τις κουκούλες μας 
και υποκλινόμαστε.

3. Chaos Invocation
BLACK MIRROR HOURS

Στο δεύτερο άλμπουμ (σε 
αντίθεση με το ντεμπούτο τους), 
οι Chaos Invocation, αφού 
έδωσαν βάση στις μελωδίες της 
κιθάρας, μείωσαν και τις 
ταχύτητες, καταφέρνοντας να 
δημιουργήσουν μια 
ατμόσφαιρα-μαύρη κουρτίνα. 
Μια κουρτίνα δια μέσω της 
οποίας μπορείς να διακρίνεις 
μονάχα σκιές και αλλόκοτους 
ψιθύρους...

4. Cultes Des Ghoules
HENBANE

Ανατριχιαστικές μελωδίες και 
ατμόσφαιρες, κατευθείαν 
βγαλμένες από το μπουντρούμι 
κάποιου παλιού, ξεχασμένου 
αρχοντικού. Οι λαβύρινθοι του 
μυαλού κατακλύζονται από 
αρχαία ξόρκια και ιστορίες 
δαιμόνων. Αφηγητής; Η φωνή 
στο πίσω μέρος του μυαλού μας, 
που όλοι αποφεύγουμε.

Το black metal ξαναγίνεται «άσχημη»,

ξαναφοράμε τις κουκούλες μας και υποκλινόμαστε.
μα τόσο εθιστική μουσική (και όχι μόνο),

6. Saligia
LVX AETERNA

Μπορεί να μην πρόκειται για 
ολοκληρωμένη κυκλοφορία, 
αλλά τα 25 λεπτά της διάρκειας 
του αρκούν και περισσεύουν για 
να μας μεταλαμπαδεύσει την 
(μαύρη) φλόγα που καίει στις 
καρδιές των Saligia. Πρωτόγονο 
black metal, από τα καλύτερα 
των ημερών μας. Όμορφο, όσο 
και παραπλανητικό, εξώφυλλο.

7. Isvind
DAUMYRA

Οι Isvind ανήκουν στην 
περίπτωση μπάντας που περνά 
απαρατήρητη (από τους μη 
μυημένους), αλλά κάνει την 
ζημιά. Αναβίωση του αρχέγονου 
και ιερού συναισθήματος των 
‘90s από τους Νορβηγούς που 
δεν θα απογοητεύσει κανέναν.

8. Koldbrann
VERTIGO

Έπειτα από δύο δίσκους 
παραδοσιακού νορβηγικού 
black metal, οι Koldbrann 
εκσυγχρονίζονται. Σύγχρονες 
μελωδίες που rock n’ roll-άρουν 
αβίαστα και με μανία. Η μπάντα 
μπορεί να άφησε στην άκρη το 
corpse paint, αλλά παραμένει 
black metal και το Vertigo 
σφύζει από νεύρο. In maximum 
volume ONLY. 

9. Inferno
OMNIABSENCE FILLED 
BY HIS GREATNESS

Η Τσεχία είναι κάτι παραπάνω 
από τους Master’s Hammer. Οι 
Inferno τολμούν (αρκετά 
μεγάλη, ομολογουμένως) 
στροφή στον ήχο τους και 
περνούν από το στακάτο, 
darkthrone-ικό (και ποιοτικό) 
black metal των προηγούμενων 
κυκλοφοριών, σε ένα κράμα 
ορθόδοξου ήχου, μπολιασμένο 
με δόσεις ψυχεδέλειας. 
Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί πως 
θα ήταν οι Pink Floyd με corpse 
paint;

10. Thou Art Lord
THE REGAL PULSE 
OF LUCIFER

Έχουν περάσει 8 χρόνια από 
τότε που το τέρας των Thou Art 
Lord βρυχήθηκε για τελευταία 
φορά. Εν έτει 2013, επιστρέφει 
από την άβυσσο και εξαπολύει 
μαυρομεταλλική επίθεση, πιο 
λυσσασμένη από ποτέ. «Σπάει» 
τα όρια της Ελλάδας, ως ένα από 
τα καλύτερα άλμπουμ που έχει 
«ξεβράσει» η σκηνή μας.

Το κεφάλαιο των (αδικοχαμένων) 
Celestial Bloodshed κλείνει με 
τον ίδιο επιβλητικό τρόπο με τον 
οποίο άνοιξε…

5. Satyricon
SATYRICON

Οι Satyricon αποφάσισαν να 
κυκλοφορήσουν το ομώνυμό 
τους άλμπουμ, θεωρώντας το 
σαν το μεγαλύτερό τους βήμα 
μπροστά. Προσωπικά, θα με 
βρείτε σύμφωνο. Ο ντόρος 
ήταν μεγάλος. Διάσπαρτα 
στοιχεία από προηγούμενες 
κυκλοφορίες της μπάντας 
υπάρχουν παντού, ενώ η 
συνεργασία με τον Sivert 
Høyem (Madrugada) για το 
“Phoenix” είχε ως αποτέλεσμα 
ένα πανέμορφο κομμάτι.

Οι Satyricon 
αποφάσισαν να 
κυκλοφορήσουν το 
ομώνυμό τους άλμπουμ, 
θεωρώντας το σαν το 
μεγαλύτερό τους βήμα 
μπροστά. Και ήταν 
πράγματι έτσι.

Το τέρας  
των Thou Art 
Lord επέστρεψε 
το 2013  
και «έσπασε» 
τα όρια της 
Ελλάδας…
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1. Mala Morska 
Mila (Soundtrack)

Μουσική από μια τσέχικη 
κινηματογραφική βερσιόν της 
Μικρής Γοργόνας, από τα ‘70s. 
Μια όμορφη ταινία. Το 
περίμενα εδώ και πολύ καιρό, 
μαζί με πολλά άλλα 
soundtrack που 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα 
από το την Finders Keepers.

2. L. Pierre
SURFACE NOISE

Υπήρξα μεγάλος οπαδός των 
Arab Strap. Και λατρεύω τη 
δουλειά του Aidan Moffat ως L. 
Pierre. Είναι ένα ωραίο άλμπουμ, 
για να το «ρουφήξεις» με τα 
ακουστικά. Ή ηχογράφησέ το 
σε ένα C90 και πλύνε τα πιάτα 
ακούγοντάς το. 

3. Phosphorescent
MUCHACHO

Άκουγα διαρκώς σχόλια γι’ 
αυτό. Είναι όλο και πιο 

δύσκολο να ανακαλύπτεις 
μουσική μόνος σου όταν 
ξοδεύεις όλο το χρόνο σου για 
να τη δημιουργείς. Μεγάλο 
μέρος αυτού του άλμπουμ το 
νιώθω οικείο. Αλλά και πολύ 
φρέσκο μαζί.

4. Paul McCartney
NEW

Ξέρω ότι θα έπρεπε να 
διαλέξω κάτι πιο μυστηριώδες 
και δύσκολο. Αλλά θαυμάζω 
τον McCartney. Και είναι σε 
φόρμα. Μακάρι να μπορώ να 
λέω το ίδιο και για μένα όταν 
θα είμαι 70.

5. Velvet 
Underground
WHITE LIGHT/WHITE HEAT

Έχει μόλις 
επανακυκλοφορήσει, 
επομένως περνάει για φετινό. 
Μία μεγάλη απώλεια. Mόνο ο 
John Cale απέμεινε. Η γραμμή 
για τους Tindersticks ξεκινάει 
εδώ. Ό,τι ακολουθεί οδήγησε 
σε εμάς. Γι’ αυτό το λόγο αυτό 
υπάρχουμε. Ήταν οι πρώτοι 
punk και μας δίδαξαν όλους 
πώς να κάνουμε ωραία 
μουσική.

TindersTicks
Across six LeAp YeArs
Εικοσιένα χρόνια είναι πολλά. Απολο-
γισμοί, επιτυχίες, αποτυχίες, στιγμές 
καλές και άσχημες. Οι Tindersticks δεν 
επέστρεψαν το 2013 με νέο υλικό, αλλά 
σε παλιά τραγούδια τα οποία ηχογράφη-
σαν ξανά, τραγούδια που είχαν «χαθεί 
κάπου στην πορεία», όπως αναφέρουν 
και οι ίδιοι, και που δεν καταγράφηκαν 
ποτέ με τον τρόπο που η μπάντα τα είχε 
οραματισθεί. Δέκα τραγούδια από την 
πορεία της μπάντας (αλλά και της προ-
σωπικής δισκογραφίας του Staples), με 
αφορμή τον εορτασμό των 21 χρόνων 
από την δημιουργία της, με την παρέα 
να μπαίνει στα Abbey Road Studios και 
να παίζει ξανά τραγούδια όπως το “A 
night in”, “She’s Gone”, “Say Goodbye 
to the City”, “Dying Slowly”. Η ηχογρά-
φηση στα Abbey Road δημιουργεί την 

αίσθηση μιας μεγαλύτερης πιστότητας 
και ευκρίνειας στον ήχο αλλά και «ζε-
στασιάς», με τις ενορχηστρώσεις να μην 
απομακρύνονται ιδιαίτερα από τις πρω-
τότυπες συνθέσεις. Ο Staples βρίσκεται 
σε εξαιρετική φόρμα και βάζει ξανά 
την βαρύτονη – βελούδινη σφραγίδα 
της φωνής του, πιο ήπιος και λιγότερο 
μελοδραματικός, τουλάχιστον αυτή τη 
φορά. Οι Tindersticks σερβίρουν λοιπόν 
έναν δίσκο – υπενθύμιση που εξυπη-
ρετεί την επέτειό τους, αλλά που δεν 
προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι, τελικά. 
Μια συλλογή τραγουδιών που κάποιους 
θα φέρει αναμνήσεις και νοσταλγία, 
ενώ στους υπόλοιπους αυτή η «υπεν-
θύμιση» θα περάσει μάλλον αδιάφορα, 
ειδικά αν δεν ανήκουν και στους fan 
της μπάντας. - Όλγα Σκούρτη

Δεν πήρε πολύ χρόνο στην Julia Holter από το Λος Άντζελες να διαδώσει το όνο-
μά της - μόλις δύο χρόνια κι αντίστοιχες δισκογραφικές δουλειές. Με τίτλους 
όπως Tragedy και Ekstasis, το 2011 και ’12 αντίστοιχα, ήταν προφανές ότι την 
έμπνευσή της αντλούσε από τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς συγγραφείς. Για 
την τρίτη της δουλειά (Loud City Song) στρέφεται στη νουβέλα Gigi της Colette 
του 1944 και την κινηματογραφική της μεταφορά το 1958. Οι αναφορές σ’ αυτήν 
διατρέχουν την παρούσα δουλειά και μετατοπίζουν το κέντρο του ενδιαφέρο-
ντος σε ένα αστικό και διεστραμμένα ρομαντικό πλαίσιο... - Μάνος Μπούρας

Julia 
holter
Ανυπομονώ να έρθω 
στην Ελλάδα.  
Έχω ακούσει ότι είναι 
ένα από τα καλύτερα 
μέρη του κόσμου, 
οπότε σχεδιάζω να 
έρθω να σας δω μέσα 
στο 2014!

1. Laurel Halo
Chance of Rain

2. Ezra Buchla
At the Door

3. Scott Cazan
Swallow

4. Mark So
Pale Plumes of Dullness

5. Olivia Block
Karren

6. Nite Jewel
Gems

7. Lucrecia Dalt
Syzygy

8. Michael Pisaro  
and Antoine Beuger
This Place/ Is Love

9. Jason Grier
Unbekannte

10. Jib Kidder
IV

Καταρχάς, χαιρετώ όλους στην 
Ελλάδα. Ζητώ συγνώμη που 
έχουμε καιρό να έρθουμε. Επί-
σης στεναχωρήθηκα που δεν 
ήρθα για τις ετήσιες διακοπές 
μου εκεί, αλλά αυτό είναι μια 
άλλη ιστορία. Τη χρονιά αυτή οι 
Tindersticks συμπλήρωσαν 21 
χρόνια ζωής. Συνεπώς, η χρονιά 
ξεκίνησε για εμάς ξοδεύοντας 
κάποιες μέρες στα Abbey Road 
Studios και ηχογραφώντας με-
ρικά από τα παλιότερα κομμά-
τια μας. 

Πολλοί μας ρωτάνε γιατί το 
κάναμε αυτό. Ήταν για εμάς ο 
καλύτερος τρόπος για να γιορτά-
σουμε το παρελθόν. Επίσης, συ-

νεχίσαμε τη συνεργασία μας με 
την Claire Denis για την ταινία 
της Les Salauds. Η Claire ήταν 
φίλη του Lou Reed. Από μια άπο-
ψη, ήταν έκπληξη που έφτασε 
μέχρι εδώ. Και από την άλλη, νο-
μίζεις ότι ορισμένοι άνθρωποι 
θα ζήσουν για πάντα. Τουλάχι-
στον ήταν πάντα μπροστά. Η 
στάση ζωής είναι σχεδόν τόσο 
σημαντική όσο και η ίδια η μου-
σική. Μία άποψη που ενστερνι-
ζόμαστε απόλυτα, πιθανόν γι’ 
αυτό και υπάρχουμε ακό μα. Και 
ελπίζω και για περισσότερο. Και 
μακάρι να σας δούμε ξανά σύ-
ντομα. Κατά προτίμηση σε μια 
υπέροχη αμμουδερή παραλία!

david boulter 
(tindersticks)
Από μια άποψη ήταν έκπληξη που ο Lou Reed 
έφτασε μέχρι εδώ. Από την άλλη, νομίζεις  
ότι ορισμένοι άνθρωποι θα ζήσουν για πάντα!
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1. Emiliana Torrini
TOOKAH

Καταπληκτικό electro με 
Cure-ίζουσες κιθάρες.

2. White Denim
CORSICA LEMONADE

Ροκ κιθάρα με το σωστό τρόπο.

3. Jimi Hendrix
PEOPLE, HELL 
AND ANGELS

Ο Jimi είναι ο δάσκαλος, 
ακόμα και τα outtake του 
έχουν... μεγαλείο!

ross godfrey  
– morcheeba
Η ζωντανή μουσική πλέον είναι πιο σημαντική 
από την ηχογραφημένη!

Θα είχε πλάκα να φέρει 
κανείς τις βυζαντινές ρίζες 
της μουσικής του μπουζουκιού 
στο σήμερα, προσθέτοντας... 
dubstep beats.

4. Iggy  
and The Stooges
READY TO DIE

Οι τύπου εφηύραν το punk 
rock ηχογραφούν νέο υλικό.

5. Stubborn Heart
STUBBORN HEART

Ναι, κυκλοφόρησε το 2012, 
αλλά είναι ακόμα το καλύτερο 
electro άλμπουμ του 2013!

* Το άλμπουμ των 
Morcheeba, Head Up High, 
κυκλοφόρησε το φθινόπωρο 
του 2013. Το νέο τους 
άλμπουμ ξεκινά με  
το γοητευτικό “Gimme Your 
Love” και συνεχίζει με  
το εξίσου upbeat, dub and 
sexy “Make Believer” - 
αμφότερα ανάμεσα  
στις καλύτερες στιγμές 
της καριέρας τους.  
Η δε ικανότητα της 
Edwards να μεταμορφώνει 
ακόμη και συνθέσεις που 
θα περνούσαν αδιάφορες 
σε κάτι άξιο προσοχής, 
είναι εντυπωσιακή.  
Όσο κι αν φλερτάρουν  
με το adult contemporary, 
οι Morcheeba μοιάζουν 
ανίκανοι να εγκλωβιστούν 
στη μετριότητα. – Π.Α.

Η μουσική το 2013 είχε ποικιλία, με κανένα κυρίαρχο στυλ ή εί-
δος. Επικράτησαν βέβαια οι κιθάρες και τα σύνθια. 

Η ζωντανή μουσική είναι πιο σημαντική από την ηχογραφημένη για 
την ώρα και κάθε μπάντα που υπήρξε κάποτε ξανασχηματίστηκε και εί-
ναι σε περιοδεία. Οι καλύτερες συναυλίες στις οποίες πήγα πρόσφατα 
ανήκουν σε παλαιότερα (τα λεγόμενα legacy) ονόματα, όπως η Bonnie 
Raitt και οι ZZ Top. Κι αν χρειάζεται να δώσω και ένα tip που ανήκει στον 
21ο αιώνα, οι The XX ήταν εκπληκτικοί στο φετινό Glastonbury. 

Για τους φίλους μας στην Ελλάδα. Θα είχε πλάκα να φέρει κανείς 
τις βυζαντινές ρίζες της μουσικής του μπουζουκιού στο σήμερα, 
προσθέτοντας... dubstep beats. Κάποιος πρέπει να το δοκιμάσει 
(σσ. ελπίζουμε όχι εσύ, Ross!).

1. Laura Marling
ONCE I WAS AN EAGLE 
(σε ΠάράΓΩΓΗ Του ETHAN 
JOHNS)

Αυτοί οι δύο είναι παρέα σε ένα 
μουσικό ταξίδι. Έχει στοιχεία 
από αυτά που έκανε η Joni 
Mitchell στα τέλη του ‘70, όταν 
σιγά-σιγά απομακρυνόταν από 
το folk και πλησίαζε σε ένα δικό 
της, jazzy, αφαιρετικό ήχο. Είναι 
ό,τι πιο συναρπαστικό συμβαίνει 
εκεί έξω αυτή τη στιγμή για 
μένα, αλλά είναι διακριτικό και 
ήσυχο, κι έτσι δεν είναι από τους 
δίσκους για τους οποίους ακούς 
παντού… φωνές. Με εκπλήσσει 
ότι αυτού του είδους η εξέλιξη 
μπορεί να συμβεί σ’ αυτή την 
ηλικία.

2. Jonathan Wilson
FANFARE 

Η γυναίκα μου με έβαλε να 
ακούσω το ντεμπούτο του Gentle 
Spirit πριν μερικά χρόνια και 
σχεδόν ντράπηκα με τις 
αναφορές του άλμπουμ, γιατί 
είναι βασικά ίδιες με τις δικές 
μου! Αλλά μόλις το ξεπέρασα, 
άρχισα να εντρυφώ - αυτό το νέο 
άλμπουμ σιγά-σιγά αποκαλύπτει 
την τελειότητά του. Αν είσαι 
θαυμαστής των Neil Young, Pink 
Floyd, Crosby Stills & Nash, Joni 
Mitchell, Supertramp, Steely Dan, 
Buffalo Springfield ή 
οποιουδήποτε άλλου καλλιτέχνη 
από τα ’70s, τότε θα αναρωτηθείς 
πώς σου ξέφυγε αυτός ο τύπος 
(αν όντως έγινε έτσι).

3. The National
TROUBLE WILL FIND ME 

Μου το πρότεινε ο Gale των 
Turin Brakes και μου πήρε 
μόλις δύο λεπτά για να το 
λατρέψω. Μία -όπως πρέπει- 
έξυπνη μοντέρνα rock μπάντα.

4. James Blake
OVERGROWN

Υπάρχει κάτι που να μην έχει 
ειπωθεί για αυτόν τον τύπο; 
Παρ΄ όλα αυτά, όταν ακούω 
αυτό το άλμπουμ και 
παραβλέπω το hype, είναι 
απλώς από τις πιο ωραίες και 
έξυπνες “folkytronic” δουλειές 
που έχουν βγει μέχρι στιγμής. 

turin brakes (Olly)
Θα θέλαμε πολύ να έρθουμε να παίξουμε  
στην Ελλάδα!
Θα θέλαμε πολύ να έρθουμε να παίξουμε στην Ελλάδα για όλους 
εσάς, μιας και δεν ξέραμε ως τώρα ότι έχουμε κοινό εκεί! Πραγματι-
κά ελπίζουμε να σας αρέσει το νέο μας άλμπουμ, We Were Here... 

Επισκεφθείτε μας  
στο Facebook/Twitter  
και στο www.turinbrakes.com

Turin Brakes - We Were Here
το ντουέτο των Turin Brakes είναι αρκετά 
παρεξηγημένο: λόγω του ότι ο ήχος του είναι 
υπέρ το δέον μαλακός, ήπιων τόνων και βα-
σισμένος σε ακουστικά όργανα, απαξιώνεται 
αυτόματα από τους οπαδούς της ροκ μουσι-
κής. Αυτό ασφαλώς δεν τους έχει εμποδίσει 
να έχουν γνωρίσει μια κάποια εμπορική επιτυ-
χία, να συνεχίζουν εδώ και μια δεκαπενταετία 

περίπου να βγάζουν αξιόλογους δίσκους και να είναι ένα γκρουπ με τη δική 
του διακριτική γοητεία. Οι olly knights και Gale Paridjanian εξακολουθούν να 
κινούνται στα όρια μιας μόνιμα μπαλαντοειδούς ποπ αισθητικής με πολλές 
αναφορές στο αμερικάνικο soft rock. το νέο τους άλμπουμ είναι ένα καλοφι-
λοτεχνημένο σύνολο συνθέσεων, ερμηνευμένο με εκφραστικότητα και καλό 
γούστο. Αγνοήστε τους όσο θέλετε. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι οι παλιότερες 
γενιές των ρόκερς έκαναν το ίδιο για τους Carpenters ή τους Bread και κατόπιν 
έτρεχαν να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα… - Μάνος Μπούρας

5. Haim
DAYS ARE GONE

Συνειδητοποιημένη, ποιοτική 
percussive pop με κλασικές ’80s 
αναφορές. Αν σου άρεσε το 
πρώτο άλμπουμ των Phoenix, 
τότε αυτό έχει παρόμοιο 
αντίκτυπο (στο μυαλό μου, 
τουλάχιστον) και αν είναι αυτό 
που θα κατακτήσει το top 40, 
τότε γουστάρω! Επιπλέον, μιλάμε 
για εβραιοπούλες που ροκάρουν 
με ηλεκτρικές κιθάρες και τα 
συναφή! Τι να μη σου αρέσει;
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1. The National
TROUBLE WILL FIND ME

Άλλος ένας φανταστικός δίσκος 
από μία σπάνια περίπτωση 
μπάντας της οποίας η μουσική 
ακούγεται όλο και καλύτερη 
κάθε φορά. Έχω ήδη ακούσει το 
άλμπουμ αμέτρητες φορές και 
μπορώ και πάλι να το ακούσω 
και να λατρέψω τα κομμάτια 
ακόμα περισσότερο από την 
τελευταία φορά. Το “Pink 
Rabbits” είναι μάλλον το 
αγαπημένο μου κομμάτι της 
χρονιάς.

2. Sigur Ros
KVEIKUR

Περίμενα αυτό το άλμπουμ με 
ενθουσιασμό, απ’τη στιγμή 
μάλιστα που άκουσα το single 
Brennisteinn, το οποίο είναι μια 
ευχάριστη εξέλιξη από το 
προηγούμενο άλμπουμ τους. 
Είναι τόσο σκοτεινό και έντονο, 
αλλά παράλληλα γεμάτο 
ενέργεια. Για μια μπάντα που 
ξεχωρίζει στο να εξελίσσεται και 
να καινοτομεί με ένα απίστευτο 
τρόπο όπως αυτοί, αυτό θα είναι 
το καλύτερό τους άλμπουμ για 
καιρό.

3. Anna Calvi
ONE BREATH

Ένας πραγματικά ενδιαφέρον 
δίσκος. Συμβαίνουν εκεί τόσα 
πολλά, έχει μερικές 
συναρπαστικές ενορχηστρώσεις, 
υπέροχα τραγούδια, πολλές 
εκπλήξεις και στιγμές που 
πραγματικά το κάνει με ένα 
είδος οπερατικού punk, κατά 
μία έννοια.
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clutch 
(Neil 
FallON)
Το καλύτερο και το 
μεγαλύτερο live των 
Clutch το 2013 ήταν 
αυτό της Αθήνας!
Ήμουν στην Ελλάδα όταν άκου-
σα το νέο δίσκο των Sabbath για 
πρώτη φορά. Είναι μια από τις 
περιπτώσεις που για πάντα θα 
θυμάμαι το μέρος και το χρόνο 
που άκουσα αυτά τα κομμάτια 
στο μέλλον. 

Το καλύτερο και το μεγαλύτε-
ρο live των Clutch το 2013 ήταν 
αυτό της Αθήνας. “Absolutely 
bonkers!” 

Ήταν ένας απίστευτος τρόπος 
να τελειώσουμε την ευρωπαϊκή 
μας περιοδεία και δεν βλέπουμε 
την ώρα να ξανάρθουμε εκεί το 
2014!

1. Wolf People
Fain

2. American Sharks
American Sharks

3. Black Sabbath
13

4. Motorhead
Aftershock

5. Vista Chino
Peace

Ήμουν στην Ελλάδα όταν άκουσα το νέο δίσκο 
των Sabbath για πρώτη φορά.

lanterns  
on the lake
Είναι ενθαρρυντικό το ότι οι ιδέες που εκφράζουν 
σήμερα πολλοί μέσω της μουσικής αντικατοπτρίζουν 
τη μεταβαλλόμενη φύση του κόσμου στον οποίο 
ζούμε.
νομίζω ότι το 2013 υπήρξε μια καλή χρονιά για τη μουσική γενικά. 
Ως συγκρότημα έχουμε ποικίλα γούστα, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται υπήρξε 
μία ροή καταπληκτικής μουσικής σε όλους μας, η οποία κάλυψε ένα 
ευρύ φάσμα. άκόμα και στην πατρίδα μας, το Newcastle, ξεπηδάνε 
διαρκώς νέες μπάντες που κάνουν απίστευτη μουσική. Είναι πραγμα-
τικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε περιβάλλον στο οποίο οι τρόποι 
που ο κόσμος αγοράζει και ακούει μουσική αλλάζουν τόσο γρήγορα 
και η μουσική βιομηχανία βρίσκεται σε μια διαρκή αναταραχή, η ποιό-
τητα της μουσικής που δημιουργούν πολλοί παραμένει απίστευτη και 
οι ιδέες τις οποίες εκφράζουν είναι πολύ σημαντικές και αντικατοπτρί-
ζουν τη μεταβαλλόμενη φύση του κόσμου στον οποίο ζούμε.

τα δίκα μας 
πρόβλήματα ςτή 
βόρΈία-ανατόλίκή 
αγγλία ωχρίόυν 
μπρόςτα ςΈ αυτα 
πόυ αντίμΈτωπίζΈί 
ή Έλλαδα
Ο τελευταίος χρόνος απ’ ό,τι φαί-
νεται ήταν πάρα πολύ δύσκολος για 
την Ελλάδα, ερχόμενος ειδικά μετά 
από μια σειρά από σκληρά χρό-
νια από την αρχή της οικονομικής 
κρίσης. Εδώ στη βόρεια-ανατολική 
Αγγλία όπου ζούμε έχουμε δεχτεί 
εξίσου σημαντικό πλήγμα από τη 
νέα οικονομική πραγματικότητα 
και πολλοί άνθρωποι που ξέρουμε 
δυσκολεύονται πολύ, όμως τα δικά 
μας προβλήματα ωχριούν μπρο-
στά σε αυτά που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα. Δεν υπάρχουν εύκολες 
απαντήσεις, όμως σε ταλαίπωρους 
καιρούς συχνά προκύπτουν όμορφα 
και σημαντικά πράγματα και είναι 
οι αντιξοότητες που πολλές φορές 
ενώνουν τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι 
παρά τις δυσκολίες που περνάει η 
χώρα σας, νέα και καλά πράγματα 
θα έρθουν μέσα στο 2014.

Οι Clutch κυκλοφόρησαν φέτος το άλμπουμ 
Earth Rocker. Μετά λοιπόν την «κοιλιά»  
του Strange Cousins from the West, 
επέστρεψαν ως αναγεννημένοι και τρελαμένοι 
πιτσιρικάδες με μυαλό, για να διαλύσουν  
τη σκηνή με ένα δίσκο γεμάτο με κολλώδη 
riffs, γρήγορες ταχύτητες και «ζεστή» 
παραγωγή, όπως ακριβώς τους αρμόζει.  
– Ν.Σ.

4. Agnes Obel
AVENTINE

Στοιχειωτικό, υποτιμημένο και 
όμορφο. Στην πρόσφατη 
περιοδεία μας το άκουγα 
διαρκώς και ήταν η τέλεια παρέα 
για να οδηγείς μέσα στην κρύα, 
φθινοπωρινή βρετανική 
ύπαιθρο. Ένα άλμπουμ για τις 
χειμωνιάτικες νύχτες ή τις 
παγωμένες πρωινές βόλτες.

5. Poliça
SHULAMITH

Ένα φανταστικός pop δίσκος. 
αλλά με μια πραγματικά 
σκοτεινή καρδιά. Σε κάνει να 
τραγουδάς και συ (σε όποια 
σημεία μπορείς να διακρίνεις τις 
λέξεις) και να κουνιέσαι στο 
ρυθμό, αλλά κατά βάθος έχει 
και κάτι το ανήσυχο. Ένας 
πραγματικά ενδιαφέρον 
συνδυασμός τον οποίο δεν 
μπορώ να σταματήσω να ακούω.

Οι Lanterns On The Lake κυκλοφόρησαν 
φέτος το πανέμορφο άλμπουμ Until The 
Colours Run: Dream-pop, Sigur Ros, Low, 
πειραγμένη ατμοσφαιρική φολκ, ambient 
electronica, διάφανες μελωδίες και άυλες 
ενορχηστρώσεις που ενίοτε επιστρέφουν στη γη 
με τη δύναμη της βαρύτητας που αποκτά  
ο σταδιακά διογκούμενος ήχος…
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1. Robbie Williams
SWING BOTH WAYS 

O Robbie Williams στο ύφος 
που κατά τη γνώμη μου του 
ταιριάζει περισσότερο από 
οποιοδήποτε. Ώριμος, 
τρυφερός, κατασταλαγμένος, 
κωμικός και φυσικά φωνάρα! 
Ένα άλμπουμ με πολύ όμορφες 
συνεργασίες που λάτρεψα από 
το πρώτο άκουσμα.

2. Robin Thicke
BLURRED LINES

Αυτόν τον κύριο τον ανακάλυψα 
πριν 2,5 χρόνια και τον λάτρεψα. 
R’n’b, pop, soul, που θυμίζει κάτι 
από τα’90s που τόσο έχω 
αγαπήσει. Αυτό το άλμπουμ 
έπαιζε στο αυτοκίνητό μου 
καθημερινά τουλάχιστον για δύο 
μήνες. Το ομώνυμο κομμάτι έχει 
μια από τις πιο ξεσηκωτικές 
μπασογραμμές που έχω ακούσει 
και είναι ο απόλυτος «ύμνος» 
πριν από βραδινή έξοδο.

idra kayne
Μόνο ευλογημένη μπορώ να νιώθω…
Το 2013 ήταν μια πολύ πλούσια χρονιά. Πολλά live, μεγαλύτερο κοινό 
κάθε φορά, πολλή αγάπη, πολλή υποστήριξη, πείσμα για τη συνέχεια, 
δημιουργικότητα. Είχα την τιμή να είμαι το supporting act στη συναυ-
λία των Hannah Williams & The Tastemakers, να τραγουδήσω στον 
Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, να βρεθώ στην ίδια σκηνή με 
τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, να συμμετάσχω σε δύο πολύ επιτυχημένα 
μιούζικαλ... Μόνο ευλογημένη μπορώ να νιώθω...

3. Clutch
 EARTH ROCKER

Απλά απίθανο – από το πρώτο 
έως το τελευταίο κομμάτι. 
Βρέθηκε σχεδόν τυχαία στα 
χέρια μου και δεν μπορούσα να 
σταματήσω να το ακούω για 
μήνες! Είχα την τύχη να το 
ακούσω και live φέτος το 
καλοκαίρι... Απλά ΠΟΡΩΣΗ!

4. O.S.T.
DJANGO UNCHAINED

Τι να πω γι’αυτό το soundtrack; 
Rick Ross, Ennio Morricone, 
James Brown, 2Pac, Jamie Foxx, 
Anthony Hamilton, John 
Legend... Δε νομίζω ότι έχω 
λόγια να περιγράψω πόσο μα 
πόσο το αγάπησα. Ακόμη δε 
μπορώ να αποφασίσω αν τελικά 
μου άρεσε περισσότερο η ταινία 
ή η μουσική. Συγκλονιστικά και 
τα δύο σίγουρα...

5. Arctic Monkeys
AM

Η πιο πρόσφατη εμμονή μου....

Robbie Williams: 
Ώριμος, τρυφερός, 
κατασταλαγμένος, 
κωμικός και φυσικά 
φωνάρα!

η «μαύρη» χροιά, με funky χαρακτήρα, αλλά και πολύ τσαγανό χα-
ρακτηρίζουν τις χορδές της Idra Kayne. Όταν μάλιστα στο “Don’t 
Walk Away” αυτά πλαισιώνονται από μια κλασική funk μελωδία και 
αποχρώσεις από πρώιμους Red Hot Chilli Peppers, είναι δύσκολο 
να μη σε αναγκάσουν να κουνήσεις το κεφάλι (αλλά και τα πόδια) 
ρυθμικά. άκούσαμε την Idra Kayne στις αρχές του 2012. Το άλ-
μπουμ της με τίτλο Don’t Walk Away είχε τότε μόλις κυκλοφορή-
σει, ενώ χρειάστηκαν κάποιοι μήνες και μια επιλογή του ομώνυμου 
κομματιού ως το τραγούδι της άνοιξης εκείνου του έτους από το 
Jumping Fish, προκειμένου να γίνει σχετικά γνωστή. Το καλοκαίρι 
του 2013 έκανε αρκετά live στην ελληνική επικράτεια, έφτασε πιο 
κοντά στο κοινό της επαρχίας, το φθινόπωρο έπαιξε στο σταυρό 
του νότου (τις Τετάρτες) και από το νοέμβριο συμμετέχει στην πα-
ράσταση Annie, μέχρι και το μάρτιο του 2014, ετοιμάζοντας πα-
ράλληλα και κάποια live στην ευρώπη. 

1. King Krule
6 FEET BENEATH THE MOON

Λατρεύω τον ευάλωτο αλλά 
παράλληλα επιθετικό ήχο του. 
Τους στίχους του και τη ΦΩΝΗ 
του! Μου θυμίζει τον Joe 
Strummer των Clash!

2. Savages
SILENCE YOURSELF

Μία γαμάτη γυναικεία 
punk-rock μπάντα! Επιτέλους! 
Είναι πολύ cool! Τις είδα φέτος 
ζωντανά στο Live At Leeds... 
Ξετρελάθηκα!

Γάμα την τελειότητα 
– είσαι πολύ καλύτερα 
χωρίς αυτή. Εάν δεν 
βάζεις εξαρχής 
την καρδιά σου σε ό,τι 
κάνεις ή δημιουργείς, 
θα βγει χάλια το 
αποτέλεσμα, ούτως 
ή άλλως. Μη φοβάσαι 
να είσαι ο εαυτός σου. 
Ο καθένας μπορεί 
να νιώσει θεός.

3. MS MR
SECONDHAND RAPTURE

Αγαπάω τον Max και τη Lizzy 
και λατρεύω τη μουσική τους 
- το σκοτάδι, τη γλύκα, την 
πρωτοτυπία. Είναι υπέροχοι 
από κάθε άποψη.

4. Blood Orange
CUPID DELUXE

Cool, φρέσκος και πολύ 
μπροστά! Θα μου άρεσε πολύ 
να δουλέψω μαζί του μια 
μέρα, αν σταθώ ποτέ τόσο 
τυχερός.

5. The Growlers
HUNG AT HEART

Μόλις τους ανακάλυψα. 
Αγόρασα το LP και το EP τους 
και δεν σταματάω να τα 
ακούω! Τελευταία φορά που 
είχα πωρωθεί έτσι ήταν όταν 
ανακάλυψα την Cat Power 
πριν 8 χρόνια.

MØ - Bikini daze eP 
Είναι τόσο εύκολο να συμπαθήσεις την Παρ-
θένα (αυτό σημαίνει MØ στα δανέζικα) από το 
Οντένσε. Μας έρχεται τυλιγμένη στην αύρα της 
σκανδιναβικής synth pop, εκείνο το “Pilgrim” 
–που την ανέδειξε στην πατρίδα– θύμισε 
Grimes στον αγγλοσαξονικό τύπο (για καλό 
το είπαν), ενώ η κοριτσίστικη αναίδεια με την 
οποία μας αντικρίζει από το εξώφυλλο του 

Bikini Daze αποτελεί σίγουρο συν για όσους έχουν λίγο χιούμορ. Στο δια ταύτα 
τώρα, στο εσωτερικό του ντεμπούτο EP της 25χρονης Κάρεν, τα πράγματα ηχούν 
εξίσου ωραία, ενώ επιφυλάσσουν και μία έκπληξη. Περιμένεις δηλαδή λίγο/
πολύ τα όσα ακούς στο “XXX 8” και στο “Dark night”, έστω κι αν σου βγαίνουν 
κομματάκι πιο ηλεκτρονικά από ό,τι θα προέβλεπες (για καλό το λέω): αποτε-
λούν αμφότερα δείγματα μιας καλόγουστης ηλεκτρονικής ποπ, το δε “XXX 8” 
κερδίζει εμφανώς από τα στρώματα synth που κομίζει ο συμμετέχων Diplo. Η 
έκπληξη έγκειται στα “never Wanna know” και “Freedom (#1)”, όπου η karen 
Ørsted αποκαλύπτεται ως παραδοσιακή singer/songwriter, αρεσκόμενη π.χ. σε 
μπαλάντες για περασμένες αγάπες. Αποβαίνει λειτουργική αυτή η αντίθεση την 
οποία χτίζουν τα 4 τραγούδια του παρόντος EP, ενώ η ίδια η MØ την υπερασπί-
ζεται πειστικά στο μικρόφωνο. – Χάρης Συμβουλίδης

mØ
Η χρονιά ήταν για μένα πυρετώδης,  
αλλά και όμορφη
Η μουσική σκηνή εξελίσσεται γρήγορα. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. 
Η χρονιά ήταν για μένα πυρετώδης, αλλά και όμορφη. καθώς εγώ 
και η μπάντα μου περιοδεύσαμε ανά τον κόσμο, είχαμε το προνό-
μιο να γνωρίσουμε πολλές από τις “hyped” μπάντες του 2013. 
MS MR, Aluna George, Churches, Empress Of and Blue Hawaii 
είναι ορισμένα από τα cool ονόματα με τα οποία συναντιόμασταν 
και κάναμε παρέα στα φετινά φεστιβάλ και χαίρομαι πολύ γι’αυ-
τό – νιώθαμε ένα δέσιμο και ήταν υπέροχα.
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1. Boards of Canada
TOMORROW’S HARVEST

Ambient ατμόσφαιρες, με το 
απαραίτητο detuning, που σε 
ταξιδεύουν μακριά. Τέλειο 
soundtrack για οδήγηση σε 
μακρινά μέρη.

2. Julia Holter 
LOUD CITY SONG

Αιθέρια φωνητικά που σε 
μεταφέρουν σε άλλα μέρη, σε 
στοιχειώνουν και σε κάνουν να 
θέλεις να ξανακούσεις αρκετές 
φορές αυτό το άλμπουμ.

3. Mazzy Star
SEASONS OF YOUR DAY

Οι Mazzy Star είναι σταθερή αξία, 
ακόμα και μετά από 17 χρόνια 
χωρίς κάποια νέα κυκλοφορία 
δείχνουν ότι μπορούν να 
κρατήσουν τον ακροατή από την 
αρχή μέχρι τέλους του δίσκου 
τους. Η Hope Sandoval τραγουδάει 
με την ίδια κοριτσίστικη και 
απόμακρη διάθεση.

4. Still Corners
STRANGE PLEASURES

Μετά το ντεμπούτο τους, οι Still 
Corners -με το δεύτερο άλμπουμ 
τους- επιβεβαιώνουν πως είναι 
από τις πιο αξιόλογες dream pop 
μπάντες. Ξεχωρίζει το “The 
Trip”, αλλά όλο το άλμπουμ έχει 
μεγάλη συνοχή. Αξίζει να τους 
ακούσει κανείς και live.

5. Daughter
IF YOU LEAVE

Το καινούριο όνομα της 4AD 
κυκλοφόρησε το πρώτο full 
άλμπουμ του γεμάτο με μελωδίες 
και ακουστικές κιθάρες. Το 
“Youth” είναι από τα αγαπημένα 
μας, όπως και η διασκευή τους 
(που δεν περιλαμβάνεται στο 
άλμπουμ) του “Get Lucky”.

6. Nine Inch Nails
HESITATION MARKS

Οι συνθέσεις του Trent Reznor 
είναι πάντα ενδιαφέρουσες και 
έχουν την ιδιότητα να σε 
μαγεύουν όσο περισσότερο 
ακούς το άλμπουμ. Αυτή τη φορά 
δεν έχει τον πιο σκληρό ήχο όπως 
σε παλαιότερες δουλειές, αλλά 
είναι πιο εγκεφαλικός δίσκος.

7. How To 
Destroy Angles
WELCOME OBLIVION

Σαν παλιός καλός ήχος των Nine 
Inch Nails, αλλά με γυναικεία 
φωνητικά. Θυμίζει αρκετά τις 
πρώιμες εποχές του Reznor, 
χωρίς όμως να κουράζει. 
Ξεχωρίσαμε το “The Space In 
Between” και το “Drowning”.

playground theory
Η μελωδία του νέου έτους
Πρωτοχρονιά 2013. κάθε νέο έτος ξεκινά με ελπίδα και υποσχέσεις. Κάθεσαι πάνω από ένα πιάνο και 
συνθέτεις την μελωδία του νέου έτους. Τι θα έχει;  Θα υπάγεται σε κανόνες; Θα επηρεαστείς από κάποιο 
πρότυπο; Θα είναι «πιασάρικη» ή θα είναι για «δύσκολα» ακροατήρια; Θα σε ανεβάσει ή θα σε μελαγχο-
λήσει; Θα έχει αρχή και τέλος ή θα κάνει απρόβλεπτες αναδρομές στο παρελθόν; Το παρελθόν; Πόση 
σημασία έχει;

Όσο προχωράει το κομμάτι υπάρχουν πολλές νότες παραπονεμένες. Θα ακούσεις τι θέλουν να πουν; 
Πόσο σημαντικές είναι για σένα; Τις νιώθεις όλο και πιο έντονα και αποφασίζεις ότι θα τις κρατήσεις. 
Ακόμα και να μην τις παίζεις τις ακούς. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο καμπής.  Πως θα εξελιχθούν από εδώ 
και εμπρός τα πράγματα; Έγχορδα χαρούμενα μπαίνουν στο προσκήνιο. Που βρέθηκαν; Μήπως τελικά 
δεν παίζεις μόνος σου; Δεν ξέρεις αν σε ακούνε, αλλά όχι, δεν κάνεις λάθος. Παίζουν στην ίδια κλίμακα, 
σε συμπληρώνουν, γεμίζουν την σύνθεση. Μήπως τα φαντάζεσαι;

Παραμονή πρωτοχρονιάς 2014. Θα ακούσεις ξανά τη σύνθεση, ίσως για τελευταία φορά. Ζεις το κάθε 
μέτρο, την κάθε στιγμή. Είσαι πλέον σίγουρος ότι δεν είναι ποτέ η ίδια. Ξέρεις όμως ότι η βάση υπάρχει, 
ξέρεις τι να κάνεις πλέον. Αύριο ξαναρχίζεις. Θυμάσαι τα λάθη σου άλλα και τα διαγράφεις. Αρχίζεις να 
ονειρεύεσαι τη μελωδία του 2014. Ξεκινάς και  κοιτάς τα αστέρια. Ένα από αυτά είσαι εσύ. Τα άλλα αστέ-
ρια σου χαμογελούν… Ονειρεύεσαι ξανά. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Το πιάνο ακούγεται σαν μουσικό 
κουτί… Με μια συγκινητική μελωδία.

όί pLAYground 
TheorY μίλανΈ γία 
τίς ΈπίρρόΈς τόυς
«Σίγουρα έχουμε επηρεαστεί από τα 
1990s, καθώς ακούγαμε πολλά βρε-
τανικά συγκροτήματα της εποχής κατά 
την εφηβεία μας. τα τελευταία χρόνια 
ακούσαμε πολύ τις παραγωγές της 
4AD και του Μπρίστολ, ενώ δεν εγκα-
ταλείψαμε ποτέ τη σκηνή του Μάντσε-
στερ. Ειδικότερα, για τον καθένα μας, 
ο Δημήτρης έχει πιο ηλεκτρονικές και 
ίσως πιο ψυχεδελικές επιρροές, ενώ 
ο Βαγγέλης –εκτός από Stone Roses 
και Joy Division– αγαπά επίσης την 
τζαζ και το fusion. Όσο για τη Μάρσια, 
οι δυνατότεροι δεσμοί της από το νησί 
είναι οι Radiohead, οι Portishead και 
οι Μassive Αttack». 

8. Au Revoir Simone
MOVE IN SPECTRUMS

Αγαπημένη μπάντα με synth pop 
ήχο, χαρούμενο, γεμάτο μελωδίες 
και κοριτσίστικες φωνές. Μας 
κέρδισε το νέο τους άλμπουμ από 
το πρώτο κομμάτι, “More Than”.

9. Atoms for Peace
AMOK

Οι δουλειές που έχει κάνει ο 
Thom Yorke είναι πάντα 
πρωτοποριακές. Ποτέ δεν 
αναμασάει τις ίδιες φόρμες, 
πάντα πειραματίζεται και 
δημιουργεί νέα είδη μουσικής. 
Όταν ένας από τους καλύτερους 
μουσικούς συμπράττει με 
κορυφαίους άλλους (Flea, Nigel 
Godrich, Joey Waronker), το 
αποτέλεσμα είναι ιδιοφυές.

Το ντεμπούτο άλμπουμ των Playground Theory, με τίτλο Speaking of 
Secrets, κυκλοφόρησε τον οκτώβριο του 2013 από την Puzzlemusic 
και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. οι Playground Theory 
προσέρχονται στο πεδίο της εγχώριας ποπ/ροκ μουσικής με αισθη-
τική πρόταση συνολική, μιας και το artwork του ντεμπούτο τους ντύ-
νει άψογα τον dream pop ήχο τους. σαφώς πιο βαρείς σε συναίσθη-
μα από αυτό που υπονοεί το όνομά τους, έχουν μια σχεδόν ενστι-
κτώδη οπτική πάνω στα πράγματα που τους αφορούν...

10. Mogwai
LES REVENANTS

Ατμοσφαιρικό άλμπουμ, που μας 
ταξίδεψε σε ονειροπολήσεις. Με 
τους ήχους των Mogwai 
επιστρέφουν ξεχασμένα 
«φαντάσματα», είτε για να σε 
τρομάξουν είτε για να σε πάρουν 
σε ταξίδια μαζί τους. Οι κιθάρες 
τους το καταφέρνουν τέλεια αυτό.

Daughter – If You 
Leave: Το καινούριο 
όνομα της 4AD 
κυκλοφόρησε το πρώτο 
full άλμπουμ του 
γεμάτο με μελωδίες 
και ακουστικές 
κιθάρες.
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7 Δίσκοι που άκουσα πολύ φέτος 
(χωρίς αξιολογική σειρά):

1. Phosphorescent
MUCHACHO

Έχω –όπως όλοι– βαρεθεί το 
indie που είναι μόνο indie. Την 
αυτοβιογραφία που είναι μόνο 
αυτοβιογραφία. Τη μελαγχολία 
που είναι χαρούμενη κι 
αυτάρκης. Αυτός ο δίσκος είναι 
απολογητικός για την 
«ανηδονία» του. Η ανεξάρτητη 
πλευρά του χρωστάει τόσα 
πολλά στην αμερικάνικη 
παράδοση,  που μόνο αυτάρκη 
δεν τον λες. Και το “Song for 
Zula”, ένα απ’ τα ωραιότερα 
τραγούδια της χρονιάς,  δεν 
είναι ημερολόγιο. Αν είναι 
αυτοβιογραφικό, είναι δι’ 
αλληλογραφίας. 

Μου αρέσει πολύ 
το Spotify. Δεν χαίρομαι 
όσο θα χαιρόμουν αν 
ο κόσμος ξαναγύριζε στα 
δισκοπωλεία. Είναι όμως 
ωραίο που επιτέλους 
γυρνάμε σε  ένα σωστό 
αισθητικό και ηχητικό 
minimum.

Phosphorescent:  
Αυτός ο δίσκος είναι 
απολογητικός για την 
«ανηδονία» του.  
Η ανεξάρτητη πλευρά 
του χρωστάει τόσα 
πολλά στην αμερικάνικη 
παράδοση,  που μόνο 
αυτάρκη δεν τον λες.

φοιβος δελήβοριας
Ήταν μια χρονιά κατά την οποία άρχισε να μου ξανα-αποκαλύπτεται  
το ελληνικό τραγούδι. Υπάρχει μια μεγάλη εικόνα, αλήτικη και ελεύθερη 
και διωκόμενη, που η γενιά μας είναι καταδικασμένη να τη χάσει.  
Δεν ξέρω αν είναι και τόσο έξυπνη ιδέα κάτι τέτοιο.
Για τη χρονιά τώρα τι να πω; Δεν είχε διαφορά 
από άλλες χρονιές. υπήρξαν πάλι γελοίοι δί-
σκοι που τα ξένα περιοδικά τους έχρισαν 
αριστουργήματα – και πολλή αλήθεια 
και ομορφιά που έφαγε τα μούτρα της. 

Μου αρέσει πολύ το Spotify. Δεν χαί-
ρομαι όσο θα χαιρόμουν αν ο κόσμος ξα-
ναγύριζε στα δισκοπωλεία. Είναι όμως ωραίο 
που επιτέλους γυρνάμε σε  ένα σωστό αισθητι-
κό και ηχητικό minimum – και έχω ξεκοκαλίσει 
όλα τα υπέροχα applications: το ADM, το 
musixmatch, το Blue Note, το classify. Κα-
θαρά προσωπικά μιλώντας, ήταν μια χρονιά 
κατά την οποία άρχισε να μου ξανα-απο-
καλύπτεται το ελληνικό τραγούδι, οι 
κλασικές ηχογραφήσεις του απ’ το 
1916 και μετά. Το ότι το τρέλαναν και 
το ξεζούμισαν οι οικογενειακές γιορ-
τές, τα τηλεοπτικά τσιμπούσια, οι 
εθνικοί μας τραγουδιστές και η απέ-
χθεια προς την ξένη μουσική δεν θα 
το αφήσω να με εμποδίσει. Υπάρχει 
μια μεγάλη εικόνα, αλήτικη και ελεύ-
θερη και διωκόμενη, που η γενιά μας 
(με τις πατρικές φιγούρες που της έτυ-
χαν) είναι καταδικασμένη να τη χάσει. 
Δεν ξέρω αν είναι και τόσο έξυπνη 
ιδέα κάτι τέτοιο.

2. Vampire Weekend
MODERN VAMPIRES 
OF THE CITY

Πάντα κάτι μ’ έπιανε μ’ αυτούς, 
αλλά και πάντα κάτι έπαιρνε το 
χέρι τους από πάνω μου. Μ’ 
αρέσει που πάντα αναφέρονται 
σε πράγματα που αγαπάω –τον 
Paul Simon του «Rhythm of the 
Saints», τους Talking Heads, τη 
Νέα Υόρκη του σινεμά–, με 
διώχνει το ότι όλο αυτό είναι 
προϋπολογισμένο, συνεχώς 
άνετο, ανεκδοτολογικό. Σ’ αυτόν 
τον δίσκο υπάρχει ένα είδος 
συγκίνησης, μια μικρή ανησυχία 
που με κάνει να πιστεύω ότι ο 
Ezra Koenig έχει κάποιο είδος 
ψυχισμού.

3. Daft Punk
RANDOM ACCESS MEMORIES

Τι να πω; Τον βρίσκω αξιαγάπητο 
αυτό το δίσκο. Είναι παιδικός, 
αφελής, παρά το ότι έχει 
φτιαχτεί για κεντρικό παιχνίδι, 
έχει το “Motherboard”, που 
πάντα ξεχνάω πως το έχω 
ακούσει και ρωτάω 
ενθουσιασμένος τον διπλανό 
μου «τι είναι αυτό;». Μακάρι 
όλοι οι δίσκοι απ’ τους οποίους 
προσδοκά η εκάστοτε 
βιομηχανία να σωθεί να ήταν 
σαν κι αυτόν.

4. Future Of The Left
HOW TO STOP YOUR BRAIN 
IN AN ACCIDENT

Ο Falkous είναι ο Eminem του 
noise rock. Ο πιο κωμικός, ο πιο 
ιδιοφυής στιχουργός του είδους. 
Πάντα μου άρεσαν οι μουσικοί 
που εμπνέονταν περισσότερο 
από την κωμωδία, παρά από τα 
μουσικά “genres”. Πώς θα 
μπορούσε να μη μου αρέσει 
αυτός ο δίσκος; 

5. Elton John
THE DIVING BOARD

Επιμένω: είναι ο δίσκος που όλοι 
περίμεναν από κείνον μετά το 
’75. Το ότι δεν τον περιμένει πια 
σχεδόν κανείς από κανέναν δεν 
τον κάνει λιγότερο καλό. Δεν 
χρειάζεται καν η φιλολογική 
ευκολία  της αναφοράς στον 
Όσκαρ Γουάϊλντ στο δεύτερο 
τραγούδι, για να καταλάβεις πως 
ο δίσκος μιλάει για τη φήμη που 
κατανάλωσε τον εαυτό της, για 
την ομορφιά που εξαπατάει 
όσους την πιστεύουν. Έχει κι ένα 
τραγούδι για τον Blind Tom 
Wiggins, έναν πιανίστα που 
πέρασε τη ζωή του 
διασκεδάζοντας τους βασιλείς 
και τις αυλές τους. Δεν απορώ 
που έχει το πιο μελαγχολικό, 
εσωτερικό riff απ’ όλα.

6. Κορε. υδρο
άΠλεσ άσκΗσεισ 
σΤον υΠάρξισμο

Αν το ελληνικό τραγούδι μοιάζει 
καταδικασμένο από την επίσημη 
του ηγεσία στην εξιδανίκευση, 
στις στιχουργικές ανακρίβειες, 
στις αλάνθαστες παραγωγές, 
στους «δίσκους-σταθμούς», να 
κάποιοι που δείχνουν να μην το 
έχουν πληροφορηθεί. Και κάνουν 
-τον έναν μετά τον άλλο- δίσκους 
που βουτούν σε όλα τα πιθανά 
λάθη, δεν κάνουν καν τον κόπο 
να δώσουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο δίκιο της ματιάς τους. Κι έτσι 
δίνουν τελικά τη μοναδική ακριβή 
καταγραφή της φάσης μας. Όπως 
θες μπορείς να τους χαρακτηρίσεις 
τους ΚΟΡΕ. ΥΔΡΟ.: δήθεν, 
σπουδαίους, λαϊκούς βάρδους, 
εναλλακτικούς, πειραματιστές, 
υπερσυντηρητικούς, υποτιμημένους 
ή υπερεκτιμημένους.  Τα λάθη 
τους είναι εκείνα που θα 
γελάσουν τελευταία.

7. Goldfrapp
TALES OF US

Να μην ξεχνάμε και την ομορφιά. 
Ένας δίσκος του 2013 που 
ξεκινάει ξεσηκώνοντας το riff του 
“Ces Gens-La” του Ζακ Μπρελ 
(που ξεσήκωσε αυτό του “Plain 
Gold Ring” της Nina Simone) και 
δεν το κάνει φιλολογίζοντας, είναι 
ένας δίσκος που στην δική μου 
ψυχή μιλάει αμέσως, χωρίς 
μεταφραστή και κριτικό.
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1. Ludovico Einaudi
IN A TIME LAPSE

Ένα καταπληκτικό ορχηστρικό 
άλμπουμ του Ιταλού Ludovico 
Einaudi, με ονειρικές και 
ταξιδιάρικες «πιανιστικές» 
μελωδίες, συνδυασμένες με 
δυναμικές και γεμάτες 
μελωδικές γραμμές από την 
ορχήστρα. Μια πολύ όμορφη 
βόλτα στο χρόνο, γεμάτη χρώμα, 
αναμνήσεις και άρωμα.

2. Pearl Jam
LIGHTING BOLT

Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ 
του συγκροτήματος ήρθε 
επιτέλους.  Άγριες και στιβαρές 
κιθάρες, καθηλωτικά παιξίματα 
και η φωνή του Eddie Veder 
ενώνουν το θυμό με τη 

onirama
Είναι η χρονιά του Spotify
To 2013 ήταν μια χρονιά που έδωσε όμορφες, ενδι-
αφέρουσες και περίεργες μουσικές. Μια χρονιά 
που παρόλο που η dance – pop μουσική σκηνή 
άφησε πολύ δυνατές και massive στιγμές και η un-
derground σκηνή έδωσε δυναμικά το «παρών» της, 
αφήνοντας γλυκιά γεύση για το μέλλον. Μου έλει-
ψε ίσως λίγο η πιο καθαρόαιμη rock σκηνή φέτος, 
αλλά είμαι σίγουρος πως θα ξαναχτυπήσει γρήγο-
ρα.  Πολύ με χαροποίησε και η επιστροφή στο βινύ-
λιο, η ζωή μας κύκλους κάνει...

 Στην ελληνική σκηνή, βέβαια, η κατάσταση σε 
επίπεδο ολοκληρωμένης δισκογραφίας ήταν λίγο 
μουγκή, αλλά είμαστε σε μεταβατική φάση και ήδη 
τα πρώτα καλά δείγματα δίνουν το «παρών».

Είναι και η χρονιά του Spotify. Πιστεύω θα βοη-
θήσει να ανακαλύψουμε την άπειρη μαγεία που 
μπορεί να δημιουργήσουν 8 νότες, εύκολα πλέον 
από όλο τον κόσμο με ένα κλικ... Για να δούμε!

Πάντως ζωή χωρίς μουσική, δεν είναι ζωή. Οπότε 
πάντα θα βρίσκει το τρόπο της να μας αγγίζει.

κατάθλιψη, κάνοντάς μας 
χαρούμενους που τους ακούμε. 
Πάρτο σε βινύλιο.

3. The Strokes
COMEDOWN MACHINE

Το πέμπτο άλμπουμ της μπάντας 
φαίνεται το πιο δουλεμένο τους 
και –κατά πολλούς– το πιο 
παράξενο και σέξι άλμπουμ. 
Διαφορετικά στυλ και ένα λιτό  
–αλλά to the point– εξώφυλλο  
που παραπέμπει σε mixtape (όχι 
τυχαία), με αγαπημένο το “All  
the Time”.

4. Robbie Williams
SWINGS BOTH WAYS

Σίγουρα όχι το καλύτερό του 
άλμπουμ, αλλά η επίμονη του 

στο swing εν έτει 2013 και η 
συνεργασία του με τον Guy 
Chambers μετά από τόσα 
χρόνια, σε συνδυασμό με το ότι 
αποτελεί επετειακά το 1000ο 
νούμερο 1 άλμπουμ στη 
Βρετανία, αξίζει αναφοράς. 
Καλώς μας ήρθες τρελάρα.  
Το “Shine my Shoes” και η 
διασκευή του “Dream a Little 
Dream of Me” με τη Lilly Allen 
είναι σίγουρα από τις καλύτερες 
στιγμές.

5. Paul McCartney
NEW

To 24o άλμπουμ του 
«σκαθαριού» ήταν σίγουρο  
ότι θα αποτελέσει… νέο στη 
δισκογραφία, ιδίως όταν έχει 
και ταλαντούχους παραγωγούς 
στα μετόπισθεν. Μετά το 
χαριτωμένο προηγούμενο 
δίσκο του, ο McCartney 
καταφέρνει ξανά την ποπ της 
αιώνιας νιότης με στιγμές που 
θυμίζουν Beatles, όπως το “On 
My Way to Work”, στο οποίο 
έκανε παραγωγή ο γιος του 
George Martin… Τυχαίο;

Οι Onirama σύντομα  
θα κυκλοφορήσουν το νέο 
τους άλμπουμ από τη 
Minos EMI. Πρώτο δείγμα 
από αυτό ήταν το single  
«Μια Βόλτα» (το 
ακούσαμε στις αρχές 
Νοεμβρίου), με τη 
συμμετοχή της Ελπίδας, 
ενώ στις αρχές Δεκεμβρίου 
κυκλοφόρησαν και το 
(χριστουγεννιάτικο) single 
«Στην Πόλη των Αγγέλων»

6. My Bloody Valentine
MBV

Μετά από 22 χρόνια και το 
Loveless, η μπάντα επιστρέφει  
με το follow-up και μόνο 
απαρατήρητο δε μπορεί να το πει 
κανείς. Όλοι μιλούν για κάτι 
κλασικό και, από το εξώφυλλο 
μέχρι τη μουσική και τη χρήση  
των στοιχείων της, η ποπ λαμβάνει 
άλλη διάσταση. Απαραίτητο  
για τη δισκοθήκη μας.

7. Arcade Fire
REFLEκTOR

Το 4ο (διπλό) cd της καναδικής 
μπάντας, που άφησε τους 
πάντες άφωνους με τη «φονική» 
disco του. Μια ωδή στον Bowie 
και με το χεράκι του παραγωγού 
James Murphy - μάλλον το 
καλύτερο άλμπουμ τους.
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φιλιππος πλιατςικας
Οι αληθινοί καλλιτέχνες πάντα βρίσκουν  
τον τρόπο να αναδειχθούν και να ξεχωρίσουν 
από την μάζα
Το 2013 φεύγει και μας αφήνει μια γεμάτη μουσικά χρονιά. Παρατη-
ρώντας τόσο την εγχώρια όσο και την ξένη μουσική σκηνή, διαπίστω-
σα πως οι αληθινοί καλλιτέχνες πάντα βρίσκουν τον τρόπο να αναδει-
χθούν και να ξεχωρίσουν από την μάζα. Η παγκόσμια κρίση που βιώ-
νουμε έχει φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα στον καλλιτεχνικό τομέα. 
Όταν μπορείς να μετατρέψεις την θλίψη και τον θυμό σε παραγωγικό-
τητα και δημιουργία, είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού και παραδειγ-
ματισμού που όλοι μας πρέπει να ακολουθήσουμε, είτε είμαστε μου-
σικοί είτε τραπεζικοί υπάλληλοι. Θέλω και εύχομαι το 2014 που ακο-
λουθεί να μας βρει όλους άξιους να προσφέρουμε, ο καθένας στον 
τομέα του, έστω ένα μικρό λιθαράκι που θα κάνει τον κόσμο μας πιο 
όμορφο και πιο διαφορετικό. 

1. Justin Timberlake
The 20/20 Experience 
Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για 
τον κύριο... Έχει στιλ, τραγούδια 
που πάντα έχουν ένα έξτρα 
touch στις παραγωγές τους και 
πάντα σούπερ video clip...

2. Britney
Jean
Γιατί είναι σε παραγωγή του 
Will.I.am και πάντα οι 
παραγωγές της Britney έχουν 
κάτι που δεν περνάει 
αδιάφορο...

3. Daft Punk
Random Access Memories
Με σιγουριά το άλμπουμ της 
χρονιάς, όχι μόνο απλά γιατί 
μονοπώλησε τα dancefloor και  
τα ραδιόφωνα παγκοσμίως το 
καλοκαίρι που μας πέρασε.  
Οι Daft Punk είναι αγαπημένοι 
από παλιά, σταθμός στην 
ηλεκτρονική μουσική και σίγουρα 
όλοι οι μουσικοί παραγωγοί 
έχουμε δημιουργικά επεξεργαστεί 
πολλές ιδέες τους κατά καιρούς!

4. John Newman
Tribute
Ζήλεψα πολύ την ενορχήστρωση 
στο “Love Me Again”! Μια 

φρεσκάδα την έχει συνολικά 
αυτό που ακούμε και βλέπουμε 
και μια συμπάθεια στις ποιοτικές 
ενορχηστρώσεις δεν θα μας 
εγκαταλείψει ποτέ!

5. Zedd
Clarity
Έρωτας αυτό το άλμπουμ! Τον 
θεωρούμε ίσως τον πιο 
χαρισματικό παραγωγό της 
dance μουσικής, γιατί συνδυάζει 
κλασική μουσική παιδεία με την 
ηλεκτρονική μουσική με ένα 
πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Επίσης,  
το teaser στο YouTube για τον 
ερχομό της κυκλοφορίας του 
άλμπουμ ήταν masterpiece!

1. Eric Clapton
Old Sock
Εγγύηση και χωρίς πολλά 
λόγια. Μεγάλος καλλιτέχνης.

2. Eric Burdon
Til Your River Runs Dry
Εκπληκτικό άλμπουμ με 
πολλές καινοτόμες μουσικές 
ιδέες.

3. Rotting Christ
κατά τον Δαίμονα εαυτού
Η ελληνική metal σκηνή πάει 
καλύτερα και πιο δυνατά  
από ποτέ. Απόδειξη αυτού  
οι πρωτοπόροι του είδους 
Rotting Christ. 

4. Roger Taylor
Fun on Earth
Πολύ καλή δουλειά που αξίζει 
να την ακούσετε.

5. Ψαραντώνης
να κάμω Θέλω Ταραχή
Έκαστος στο είδος του και  
ο Ψαραντώνης πρώτος.

othervieW
Deep House, EDM  
και έξαρση «λαϊκών»
2013: αφοριστικά μουσικά, με 
τρεις λέξεις, μπορείς να πεις Deep 
House, EDM και έξαρση «λαϊκών» 
για την χώρα μας, σε γκρο πλαν... 
Α, και πολύ Miley Cyrus τώρα τε-
λευταία... Η αίσθηση που αφήνει 
η χρονιά, λοιπόν, είναι… για να 
δούμε τι θα δούμε το 2014, γιατί 
σίγουρα οι τάσεις κάνουν τον κύ-
κλο τους πολύ πιο γρήγορα πλέον 
και αυτήν την εξέλιξη την αναμέ-
νουμε με πολύ-πολύ μεγάλο εν-
θουσιασμό! 

* Το τραγούδι «Απ’ την Ελπίδα 
Χτυπημένος» (σε ρυθμό κρητικής σούστας), 
το οποίο ακούσαμε στις αρχές Οκτωβρίου, 
ήταν το πρώτο δείγμα από την επερχόμενη 
δισκογραφική δουλειά του Φίλιππου 
Πλιάτσικα (κυκλοφορεί από τη Feelgood 
Records), με τίτλο The Other Side Of 
Blue.

* Λίγους μήνες μετά την εκρηκτική 
συνεργασία με τον Chris Willis,  
που αποτέλεσε ένα από τα summer hits  
του 2013, οι OtherView μας παρουσιάζουν 
το νέο τους τραγούδι και μαζί την νέα 
τους τραγουδίστρια. Η Έλενα αποτελεί  
από το καλοκαίρι το νέο πρόσωπο των 
OtherView και το “What You Want” είναι 
το πρώτο της τραγούδι με το συγκρότημα.
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παντελής ε. δήμήτριαδής (Κόρε. Ύδρό.)
Πολλοί καλοί δίσκοι κι εφέ-
τος. οι 10 που έχω ακούσει 
περισσότερο μέχρι στιγμής 
είναι (όχι με σειρά αξιολό-
γησης):

1. Daft Punk
Random Access Memories

2. Deafheaven
Sunbather

3. Deerhunter
Monomania

4. Foxygen
We Are the 21st Century 
Ambassadors of Peace & Magic

5. Iceage
You’re Nothing

6. Julia Holter
Loud City Song 

7. KEN Mode
Entrench

8. Parquet Courts
Light Up Gold

9. Phosphorescent
Muchacho

10. The Men
New Moon
Η οριστική λίστα μου θα παρουσια-
στεί την Πρωτοχρονιά στο κέντρο 
διασκέδασης Corfù By Night. Η 
βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από 
το koreydro.gr.

* Το άλμπουμ των Κόρε 
Ύδρο, Απλές Ασκήσεις  
στον Υπαρξισμό, κυκλοφόρησε 
τον Απρίλιο του 2013  
και ανήκει στις καλύτερες 
κυκλοφορίες  
της χρονιάς.

tango With lions
Τα αγαπημένα μου άλμπουμ για το 2013

1. Arcade Fire
Reflektor

Δυνατό και συναισθηματικό, με 
μια δόση eighties ρυθμικής 
διάθεσης. Ολόκληρος ο δίσκος 
έχει αυτό το μελαγχολικό dance 
ύφος που με συναρπάζει. 

2. Sigur Ros
Kveikur
Γιατί είναι Sigur Ros.

3. Foxygen
We Are the 21st Century 
Ambassadors of Peace & Magic
Πολύ όμορφα vintage τραγούδια, 
με πολύ πετυχημένες 
ενορχηστρώσεις. Αγαπημένο 
τραγούδι το “No Destruction”,  
με εμφανέστατες τις επιρροές 
από ψυχεδελική ροκ...

4. I Am Kloot
Let It All In
Η ειλικρίνεια και η ομορφιά 
αυτού του δίσκου μου φαίνεται 
πως προκύπτει από ένα κράμα 
cabaret ύφους, country/folk 
κιθάρας και ανεπιτήδευτου 
indie. Άψογο. 

5. Vampire Weekend
Modern Vampires of the City
Καταπληκτικό -κατά την ταπεινή 
μου γνώμη- το πόσο ρυθμικά 
τραγουδάει ο Koenig και με τόσο 
ωραία άρθρωση που γεμίζει το 
κομμάτι μόνο με τη φωνή του. 
Και οι μελωδίες φοβερές. Καμιά 
φορά ξεχνάω ότι υπάρχουν 
όργανα. Η παραγωγή, υπέροχη. 

6. The National
Trouble Will Find Me
Το High Violet το ακούμε όλοι 
ακόμα και ανατριχιάζουμε.  
Δεν περίμενα, μέσα στον 
απόηχό του ακόμα, να 
κυκλοφορήσουν έναν τόσο 
ωραίο δίσκο, με τόσο ωραία 
κομμάτια και τόσο όμορφους 
στίχους. 

7. Phoenix
Bankrupt!
Οι Phoenix, πιο Γάλλοι από ποτέ 
σ’ έναν ταξιδιάρικο, 
σαουντρακικό δίσκο.

8. London Grammar
If You Wait
Υπέροχα φωνητικά, πολύ 
συναισθηματική ενορχήστρωση. 
Κάθε φορά που ακούω το δίσκο,  
πίσω από τα τραγούδια 
υποβόσκει μια ωραία ‘90s 
electronica. Νομίζω ότι οι XX 
ζηλεύουν λιγάκι... 

9. Arctic Monkeys
AM
Δεν έχω ακούσει όλα τα μουσικά 
βήματα των Arctic Monkeys – 
αυτό το άλμπουμ το έχω ακούσει 
ολόκληρο, πρώτον γιατί παίζεται 
παντού, δεύτερον γιατί όσο 
περισσότερο το άκουγα έξω, 
τόσο περισσότερο με 
ενδιέφερε. Πολύ σφιχτό rhythm 
section, πολύ ωραία riffs, 
ελαφρώς επιτηδευμένα sexy, 
αλλά αυτό δεν με πειράζει 
καθόλου.

10. My Bloody Valentine
m b v
Δεν ήμουν ποτέ fan των My 
Bloody Valentine ούτε και του 
shoegaze ιδιαίτερα - για κάποιο 
λόγο ο φετινός δίσκος μου 
τράβηξε το ενδιαφέρον με  
τα κομμάτια “She Found Now”, 
“Is This and Yes” και “New You”.  

Δεν δυσκολεύτηκε να κάνει 
μια κάποια εντύπωση 
με το παρθενικό της 
άλμπουμ Verba Time  
η Κατερίνα Παπαχρήστου, 
που ξεκίνησε με το 
όνομα Tango With Lions 
πριν από κάποια χρόνια 
- το κομμάτι “In A 
Bar”, μάλιστα, έχει 
πάνω από 2 εκ.  
views στο YouTube.  
Το δεύτερό της  
βήμα, το A Long  
Walk, που  
κυκλοφόρησε  
φέτος, είναι μια  
ομαδική δουλειά,  
έχει μπάντα πλέον  
πίσω της που  
συμμετέχει στο  
γράψιμο της  
μουσικής, ενώ  
οι στίχοι  
παραμένουν  
ακόμη προσωπική  
της υπόθεση.

1. Robbie Williams
SWINGS BOTH WAYS

Υπέροχος δίσκος, απ’ την αρχή 
ως το τέλος. Ο Robbie γυρνά 
στην crooner πλευρά του και 
κάνει έναν απολαυστικό δίσκο, 
με χιούμορ και ωραίες 
μελωδίες, και το “Go Gentle” 
είναι ίσως το ωραιότερο single 
που άκουσα φέτος.

2. Daft Punk
RANDOM ACCESS 
MEMORIES

To απόλυτο hit του καλοκαιριού 
ήταν το “Get Lucky”, ακούστηκε 
από σουβλατζίδικα μέχρι πιο hot 
clubs της Ibiza, κι ακόμα καλά 
κρατεί. Όλος ο δίσκος-tribute την 
’70s-’80s «καρέκλα», που 
λέγαμε, είναι λικνιστικός και 
σκοτεινός σε λίγα σημεία και 
σίγουρα στις φετινές top λίστες 
όσων ακούσαμε.

3. Παύλος Παυλίδης
ισΤοριεσ Που ισΩσ εχουν 
συμΒει

Ο μετρ της μελαγχολίας, πιο 
ευρωπαϊκής ίσως, αλλά 
αγαπημένης μου σχολής. 
Ωραία λόγια, με μια υπόγεια 
ειρωνεία και ο μόνος που 
γράφει τραγούδια με εικόνες. 
Ό,τι βγάζει μου αρέσει.

4. Haim
DAYS ARE GONE

Οι καλιφορνέζες αδελφές 
Haim μου τράβηξαν αρχικά 
την προσοχή με τα μακριά 
μαλλιά και πόδια τους, που 
τραγουδούσαν στα βουνά και 
τα ρυάκια το ενδιαφέρον 
κράμα indie με λίγο από Kate 
Bush, “Falling”. Τις έψαξα και 
δεν απογοητεύτηκα. Εις τα 
επόμενα με υγεία και χαρά.

5. Zaz
RECTO VERSO 

Την γνωρίσαμε από το “Je Veux” 
του πρώτου της δίσκου. 
Ανακάλυψα πως δεν πρόκειται 
για μια τυχαία περίπτωση. Tο 
Recto Verso είναι ένας άρτιος 
δίσκος, με τραγούδια ένα κι 
ένα, ωραία παραγωγή και ενιαία 
κατεύθυνση. Δεν πρόκειται για 
one hit wonder, το ’χει το κορίτσι.

Οι καλιφορνέζες αδελφές Haim μου τράβηξαν αρχικά την προσοχή 
με τα μακριά μαλλιά και πόδια τους, που τραγουδούσαν στα βουνά και 
τα ρυάκια το ενδιαφέρον κράμα indie με λίγο από Kate Bush…

ανδριανα 
μπαμπαλή
Επιλέγει τα πέντε αγαπημένα της  
άλμπουμ για το 2013...

* Η Ανδριάνα Μπάμπαλη έχει 
κυκλοφορήσει πέντε προσωπικούς της 
δίσκους που περιέχουν μερικά από τα 
αγαπημένα μας κομμάτια («Μοίρα 
μου έγινες», «Δες καθαρά», «Μαζί 
θεός», «Δεν είν’ αργά», «Είσαι εσύ ο 
άνθρωπός μου»), ενώ φέτος κυκλοφόρησε 
ένα νέο τραγούδι, το «Πέντε Βήματα».
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1. Camille
ILO LYMPIA

Τραγούδια από παλιότερες 
δισκογραφικές δουλειές στη live 
τους εκδοχή. Κάθε φορά 
εκπλήσσομαι από τη 
δημιουργικότητα, την 
εφευρετικότητα, το μινιμαλισμό 
και την παιχνιδιάρικη διάθεση 
και στις δισκογραφικές 
δουλειές, αλλά και στις ζωντανές 
εμφανίσεις της. Η δε άγουρη 
κοριτσίστικη φωνή της έχει μια 
εξαιρετική, ανεπιτήδευτη 
αμεσότητα. Λατρεμένη!

2. Fire! Orchestra
EXIT

Στο δεκάλεπτο νόμιζα πως θα 
κατεδαφιζόταν το σύμπαν. Στην 
πορεία έζησα μια μυσταγωγική 
εμπειρία. Εξαιρετικό! Θα ήθελα 
πολύ να ήμουν στην ηχογράφηση!

3. Forest Swords
ENGRAVINGS

Χωρίς να σε εξιτάρει μουσικά  
ή στιλιστικά, δημιουργεί την 

μαρια λατςινού
H σχέση με ένα σπουδαίο δίσκο ξεκινάει  
ως κεραυνοβόλος έρωτας και δεν μπορείς  
να ερωτεύεσαι και κάθε χρόνο!
Το μουσικό τοπίο σφύζει από ζωή, αυτό είναι σίγουρο. και σε δύ-
σκολους καιρούς ίσως ακόμα περισσότερο, όταν αισθάνεται κά-
ποιος την ανάγκη να επικοινωνήσει αυτό που τον πνίγει. 

Το 2013 ήταν κι αυτό πολυποίκιλο με καινούριες προτάσεις, με παλιές 
προτάσεις που θα θελαν να είναι καινούριες, με ιδέες που θα ήθελαν να 
είναι προτάσεις και με ενέχυρα του νυχτοκάματου που δεν αρθρώνουν 
ούτε λέξη ούτε πρόταση. Μέσα σ’ όλα αυτά μπορεί κανείς να βρει και 
πραγματικά διαμάντια, αρκεί να ψάξει. Άλλωστε, περί γούστου…

 Προσωπικά, η σχέση με ένα σπουδαίο δίσκο ξεκινάει ως κεραυνο-
βόλος έρωτας: σου ‘ρχεται από ‘κει που δεν το περιμένεις, το ακούς, 
σε εξιτάρει, θες να περνάς τις ώρες σου μαζί του, το ψάχνεις, το ανα-
καλύπτεις, είσαι απόλυτος σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση… μέχρι να 
έλθει ο καινούριος έρωτας και να περάσει στο κουτί των πολύτιμων 
αναμνήσεων. Ε, δεν μπορείς να ερωτεύεσαι και κάθε χρόνο… Φέτος 
ήταν μια χρονιά λίγων και ήπιων σχέσεων, παρ’ ολ’ αυτά σημαντικών.

αίσθηση ενός απέραντου 
ανεξερεύνητου ορίζοντα. Στην 
πρώτη ακρόαση μου ήλθε η 
επιθυμία να βγω από το σπίτι και 
να περπατήσω χωρίς προορισμό, 
γιατί κάτι μαγικό υπάρχει εκεί 
μακριά που πρέπει να το 
ανακαλύψω… Αγαπημένα tracks: 
Ljoss, The Plumes.

4. Mogwai 
LES REVENANTS

Χωρίς φτηνά τρικ που θα 
συνόδευαν κανονικά ένα 
soundtrack, το Les Revenants 
σου αφήνει μια γλυκιά αίσθηση 
παρηγοριάς και γαλήνης μετά 
από κάτι μεγάλο ή τραυματικό. 
Πραγματικά πανέμορφο…

5. Pharmakon
ABANDON 

Από το πρώτο πεντάλεπτο 
ακρόασης σου δένεται ένας 
κόμπος στο στομάχι που ελπίζεις 
ότι κάποια στιγμή θα λυθεί.  
Δε λύνεται μέχρι το τέλος.  
Δεν ξεκινάει από πουθενά,  
δεν πηγαίνει πουθενά, είναι  
στο πουθενά και ουρλιάζει 
εμμονικά. Υποβλητικότατο! 

Η Μαρία Λατσίνου είναι γνωστή κυρίως ως 
μέλος των Socos & The Live Project Band αλλά 
και από τις συμμετοχές της σε αρκετά από τα 
άλμπουμ του Χρήστου Αλεξόπουλου. Από την 
άνοιξη του 2013 άρχισε να εμφανίζεται πλέον 
ως σόλο artist με ένα σετ αποτελούμενο από 
(καινούργια αλλά και παλαιότερα) τραγούδια 
του Αλεξόπουλου. 

1. Vampire Weekend
MODERN VAMPIRES 
OF THE CITY

Ρίξανε λίγο τους τόνους, γίνανε 
πιο προσβάσιμοι. Αναδείχτηκε  
Εzra Koenig όμως. 
Καταπληκτικός τραγουδιστής.

2. Daft Punk
RANDOM ACCESS MEMORIES

Πολυαναμενόμενο! Κάποιοι 
ένιωσαν έκπληξη με την 
απλότητά του, αλλά το άλμπουμ 
από την αρχή ως το τέλος είναι 
άκρως εθιστικό. Disco is back?

3. Arcade Fire
REFLECTOR

Αστείρευτο ταλέντο σε αυτή τη 
μπάντα. Κομματάρες, με 
επιρροές από disco, dub, blues, 
rock. Με ένα εκπληκτικά βαθύ 
τρόπο, όμως, δένουν και 
συνθέτουν ένα από τα πιο  
–δικαίως– αποθεωμένα 
άλμπουμ του 2013.

ονειροπαγιδα
Κάποιοι λένε πως το άλμπουμ πέθανε, αλλά οι 
περισσότερες μπάντες (όπως εμείς) επιμένουν 
να κυκλοφορούν άλμπουμ. Τρελοί;
κάποιοι λένε πως το άλμπουμ πέθανε. Ίσως έχουν δίκιο. οι περισ-
σότεροι πια αγοράζουν τραγούδια. μετά σκαρώνουν playlists στο 
Spotify και αλλού και τις ακούν στο κινητό ή στο mp3 player. Έτσι 
λένε οι στατιστικές. Έχει πλάκα όμως. Ενώ μάλλον έτσι είναι τα 
πράγματα, οι περισσότερες μπάντες (όπως και εμείς) επιμένουν να 
κυκλοφορούν άλμπουμ. Τρελοί;

Μερικές λέξεις λοιπον για κάποια άλμπουμ του 2013 που ακούσα-
με «μονορουφηξιά». Σε τυχαία σειρά.

΄Εχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από την 
τελευταία τους δισκογραφική δουλειά κι όμως 
οι Ονειροπαγίδα εξακολουθούν να παραμένουν 
ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά 
συγκροτήματα, γι΄ αυτό και το νέο άλμπουμ 
με τίτλο το όνομά τους είναι αναμφισβήτητα 
ένα από τα comeback της χρονιάς. Το 
άλμπουμ είναι μια αναδρομή υλικού που είχε 
γραφτεί αμέσως μετά τη Μελόντικα, αλλά και 
πιο νέων κομματιών. Το άλμπουμ 
Ονειροπαγίδα κυκλοφορεί σε βινύλιο 
περιορισμένων αντιτύπων και ψηφιακό άλμπουμ, 
από την Inner Ear.

4. Μέντα
μενΤά

Αν οι Μέντα ήταν κόμικ, θα ήταν 
ήρωες στο γαλατικό χωριό. Ο 
ορισμός του Do It Yourself, 
ελέγχουν τα πάντα και το κάνουν 
τόσο κάλα! Το «Γύρισε Κοντά 
Μου» μια μέρα έπαιξε δέκα 
συνεχόμενες φορές στο στέρεο. 
Είμαστε περήφανοι που είναι 
φίλοι και οικογένειά μας.

5. Queens  
Of The Stone Age
...LIKE CLOCKWORK

Μπαντάρα! Δισκάρα! Για εμάς 
είναι ο ορισμός της ροκ μπάντας 
που με τα χρόνια είχε 
εκπληκτική εξέλιξη. 

6. Phoenix
BANKRUPT

Για τις παλιές αγάπες… μιλάς. 
Άλλος ένας δίσκος αντάξιος της 
φήμης τους. Το “Trying To Be 
Cool” είναι ένας μικρός ποπ 
ύμνος.
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1. Melentini
EXPLOSIONS AROUND, 
THE DESERT INSIDE 

Μία νεαρή τραγουδοποιός με 
θεατρικό background, ένα 
αμάλγαμα κλασικών και 
ακραίων επιρροών και ένα 
προσωπικό ντεμπούτο που 
εκπλήσσει ευχάριστα, τόσο με 
την ατμόσφαιρά του όσο και 
με τη δύναμη των συνθέσεών 
του. Ένας δίσκος-soundtrack 
για τις σκοτεινές μας ώρες, μα 
και για τις στιγμές διαύγειας, 
εκείνες που μας οδηγούν 
προς το φως.

2. Nick Cave
PUSH THE SKY AWAY 

Στην πιο ώριμη στιγμή της 
διαδρομής του, ο Nick 
καταφέρνει κάτι 
αριστουργηματικό: ενσταλάζει 
σ’ ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ 
όλη του την εμπειρία και τη 
μαεστρία στις ιστορίες, 
ντύνοντάς τες μουσικά με την 
πολύτιμη συνεισφορά του 
Warren Ellis και των 
υπόλοιπων Bad Seeds. Μόνο 
καλός μπορεί να ήταν ο 
σπόρος που έσπειρε κι αυτό 
φαίνεται σ’ αυτό που θέρισε…

διαμαντής διαμαντιδής 
(Μητερα Φαλαινα τΎΦλη)
Η μουσική που έφτασε στ’ αυτιά μου το 2013 επιβεβαιώνει περίτρανα το 
ότι η αδιαμεσολάβητη πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, έργο ή γνώση στο 
διαδίκτυο, είναι πλέον καταλυτική για δημιουργούς και κοινωνούς. 
Τώρα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα επίπεδα ανα-
σύνθεσης, αναδόμησης και επαναπροσδιορισμού 
των εκφραστικών μέσων, στα οποία μπορούμε να 
φτάσουμε, τόσο ως επίδοξοι δημιουργικοί άνθρωποι, 
σε κάθε πεδίο, όσο και ως δέκτες της όποιας δημιουρ-
γικότητας. Ειδικά οι μουσικοί, φαίνεται πως βρίσκουν 
πια ακόμα πιο ευφάνταστους και αποτελεσματικούς 

τρόπους στο να παράγουν και να διανείμουν προϊόντα 
έκφρασης τόσο περιεκτικής, ώστε να νοηματοδοτούν 
μια «ολιστική» προσέγγιση στην τέχνη. Σήμερα, όλα 
φαντάζουν μέρη ενός μεγαλύτερου οικοδομήματος 
και μπορούν να εκφραστούν ποικιλοτρόπως και χωρίς 
περιορισμούς. Νομίζω τούτο σημαίνει μια κάποια αί-
σθηση κεκτημένης ελευθερίας.

3. No Clear Mind
METS 

Ένα άλμπουμ που με 
παρέσυρε σε πολλαπλές 
ακροάσεις, με κρυμμένους 
«θησαυρούς» στα 
ηχοχρώματα, στις μελωδίες 
και στην ατμόσφαιρά του. 
Αυτή η παρέα φαίνεται να 
δημιουργεί δίχως στερεότυπα, 
κι όμως, το αποτέλεσμα έχει 
μια τόσο σαγηνευτική φόρμα 
που φέρνει στο μυαλό ό,τι 
έχω αγαπήσει από τη μουσική 
μέχρι τώρα. Απλά, μαγικό.

4. Κόρε. Ύδρο.
άΠλεσ άσκΗσεισ 
σΤον υΠάρξισμο 

«Με δύναμη από την 
Κέρκυρα», κι αυτό γιατί η 

δύναμη και ο αντίκτυπός της 
έγκεινται στο εάν θα 
χτυπήσεις την κατάλληλη 
στιγμή. Η απόσταση 
δημιουργεί προσδοκίες, και 
να που τούτες οι προσδοκίες 
ικανοποιούνται και με το 
παραπάνω: εξέλιξη στον ήχο 
και στον στίχο, και όλα με τη 
φροντίδα και τη λεπτομέρεια 
μιας «κολλεκτιβικής» 
διάθεσης και πρακτικής.  
Οι Κόρε. Ύδρο. είναι από  
τα αγαπημένα μου 
συγκροτήματα, αλλά δεν 
νομίζω πως είμαι 
προκατειλημμένος στο ότι  
μ’ αρέσουν τέτοιου είδους 
«Ασκήσεις». Ή μήπως είμαι;

5. Savages
SILENCE YOURSELF 

Βρίσκοντας τα υλικά τους στο 
New Wave του ’80 και στους 
Joy Division, χωρίς να 
αποτελούν τις μοναδικές τους 
επιρροές, αυτό το γκρουπ και 
ιδιαίτερα η γαλλίδα 
frontwoman Jehnny Beth, μου 
έφεραν στο μυαλό τις The 

Organ που τόσο είχα 
απολαύσει στο παλιό Next νυν 
7 Sins της οδού Γαμβέτα. 
Πσσσσ… τα λέω λες και 
γεννήθηκα τη δεκαετία του 
’60, γραφικός και «μπαρ-
ουτοπικο-καπνισμένος», αλλά 
είναι και τόσο Pop Noire τούτο 
το κουαρτέτο-δυναμίτης από 
το Λονδίνο που… 
παρασύρθηκα!

6. Expert Medicine
TIGHTROPE EP 

Αγαπημένο γκρουπ σε όλες 
του τις εκδοχές και τις 
περιόδους, αγαπημένοι φίλοι, 
σπουδαίοι μουσικοί και 
καλλιτέχνες, οι Expert 
ηχογράφησαν τούτο το EP στο 
Studio Shakti, στο διάλειμμα 
που κάναμε το καλοκαίρι από 
τις ηχογραφήσεις του δικού 
μας δεύτερου άλμπουμ. 
Αντιστρόφως ανάλογο από τη 
δική μας 7+μηνη «εποποιία», 
μόλις σε μερικές μέρες 
ολοκλήρωσαν ένα από τα 
καλύτερα EP που έχω ακούσει 
ποτέ. Κατεβάστε το!

7. Cloud Cult
LOVE 

Μεγάλη αγάπη αυτό το 
αμερικάνικο γκρουπ για μένα 
και, ειδικά, το πρόσφατό τους 
άλμπουμ. Με συχνή παρουσία 
στο ραδιοφωνικό σταθμό KEXP 
του Seattle, οι Cloud Cult 
εξελίσσονται διαρκώς, 
εμπλουτίζοντας τον ήχο τους, 
έναν ήχο γεμάτο αισιοδοξία, 
ποικίλα ηχοχρώματα, έναν ήχο 
χαμογελαστό. Λες και οι Arcade 
Fire έμειναν λίγο ακόμα να 
τιμήσουν τα κεκτημένα τους και 
να παίξουν περαιτέρω με αυτή 
την εναλλακτική φόρμα. Ι Love it!
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8. Rotting Christ
κάΤά Τον Δάιμονά 
εάυΤου 

Έχοντας ένα στοιχειώδες 
υπόβαθρο ως ακροατής στο 
metal, ο σεβασμός που τρέφω 
για συγκροτήματα σαν τους 
Rotting Christ είναι 
δεδομένος. Το πίστεψαν και 
το έκαναν! Και αυτό το 
άλμπουμ είναι πραγματικά 
ένας λόγος για τον 
οποιονδήποτε να εξερευνήσει 
τη μουσική αυτή, αλλά και τη 
δισκογραφία των ίδιων των 
RC. Αριστουργηματικό από 
κάθε άποψη, τόσο στη 
θεματολογία του όσο και στην 
ατμόσφαιρα και την 
παραγωγή του. Πάντως, η 
πρώτη μου ακρόαση ήταν 
πλένοντας τα πιάτα. Δεν είχε 
καλή κατάληξη.

9. Andreas 
Polyzogopoulos 
Quartet
HEART OF THE SUN: 
THE MUSIC OF PINK FLOYD 

Πολύ πριν κυκλοφορήσει αυτό 
το άλμπουμ, είχα το προνόμιο 
ν’ απολαύσω τη σπουδή του 
Ανδρέα Πολυζωγόπουλου 
πάνω στους Pink Floyd 
ζωντανά, στο αγαπημένο Café 
Αλάβαστρον (που δεν υπάρχει 
πια δυστυχώς). Μοναδική, 

Στην πιο ώριμη στιγμή της διαδρομής του, ο Nick Cave 
καταφέρνει κάτι αριστουργηματικό: ενσταλάζει σ’ ένα 
ολοκαίνουργιο άλμπουμ όλη του την εμπειρία και τη 
μαεστρία στις ιστορίες.

Τώρα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα επίπεδα 
ανασύνθεσης, αναδόμησης και επαναπροσδιορισμού 
των εκφραστικών μέσων, στα οποία μπορούμε 
να φτάσουμε, τόσο ως επίδοξοι δημιουργικοί 
άνθρωποι, σε κάθε πεδίο, όσο και ως δέκτες 
της όποιας δημιουργικότητας.

ατμόσφαιρα, ευφάνταστες 
ενορχηστρώσεις και μία 
τρομπέτα κυριολεκτικά 
«διαστημική»! Δύσκολο να μην 
παρασύρει τον ακροατή στο να 
δει τη μουσική των Floyd υπό 
άλλο «πρίσμα». Σαν εκείνο του 
Dark Side of the Moon, but 
jazzier. Πολύ ωραία δουλειά.

10. Daft Punk
RANDOM ACCESS MEMORIES 

“Last but not least”, που λένε, 
το Random Access Memories 
είναι ένα άλμπουμ που το 
άκουσα ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ. 
Είχε και έχει κάτι το μεθυστικό 
στο άκουσμά του. Θες οι 
γκρούβες, η παραγωγή, τα 
κομμάτια, ο ήχος, όλα, λες και 
είναι έτσι όπως θα ‘πρεπε να 
είναι όλα τα άλμπουμ. Σαν 
επιτομή στο soul-funk-disco, μια 
διαδρομή σε όλα αυτά τα 
συναρπαστικά μουσικά ήδη, οι 
Daft Punk απέδειξαν, μέσα από 
το δικό τους χορευτικό και 
electro φίλτρο, πως «το 
κατέχουν το άθλημα» και με το 
παραπάνω. Όλα έχουν ειπωθεί 
και γραφτεί γι’ αυτό το άλμπουμ. 
Συμφωνώ με όλα.
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1. Craig Leon
NOMMOS 

Παραγωγός του πρώτου LP των 
Suicide, μεταξύ άλλων, ο Craig 
Leon είναι επίσης υπεύθυνος για 
αυτό το μινιμαλιστικό, υπνωτικό 
άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 
1981. Κοσμικός ηλεκτρονικός ήχος 
με οικονομία στη σύνθεση, ρίζες 
στην αφρικανική ρυθμολογία και 
μια ιδιαίτερη primitive αίσθηση 
που το καθιστά απίστευτα 
γοητευτικό και διαχρονικό.

2. Charles Cohen
THE MIDDLE DISTANCE 

Αλλόκοτα synth κομμάτια από 
τον μαέστρο του σπάνιου 
αναλογικού Buchla Music Easel, 
Charles Cohen. Τρίτος δίσκος 
μιας σειράς επανεκδόσεων 

ακυκλοφόρητης  μουσικής του 
για τη Morphine του Rabih Beani 
(αλλιώς γνωστού ως Morphosis). 
Φοβερό label για experimental/
synth/dance, έδωσε φέτος και 
το εξαιρετικό LP των Metasplice. 

3. Patrick Cowley
SCHOOL DAZE 

Από τη disco και HI-NRG 
κληρονομιά στις ηλεκτρονικές 
ατμοσφαιρικές συνθέσεις για το 
soundtrack της gay-porn ταινίας 
“School Daze”, ο Patrick Cowley 
φανερώνει το πολυδιάστατο 
μουσικό του ταλέντο – εδώ με 
εκτεταμένα 15λεπτα synth jams, 
αλλά και μυστηριώδη tracks, 
όπως το ψυχεδελικό “Nightcrawler”.

4. Hailu Mergia
HAILU MERGIA AND HIS 
CLASSICAL INSTRUMENT: 
SHEMONMUANAYE 

Πανέμορφα αιθιοπικά 
instrumentals από το 1985, με τον  
Hailu Mergia να συνδυάζει drum 
machines, αναλογικά synths 
ηλεκτρικό πιάνο και ακορντεόν, 
με την παράδοση της πατρίδας του. 

φανταςτικοι  
ήχοι

5. William Onyeabor
WHO IS WILLIAM 
ONYEABOR? 

Ο μουσικός-αίνιγμα από την 
Νιγηρία κυκλοφόρησε 8 
άλμπουμ την περίοδο 1977-1985 
και η Luaka Bop επιλέγει εδώ τις 
καλύτερες στιγμές του. 
Ιδιοσυγκρασιακό ηλεκτρονικό 
funk που σκοτώνει, σταθερή 
επιλογή από DJs όπως οι Optimo, 
Four Tet και Trevor Jackson.

6. Dieuf-Dieul De Thiès
AW SA YONE VOL. 1 

Ακυκλοφόρητο deep afro από τη 
Σενεγάλη, άλλο ένα εξαιρετικό 
release για την Teranga Beat του 
Αδαμάντιου Καφετζή.  Δε νομίζω 
να πέρασε μία μέρα του 2013 
χωρίς να ακούσω το Na Binta. 

7. V/A
ENJOY THE EXPERIENCE 
HOMEMADE RECORDS 1958-
1992 

O Brian Eno είχε διατυπώσει 
πρόσφατα μια θεωρία κατά την 
οποία για κάθε μεγάλο καλλιτέχνη 
της εποχής του, αντιστοιχούν 
αρκετοί του ιδίου ταλέντου, οι 
οποίοι όμως δεν κατάφεραν ποτέ 

να έχουν την προβολή που θα 
τους άξιζε. Η συλλογή αυτή 
αποδεικνύει πως υπάρχει αλήθεια 
στα λόγια του, με private pressed 
σπιτικά διαμάντια χαμένα για 
δεκαετίες μέσα στην ανωνυμία 
των δημιουργών τους.

8. Laraaji
CELESTIAL MUSIC 1978-2011 

Enlightened κοσμικά 
κομψοτεχνήματα από τον Edward 
Larry Gordon, ευρύτερα γνωστό 
για το Ambient 3: Day Of Radiance, 
σε παραγωγή του Eno. 

9. The Space Lady
THE SPACE LADY’S 
GREATEST HITS

Lo-fi ηλεκτρονικές διασκευές σε 
classics όπως τα “I Had Too 
Much To Dream Last Night” και 
“Fly Like An Eagle”. Απέραντη 
αγάπη για την Space Lady.

10. Arthur Russell
ANOTHER THOUGHT 

Απαραίτητος δίσκος, όπως και 
οτιδήποτε από τη δισκογραφία 
του Arthur Russell.

Ο Άγγελος  
επιλέγει τις 10 
επανακυκλοφορίες  
της χρονιάς
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Χωρίς σειρά και άνευ συγκριτικής 
αξιολόγησης παράθεση:

Nine Inch Nails
HESITATION MARKS

Γιατί ο κύριος Reznor ξέρει 
ακόμα να μεταμορφώνει τη 
μανιέρα του και να την κάνει να 
ακούγεται μπροστά από την 
εποχή της.

Jane doe
Αναζητώντας τα αριστουργήματα της διπλανής πόρτας
στο μάτι ενός κυκλώνα που στις στροφές του στροβιλίζονται κορμιά θερισμένα για τις ιδέες τους, χέρια 
που υψώνονται ναζιστικά, σκυμμένα δουλικά κεφάλια, φιλήσυχοι νοικοκυραίοι, κομμάτια μιας διαλυ-
μένης δικαιοσύνης, εργοστάσια θλίψης και απελπισμένων ανθρώπων, σε αυτό το μάτι, στερεώνουν τα 
πόδια τους, ακόμα, κάποιες μορφές και αντανακλούν τα όμορφα πράγματα που περίσσεψαν το 2013. 

Όμοια και στη μουσική: όταν οι ιδέες λείπουν, μένει μόνο η πρόκληση για να καλύψει τα κενά. Κι αν 
υπάρχει ένα πλήθος που πέφτει με λατρεία σε αυτά, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ακροατών που συλλέγει 
τα αριστουργήματα της διπλανής πόρτας, δίσκους προσωπικών ακροάσεων, μουσικές που δημιουργούνται 
από την άγρια πείνα να αναζητήσει ο δημιουργός και άλλες φωνές όμοιες με τις δικές του και όχι μηνιάτικο 
για το επόμενο party του ή την επόμενη φανταχτερή φορεσιά. Και το 2013 είχε πολλές τέτοιες δουλειές.

Το άλμπουμ των Jane Doe, The Enormous King Of Head Splendid, 
κυκλοφόρησε φέτος από την Puzzlemusic. O δίσκος αποτελεί ωδή  
στο alternative rock, από την εποχή που το ημερολόγιο έγραφε 1990 
(και κάτι ψιλά) μέχρι και τον ήχο του σήμερα, ο οποίος πατάει 
επάνω στην προϋπάρχουσα παράδοση.

Boards of Canada
TOMORROW’S HARVEST

Γιατί στο σύνολο του έργου τους 
είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα 
ηλεκτρονικού ήχου. Με το 
φετινό δίσκο αποδεικνύουν, για 
άλλη μια φορά, πως είναι και το 
πιο συνεπές.

The National
TROUBLE WILL FIND ME

Γιατί παραμένουν οι καλύτεροι 
σύγχρονοι εκφραστές της 
αστικής λύπης και οι πιο λυρικοί 
κοινωνοί της.

Vampire Weekend
MODERN VAMPIRES 
OF THE CITY

Γιατί με φρέσκιες ιδέες πάνε 
μπροστά ένα είδος που έμοιαζε 
βαλτωμένο και παρωχημένο. Και 
τραγούδια… έχουν πραγματικά 
τραγούδια.

Phosphorescent
MUCHACHO

Γιατί είναι το σπαραξικάρδιο 
έπος μιας φωνής (κι ενός 
συγκροτήματος) που χρειάζεται 
ένα προ-ηχογραφημένο και ένα 
τσούρμο λέξεις για να σε κάνει 
να ματώσεις.

1. Tim Hecker
VIRGINS

Τέτοιες -χωρίς σχεδόν καθόλου 
breat ambient/drone/sound 
design- μουσικές, όταν 
ηχογραφούνται ζωντανά δύσκολα 
φτάνουν σε τέτοια ηχητική και 
συνθετική πληρότητα. Η χρήση δε 
του πιάνου δίνει τις απαραίτητες 
γλυκόπικρες νότες. Ίσως η αγαπημένη 
μου κυκλοφορία του Καναδού.

2. Russian Circles
MEMORIAL
Από τις ελάχιστες μπάντες που 
μπορεί κανείς να πει πως 
χαράσσουν δικό τους μουσικό 
μονοπάτι. Οκτώ επιθετικοί, 
λυρικοί, ατμοσφαιρικοί (όλα αυτά 
ταυτόχρονα) χείμαρροι, 
αρτιότατα εκτελεσμένοι τεχνικά, 
χωρίς να χάνουν ίχνος 
συναισθήματος, δανειζόμενοι 
στοιχεία από τον χώρο του 
post-rock, της ambient μουσικής, 
ακόμα και από black metal.

3. Melt Banana
FETCH
Η έκπληξη της χρονιάς, 
προσωπικά, κυρίως λόγω της 
αποχής τους από τη δισκογραφία 
εδώ και έξι χρόνια. Επιληπτικά 
ρυθμικά μοτίβα, mind-fucking 
κιθάρες και εθιστικά -αν και 
άκρως εκνευριστικά- φωνητικά 
συνθέτουν αυτόν τον power-
violence/noise-pop/glitchcore 
(έχουν ακουστεί ακόμα πιο 
αστείοι χαρακτηρισμοί) δυναμίτη.

4. Boards Of Canada
TOMORROW’S HARVEST
Ο πιο αναμενόμενος δίσκος του 
καλοκαιριού και μόλις τέταρτος 
για τους τελειομανείς Καναδούς, 
έθεσε τον πήχη ακόμα 
ψηλότερα, όχι μόνο για τους 
ίδιους, αλλά για ολόκληρη την 
ambient/IDM σκηνή γενικότερα.

5. Universe 217
NEVER
Η μοναδική μπάντα του είδους 
(σχεδόν παγκοσμίως) που κάνει 
γαργάρα τα περισσότερα 
female-fronted doom metal 
σχήματα, για τον απλούστατο 
λόγο ότι δε δίνει δεκάρα για τις 
φόρμες που κινείται η σκηνή που 
τους έχουν κατηγοριοποιήσει.

6. Raketkanon
RKTKN #1
Από το εναρκτήριο “Herman” 
μέχρι τον επίλογο “Lena”, οι 
Βέλγοι Raketkanon μας 
παρασύρουν σε έναν αδιάκοπο 
Melvins τυφώνα, διανθισμένο 
με παραμορφωμένα sub synths, 
δαιμονισμένα mid-tempo break 
downs και ψυχοτρόπα 
ιντερλούδια. Θα μπορούσε 
κανείς να πει πως έχουν πάρει το 
σκοτάδι των συμπατριωτών τους 
Amenra και το έχουν συνδυάσει 
με τη μη-σοβαροφάνεια των Old 
Man Gloom, δημιουργώντας το 
soundtrack για το πιο άσχημα 
τριπαρισμένο πάρτι του κόσμου.

8. Cave
THEACE
Ο δεύτερος δίσκος τους στη Drag 
City και τρίτος συνολικά 
(εξαιρώντας καμία ντουζίνα 
ΕΡs), βρίσκει τους Cave να 
εξελίσσουν τις Can/Neu! 
εμμονές τους με σαφώς πιο 
funky διάθεση, προσθέτοντας 
ακόμα και Miles Davis-like 
επιρροές και κάποια πνευστά! 
Διαφοροποιημένοι από τον τον 
psych συρφετό καταφέρνουν 
επιτέλους να κάνουν τη 
νεα-ψυχεδελική μουσική 
ενδιαφέρουσα και τεχνοτροπικά.

9. Tamikrest
CHATMA
Χωρίς να έχω καταφέρει να του 
δώσω πολλές ακροάσεις, καθ’ ότι 
είναι πολύ πρόσφατη ανακάλυψη, 
μπαίνει εύκολα στη λίστα χάρη 
στον μοναδικά μελαγχολικό αλλά 
και ταυτόχρονα αισιόδοξο 
χαρακτήρα που κουβαλάει, 
μεταφέροντας με εξαιρετικό 
τρόπο το κλίμα της νομαδικής 
ζωής των Tuareg. Ακολουθώντας 
τα χνάρια των συμπατριωτών 
τους, Tinariwen, μας παραδίδουν 
ένα μοναδικό Saharan-blues/
rock album γεμάτο λεπτή άμμο, 
ξηρασία αλλά και τη γλυκιά 
θαλπωρή της όασης. 

10. Forest Swords
ENGRAVINGS
Άκρως ισορροπημένα υπνωτικά 
hip-hop (και όχι μόνο) grooves, 
σκοτεινές μελωδίες, χαοτικές 
ατμόσφαιρες, στοιχειωτικά 
vocal samples και μετρημένη 
χρήση κιθάρας, συνθέτουν ένα 
από τα πιο αναμενόμενα 
ντεμπούτα της χρονιάς και ίσως 
έναν από τους πιο 
ενδιαφέροντες δίσκους που 
αγγίζουν την ευρύτερη 
chill-wave/neo-dub σκηνή 
παγκοσμίως. Από τους δίσκους 
που σου αποκαλύπτουν κάτι 
καινούριο με κάθε άκουσμα. 

afformance
Η εξαιρετική νέα μουσική ως αντίβαρο στη δύσκολη χρονιά
Η εξαιρετική νέα μουσική υπήρξε σημαντικότατο αντίβαρο στη δύσκολη –για τους περισσότερους από 
εμάς– χρονιά. Πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα και καλλιτέχνες, παλέμαχες διαχρονικές φιγούρες και μια 
ελληνική σκηνή να έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά δείχνοντας τα -πλέον- σχηματισμένα δόντια της, δώ-
σανε το τρανταχτό «παρών» φέτος! Από τους πρώτους κιόλας μήνες του 2013 τα σχόλια του τύπου «ο δί-
σκος της χρονιάς από τώρα» έδιναν και έπαιρναν, αφήνοντας τελικά υπέροχες κυκλοφορίες έξω από πολ-
λές λίστες ή ακόμα δημιουργώντας την ανάγκη να επεκταθεί το top-10 σε top-15 ή 20 μερικές φορές, για 
να καταφέρουν κάποιοι δίσκοι να πάρουν τη προβολή που τους αξίζει. Ας ελπίσουμε η επόμενη χρονιά να 
είναι εξίσου καρποφόρα όχι μόνο μουσικά, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς, καλλιτεχνικούς και μη.

* Σχεδόν 10 χρόνια ζωής 
μετρούν οι Αθηναίοι 
Afformance, ένα instrumental, 
post heavy rock συγκρότημα με 
πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε 
Ελλάδα και εξωτερικό στο 
ενεργητικό τους. Δισκογραφικά 
ξεκίνησαν το 2010 με το 
άλμπουμ A Glimpse To The 
Days That Pass, φέτος 
επέστρεψαν με το EP The 
Place και λίγο πριν το τέλος 
του έτους κυκλοφόρησαν μια 
συλλογή με ακυκλοφόρητα 
κομμάτια και remix, υπό τον 
τίτλο Affection.
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1. Black Sabbath
13

Είναι το 13 το καλύτερο άλμπουμ 
της χρονιάς; Μπορεί και όχι. Είναι 
τότε μήπως το καλύτερο των 
Black Sabbath; Σαφέστατα όχι. 
Είναι, όμως, η πρώτη 
ολοκληρωμένη δισκογραφική 
δουλειά τους με τον Ozzy στα 
φωνητικά μετά το Never Say Die! 
του 1978. Σύμφωνοι, έχει τα 
ψεγάδια του, είναι όμως 
αξιοπρεπές, τιμιότατο, η ιστορική 
του σημασία είναι τεράστια και ο 
Geezer -για άλλη μια φορά- 
παραδίδει μαθήματα του πως 
πρέπει να παίζεται το 4χορδο.

2. Ghost
INFESTISSUMAM

Γνωρίζουμε τα πάντα και τίποτα 
για δαύτους. Κρύβουν τα 
πρόσωπά τους με περίτεχνες 
horror αμφιέσεις, 
επαναπροσδιορίζουν το occult 
rock ιδίωμα, ενώ αποτελούν τη 
χρυσή τομή τριών πολύ 
αγαπημένων μου καλλιτεχνών: 
των Blue Oyster Cult, των 
Beatles και του King Diamond. 
Γεφυρώνοντας όλα τα παραπάνω 
με την pop κουλτούρα, 
επανέρχονται με το -δεύτερο σε 
σειρά- Infestissumam, κλωτσάνε 
την μουσική βιομηχανία στα 
μούτρα γεμίζοντας clubs και 
festivals και βάζουν πολύ κόσμο 
στη θέση τους.

3. Rotting Christ
κάΤά Το Δάιμονά εάυΤου

Εξηγούμαι: Είμαι οπαδός των 
Christ. Μεγάλωσα με την 
μουσική τους και η παρουσία 
του «Κατά το Δαίμονα...» στην 
παρούσα λίστα είναι σίγουρα 
αποτέλεσμα και αυτής της 
πραγματικότητας. Δεν παύει 
όμως να αποτελεί το peak της 
δεύτερης νιότης τους, την οποία 
και βιώνουν από την μεταγραφή 
τους στη γαλλική Season of Mist 
και μετά. Είναι βαρύ, σκοτεινό, 
χαρακτηριστικό του ύφους τους 
και έχει φοβερή παραγωγή. 
Μιλάμε για πολύ μεγάλη μπάντα 
και όλα αυτά μακριά από 
local-hero-ιλίκια και χαζο-
σωβινισμούς.

4. Blood Ceremony
THE ELDRITCH DARK

Φυσικά και τους πήρε η Metal 
Blade. Σιγά μην τους άφηνε! Οι 
female-fronted Καναδοί occult 
rockers (ή witch rockers για 
αυτούς που «νιώθουν») Blood 
Ceremony μάς χαρίζουν και 
αυτοί το καλύτερο άλμπουμ της 
μέχρι στιγμής βραχύβιας 
καριέρας τους, διαχειριζόμενοι 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το retro-loving ρεύμα της εποχής, 
όπως και την βαριά κληρονομιά 
του Σκωτσέζου Πάνα, Ian 
Anderson. Η ατμόσφαιρά τους 
είναι αξιοζήλευτη και έρχονται 

με φόρα και τσαμπουκά να 
γεμίσουν το κενό που 
δημιούργησε η διάλυση των 
Ολλανδών occult rock pioneers, 
The Devil’s Blood. Εύγε!

5. Trouble
THE DISTORTION FIELD

Trouble χωρίς Wagner γίνονται; 
«Γίνονται», μας απαντά ο 
πολυπράγμων Kyle Thomas 
(Exhorder, ATP) και πότε σαν 
νοτιοαμερικάνος βλάχος, πότε 
σαν γνήσιος απόγονος του Dio, 
συνοδεύει μερικές από τις 
καλύτερες συνθέσεις που μας 
έχουν δώσει οι Trouble την 
τελευταία δεκαετία. Το 
κιθαριστικό δίδυμο των Franklin 
/ Wartell είναι όπως πάντα 
συνώνυμο του έπους και αν 
τρεις-τέσσερις πιο μέτριες 
στιγμές είχαν μείνει εκτός του 
The Distortion Field, τότε θα 
μιλάγαμε για την απόλυτη 
επιστροφή των doom metal 
heroes και την πιο άξια στιγμή 
του σχήματος από το επικό 
ομώνυμο άλμπουμ του 1990 και 
μετά. Τι χρονιά κι αυτή!

6. Orchid
MOUTHS OF MADNESS

Δεν σκοπεύω σε καμία 
περίπτωση να υποστηρίξω ότι η 
μουσική των Orchid θα αλλάξει 
το οτιδήποτε σε έναν κόσμο που 

δήμήτρής κοτςής 
“Is this the end of the beginning,  
or the beginning of the end?”
[Mainman των Mahakala,  
frontman των Black Soul Horde]
Το 2013 ήταν μία από τις πιο παράξενες / ιδιαίτερες / δύσκολες χρο-
νιές στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας και πιθανότατα και όλης της 
υπόλοιπης ανθρωπότητας. μην αποτελώντας εξαίρεση σε αυτόν τον 
κανόνα, το call-it-so heavy metal κίνημα είχε κι αυτό πολλές... ιδι-
αίτερες στιγμές. σκαμπανεβάσματα, χαρές, λύπες, reunions, θανά-
τους (RIP Allen Lanier, αυτό πραγματικά πόνεσε), «νεκραναστά-
σεις» και φυσικά κάποιες δισκάρες τις οποίες θα ακούμε τα προσε-
χή χρόνια και θα αναπολούμε αυτή την αποφράδα χρονιά. 

Εν μέσω μνημονίων και λοιπών καταραμένων συνθηκών, ο απόπατος 
της Μεσογείου που ακούει στο όνομα Ελλάδα (ναι, για σένα μιλάω 
ωραία μου Ελλάδα) έβαλε ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό λιθαράκι σε 
αυτήν την κατάσταση, προσφέροντάς μας συναυλιάρες και δισκάρες 
μέσω των εκπροσώπων της, οι οποίοι -όπως έχουμε βαρεθεί να λέμε- 
δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από καταξιωμένα ονόματα που εδρεύ-
ουν σε σημαντικότερα “heavy metal κέντρα”. Οι Tardive Dyskinesia, 
Rotting Christ, DreamLongDead, Satan's Wrath, Wreckage, Speed-
blow, Dexter Ward και λοιποί μεταλλοκέφαλοι φρόντισαν –ο καθένας 
με τον τρόπο του– να μου κολλήσουν τα μυαλά στο ντουβάρι, κάνοντάς 
με και εμένα –ως επίδοξο μουσικό και heavy metal fan– να ελπίσω σε 
ένα καλύτερο μέλλον, πράγμα σημαντικό, μιας που η ψυχολογία μοιά-
ζει πλέον να είναι το παν. Με θετική σκέψη, λοιπόν, ακόμα θετικότερη 
διάθεση και περίσσιο δυναμισμό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κα-
ταστάσεις κοινωνικής αποσάθρωσης, δύσκολες όσο και πρωτόγνωρες, 
που δυστυχώς μας αφορούν όλους και είναι πραγματικά παρήγορο να 
ξέρουμε πως έχουμε τη μουσική που αγαπάμε στο πλευρό μας. Is this 
the end of the beginning, or the beginning of the end?

Η λίστα που συνοδεύει το κείμενο δεν αποτελεί ένα πραγματικό 
top-10 του 2013, αλλά στην πραγματικότητα ένα προσωπικό top-10 
δίσκων που έλιωσα στο stereo μου σε αυτό το διάστημα, τον καθέ-
να για τους δικούς του μοναδικούς λόγους.

Με θετική σκέψη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις

που αγαπάμε στο πλευρό μας.

κοινωνικής αποσάθρωσης, δύσκολες όσο και πρωτόγνωρες και είναι

ήδη περιλαμβάνει τους Black 
Sabbath. Δεν παύει όμως αυτό 
το δεύτερο σε σειρά full length 
άλμπουμ τους να προσφέρει 
πλατιά χαμόγελα και 
αλλεπάλληλες ονειρώξεις στους 
απανταχού Sabbath fans της 
υφηλίου και να αποτελεί ένα 
άριστο δείγμα βρετανοτραφούς 
doom rock, τίγκα στη 
πεντατονική και τα blue notes. 
Επίσης, δεν παύει να είναι ένα 
από τα άλμπουμ που φέτος 
έλιωσα στο stereo μου, 
«εξαγοράζοντας» έτσι τη θέση 
του στο top-10 μου. Ας το βάλω 
να παίξει άλλη μια φορά.

7. Queens  
of the Stone Age
…LIKE CLOCKWORK

Υπάρχουν οι «βολεψάκηδες» 
QOTSA fans των Songs for the 
Deaf και Lullabies... Υπάρχουν οι 
ανώμαλοι που γουστάρουν το 
Era Vulgaris. Υπάρχει και το ...
Like Clockwork που, ως μέση 
οδός των παραπάνω, συνδυάζει 
την weird-ίλα και την obscure-
ίλα που ούτως ή άλλως 
διακατέχει τη μουσική τους (ή 
και αυτή των Them Crooked 
Vultures), με τις στακάτες 
κιθάρες εκείνου του θρυλικού 
Rated R και τα μελωδικά 
φωνητικά της περιόδου 2001 – 
2006. Άψογο άλμπουμ με λίγο 
απ’ όλη την καριέρα τους.

8. Monkey3
BEYOND THE BLACK SKY

Σε ένα βαθύ πιάτο ρίξτε μισό 
φλιτζάνι του καφέ Tool-ίστικη 
ψυχεδέλεια και δύο κουταλιές 
της σούπας Αμερικάνικο 
’90s-influenced heavy rock. 
Ανακατέψτε αργά για τρία λεπτά 
ρίχνοντας ταυτόχρονα χιτζάζ με 
τη σέσουλα. Μόλις το μείγμα 
πήξει, προσθέστε μία κουταλιά 
του γλυκού LSD. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη 
βάλετε καθόλου φωνητικά...  
Οι Ελβετοί Monkey3 
επιστρέφουν με το καλύτερο 
άλμπουμ της μέχρι στιγμής 
καριέρας τους και μας χαρίζουν 
ένα πολύχρωμο ψυχεδελικό 
ταξίδι για λίγους και καλούς.

9. Spiritual Beggars
EARTH BLUES

...Κάποια στιγμή στη καριέρα 
τους ανέβασαν πολύ τον πήχη, 
έχοντας μάλιστα την τύχη να 
έχουν στη σύνθεσή τους δύο 
από τους χαρακτηριστικότερους 
τραγουδιστές του ιδιώματος:  
Τον Spice και τον Janne “JB” 
Christoffersson. Το πείραμα της 

προσθήκης του Apollo 
Papathanasio στο Return to Zero 
του 2010 φάνταζε ανεπιτυχές, 
όμως ο Michael Ammott και η 
παρέα του δεν το βάζουν κάτω 
και εδώ επιστρέφουν με υψηλής 
ποιότητας retro-loving hard rock 
που δίνει στον Apollo το 
καλλιτεχνικό περιθώριο να 
δείξει τι μπορεί να κάνει, όντας 
ταυτόχρονα διαποτισμένο από 
τα έργα και τις ημέρες των Deep 
Purple. Beer-drinking music it is!

10. Darkthrone
THE UNDERGROUND 
RESISTANCE

Δεν μπορείς να κρίνεις τους 
Darkthrone με αντικειμενικά 
μουσικά standards. Αδυνατώ εν 
τω μεταξύ να πιστέψω πως η 
classic metal στροφή τους εδώ 
αποτελεί μέρος του hype της 
εποχής. Τα γρήγορα crust 
σημεία απουσιάζουν κι έχουν 
δώσει τη θέση τους σε πότε 
thrash-αριστές και πότε 
μονολιθικές classic metal 
φόρμες, συνοδευόμενες σε 
μεγάλο μέρος από υψηλόσυχνα 
-μα πάντα άτεχνα- φωνητικά.  
Οι Darkthrone ήταν, είναι και θα 
είναι ξεδιάντροποι και εδώ το 
αποδεικνύουν περίτρανα.

πραγματικά παρήγορο να ξέρουμε πως έχουμε τη μουσική
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46 Foxygen
WE ARE THE 21ST CENTURY 

AMBASSADORS OF PEACE & MAGIC
Το τελευταίο σπου-
δαίο ψυχεδελικό 
γκρουπ που μας έρ-
χεται από το Λος 
Άντζελες ακούει στο 
όνομα Foxygen. Το 
ντουέτο των Sam 
France και Jonathan 

Rado, στα 22 του, αγνοεί το μουσικό γίγνε-
σθαι του παρόντος και βρίσκεται μονίμως βυ-
θισμένο στην ψυχεδελική ποπ της δεκαετίας 
του ’60, στη βρετανική «εισβολή» της εποχής 
ή στην κλασική soul και φτάνει το πολύ μέχρι 
τη Νέα Υόρκη των Velvets... – Σ.Χ.

τα 50 
καλύτερα 
διεθνή 
αλμπούμ
Το SONIK παρουσιάζει τη συγκεντρωτική λίστα  
με τα 50 καλύτερα άλμπουμ του 2013
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45 Mazzy Star
SEASONS OF YOUR DAY

Ο χρόνος έχει στα-
ματήσει για τους 
Mazzy Star, κι ας 
πέρασαν 17 ολό-
κληρα χρόνια από 
την τελευταία τους 
επίσκεψη. Η ονειρι-
κή ψυχεδέλεια της 

χαμένης στ’ αστέρια φωνής της Hope 
Sandoval και της γεμάτης reverb, νωχελικής 
κιθαριστικής μαγείας του David Roback ξα-
ναγύρισαν για να μας θυμίσουν ποιοι είναι οι 
πραγματικοί βασιλιάδες. – Σ.Χ.

44 Darkside
PSYCHIC

Το Psychic δεν απέ-
χει δραματικά από 
τη μέχρι τώρα δι-
σκογραφία του 
Nicolas Jaar. Είναι 
μια ακόμα προσπά-
θεια για έναν «μου-
σικό» σοφιστικέ δί-

σκο ηλεκτρονικής, όχι και τόσο χορευτικής, 
μουσικής. Λεπτοδουλεμένο ανάμεσα σε Νέα 
Υόρκη και Παρίσι, προσθέτει στο μύθο του 
«παιδιού – θαύματος»... – Π.Μ.

43 Haim
DAYS ARE GONE

Ντεμπούτο άλμπουμ 
για τις τρεις αδελ-
φές Haim που κατά-
γονται από το Los 
Angeles. Κινούνται 
στον ποπ χώρο, σκα-
ρώνοντας ανεβαστι-
κά τραγούδια με 

γλυκές πολυφωνίες, έντονη τη χρήση συνθε-
σάιζερ και αρκετές παραπομπές στα ‘80s. Ως 
κυριότερο ατού του άλμπουμ προκύπτει η 
υφολογική συνοχή του, που το κάνει τελικά 
πολύ ευχάριστο και άνετο ακρόαμα – Μ.Τ.

50 Quadron
AVALANCHE

Η soul pop των Δα-
νών Quadron πολύ 
δύσκολα θα απορ-
ριφθεί από κά-
ποιον. Το Avalanche 
περιέχει 10 τραγού-
δια και ακούγεται 
μονορούφι, χαρίζο-

ντας αρκετές μελωδικές στιγμές στους ακρο-
ατές του. – T.M.

49 Grouper
THE MAN WHO DIED IN HIS BOAT

Απ’ τις cult under-
ground φιγούρες των 
τελευταίων ετών, η 
Liz Harris είναι μια 
απίστευτα ταλαντού-
χα συνθέτρια-τραγου-
δίστρια, την οποία 
πολύ θα ήθελε ο Ivo 

Watts-Russell στη 4AD πριν από μερικές δε-
καετίες, όχι μόνο για να πουλάει δίσκους 
αλλά και για να την κάνει το πρώτο μόνιμο 
μέλος των This Mortal Coil. Η drone folk της 
είναι αφαιρετική, εσωστρεφής αλλά και όσο 
απόκοσμη χρειάζεται για να κολλήσουμε 
μαζί της και να της χαρίσουμε γενναιόδωρα 
τις περισσότερες ώρες των μεταμεσονύχτιων 
ακροάσεων μας. – Γ.Μ.

48 Mikal Cronin
MCII

Όπως προκύπτει από 
το MCII, ο Mikal 
Cronin, παρότι έχει 
ένα κοινό ή τουλά-
χιστον παρεμφερές 
σημείο εκκίνησης 
με τα διάφορα καλι-
φορνέζικα σχήματα 

της επικαιρότητας, καταλήγει εδώ να αποτά-
ξει τις φωναχτές αναβιώσεις, τις φρεσκο-
αναστημένες ψυχεδέλειες και τα συναφή, 
ρίχνοντας το βάρος στο συναίσθημα και την 
αυθόρμητη ατομική τεχνική του. Και σίγουρα 
ο αυθορμητισμός δεν του βγαίνει σε κακό, 
αφού το MCII στέκεται ανάλαφρο και όχι ελα-
φρύ, μεταξύ των πιο ευάκουστων κυκλοφο-
ριών της χρονιάς. – Κ.Κ.

47 Nick Cave  
& The Bad Seeds

PUSH THE SKY AWAY
Έχω χρόνια να απολαύσω δίσκο του Cave όσο 
αυτόν. Μου αρέσει διότι οι mid tempo συνθέ-
σεις του δεν ξεσπούν στα γνωστά «ταβανια-
σμένα» (και γεμάτα μεσαίες συχνότητες) που 
κατά πως φαίνεται βρήκαν έξοδο στους δί-
σκους των Grinderman. Και ίσως γι αυτό οι 
χορωδίες και οι –πάντα εσωτερικών διαδρο-
μών– χορδές του Warren Ellis βρίσκουν «τον 
ταύρο στο δόξα πατρί», για να παραφράσω 
τη γνωστή αμερικάνικη ρήση. – Σ.Τ.

o nick cAve μίλαΈί  
γία τίς πόλλΈς αλλαγΈς  
καί απόχωρήςΈίς μΈλων 
ςτόυς BAd seeds
Σε αυτό το δίσκο προσπάθησα να έρθουν στο στού-
ντιο και άνθρωποι που δεν είναι πια στη μπάντα. 
Ο Barry Adamson κατάφερε και ηχογράφησε, μα ο 
Blixa, ενώ ήθελε πάρα πολύ, τελικά δεν κατάφερε 
να συνταιριάξει τις ημερομηνίες με τις υποχρεώ-
σεις που είχε. Ήθελα να κάνω φανερό –και νομίζω 
ότι είναι ήδη– ότι οι Bad Seeds είναι μια ομάδα / 
οικογένεια που, άπαξ και μπεις μέσα, το στίγμα σου 
μένει φανερό. Ακόμα και αν αποχωρήσεις η θέση 
σου είναι μοναδική. Ποτέ δεν προσπάθησα να έρθει 
στη μπάντα ένας άνθρωπος που θα αντικαταστήσει 
το ρόλο κάποιου άλλου που είχε φύγει.  

h esTe από τίς hAim  
γραφΈί γία τό πως βλΈπόυν 
όί ίδίΈς τή μπαντα
Ουσιαστικά μας θεωρούμε... live μπάντα. Η ηχο-
γράφηση για μένα είναι κάπως εκνευριστική δι-
αδικασία, καθώς βασικά έχω μη διαγνωσθείσα 
ελλειμματική προσοχή / υπερκινητικότητα. Οπότε το 
να κάνω πράγματα ξανά και ξανά είναι το χειρότερο 
πράγμα για μένα. το να παίζουμε live είναι αυτό που 
μας συνδέει με τον κόσμο, το ακροατήριό μας. Αυτό 
είναι για μένα το καλύτερο...
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42 Disclosure
SETTLE

Στη λέξη garage 
αποτελεί το βασικό 
μυστικό για να απο-
κωδικοποιήσεις χω-
ρίς ενοχές το άλ-
μπουμ. Η χορευτική 
παράδοση από την 
οποία αντλούν οι 

Disclosure είναι ακραιφνώς βρετανική. Είναι 
o ήχος των Artful Dodger, So Solid Crew και 
πάει λέγοντας. Αν δεν τα κατάφερες ποτέ με 
την ελαφρότητά του, είναι σίγουρο ότι θα λι-
γωθείς μια ώρα αρχύτερα από το μιλκσέικ 
που λέγαμε. Αν πάλι σε κάνει να νοσταλγείς, 
θα περάσεις ωραία. Ακόμα κι αν αισθανθείς 
τουρίστας στα Μάλια... – Π.Μ.

41 Primal Scream
MORE LIGHT

Ένα χορταστικό άλ-
μπουμ με έντονα κοι-
νωνικοπολιτικά σχό-
λια, ένταση, ρυθμό, 
μελωδία, ευαισθησία 
και πειραματισμούς. 
Εν ολίγοις, τροφή 
για συζήτηση. Μια 

υπνωτική, υποβόσκουσα ψυχεδελική διάθε-
ση βρίσκεται διάσπαρτη κατά τόπους στο άλ-
μπουμ, αλλά δεν είναι η κύρια κατεύθυνση, 
αν και δεν θα βρίσκαμε μια τέτοια όσο κι αν 
προσπαθούσαμε μέσα στο πολυδιάστατο αυ-
τού του ηχητικού μαραθώνιου – Σ.Χ.

40 Esmerine
DALMAK

Μια post-rock/am-
bient/progressive 
παρέμβαση στους 
δρόμους της Ανατο-
λής από μέλη των 
Godspeed You Black 
Emperor (Bruce Caw-
dron - κρουστά) και 

Thee Silver Mt. Zion (Rebecca Foon-τσέλο) 
δεν θα μπορούσε παρά να είναι εξαιρετική. 
Το Dalmak ηχογραφήθηκε κατά την παραμο-
νή του συγκροτήματος στην Κωνσταντινού-
πολη, με τη βοήθεια τεσσάρων ντόπιων που 
προσδίδουν καθαρά ανατολίτικο χαρακτήρα 
στο άλμπουμ, αλλά η δυτική άποψη παντρεύ-
εται υπέροχα και εναλλάσσεται μέσω εξάρ-
σεων και γαλήνιων διαστημάτων… - Σ.Χ.

39 Iceage
YOU’RE NOTHING

Αν τυχόν ο κόσμος 
είχε ανάγκη, υπο-
μονή και όρεξη για 
νέους Interpol (εγώ 
προσωπικά δεν έχω), 
οι Iceage μια χαρά 
θα μπορούσαν να 
αναλάβουν τον εν 

λόγω ρόλο, ειδικά με αυτόν τον –κάθε άλλο 
παρά δύσκολο–  δεύτερο δίσκο τους. Αν εί-
σαι 16 έως 18-19 ετών μπορείς εύκολα να πι-
στέψεις ότι το You’re Nothing είναι το δικό 
σου Unknown Pleasures και αν δεν είσαι (σαν 
και μένα) μπορείς το ίδιο εύκολα να πιστέ-
ψεις και σε αυτό το δίσκο, με τον ίδιο τρόπο 
που κάποτε πίστεψες στο πρωτότυπο. – Α.Κ.

38 London Grammar
IF YOU WAIT

Γιατί τόσος θόρυ-
βος τόσο νωρίς για 
ένα συγκρότημα που 
υπηρετεί με συνέ-
πεια την μελαγχολι-
κή downtempo indie 
pop του; Ίσως επει-
δή συνδυάζουν το 

λιτό, απέριττο στυλ των XX με μια ερμηνεύ-
τρια της κλάσης μιας Jessie Ware ή Florence 
Welch, ίσως επειδή εμφανίστηκαν απλά την 
κατάλληλη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, το If 
You Wait είναι γεμάτο από συνθέσεις με ελ-
κυστικές μελωδικές γραμμές και μια αύρα 
που παντρεύει το εναλλακτικό με το ευγε-
νές. – Π.Α.

37 Ghostface Killah
TWELVE REASONS TO DIE

Ο Ghostface Killah 
φέρνει τον Adrian 
Younge, με το soul/
funk παρελθόν του, 
και κατασκευάζουν 
ένα δίσκο που απο-
τελεί soundtrack 
του κόμικ με το ίδιο 

όνομα αλλά και ηχεί σα τέτοιο. Κινηματογρα-
φικές μουσικές, οργανική διάθεση, μακριά 
από «πλαστικά» beats, και μια αίσθηση ένδο-
ξων Wu στιγμών του παρελθόντος – μείον τα 
επιθετικά beats και τη νεανική τρέλα. – Τ.Μ.

36 Jonathan Wilson
FANFARE

Έχουμε ακουστικό/
ηλεκτρικό ροκ/φολκ, 
cosmic country, ‘70s 
λευκό blues, πιανιστι-
κές μπαλάντες, stoned 
-out εκτελέσεις, θε-
σπέσιες αρμονικές φω-
νές, διάσπαρτα τζαζ 

λεπτουργήματα και –η απόλυτη έκπληξη– 
Floyd-ικό ατμοσφαιρικό space της μετα-Barrett 
εποχής. Αυτό το πάντρεμα είναι σπάνιο και, 
όπως αποδεικνύει το Fanfare, μαγικό. – Σ.Χ.

35 Lorde
PURE HEROINE

Η 16χρονη (σήμε-
ρα) ανακαλύφθηκε 
σ’ ένα τοπικό talent 
show στα 12 χρόνια 
της ως παιδί-θαύ-
μα. Τέσσερα χρό-
νια αργότερα δικαι-
ούται τον τίτλο της 

έφηβης-θαύμα όχι μόνο για τον θαρραλέο 
αντικομφορμισμό της, αλλά και για τα τραγού-
δια της. Η Lorde περιηγείται σε ποικίλες εκδο-
χές της pop και εκφράζει μοναδικά τη χαρά, 
τη μοναξιά, τη σύγχυση και ένα ελεύθερο 
πνεύμα. – Π.Α.

34 Janelle Monae
THE ELECTRIC LADY

Ούτε με το φανταχτε-
ρό R’n’B στιλ Beyonce, 
ούτε με τη neo-soul 
αναβίωση της Adele, 
ούτε με την αμιγώς 
«μαύρη» πλευρά των 
μουσικών πραγμά-
των. Η Janelle Monae 

το προσπαθεί συνειδητά να μην ανήκει πουθενά 
ακριβώς και να κάνει αλλεπάλληλα ζιγκ ζαγκ 
στα όρια μουσικών ειδών, αλλά και στα σύνορα 
λευκής/μαύρης κουλτούρας. – Χ.Σ.

33 CHVRCHES
THE BONES OF WHAT 

YOU BELIEVE
Pop με φρεσκάδα, 
αξιοπρέπεια, συνέ-
πεια, ενέργεια, νε-
ανικό attitude και 
απουσία filler κομ-
ματιών προσφέρουν 
οι Chvrches στο The 
Bones of What You 

Believe, ποντάροντας στο αδιαμφισβήτητο 
αισθητήριο που έχουν για χτυπητές μελωδίες 
και αξιομνημόνευτα hooks. Τις Κυριακές θα 
με ζητάς στις εκκλησιές; Μάλλον και την υπό-
λοιπη βδομάδα το ίδιο θα γίνεται με ένα τέ-
τοιο ντεμπούτο.

32 The Ocean
PELAGIAL

Το Pelagial δεν εί-
ναι βέβαια ούτε το 
ζενίθ των Ocean, 
ούτε το πιο πωρωτι-
κό τους άλμπουμ. 
Από πολλές, ωστό-
σο, απόψεις συνιστά 
την επιτομή του για-

τί το παλιό χέβι μέταλ –εκείνο που δίδαξαν 
(με όλες τις σχετικές γραφικότητες) οι 
Sabbath, οι Priest και οι επίγονοι– μετασχη-
ματίστηκε στον 21ο αιώνα στο πιο περιπετει-
ώδες και ουσιαστικό κομμάτι της μεγάλης οι-
κογένειας του ροκ εν ρολ. Είναι ο δίσκος που 
πρέπει να παίξετε σε όσους, εν έτει 2013, 
εξακολουθούν να μιλάνε για «παιδικές ασθέ-
νειες» και συναφή κουραφέξαλα κάθε που η 
κουβέντα φτάνει στο μεταλλικό ιδίωμα. – Χ.Σ.

31 65daysofstatic
WILD LIGHT

Μετά τα εθιστικά, 
ογκώδη beats του 
προηγούμενου άλ-
μπουμ της, η μπά-
ντα γυρνάει σε ένα 
πιο εσωτερικό ήχο, 
που μπορεί να μην 
στερείται ηλεκτρο-

νικών «μπλιμπλικίων» ή έντασης, αλλά το κά-
νει με ένα φανερά πιο ενδοσκοπικό τρόπο. Οι 
πιουρίστες του λεγόμενου post rock θα τους 
ξανα-αγκαλιάσουν μετά το «ξίνισμά» τους 
από τους ογκώδεις ρυθμούς του We Were 
Exploding Anyway, όμως το Wild Light είναι 
σαφές ότι δεν έχει δημιουργηθεί για να ικα-
νοποιεί τα οπισθοδρομικά ώτα... – Τ.Μ.

30 The Black Heart 
Rebellion 

HAR NEVO
Όσο διαδέχονται το 
ένα κομμάτι το άλλο, 
η βιωματική ακρόα-
ση αυτού του δίσκου 
θα σε αφήσει μετέω-
ρο ανάμεσα σε συ-
ναισθήματα όπως ο 
φόβος και η μονα-

ξιά, με σκέψεις που δεν μπορούν να διαφύγουν 
το πραγματικό νόημα των στίχων. Εάν πρέπει να 
ονοματίσουμε επιρροές, αυτές θα μπορούσαν 
να είναι τόσο οι Swans, οι Neurosis όσο και ο 
Bod Dylan και οι Velvet Underground... – Α.Τ.

29 Lady
LADY

Ένα χρυσωρυχείο 
π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ς 
soul, μια συλλογή 
από θεσπέσιες φω-
νητικές αρμονίες και 
ζουμερά ρεφρέν, 
με τη βοήθεια των 
παραγωγών Truth & 

Soul (γνωστοί από τη δουλειά τους για τον 
Aloe Blacc), με στόχο να μπολιαστεί η retro 
soul αισθητική με μοντέρνα ενορχηστρωτική 
δυναμική. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξωστρε-
φές project που μιλά με αφοπλιστική αθωότητα 
για τον έρωτα και την χαρά της ζωής. – Π.Α.

28 Killer Mike & EL-P
RUN THE JEWELS

Στηριζόμενο στο 
τρίπτυχο επιθετι-
κά beats, περίπλοκη 
και σκεπτόμενη στι-
χουρ γική αλλά και 
στον ηχητικό πει-
ραματισμό, το ντε-
μπούτο του συ-

γκροτήματος επιδεικνύει μια σύγχρονη 
οπτική στη hip hop μουσική, όπως ακριβώς 
είχαν κάνει παλιότερες δουλειές του El-P 
με τους Company Flow και Cannibal Ox. Το 
εάν αυτά τα τραγούδια θα καταφέρουν να 
αποκτήσουν τη διαχρονική αξία των κομμα-
τιών των παραπάνω δουλειών, είναι δύσκολο 
να ειπωθεί ακόμα. – Τ.Μ.

27 Vampire Weekend
MODERN VAMPIRES OF THE CITY

Το καλύτερο άλ-
μπουμ των Vampire 
Weekend μέχρι στιγ -
μής και η επιβεβαί-
ωση ότι μπορεί ακό-
μη η ποπ ευρείας 
αποδοχής να είναι 
ελπιδοφόρα. Δεν εί-

ναι Beatles –μην τρελαθούμε κιόλας– αλλά 
όπως ο Paul Simon όρθιος χειροκροτούσε τις 
First Aid Kit όταν τραγουδούσαν το “Ameri-
ca”, το ίδιο φαντάζομαι θα έκανε με τούτους 
τους συνεχιστές της δικής του έντεχνης pop, 
όπως αυτή προέκυψε μετά το fusion του 
Graceland με τους ρυθμούς και τις μελωδίες 
της afro-pop. – Σ.Χ.

όί iceAge μίλόυν  
γία τή ςυνδΈςή τόυς  
μΈ φαςίςτίκΈς ίδΈΈς
Δεν έχουμε ιδέα από πού ξεκίνησε η σύνδεσή 
μας με ακροδεξιές ιδέες, πάντως το όλο θέμα 
είναι κάπως γελοίο... Υποθέτω ότι κάποιοι παρερ-
μήνευσαν τις κουκούλες που φοράγαμε σε ένα 
βιντεοκλίπ μας. Ο ντράμερ μας είναι Εβραίος, στο 
σχολείο είχαμε συμμαθητές και φίλους οι οποίοι 
προέρχονταν από άλλες χώρες, πολιτικά ανήκουμε 
στην αριστερή πλευρά των πραγμάτων στην Κοπεγ-
χάγη κ.ο.κ. Γι’ αυτό λοιπόν και δεν δίνουμε μεγάλη 
σημασία στο τι λέγεται.

πΈρί Lorde 
• Το πραγματικό της όνομα είναι Ella 
Yelich-O’Connor.

• Η 16χρονη έριξε πόρτα στην ξεδιά-
ντροπα εμπορική πλην όμως και φο-

βερά δημοφιλή Katy Perry που της 
έκανε πρόταση να περιοδεύσει μαζί της. 

Η Lorde το έκανε με πλήρη συνείδηση, 
μετά της ξέφυγε έτσι όπως μιλούσε από 

καρδιάς σε μια συνέντευξη ένα 
προσβλητικό σχόλιο για την 

Taylor Swift. 

• Η Lorde συνδυά-
ζει νιάτα και ωρι-
μότητα, έχει επί-

σης την θέληση να 
μείνει, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον, μα-
κριά από οποιου-
δήποτε είδους 
συμ βιβασμό. 
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26 Arve 
Henriksen

PLACES OF WORSHIP
Τ ό π ο ι 
Λατρείας 
μα ζί με 
την αιθέ-
ρια πλευ-
ρά της 
σ κ α ν -
δ ι ν α β ι -

κής τζαζ, δεν θέλει πολύ να υπο-
θέσει κανείς πως οδεύουμε προς 
new age παγανισμούς. Είναι πράγ-
ματι λεπτές οι ισορροπίες, όμως 
ο Henriksen βάζει μπροστά τον 
αλάνθαστο και διάφανο λυρισμό 
του, βγαίνοντας κατηγορηματικά 
θριαμβευτής… – Β.Π.

25 Fuck Buttons
SLOW FOCUS

Μια πομπώδης, απρό-
σωπη μηχανή με τη 
στάμπα EBM στην 
ούγια και με το “B” 
του Electronic Body 
Music να βρίσκεται 
εκεί είτε από συνή-
θεια, είτε από ειρω-

νεία – πιθανότατα το δεύτερο. Ίσως συμβολί-
ζει και μια τελική ρήξη με τους stadium 
electronica προγόνους των Fuck Buttons, οι 
οποίοι όσο μακριά και να το τράβηξαν ποτέ 
δεν ξέχασαν το σώμα. –  Δ.Κ.

24 Danny Brown 
OLD

Μουσικά, ο Danny 
Brown επιδεικνύει 
κάτι που πολλοί 
νέοι MC στερούνται 
και αυτό δεν είναι 
άλλο από τη θέλη-
ση για καινοτομία, 
για άπλε τη τόλμη, 

για ένα γενικότερο όραμα περί του που θέλει 
να βρεθεί ως καλλιτέχνης. Το ανορθόδοξο 
στιλ του στο μικρόφωνο βοηθάει για τέτοια 
μουσικά πειράματα, με αποτέλεσμα να μπο-
ρεί να ανταπεξέρχεται τόσο στα χαμηλότονα 
και πιο παραδοσιακά ακούσματα, όσο και 
στις πιο ηλεκτρονικίζουσες, επιθετικές στιγ-
μές του Old. – Τ.Μ.

23 MS MR
SECONDHAND RAPTURE

Το ηχητικό στίγμα 
των MS MR θα πρέ-
πει να αναζητηθεί 
κάπου ανάμεσα στις 
κατσούφικες μπαλά-
ντες της Lana Del 
Rey, την art pop των 
Florence & The Ma-

chine και το ανατολίτικο dark wave των Dead 
Can Dance, διατηρώντας παράλληλα μια διακρι-
τή προσωπική σφραγίδα. Όλο σχεδόν το Second 
Hand Rapture κινείται με συνέπεια πάνω στον 
άξονα εξαιρετικό – απολαυστικό. – Π.Α.

22 Savages
SILENCE YOURSELF

Το κουαρτέτο φτιά-
χνει ένα ντεμπούτο 
από εκείνα που 
στοιχηματίζεις πως 
θα συζητιούνται και 
μετά από χρόνια, 
ποντάροντας στην 
αμεσότητα, εξαπο-

λύοντας μανιφέστα σε οποιαδήποτε ευκαι-
ρία βρει. Το post-punk έχουν για Βίβλο οι 
Savages, από τη σκοτεινή αισθητική του 
gothic δανείζονται, η δε τραγουδίστριά τους, 
Jehnny Beth, ακούγεται σαν μίξη της 
Siouxsie Sioux και της Patti Smith, βγάζο-
ντας στο μικρόφωνο επιθετικότητα και τρέ-
λα σε βαθμό που δύσκολα πλέον συναντάμε 
σε γυναικείες παρουσίες με φωνητικά καθή-
κοντα. – Τ.Μ.

21 The Black Angels
INDIGO MEADOW

Η ψυχεδέλεια δεν 
απουσιάζει από το 
Indigo Meadow, απλώς 
παρουσιάζεται λι-
γότερο ναρκωμένη, 
πιο διακριτική, κατά 
τι λιγότερο απαιτη-
τική. Όταν υπάρχουν 

τραγούδια σαν το “Always Maybe”, όμως, με 
λεία μελωδική γραμμή και πυκνή ομίχλη σε 
ό,τι μπορεί να ονομαστεί ρεφρέν, κανείς δεν 
δικαιούται να έχει παράπονα. Και κυρίως κα-
νείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι οι Black 
Angels σπεύδουν να διεκδικήσουν τη θέση των 
Black Keys (ακόμη). – Άρης Καραμπεάζης

20 The Body
CHRISTS, REDEEMERS

Πλέον όποιος βλέπει 
τα πάντα γύρω του 
σάπια, ζοφερά και 
χωρίς καμιά ελπίδα, 
δεν είναι φύσει μίζε-
ρος, αλλά θέσει ρεα-
λιστής. Και όποιος 
προσπαθεί να στή-

σει το ιδανικό soundtrack αυτού του ανελέη-
του σκοταδιού είναι πλέον ένας ανάμεσα σε 
πολλούς. Κάθε πραγματικά ενδιαφέρον άκου-
σμα σήμερα είναι στα όρια του goth, χωρίς να 
χρειάζεται να απολογηθεί για αυτό. Το ντουέ-
το από το Portland ολοκληρώνει το γνήσια 
αντικοινωνικό όραμά του, στην πρώτη του κυ-
κλοφορία για τη Thrill Jockey. – Α.Κ.

19 Tim Hecker
VIRGINS

Στον καινούργιο του 
δίσκο χρησιμοποιεί 
για πρώτη φορά μια 
ζωντανή ορχήστρα 
μουσικών και βασί-
ζεται σε ένα πρώιμο 
harpsichord που το 
συναντάς με το όνο-

μα virginal. Η ιδιαιτερότητα του ήχου του (σε 
εμάς θα θυμίσει σαντούρι) πλανιέται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του δίσκου και αποτελεί τη 
βάση για τις καλύτερες στιγμές του Virgins, 
όπως τα συγκλονιστικά “LiveRoom” και “Liv-
eRoomOut”. – Γ.Μ.

18 Arctic Monkeys
AM

Οι δίσκοι τους είναι 
αρκετά διαφορετι-
κοί πια, έχουν χάσει 
αισθητά τη βρετανι-
κότητά τους, έχουν 
σαν προσανατολισμό 
έναν πιο ροκ ήχο και 
–στην περίπτωση του 

ΑΜ– στοιχεία που αντλούν από το hip hop και 
το r&b ακόμα. Ρίχνουν πλέον φανερές ματιές 
σε μια πιο παιχνιδιάρικη, λιγότερο εμμονική με 
το στυλ ηχητική άποψη. – Μ.Μ.

17 Phosphorescent 
MUCHACHO

Ο έκτος δίσκος του 
σπουδαίου Matthew 
Houck είναι η ανά-
γκη να βγεις από τον 
εαυτό σου και να αγ-
γίξεις την αλήθεια 
του άλλου. Από το 
“Sun, Arise!” (ένα πά-

ντρεμα Fleet Foxes αρμονιών με την καρδιά 
ενός αιωνίως πληγωμένου), μέχρι το κυκλωτικό 
outro “Sun’s Arising” που κερδίζει το λυτρωτι-
κό σου δάκρυ, ή το αριστουργηματικό “Song 
For Zula”, το Muchacho ανήκει σαφέστατα στις 
κυκλοφορίες της χρονιάς. – Π.Τ.

16 The Haxan Cloak
EXCAVATION

Στο πλαίσιο των εν-
νιά κομματιών – 
αβαντ-γκαρντισμών, 
οι οποίοι περιλαμ-
βάνονται στο δίσκο, 
εξαπλώνονται ανισό-
πεδα ηχο τοπία στα 
οποία περιδιαβαί-

νουν εμφατικά οι ζοφερές εκφάνσεις της 
ζωής και των μεθεορτίων της. Ένας καθαρκτι-
κός δίσκος και μία από τις πιο ιδιαίτερες δου-
λειές της εποχής. – Κ.Κ.

15 Atoms For Peace
AMOK

Ο Thom Yorke έχει 
καταστήσει ξεκάθα-
ρο ότι η ηλεκτρονική 
μουσική είναι εκείνη 
που τον ενδιαφέρει 
περισσότερο τα τε-
λευταία χρόνια, και 
ηλεκτρονική μουσι-

κή παίζει σχεδόν αποκλειστικά. Μόνο που 
γράφει και τραγούδια, μερικά εδώ μέσα από 
τα καλύτερά του των τελευταίων ετών, 
εμπλέκει αληθινά ηλεκτρικά όργανα πλάι στη 
βασική μηχανική ενορχήστρωση και voila: 
ένα εξαιρετικό άλμπουμ που καλύπτει ένα 
σωρό διαφορετικά σημεία. – Μ.Μ.

14 Bill Callahan
DREAM RIVER

Downtempo διαθέσεις, 
με τη βαρύτονη, ήρε-
μη φωνή του, με τη 
χαρακτηριστική του 
εσωστρέφεια που εδώ 
δεν συνυπάρχει με 
σκοτεινές διαθέσεις, 
με καλοκουρδισμένο 

βιολί σήμα-κατατεθέν της Americana, απαλά 
κρουστά που παραπέμπουν σε καλοκαιρινές 
ατμόσφαιρες πλάι στο κύμα και στη μουσική 
των Santana, έξυπνα τοποθετημένα πνευστά 
που δημιουργούν μια δροσερή αίσθηση περα-
σμένων δεκαετιών (Jethro Tull, Traffic), με βε-
λούδινα κιθαριστικά riffs και jazzy ριπές, λίγα 
πλήκτρα και «γλυκές» μπασογραμμές. 

13 Forest Swords
ENGRAVINGS

Το Engravings είναι 
σίγουρα ένας απ’ τους 
(ηλεκτρονικούς) δί-
σκους που περιμέ-
ναμε για πολύ και-
ρό, με τις προσδοκί-
ες/απαιτήσεις μας 
να έχουν εξαρχής 

στηθεί πολύ ψηλά εξαιτίας του καταπληκτικού 
Dagger Paths - ίσως και εξαιτίας αυτού να το 
αδικήσαμε στις πρώτες ακροάσεις. Η αλήθεια, 
όμως, είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερος παρα-
γωγός «κρεβατοκάμαρας» από αυτόν. – Γ.Μ..

12 Laura Marling
ONCE I WAS AN EAGLE

Μελωδίες ακουστι-
κές που κρατούν ένα 
άρωμα Καλιφόρνιας 
των τελών της δεκαε-
τίας του ‘60, μια πιο 
κρυμμένη δόση από 
Greenwich Village της 
ίδιας περιόδου, ατμό-

σφαιρες από country και blues τοπία, βρετανι-
κή folk παράδοση που ρέει στις φλέβες της 
Marling, σε τραγούδια που διαπνέουν μια σκο-
τεινή γοητεία αλλά και αιχμηρότητα... – Ο.Σ.

όί BLAck AngeLs 
κλΈίνόυν  
10 χρόνία ζωής 
μΈςα ςτό 2014
«είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς 
οτι υπάρχουμε εδώ και σχεδόν 
δέκα χρόνια, αλλά όταν περνάς 
καλά ο χρόνος κυλά γρήγορα. Δε 
νομίζω ότι θα ήθελα να αλλάξω 
κάτι. Θεωρώ ευλογία να μπορείς 
να παίζεις μουσική και να γυ-
ρίζεις όλο τον κόσμο κάνοντας 
ακριβώς αυτό το πράγμα» – 
Christian Bland (κιθαρίστας των 
Black Angels)

o mATThew houck  
των phosphorescenT 
μίλαΈί γία τήν παραγωγή 
τόυ muchAcho καί τή χρήςή 
των sYnThesizer. 
Πειραματίστηκα αρκετά προτού βγει το τελικό απο-
τέλεσμα, χωρίς να έχω τις γνώσεις - δεν έχω πάει 
σε κάποια σχολή ηχογραφήσεων ή κάτι τέτοιο. Δεν 
έμαθα ποτέ πώς να το κάνω σωστά. Οπότε νομίζω 
ότι αυτό που έγινε αυτή τη φορά ήταν ότι έμαθα 
αρκετά για αυτά που μπορώ να κάνω. Έπαιζα στο 
παρελθόν με synthesizer και drum beat σε προ-
ηγούμενους δίσκους, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν 
επιτυχημένος σ’ αυτό –και δεν είμαι απαραίτητα 
επιτυχημένος σ’ αυτό τώρα– απλά πιστεύω ότι αυ-
τός ο δίσκος ακούγεται καλά.
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11 Wadada Leo Smith 
& Todella Uuden 

Musiikin Orkesteri
OCCUPY THE WORLD

Ο Smith τέμνει την 
λεπτότητα της κλα-
σικής μουσικής με 
την βαθιά εκφρα-
στικότητα της ελεύ-
θερης τζαζ, κατα-
δεικνύοντας για άλλη 
μια φορά πως συγκα-

ταλέγεται ανάμεσα στους ευφυέστερους μουσι-
κούς στοχαστές του σήμερα. – Β.Π.

10 My Bloody Valentine
M B V

Ανακουφισμένος 
που τίποτα δεν έχει 
αλλάξει, μπορείς με 
άνεση να γευτείς την 
επίθεση του “Noth-
ing Is”, αλλά και την 
κάθε άλλο παρά αλα-
φροΐσκιωτη ποπ του 

“New You”. Tα 9 τραγούδια (που δεν) περιμένα-
με τόσα χρόνια, ομορφαίνουν και μεγαλώνουν 
ακόμα περισσότερο το μύθο του Loveless και 
ταυτόχρονα καθιστούν το M B V την πλέον ση-
μαντική επιστροφή που έχει συμβεί στην κιθαρι-
στική μουσική τις τελευταίες δεκαετίες. – Γ.Μ.

8 Deafheaven
SUNBATHER 

Το Sunbather πιάνει 
το νήμα από εκεί 
που το παράτησαν 
οι Mogwai μετά την 
κυκλοφορία και του 
Young Team και δί-
νει αβίαστα την αί-
σθηση ότι είναι 

ένας δίσκος τον οποίο θα ακούμε για πολλά 
χρόνια, αλλά και στον οποίο θα υποχρεωνό-
μαστε να αναφερόμαστε με ακόμη περισσό-
τερες αφορμές, κυρίως επειδή συγκεντρώνει 
στο μέγιστο βαθμό οτιδήποτε βρίσκουμε 
σκόρπιο εδώ και εκεί σε πολλές κυκλοφορίες 
της τελευταίας τριετίας πάνω σε αυτό τον ήχο 
(shoegaze black metal). – Α.Κ.

7 Julia Holter 
LOUD CITY SONG

Τα τραγούδια του 
Loud City Song εξε-
ρευνούν την ίδια 
σκοτεινή γωνιά της 
ποπ που ανέκαθεν 
την ενδιέφερε, μόνο 
που οι ενορχηστρώ-
σεις είναι πια πιο 

προσιτές στο μέσο ακροατή και μπορεί να 
έχει πρόσβαση στην ομορφιά τους με μεγα-
λύτερη ευκολία. Ενυπάρχει πάντως ένα πο-
σοστό παραδοξότητας στην Τέχνη της: η 
φωνή της είναι ζεστή κι οικεία, μα νοιώθεις 
ότι έχει τα μουσικά χαρακτηριστικά εκείνα 
που κρατούν κάποιους καλλιτέχνες αγκι-
στρωμένους σε χώρους αθέατους από τις μά-
ζες. – M.M.

6 Queens of  
the Stone Age

…LIKE CLOCKWORK
Ο πιο δυσοίωνος 
και μελαγχολικός 
δίσκος που έχουν 
κυκλοφορήσει (και 
ίσως κυκλοφορή-
σουν στο μέλλον) οι 
Queens Of The 
Stone Age. Χαμηλές 

και έντονες ταχύτητες, ένα νουάρ δημιούρ-
γημα του μυαλού του αφεντικού της μπά-
ντας, μια καταγραφή σκέψεων που καταδει-
κνύουν ωριμότητα. Παραγωγή σκοτεινή, λιτή 
και με βάθος. Εξαίσιος δίσκος. – Ν.Σ.

5 Fire! Orchestra
EXIT!

Βάλτε από τη μία την 
ικανότητα των Fire! 
να τοποθετούν εαυ-
τούς σε πολλά και 
ορισμένες φορές απο-
κλίνοντα πλαί σια, και 
από την άλλη την 
«πνευ ματική» κατα-

γωγή της τζαζ και κυρίως τον τρόπο με τον 
οποίον αυτή διασταυρώθηκε με τους ελεύθε-
ρους αυτοσχεδιασμούς την δεκαετία του 
1960. Μέσα στο δικό τους ηχητικό τους σύ-
στημα μπερδεύουν κάτι που άλλοτε δανείζε-
ται μία kraut λογική και άλλοτε μετέρχεται 
έναν εσωτερικής καύσης “post” χαρακτήρα 
και το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος ικανός να 
διεγείρει σώμα και νου εξίσου. – Β.Π.

RANDOM ACCESS MEMORIES
Ένας νοσταλγικός φόρος τιμής στην κιθαρι-
στική (sic) disco και το soft rock AOR των late 
‘70s, στην αναλογική κληρονομιά του Moro-
der (το italo “Giorgio By Moroder” είναι συ-
γκλονιστικά απλό και συγκινητικά ανατριχια-
στικό, σαν να σου φτιάχνει αυγά μάτια η για-
γιά σου στο χωριό), ακόμα και στη γαλλική 
disco-house που κάποτε καθόρισαν οι Daft 
Punk. Ένα γεμάτο άλμπουμ, για την αξία του 
οποίου συμφώνησαν (περιέργως) μουσικοκρι-
τικοί και κοινό, mainstream ή όχι... – Π.Μ.

photo-daftpunk (δεν θα υπαρχει εξωφυλ-
λου, μονο βασικη photo)

1

2 Boards of Canada
TOMMOROW’S HARVEST

Είναι πράγματι μια εξαιρετική περίπτωση 
αυτό το δίδυμο απ’τη Σκωτία. Με σχετικά πε-
ριορισμένη δισκογραφία, έναν αριστουργη-
ματικό δίσκο (Geo gaddi), έναν πολύ καλό 
(Music Has The Right To Children) κι ένα 
απαραίτητο EP (Twoism), επηρέασαν μεγά-
λο αριθμό καλλιτεχνών χωρίς να είναι σε κα-
μία περίπτωση πρωτοπόροι, ενώ έγιναν ταυ-

τόχρονα σημείο αναφοράς για ένα σωρό μουσικόφιλων. Το Tomorrow’s 
Harvest είναι πολλά παραπάνω απ’ το ετήσιο ηλεκτρονικό άλλοθι του 
indie κοινού (πέρσι ήταν ο Andy Stott, έχει προηγηθεί ο Caribou κ.ο.κ.). 
Είναι μια ψυχωμένη κατάθεση δύο ολοκληρωμένων μουσικών. – Γ.Μ.

3 Jon Hopkins
IMMUNITY

Σε κάθε βήμα του Immunity, ο Hopkins παί-
ζει με τα κουτάκια τα οποία έχεις στο μυα-
λό σου για τις έννοιες «κομψό», «απόκο-
σμο», «πειραματικό», «χορευτικό», «ακου-
στικό» και «ψηφιακό». Και υποχρεώνει 
ηλεκτρονικά μπίτια να συγκατοικήσουν με 
λυρικά μέρη μέσω μη ορθόδοξων (για την 
ηλεκτρονική μουσική) ενορχηστρώσεων, 

παίρνοντάς σου τα μυαλά. – Χ.Σ.

4 Kanye West
YEEZUS 

Το Yeezus δείχνει 
να τραβάει τη 
δική του ρότα, 
πλησιάζοντας συ-
γκροτήματα που 
προσεγγίζουν το 
hip hop με μια 
industrial αισθη-

τική όπως οι Death Grips, οι Clipping και οι 
Dalek, καθώς και τον ήχο των TNGT, που 
συμμετέχουν στο δίσκο. Το άλμπουμ επι-
δεικνύει μια τολμηρή οπτική για τη μαύρη 
μουσική του 21ου αιώνα. – Τ.Μ

9 Arcade Fire
REFLEKTOR

Απολαμβάνω τους 
Arcade Fire να εί-
ναι επιτέλους cool, 
εκτός από σπαρα-
κτικοί/καθηλωτι-
κοί/συνταρακτι-
κοί. Το Reflektor, 
νομίζω, έχει ένα 

θέμα αφηγηματικής συνοχής, αλλά έχει και 
μισή ντουζίνα υπέροχα τραγούδια. Είναι το 
πιο cool άλμπουμ που μπορούσε να κάνει μια 
κιθαριστική μπάντα της κλάσης τους φέτος 
και δίκαια τους απογειώνει σε ένα superstar / 
celebrities στερέωμα. – Π.Μ. / Δ.Λ.



Sonik  |  95

7 Monsieur Doumani
GRIPPY GRAPPA

Οι Monsieur Dou-
mani προσεγγίζουν 
την κυπραίικη πα-
ράδοση με το δικό 
τους πνεύμα. Δηλα-
δή, και την αγαπούν 
και τα χρώματα και 
τα ιδιώματά της θέ-

λουν να κρατήσουν, αλλά και να την πειρά-
ξουν επιθυμούν και να τη φέρουν τούμπα, σε 
ευθεία επικοινωνία με το «τώρα». Τα κατα-
φέρνουν μια χαρά, φτιάχνοντας ένα εξαιρετι-
κό άλμπουμ, υπόδειγμα για το πώς μπορείς 
να αναδομήσεις το δεδομένο και να το κατα-
στήσεις επίκαιρο... – Χ.Σ.

6 Μανώλης γαλιάτσος
άνεΠάισΘΗΤεσ άΠοκλισεισ

Παρότι λόγιος δημι-
ουργός, δεν αγνοεί 
τα πιο λαϊκά μουσι-
κά ρεύματα/ηχο-
χρώματα. Σε μεγά-
λο μέρος της νέας 
του δουλειάς στρώ-
νει επίπεδα ήχων, 

στρώματα μελωδιών, οι οποίες είναι αδύνα-
τον να ακολουθηθούν ταυτόχρονα, λόγω των 
πεπερασμένων δυνατοτήτων του ανθρώπι-
νου εγκεφάλου. Έτσι, ανάλογα με το ποια 
μελωδικά νήματα θα επιλέξει κανείς να ακο-
λουθήσει κάθε φορά, θα απολαύσει την αντί-
στοιχη εξέλιξη και λύση. – Μ.Τ.

τα 
καλύτερα 
ελλήνικα 
αλμπούμ
10 εγχώρια άλμπουμ που ξεχώρισαν περισσότερο  
από τη χρονιά που πέρασε και μερικές ακόμα 
προτάσεις…

5 Larry Gus
YEARS NOT LIVING

Το πιο πλήρες / ολο-
κληρωμένο έργο του 
παραγωγού από τη 
Βέροια κυκλοφορεί 
από τη DFA. Ποπ 
ψυχεδέλεια, οι λέ-
ξεις free και jazz 
χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον μαζί για να περιγράψουν μια βα-
σική επιρροή του και φυσικά disco και hip 
hop στοιχεία χρησιμοποιούνται στο αλά The 
Avalanches χαρμάνι του. – Σ.Π.

4 Mohammad
SOM SAKRIFIS

Οι Coti K., ILIOS & 
Νίκος Βελιώτης δεν 
φτιάχνουν δίσκους 
προσφερόμενους 
για εύκολες απα-
ντήσεις έτσι όπως 
απλώνουν (αντίστοι-
χα) κοντραμπάσο, 

γεννήτριες και τσέλο προς μια απειρία ηχητι-
κών κατευθύνσεων. Αντιθέτως, μάλιστα, δεί-
χνουν να τροφοδοτούνται από (και να τροφο-
δοτούν με τη σειρά τους) αέναα ερωτήματα, 
η απάντηση στα οποία εναπόκειται στον δέ-
κτη και όχι στον πομπό – πρόκειται άλλωστε 
για παγιωμένη αισθητική θέση του πειραμα-
τικού χώρου. – Χ.Σ.

3 Rotting Christ
κάΤά Τον Δάιμονά εάυΤου

Δεν ξεμπερδεύεις 
εύκολα με τον και-
νούργιο δίσκο των 
Rotting Christ, διότι 
διαθέτει κι άλλα 
επίπεδα εκτός από 
τα πρωτογενή. Το 
black το αλέθει, βά-

ζει κι έναν βόστρυχο από epic, κλίνει ιδιότυ-
πα προς το prog, κρατεί τα καλά στοιχεία της 
folk όπως αναζωπυρώθηκε σε πρόσφατα 
χρόνια μέσα από το metal και εν τέλει φτιά-
χνει το καλύτερο δυνατό προφίλ για μια μπά-
ντα με τόσους δίσκους πίσω της. – Σ.Τ.

2 Κόρε. Ύδρο.
άΠλεσ άσκΗσεισ σΤον υΠάρξισμο 

Σαράντα πέντε μου-
σικά είδη μάχονται 
μεταξύ τους για το 
ποιο θα κερδίσει τα 
πρωτεία σε κάθε 
τραγούδι, εγώ όμως 
συνολικά στους ΚΥ 
επιμένω να ακούω 

τη μουσική αισθητική των «ανεξάρτητων» 
ροκ σχημάτων, που μαζεύονται, κάνουν πρό-
βες, δεν καλουπώνουν τον ήχο τους και δεν 
ψάχνουν το κάτι-friendly στη ζητιανιά δισκο-
γραφικής, συναυλιακής ή άλλου είδους στέ-
γης. Μετράω 9-10 αριστουργηματικά τραγού-
δια σε ένα σύνολο από 13 και για αυτά που 
αφήνω από έξω δεν βρίσκω να πω κάτι αρνη-
τικό. – Α.Κ.

10 γιάννης άγγελάκας
Η ΓελάσΤΗ άνΗφορά

DIY αίσθηση, έντονη 
τάση προς τα χορωδι-
ακά φωνητικά, συνή-
θως εκ των έσω της 
παρέας, αλλά με χα-
ρακτηριστικές πενιές 
της σόλο περιόδου 
του Αγγελάκα, οι οποί-
ες φαίνεται να έχουν 
παγιωθεί.  – Δ.Κ.

9 Ruined Families 
 BLANK LANGUAGE

Το punk όπως ακρι-
βώς πρέπει να εί-
ναι, με δυο-τρεις 
προσθήκες που τις 
υποψιαζόμασταν, 
αλλά δεν μπορού-
σαμε ακριβώς να τις 
εντοπίσουμε, και συ-

νεπώς καταχωρούνται ως παρακαταθήκη της 
μπάντας στην μεγάλη του είδους σχολή.– Α.Κ. 

8 Παύλος Παυλίδης
ισΤοριεσ Που ισΩσ εχουν συμΒει 

«Η Μαίρη» μοιάζει 
να τον περίμενε 
υπομονετικά τόσο 
χρόνια να γράψει 
επιτέλους ένα από 
τα καλύτερα του 
τραγούδια και για 
αυτήν. «Το καλοκαί-

ρι» και «Η Ελλάδα» είναι μία επιτυχημένη 
άσκηση υπερ-ευαισθησίας πάνω σε δύο πα-
ραπάνω από τετριμμένα θέματα. Τα πάντα 
εδώ μέσα είναι Παύλος Παυλίδης και τα πά-
ντα εδώ μέσα είναι αυτό που χρειάζονται τα 
τραγούδια του Παύλου Παυλίδη για να μην 
«μαραζώνουν», όπως συνέβη σε αρκετές περι-
πτώσεις στο παρελθόν. – A.Κ.

May Roosevelt
μουσικΗ σε ΠοιΗσΗ νΤινου χρισΤιάνοΠουλου

Είναι τόσο καίρια η λιτή μελο-
ποίηση της May Roosevelt, 
τόσο απόλυτα τα λεκτικά σχή-
ματα του ίδιου του Χριστιανό-
πουλου, τόσο κομμένες και 
ραμμένες στο πνεύμα τους οι 
ερμηνείες του, ώστε συγκρο-
τείται ένα κλειστό κύκλωμα 

απίστευτης συναισθηματικής δυναμικής. Πιάνο με πα-
ρεμβάσεις θέρεμιν είναι το μόνο μελωδικό φόντο, ελε-
γειακή και βουτηγμένη στη βαθιά μελαγχολία η προσέγ-
γιση της May Roosevelt. Ξεγυμνωμένη λόγια «βρωμιά» 
είναι η δύναμη πυρός αυτού του δίσκου, ντόμπρα και 
σοκαριστικά ανθρώπινη. – Χ.Σ.

1

94  | 



προτεινούμε επιςής:
Antimob 
ANTIMOB

Στέκεται 
επάξια δί-
πλα στα 
άλμπουμ 
των Ναυ-
τία, Αρνη-
τική Στά-

ση, Αντίδραση... To punk που 
πρεσβεύουν και διαιωνίζουν 
υποδειγματικά οι Antimob είναι 
τραχύ και σκληρό, με μόνο τα 
απαραίτητα μελωδικά περάσμα-
τα και με μεταλλικές άκρες, που 
δεν υποσκάπτουν, αλλά τονίζουν 
την υπόγεια φύση του. – Α.Κ.

Clerks’ Conspiracy
CLERKS’ CONSPIRACY

Δεν ξέρω 
πώς είναι 
δ υ ν α τ ό ν 
να συντη-
ρούν την 
ορμή των 
ν ι ά τ ω ν 

τους, αλλά οι Clerks’ Conspiracy 
είναι καταιγιστικοί απ’ την πρώτη 
μέχρι την τελευταία νότα, κάνο-
ντας χαρούμενους τους φίλους 
των Ziggy Was. – Γ.Μ.

The Dive
 ZO‘E

Θα μπο-
ρούσε κά-
ποιος να 
υποθέσει 
ότι έκλει-
σαν τους 
Dive σε 

ένα δωμάτιο όπου ενυπήρχαν 
αποκλειστικά δίσκοι του under-
ground της δεκαετίας του ‘80 και 
γι’ αυτό ακούμε από διάσπαρ-
τους Dream Syndicate, μέχρι αρ-
πέζ των Sonic Youth και απόη-
χους νεοψυχεδελικών συγκροτη-
μάτων όπως οι Steppes. – Σ.Τ.

Jane Doe
THE ENORMOUS HEAD OF KING 
SPLENDID

Ωδή στο 
a l t e r n a -
tive rock, 
από την 
εποχή που 
το ημερο-
λ ό γ ι ο 

έγραφε 1990 (και κάτι ψιλά) μέ-
χρι και τον ήχο του σήμερα, ο 
οποίος πατάει επάνω στην προϋ-
πάρχουσα παράδοση. – Τ.Μ.
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Vassilikos
SUNDAY CLOUDY SUNDAY

Ο Vassilikos 
χειρίστηκε 
τις μελωδί-
ες του 
Τσιτσά ν η 
(=διασκεύ-
ασε) με μα-

εστρία. Μέσα από μια ηλεκτρονική 
ανάγνωση της Ανατολής, και ξεπερ-
νώντας έτσι τους όποιους αισθητι-
κούς ενδοιασμούς, κατάφερε όχι 
απλώς να διευρύνει τις στιλιστικές 
συντεταγμένες των τραγουδιών 
του χωρίς ψευδοεντυπωσιασμούς, 
αλλά (το κυριότερο) να απελευθε-
ρώσει στην ερμηνεία μια πιο λαϊκό-
τροπη χροιά, έστω και πιο δειλή ή 
και με τα λάθη της, έστω και κάτω 
από τόνους φίλτρων, reverb. – Τ.Β.

ελεωνόρα ζουγανέλη
μεΤάκομισΗ ΤΩρά

Η ίδια εμ-
φανίζεται 
α ν α ν ε ω -
μένη και 
γ ε  μ ά τ η 
α υ  τ ο  π ε -
ποίθηση, 

ανοί γοντας όλο και περισσότερο 
τους ερμηνευτικούς της ορίζο-
ντες, ενώ το άλμπουμ μεταφρά-
ζεται τελικά σε δισκογραφική 
απαρχή της μετατόπισης ενδιαφέ-
ροντος από τις μέχρι τώρα ποπ/
ροκ φόρμες προς έναν πιο «εγχώ-
ριο» ήχο, με έντονη γεύση από το 
έντεχνο, το παραδοσιακό, ακόμα 
και το λαϊκό ρεπερτόριο.  – Α.Γ.

Δημήτρης Καρράς  
/ Skull & Dawn
ΘνΗΤάριο

Δημιουρ-
γοί από δια-
φορετικούς 
κόσμους 
συνεργάζο-
νται: Ο Δη -
μήτρης Καρ-

ράς έρχεται από έναν κόσμο που 
το ελληνικό τραγούδι θρηνεί και 
έχει τον Λειβαδίτη ως ακμαίο βά-
θρο έμπνευσης. Oι Skull & Dawn 

KU
FEATHERS

Η κοίτη 
της τρα-
γουδοποι-
ίας του 
Δημήτρη 
Παπαδά-
του (μου-

σικός και εικαστικός) γράφει 
Velvet Underground, γράφει και 
Joy Division όταν οι δεύτεροι θαυ-
μάζουν τους πρώτους. Το γενικευ-
τικό της ανθολογίας κουλ ηχητι-
κών ιστοριών δεν παύει, ωστόσο 
μετατρέπεται σε ειδικό άλλης μια 
εκδοχής του ωραίου. – Δ.Κ.

Liebe
AIRPORT

Η synth 
pop απο-
τελεί το 
αποκλει-
στικό εκ-
φραστικό 
μέσο και, 

καθώς ακούς, πολλοί από τους 
ήρωες της εποχής της λακ και της 
βάτας ζωντανεύουν μπροστά 
σου: λίγο Pet Shop Boys εδώ, 
λίγο Depeche Mode εκεί, δόσεις 
από Soft Cell, OMD και λοιπούς 
παλιοσχολίτες παραδίπλα. – Γ.Μ.

The Next Step Quintet
THE NEXT STEP QUINTET

Πρώτη δι-
σκογραφι-
κή δου-
λειά για το 
κουιντέτο, 
ξεκάθαρα 
προσανα-

τολισμένη στο σήμερα της τζαζ. 
Δίχως να λείπουν μερικές λοξές 
ματιές στις χρυσές ημέρες του 
John Coltrane, οι κύριες επιδρά-
σεις έρχονται από πρόσφατες (ή 
σχετικά πρόσφατες) εξελίξεις: 
τον ήχο π.χ. του Christian Scott, 
του Kurt Rosenwinkel ή του Esb-
jorn Svensson. – Β.Π.

No Clear Mind
METS

Στο Mets 
θα βρείτε 
τόσο τους 
Pink Floyd 
του Um-
m a g u m -
ma, όσο 

και τους Sigur Ros της παρένθε-
σης [βλέπε ()]: ανοίγματα έντονα 
μελωδικά, χωρίς την κατάρα του 
post-rock να καταδυναστεύει τις 
ενορχηστρώσεις. – Σ.Τ.

Keep Shelly in Athens
AT HOME

Στο διεθνή χώρο 
υπάρ χει πληθώ-
ρα dream pop 
σχη μάτων πά-
σης φύσεως. Ο 
RΠR και η Sarah 
P, που αναλαμ-

βάνει τα φωνητικά, έχουν κάνει μια σο-
βαρή προσπάθεια να δημιουργήσουν 
ένα ελκυστικό πρώτο άλμπουμ, χωρίς 
να περιορίζονται μόνο στις chillwave 
μανιέρες. Βρίσκονται στα καλύτερά 
τους όταν αντλούν έμπνευση από την 
δεξαμενή των Cocteau Twins, Saint 
Etienne, M83 και Air, με τη Sarah P λου-
σμένη στο reverb. – Π.Α.

Melentini
EXPLOSIONS AROUND, THE DESERT INSIDE

Μπορεί να γέμισε ο 
(ελληνικός και διε-
θνής) δισκογραφικός 
τόπος με γυναικείες 
φωνές κινούμενες 
σε ένα ιδιόμορφο 
μεταίχμιο μεταξύ 

folk, dark και ποπ, αλλά στο Explosions 
Around, The Desert Inside δεν ξεχωρίζουν 
μόνο οι καλές προθέσεις, ξεχωρίζουν και 
οι συνθέσεις. Η Melentini διαθέτει μια 
χροιά που, ασχέτως αν χρωστάει επιρροές 
στη Soap & Skin ή στη Beth Gibbons, την 
ίδια στιγμή έχει και την αυτοπρόνοια να δι-
υλίζει τα αποτυπώματα. Προσπαθεί τουτέστιν 
να δημιουργήσει το δικό της ίχνος. - Σ.Τ.

έρχονται από ένα σύμπαν όπου ο 
ηλεκτρισμός έχει τα ηνία. Ίσως η 
πρώτη φορά που έχει νόημα ο 
όρος «ηλεκτρικό έντεχνο». – Σ.Τ.

Κτίρια τη Νύχτα
κενοι χΩροι

Κ ο λ ά ζ 
ήχων (μια 
διεφθαρ-
μένη άπο-
ψη της con-
crete, με 
στοιχεία 

παράλληλα από turntablism), με 
ελληνική στιχουργία που έχει σχέ-
ση όχι μόνο με εσωτερικούς δρό-
μους, αλλά και παρατήρησης του 
περιβάλλοντα χώρου. Η μουσική, 
παράλληλα, ακούγεται σαν «στρα-
πατσάρισμα» παλιών κασετών και 
cds των ‘90s. – Σ.Τ. 

Μέντα
μενΤά 

Υπάρχουν 
τ ρ α γ ο ύ -
δια στο 
π έ μ π τ ο 
τους αυτό 
άλμπουμ 
που δεν 

θα φάνταζαν παράταιρα σε ένα 
δίσκο των Phoenix, για παράδειγ-
μα, ή ακόμη και των Daft Punk 
(ακούστε το «Κρύψου Από Μένα» 
και τα ξαναλέμε), και δεν μπορώ 
να σκεφτώ καλύτερο κομπλιμέ-
ντο να κάνω... – Μ.Μ.

άνδρέας 
Πολυζωγόπουλος
HEART OF THE SUN

Ένας τζαζ 
φόρος τι-
μής σε 
ορισμένες 
από τις 
γνωστότε-
ρες συν-

θέσεις των Pink Floyd. Το κουαρ-
τέτο του Πολυζωγόπουλου προ-
σθέτει ορισμένα εξαιρετικά παι-
ξίματα και γράφει έναν δίσκο που 
τελικά καταφέρνει να μην είναι 
απλώς ένα στεγνό tribute. – Β.Π.

Κ. Βήτα
άνΤΗχΗσΗ

Η Αντήχηση είναι σαφέστατα ο καλύ-
τερος δίσκος μεταξύ των τριών τελευ-
ταίων του. Έχει ισορροπήσει το disco 
groove των προηγούμενων δίσκων με 
τον ήχο που έχει χαρακτηρίσει τη σόλο 
καριέρα του. – Γ.Μ.

Νατάσσα Μποφίλιου
άνΩ Τελειά ερ

Ήρθε ο Στάμος Σέμσης στη θέση του 
Θέμη Καραμουρατίδη και το αποτέλεσμα 
διαθέτει ηλεκτρονικά και Depeche Mode 
αέρα, έχει και λίγο Burt Bacharach. Και η 
Μποφίλιου κερδίζει με τις ερμηνείες της: 
ερμηνείες διαφορετικές, πιο «προσγειωμέ-
νες», μα μεστές από ουσία. – Χ.Σ.
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μεςα ς’ ολα αύτα, «ή μονή αλήθεια» βριςκεται αύτο 
τον καιρο… οχι ςτούς sex pistols, αλλα ςτήν παολα…

κλοφόρησε στο τέλος της χρονιάς – εκτός 
βέβαια από αυτό του βασιλιά των dance-
floor που πήρε μέσα από τα χέρια του 
Armin Van Buuren, καθώς για μια εβδομά-
δα όποιος έβαζε το όνομα του τελευταίου 
στη «Μετάφραση» του Google έπαιρνε ως 
απάντηση-μετάφραση ένα... Πάνος Κιά-
μος. Πολλά συγχαρητήρια στον «μικρό 
θεό» που το έκανε πραγματικότητα.

Η Heaven Music πόνταρε πάνω στον 
Αντώνη Ρέμο (Η Καρδιά Μου Με Πηγαίνει 
Εμένα) και κέρδισε, πόνταρε και στον 
Πλούταρχο (Κάτω απ' τον ίδιο Ήλιο) αλλά 
μάλλον δεν κέρδισε τόσο πολύ, και οι επι-
στροφές των cd ανακυκλώνονται για μήνες 
από τηλεοπτικά περιοδικά, προσφορές και 
κόντρα προσφορές. Στη Heaven υπέγραψε 
και ο Λευτέρης Πανταζής και πρόλαβε στο 
τέλος της χρονιάς να κυκλοφορήσει το (σω-
στά τιτλοφορημένο) «Ξαναγύρισες... Ε;». 

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τον Αντώνη 
Βαρδή στο πλάι της, εμφανίστηκε πιο συ-
ντηρητική και κλασική (θα λέγαμε), κυκλο-
φορώντας το άλμπουμ Σ' Αγαπώ, ο Βασί-
λης Καρράς επέστρεψε στην αγκαλιά του 

τι; ποιοι ειναι ολοι αύτοι  
πού προήγήθήκαν; 
ςύγγνωμή,  
αύτοι ειναι  
οι πραγματικοι  
star τής  
ςήμερινής  
ελλήνικής   
μούςικής!

«Comeback» κάνει και η Άντζελα Δημητρίου και 
φροντίζει να μας το τονίσει μέσω του μονολεκτι-
κού τίτλου του νέου της δίσκου, ο οποίος περιέχει 
το hit «Σε λίγο ξημερώνει», που δεν έχει σχέση 
βέβαια με το παλιό ντουέτο των Αντώνη Καλογιάν-
νη και Μαρινέλλας, αφού ξεκινάει με το στίχο… 
«γαμώτο, σε λίγο ξημερώνει». Συγχαρητήρια, 
βέβαια, δίνουμε σε όποιον επέλεξε τη σειρά των 
καταιγιστικών τίτλων ερωτικού μίσους (και πά-
θους) «Πάρ'τα Λόγια σου Πίσω», «φύγε», «Δεν σε 
συγχωρώ», «άς Πρόσεχες» (feat. ominus, για να 
μην ξεχνιόμαστε με το μπουζουκο-hip hop), «Μη-
δενικά στον Έρωτα» και στο 
τέλος, μετά από όλο αυτό 
έβαλε την απορία... «Κοί-
τα Που θα έρθεις» (αλλά 
αυτό είναι η καψούρα, 
μην απατώμεθα).

Φοίβου (ή ο Φοίβος στην αγκαλιά του Καρ-
ρά, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς) πάντα 
«Κύριος μα... και αλήτης», με 12 λαϊκά τρα-
γούδια από τα χιλιάδες που έχει αποθηκεύ-
σει σε τεραμπάιτ σκληρών δίσκων ο συνθέ-
της, προκειμένου να εξασφαλίσει και τα εγ-
γόνια του. Ο Σταμάτης Γονίδης αφήνει πλέ-
ον τα «φλωροσυστήματα» και παίζει σωστά 
«Πλάτη Με Πλάτη», η Φανή Δρακοπούλου 
άφησε «Εκκρεμότητες» και την καλούμε να 
τις τακτοποιήσει ένεκα και της έναρξης των 
πλειστηριασμών, ενώ ο Θάνος Πετρέλης πα-
ρουσιάζει μια «Βιτρίνα Αισθημάτων» και 
την πλασάρει στην αγορά προτού ξεκινήσει 
η περίοδος των εκπτώσεων.

Μέσα σ' όλα αυτά, «Η Μόνη Αλήθεια» 
βρίσκεται αυτό τον καιρό… όχι στους Sex 
Pistols, αλλά στην Πάολα, αλλά δυστυχώς 
το άλμπουμ με αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε 
τις μέρες που έκλεινε το τεύχος, με αποτέ-
λεσμα να μην προλάβει ο Χάρης Συμβουλί-
δης να μάς μεταφέρει τις εντυπώσεις του. 
Αλλά ας μην ξεχνάμε πόσο αδικημένα είναι 
τελικά τα άλμπουμ που φτάνουν στα ράφια 
των δισκοπωλείων (των ποιών;) το μήνα Δε-
κέμβριο. Ίσως του χρόνου μπορέσουμε και 
καταγράψουμε κάποια από τα διαμαντάκια 
της εποχής που κυκλοφόρησαν στο τέλος 
της χρονιάς…

Ανεβασμένος επέστρεψε ο σότης Βολάνης με 
τον ομώνυμο δίσκο, με (εν δυνάμει) επιτυχί-
ες όπως «Ώπα Ώπα», «σεξοκόριτσο», «Θα τα 
κάνω όλα πουτάνα», αλλά κυρίως με το «ή 
μάνα σου δε με θέλει» (λογικό δεν είναι;), 
ενώ η Πέγκυ ζήνα δεν δείχνει να ξεχνάει τον 
πόνο του κάθε καψούρη με το «σου Χρωστάω 
άκόμα Ένα Κλάμα».

Η Έλενα Παπαρίζου, εκφράζοντας μια πά-
για ανησυχία της ελληνικής νεολαίας, ανα-
ρωτήθηκε «Τι ώρα θα βγούμε;» στο νέο της 
άλμπουμ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας είπε 
ότι «Η Αγάπη Δυναμώνει» στο άλμπουμ που 
κυκλοφόρησε αλλά πέρασε απαρατήρητο, 
ο Στέλιος Ρόκκος κυκλοφόρησε το «Η Γυ-
ναίκα Μέσα Μου», περνώντας δεύτερη νιό-
τη, και η Κατερίνα Στικούδη συμπλήρωσε 
με το δίσκο «Η Γεύση της Ζωής μου» (ολίγον 
αλμυρή, προσθέτουμε εμείς).

Ο Παντελής Παντελίδης κάτι πήγε να κά-
νει πιο φωτεινό, βάζοντας τις λέξεις «Ου-
ράνιο Τόξο» σε τίτλο άλμπουμ του, αλλά τα 
χάλασε στο τέλος («Ουράνιο Τόξο Που Του 
Λείπανε 2 Χρώματα») συνεχίζοντας και 
ηχητικά στο ίδιο βιολί καψούρας, o Notis 
έγινε Νότης Σφακιανάκης και στις «16 Αυ-
τοτελείς Ιστορίες» του πρόλαβε να καλύ-
ψει όλες τις πάγιες ανάγκες του κοινού (με 
ερωτικά, χορευτικά και κοινωνικά, ζεϊμπέ-
κικα, χασάπικα, τραγούδια, αλλά και κά-
ποια με… ροκ πινελιές), ενώ πιο ενδιαφέ-
ρων μοιάζει ο (σκέτος) Νότης με τραγού-
δια όπως «Πω Πω Πω Ένα Κορμί», «Δεν το 
Συζητώ», «Ο Έρωτας Είναι Τυφλός» και οι 
«Οι Χοντρές» και ένα (σαφώς) concept EP 
που τα λέει όλα από τους τίτλους. Ο Νίκος 
Οικονομόπουλος συνέχισε να εκμεταλλεύ-
εται ότι ο κόσμος θέλει ένα Notis αλλά που 
να διαλέγει τραγούδια της προκοπής, όχι 
μανιφέστα, κι έτσι ξέβαψε το μαλλί και κυ-
κλοφόρησε το άλμπουμ «Ειλικρινά» για να 
επιβεβαιώσει το θρόνο της πίστας, τον 
οποίο κάθε χρόνο και ο Πάνος Κιάμος με το 
νέο άλμπουμ «Δεν θέλω Επαφή» που κυ-

ό χώρος της εγχώριας λαϊκής 
και ποπ μουσικής ευρείας 
κατανάλωσης δοκιμάστηκε 
για τα καλά, μιας και η βραδινή 
«διασκέδαση» των πιστών 
συρρικνώθηκε και 
η δισκογραφία περιορίστηκε 
σε κυκλοφορίες μέσω 
εφημερίδων, εντούτοις 
όμως τίποτα δεν ταρακούνησε 
τους δημιουργούς που 
μοιράζονται software 
αναπαραγωγής στίχων 
και μελωδιών, ώστε 
να αξίζει και ο κόπος 
λόγω του περιορισμού 
των μπάτζετ. 

τΟΥ Τάσου ΒοΓιάΤζΗ
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2013: ή καλύτερή 
χρονια τής 
ελλήνικής ςκλήρής 
ςκήνής;
Πριν λίγα χρόνια παραμυθιαζόμασταν μεταξύ μας, ότι ντε και καλά η ελληνική metal μουσική ανθεί. Να ‘τη, να ‘τη, 

ξεπετάγεται. Ξεπερνά τα όρια της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι, από τις αρχές των ‘90s και τη γένεση του «ελληνικού» 

black metal (Rotting Christ, Nightfall, Septic Flesh, Necromantia, Varathron), τα τελευταία 20 χρόνια ξεπετάγεται.  

Το επόμενο βήμα μιας σκηνής, που διατηρείται μετέωρο μέχρι την πτώση της. Και κάπου εκεί σκάει η κρίση  

στην ελληνική κοινωνία, προκαλώντας αναθεώρηση του αξιακού συστήματος. Πλέον, ο δύσβατος δρόμος της καριέρας 

του έλληνα επαγγελματία μουσικού, φαντάζει εξίσου δύσβατος με τις υπόλοιπες «φυσιολογικές» δουλειές, ενώ  

και τα ερεθίσματα που προκαλούν την έμπνευση του καλλιτέχνη, στην Ελλάδα του 2013, είναι σε (σπάνια) πληθώρα.

τΟΥ άλεξάνΔρου ΤοΠινΤζΗ

Το αποτέλεσμα; Ήρθαν τα κάτω πάνω, φίλοι μου. Το τέως underground 
έγινε το νέο foreground. Η ελληνική πραγματικότητα του σκληρού 
ήχου πλέον στηρίζεται και στα δικά της πόδια, χωρίς αυτό να σημαίνει 
παγκόσμια αναγνώριση για τα άξια τέκνα της. Με λίγα λόγια, η επιτυχία 
δεν θα μεταφραστεί σε χρήμα (ας όψεται και η νέα νομοθεσία για την 
ασφαλιστική κάλυψη των μουσικών, ανεξαρτήτως εισοδήματος από 
την ενασχόληση), γεγονός που ενισχύει τον αυθεντικό χαρακτήρα του 
κύματος. Μακριά από τους νόμους του εμπορίου της μουσικής ή τα 
μαρκετίστικα κόλπα των δισκογραφικών που προσπαθούν να ελιχθούν 
σε χαλεπούς καιρούς, πρόκειται για μια ειλικρινή, καλλιτεχνική έξαρ-
ση, που αντίστοιχη της δεν έχουμε ξαναζήσει οι κάτω των 40 ετών. 

Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά για όσο κρατήσει αυτή η 
πανήγυρις και το σίγουρο (επίσης) είναι ότι θα παραμείνουν και κά-
ποιες μουσικές, ως παρακαταθήκη για το μέλλον. Η δισκογραφική 
ανασκόπηση του έτους, που ακολουθεί, μετρά μονάχα την τάση του 
ρεύματος που διαπέρασε τον ελληνικό μεταλλικό κορμό. Οι επιμέ-
ρους λεπτομέρειες, έχουν ήδη καταγραφεί στην συνείδηση του καθε-
νός μας, ως ανάμνηση και δεν υπάρχει καμία πρόθεση, εκ μέρους 
μου, αυτό να μεταβληθεί. Όποιες περιπτώσεις δεν θα βρείτε εδώ, εί-
ναι μονάχα ακούσια παράλειψη του προσωπικού μου αισθητηρίου. 
Άντε, και του χρόνου. Πάντα τέτοια.

Το τέως underground έγινε 
το νέο foreground. Η ελληνική 
πραγματικότητα του σκληρού 
ήχου πλέον στηρίζεται 
και στα δικά της πόδια!

Wardrum
MESSENGER

Εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια 
αμφισβήτησης. Όσοι νιώθουν 
(έστω και ελάχιστα) από 
«μεταλλική συγκίνηση» θα 
παραδεχτούν ότι πρόκειται περί 
μιας εκ των ελαχίστων 
περιπτώσεων ελληνικών 
συγκροτημάτων που ακτινοβολούν 
επιτυχία. Με τρία άλμπουμ, το 
ένα καλύτερο από το άλλο, 
φτάνουν αισίως στο μεταίχμιο της 
εκτίναξης σε άλλα επίπεδα, αφού 
το Messenger είναι ό,τι καλύτερο 
παίζει φέτος στην σκηνή του 
power metal, παγκοσμίως.

Mahakala
DEVIL’S MUSIC

Φέτος είναι η χρονιά του (του 
«Εξ’ αποδώ», ντε). Με occult 
μουσικές να ξεπηδούν από 
παντού, ήρθε η ώρα να παίξει 
και ο ίδιος τη μουσική του.  
Μόνο που, σύμφωνα με τους 
Mahakala, γουστάρει πιο πολύ 
παραδοσιακό αμερικάνικο heavy 
rock/metal. Και δεν τον αδικώ. 
Trouble, Pentagram και ολίγον 
από Down, στο ντεμπούτο μιας 
μπάντας που γνωρίζει πολύ 
καλά τι κάνει. Και το πράττει  
με περίσσειο πάθος και 
επαγγελματισμό.

mahakala
«ΠιστεΎω ότι ανηΚόΎΜε στην σΚηνη  
ΠόΎ ασΠαζεται τό δόγΜα “ΜόΎσιΚη  
για την ΜόΎσιΚη” Και τιΠότα ΠαραΠλεΎρό  
αΠό αΎτό...»
Δια στόματος Δημήτρη Κότση (φωνητικά, μπάσο):

«νομίζω ότι πέρα από τις πάγιες κατηγορίες που συναντάμε στον σκληρό ήχο 
(death, black, thrash κτλ), τις οποίες και ασπάζομαι γιατί βοηθούν να καταλα-
βαινόμαστε εμείς οι μεταλλάδες, υπάρχουν και άλλου είδους κατηγοριοποιή-
σεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με το κίνητρο των συγκροτημάτων, με το εάν 
έχουν τσαγανό ή είναι πραγματικά αληθινά σε αυτό που κάνουν. Εμείς, πι-
στεύω ότι ανήκουμε στην σκηνή που ασπάζεται το δόγμα “μουσική για την μου-
σική” και τίποτα παράπλευρο από αυτό. Με όποιο γκρουπ γουστάρει να υπάρχει 
για την μουσική, εμείς χαιρόμαστε να παίζουμε δίπλα του. Όσο ταιριάζουμε με 
τους Rotting Christ, με τους οποίους κάναμε και μια περιοδεία στην επαρχία, 
άλλο τόσο ταιριάζουμε με τους Dream Long Dead ή τους Tardive Dyskinesia 
- θεωρώ ότι είναι όλα τους γκρουπ που πιστεύουν πολύ σε αυτό που κάνουν».

Rotting Christ
κάΤά Τον Δάιμονά εάυΤου

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες 
συστάσεις για τη σημαντικότερη 
μπάντα που είχε ποτέ η 
ελληνική σκηνή. Το φετινό 
δημιούργημα τούς μεταφέρει 
ξανά σε πειραματικό έδαφος, 

με τη δύναμη της επανάληψης 
στα riff (λέγε με industrial) και 
τη βαλκανική μουσική 
παράδοση να αποτελούν τις 
ενεργές ουσίες του άλμπουμ. 
Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία 
και με γνώμονα την αλληλουχία 
που παρουσιάζει η πλούσια 
δισκογραφία τους, οι Rotting 
Christ βρίσκονται σε μανιώδη 
φόρμα. Με ό,τι και αν έχει 
καταπιαστεί ο Σάκης τα 
τελευταία χρόνια, το έχει φέρει 
στα μέτρα του γκρουπ, 
ενσωματώνοντάς το στο βασικό 
σώμα της μουσικής που συνθέτει. 

Above Us The Waves
ANCHORS AWEIGH

Εάν τον εν λόγω δίσκο  
τον είχαν γράψει οι In  
Flames, θα γράφαμε για 
«νεκραναστάσεις», για το… 
«σουηδικό θηρίο που ξύπνησε» 
και άλλα τέτοια. Όμως οι 
A.U.T.W. κατάγονται από την 
Καβάλα και το μοντέρνο metal 
(ναι, αυτό που συνδυάζει τη 
σουηδική μελωδία με τα -core 

παρακλάδια) που παρουσιάζουν 
μέσα από το ντεμπούτο τους 
βασίζεται εν πολλοίς στις 
εμπνευσμένες ιδέες σε riff και 
concept, γεγονός που 
απογειώνει το ενδιαφέρον μιας 
μουσικής που, ομολογουμένως, 
έχει χιλιοπαιχτεί.
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Thou Art Lord
THE REGAL PULCE 
OF LUCIFER

Μεγάλος δίσκος από ιστορικό 
συγκρότημα. Η all-star τριάδα 
των προπατόρων του ελληνικού 
ακραίου ήχου (Magus ή Γιώργος 
Ζαχαρόπουλος, Necromayhem ή 
Σάκης Τόλης, Gothmog ή 
Γιάννης Χιωτέλλης) αποφάσισε 
να επιστρέψει στην 
δισκογραφία, σε μια περίοδο 
που το κοινό της black metal 
μουσικής έχει διχαστεί από τις 
πολλές και διαφορετικές τάσεις 
που επικρατούν. Με πρόθεση να 
γράψουν υλικό που θα θυμίζει 
τις πρώτες κυκλοφορίες τους, 
αλλά να μην ακούγεται retro, και 
με επιπλέον σύμμαχο την 
πολυετή εμπειρία τους, 
κατάφεραν να κάνουν ένα 
απόλυτα επιτυχημένο 
comeback.

Cerebrum
COSMIC ENIGMA

Σε μια χρονιά στην οποία έβγαλαν 
νέο δίσκο οι θεοί Gorguts, ποιός 
θα πίστευε ότι στο τεχνικό death 
θα υπήρχε ελληνική αντιπρόταση; 
Η πρόταση των Cerebrum, όμως, 
έρχεται να αποδείξει ότι το prog 
death δεν πέθανε εκεί στα late 
‘90s μαζί με την παρακμή των 
Atheist, Cynic και λίγο αργότερα 
με τον θάνατο του Chuck. 
Επιστημονικό concept, 

δυσαρμονικά riffs, σπαστικό 
drumming από τον παγκόσμιο, 
πλέον, Γιώργο Κόλλια και fusion 
περάσματα με λόγο ύπαρξης 
είναι κάποια από τα καίρια 
χαρακτηριστικά που διακρίνουν 
μια από τις καλύτερες τεχνικές 
μπάντες του ακραίου ήχου εκεί έξω.

Agnes Vein
SOULSHIP

Μια από τις καλύτερες 
σύγχρονες «αργές» μπάντες που 
δραστηριοποιήθηκαν την 
τελευταία πενταετία. 
Κατατάσσονται μεν στο doom, 
αλλά είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από αυτό, μιας και 
έχουν έντονες επιρροές από 
black, epic και το νεουροσικό 
post metal. Παρότι αυτό το 
ιδιαίτερο ηχητικό μόρφωμα, το 
οποίο προτείνει το γκρουπ από 
την Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια 
απόλυτα επιτυχημένη, 
καλλιτεχνική αποτύπωση 
αρνητικών εννοιών, όπως 
θρήνος, αποσύνθεση κτλ, το 
εναρκτήριο κομμάτι, με τίτλο 
«Δι’ αυγής - To Know the God 
Within», προκαλεί στον ακροατή 
μια ολότελα απροσδόκητη 
θετική σχέση με τη μουσική των 
Agnes Vein.

Universe217
NEVER

Σίγουρα κάπου τους έχετε 
πετύχει. Έχουν δώσει άπειρα 
live, βελτιώνουν γεωμετρικά το 
status τους και με το Never 
πιθανότατα επιτυγχάνουν 
απόλυτα στην αποστολή «ο 
σημαντικότερος δίσκος για την 
καριέρα ενός γκρουπ, είναι ο 
τρίτος». Ατμοσφαιρικός ήχος 
(βάλε doom, sludge, post, 
metal, trip hop), θρηνητικές 
ερμηνείες από την Τάνια και 
ελεγχόμενος πειραματισμός, 
προς χάριν της διαφοροποίησης. 
Ακούστε τους, διαβάστε τους 
στίχους, δείτε τους live, δείτε τα 
videoclip τους, μπείτε στο πετσί 
αυτής της μπάντας. Υπερδύναμη.

Lunatic Medlar
FINELY TUNED MACHINE

Όταν συνεργάζονται μέλη των 
Tardive Dyskinesia, Sun Of 
Nothing, Universe217 και 

Konkave (RIP), φαντάζεσαι ότι η 
παραχθείσα μουσική δεν θα είναι 
και το πιο εύκολο άκουσμα. Σε 
μεγάλο βαθμό αυτό δεν ίσχυσε, 
μιας και το εκπληκτικό, 
ομολογουμένως, ηχητικό 
αποτέλεσμα ήταν αρκετά πιο 
πιασάρικο, σε σχέση με τα 
μητρικά γκρουπ. Baroness, Torche 
και λιγότερο Intronaut μου θύμισε 
το ντεμπούτο F.T.M. και πλέον 
μπορούμε να είμαστε περήφανοι 
(ως παρατηρητές της ελληνικής 
σκηνής) για την ύπαρξη μια τόσο 
ποιοτικής all-star μπάντας.

Overpower
IT TAKES A LITTLE TIME

Πιασάρικο heavy rock ‚n’ roll, με 
πολλές αναφορές στο πιο σύγχρονο 
retro κίνημα (βλέπε The 
Hellacopters, Airbourne, The 
Answer) από ένα σαλονικιώτικο 
γκρουπ. Δεν σε ενθουσιάζει η 
πρώτη ανάγνωση, αλλά ακούγοντας 
με προσοχή τον πρώτο δίσκο τους 
παρατηρείς ότι η μουσική, εκτός 
από καλογραμμένη, βρίθει 
λεπτομερειών που τελικά 
προκαλούν ενθουσιασμό. Όπως 
υπονοεί και ο τίτλος, θα σας πάρει 
λίγη ώρα ώστε να μην τους 
κατατάξετε στον σωρό με τους 
αμέτρητους AC/DC-wannabies. 
Check: “New Day”.

Chaostar
ANOMIMA

Το avant-garde σχήμα του 
Χρήστου Αντωνίου (Septic 
Flesh) φτάνει στο τέταρτο 
άλμπουμ του και αυτή τη φορά 
το κοινό θεωρείται ακόμα πιο 
ώριμο για να υποδεχτεί την 
πρωτοποριακή του πρόταση.  
Η μίξη των synth, με το δίπολο 
Κλασικής/Βυζαντινής μουσικής 
και τη gothic ατμόσφαιρα, 
μπορεί να παραπέμπει άμεσα 
στους Dead Can Dance, οι 
Chaostar, όμως, μεθοδικά 
έχουν καταφέρει να 
απεμπλακούν από τις 
συγκρίσεις και με το Anomima 
κάνουν το πιο κρίσιμο βήμα 
τους. Τεράστιο credit και στην 
απόκοσμη φωνή της 
Ανδρονίκης Σκουλά. 

Death Courier
PERIMORTEM

Με διάρκεια περίπου 19 λεπτά, 
η επιστροφή των Death Courier 
στη δισκογραφία μετά από 12 
ολόκληρα χρόνια, μοιάζει 
ανολοκλήρωτη. Το γεγονός 
ενισχύει η υψηλή ποιότητα  
του παραδοσιακού death metal 
υλικού που μας παρουσιάζουν. 
Μια μίξη σουηδικού και 
αμερικάνικου death metal,  
με πωρωτικά beatdown και 
μελωδικές lead. Μακάρι να 
είχαν συνθέσει άλλα τέτοια  
19 λεπτά, ώστε να αρχίζαμε 
 να μιλάμε για «ιστορικούς 
ελληνικούς death metal 
δίσκους»...

Hostage
CONTROL THROUGH FEAR

Το λαμιώτικο thrash μπορεί να 
μην έχει κάνει, ακόμα, γκελ σαν 
το Bay Area, ένα πράμα, αλλά οι 
Hostage, με το ντεμπούτο EP 
τους δείχνουν να κατέχουν πολύ 
καλά την τέχνη των σύγχρονων 
Slayer, Kreator ή The Haunted. 
Εύχομαι το ωραίο video για το 
“You Are Nothing” να τους δώσει 
το εισιτήριο για μια «σωστή» 
εταιρία.

Sacral Rage
DEADLY BITS OF IRON 
FRAGMENTS

Πιστοί στις διδαχές του αγνού 
heavy metal οι Sacral Rage, στο 
ντεμπούτο EP τους παρουσιάζονται 
στο κοινό ως μια αυθεντική, 
μεταλλική οντότητα. Αν κρίνω 
από τις επιρροές τους (Jag 
Panzer, Agent Steel, Judas 
Priest, Hell, Mercyful Fate), 
έχουν τις δυνατότητες να το 
παλέψουν. Και κομμάτια σαν το 
“Forced to Betray” αποδεικνύουν 
ότι διαθέτουν το πάθος και το 
ταλέντο να πάνε μακριά. 

universe217
η σΚηνη ειναι ΠλόΎσιότερη Με τό Φετινό 
τόΎσ δισΚό
Οι Universe217 δεν είναι η ατμοσφαιρική metal μπάντα που βρίσκεις με το 
κιλό στα download blogs που έχεις στα bookmarks σου. Το εσωστρεφές 
θρηνητικό ύφος τους αναδεικνύει μια συνθετική φινέτσα και τη μεγάλη 
προσοχή στη λεπτομέρεια, πίσω από το προφανές σημείο αιχμής τους, την 
παθιασμένη και κρυστάλλινη φωνή της τάνιας. Η σκηνή είναι πλουσιότερη με 
το φετινό τους δίσκο. — Κώστας Συνατσάκης

Potergeist
SWAMPIRES

Όσοι απογοητευτήκατε με τις 
φετινές, βαρετές, εσωτερικές 
αναζητήσεις του κου Anselmo, 
παρακαλώ δώστε βάση σε 
αυτό το «εύκολο» άκουσμα.  
Οι Αθηναίοι Potergeist 
δηλώνουν ότι παίζουν swamp 
metal, δηλαδή μια πιο 
southern, straight-forward 
metal έκδοση των Down και τα 

riff τους μοιάζουν να μπορούν 
να κάνουν ακόμα και τον Elvis 
να γκρουβάρει από τον τάφο 
του. Τσεκάρετε και το περσινό 
Muddy Mermaids, τότε που 
ήταν πιο ώριμοι.

Πρόκειται για μια ειλικρινή, καλλιτεχνική έξαρση, 
που αντίστοιχη της δεν έχουμε ξαναζήσει οι κάτω 
των 40 ετών…
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The Veils    Through the Deep, 
Dark Wood
Εκπληκτικό, uptempo, γεμάτο hooks και ένα σούπερ 
ρεφρέν...

K-X-P    Staring At The Moon
Ξέφρενο, σχεδόν παρανοϊκό krautrock, με ονειρικά 
φωνητικά και σχεδόν κινηματογραφική ταυτότητα. 

Mean lady    Far Away
Οι Katie Dill και Sam Nobles κατασκευάζουν ένα 
εγκεφαλικό, πολυεπίπεδο ήχο, με διαφορετικά όργα-
να – αισθητικά στο μεταίχμιο μιας αλά Lily Allen pop 
και μιας εξωτικότητας, με τη βοήθεια εδώ ενός sitar...

sia    Kill and Run
James Bond-ικών προδιαγραφών μπαλάντα από την 
αυστραλέζα downtempo/pop τραγουδίστρια για το 
soundtrack του The Great Gasby. 

Marina and The diaMonds  
& Charlie XCX    Just Desserts
Ποπ για το λαό, κι όμως καθόλου φτηνή. Ξεκινώ-
ντας από την καταπληκτική παραγωγή που μπου-
κώνει το electro-pop κομμάτι με μπάσα και dark 
σύνθια και δένει τα γλυκόπικρα φωνητικά με το 
χαρούμενο ρυθμό, συνεχίζοντας με το απαραίτη-
το λυτρωτικό ρεφρέν και καταλήγοντας σε στίχο 
απλό, που δεν λέει όμως τα ίδια και τα ίδια... 

Cross My hearT hoPe To die   
  Wild Side

Με beats και έγχορδα και κινηματογραφική ατμόσφαι-
ρα αλά “Blindfold” (Morcheeba), η οποία καταλήγει... 
βούτυρο στο ψωμί των fan της Shirley Bassey, της Adele 
και ενδεχομένως ενός επόμενου soundtrack του James 
Bond. 

The naTional    Sea of Love
Η κορυφαία στιγμή του Trouble Will Find Me και ένα 
από τα καλύτερα κομμάτια της καριέρας τους.

anCienT Mariner    In Solitude
Ατμοσφαιρικά πλήκτρα και έγχορδα σε ένα γαλήνιο, 
ηλεκτρο-ακουστικό, dream-folk διαμαντάκι, με ένα 
εκπληκτικό κρεσέντο στο τέλος.

Chelsea Wolfe    The Waves Have 
Come
Mόνο αν ακούσετε στο σύνολό του αυτό το 8λεπτο 
dark έπος, που κλιμακώνει το ηχητικό σασπένς με τα 
δραματικά έγχορδα και το μετρονομικό πιάνο, τα 
drums και τις (γνωστές μας από το post-rock ιδίωμα) 
εναλλαγές από τη μπαλάντα στο ξέσπασμα, θα κα-
ταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε ακριβώς...

loW    Just Make It Stop
Η προσθήκη του Jeff Tweedy στην παραγωγή και η 
ευκολία με την οποία μπορούν να παραγάγουν ακό-
μα και uptempo pop (μελαγχολικά μεν...) διαμαντά-
κια, αποτελούν τις δύο βασικές συνιστώσες ενός 
πανέμορφου κομματιού, που κι ο ίδιος ο Tweedy θα 
ήθελε να έχει ηχογραφήσει με τους Wilco...

JuniP    Line Of Fire 
Πανέμορφη, ατμοσφαιρική baroque pop, με μελω-
δία από αυτές που λατρεύουμε. Από τη μπάντα του 
Jose Gonzalez...

lorde    Royals
Απλό, λιτό, δυνατό και με στίχους που δεν γράφτη-
καν φασόν από ομάδες παραγωγής. Η μίνιμαλ και 
γοητευτική ποπ του σήμερα.

WoodKid    I Love You
Κλασική γλυκόπικρη, μαγνητική ποπ μελωδία, με 
μια φωνή ελαφρώς πιο ισορροπημένη και λιγό-
τερο σπαρακτική από αυτή του Antony Hegarty, 
πλούσια έγχορδα διάσπαρτα σε όλη τη διάρκεια, 
διακριτικές καμπάνες, κινηματογραφική χροιά 
και ατμοσφαιρικό λυρισμό... 

die Mason die    Lost
Εκπληκτική, ταξιδιάρικη, νοσταλγική, uptempo, 
dark folk μελωδία, που ο Λονδρέζος περιγράφει εύ-
στοχα ως “ghost folk”. 

K-X-P    Melody
Motorik drums, ξεσηκωτικές μπασογραμμές, μια 
μίξη krautrock και post punk, ιδανική για οποιοδή-
ποτε indie dancefloor, αν υπάρχει αυτό πλέον.

PubliC serViCe broadCasTing   
  Everest

Krautrock, synth-pop και ψευτο-φουτουριστική αί-
σθηση, με indie περίβλημα. Πανέμορφο.

Kylie Minogue    On A Night Like 
This

Από την επανηχογράφηση στα Abbey Road Studios, 
με υπέροχα χορωδιακά φωνητικά, πλούσια έγχορδα 
και κορυφαία ερμηνεία από την ίδια.

JaCCo gardner     Cabinet  
of Curiosities
Απίστευτη instrumental baroque pop. Λατρεύουμε...

raChel Zeffira    Front Door
Μπαλάντα σε στυλ μιούζικαλ με έγχορδα και κορυ-
φαία ερμηνεία, από τις καλύτερες που έχουν γρα-
φτεί ποτέ. 

Mylene farMer    Monkey Me
Με κιθάρες που ξεσπούν ελεγχόμενα στο ρεφρέν 
μιας ολοστρόγγυλης, γλυκόπικρης μελωδίας στα 
(κατακτημένα) όρια της ποπ τελειότητας, με διαλείμ-
ματα σαξοφώνου και καμπάνες να προετοιμάζουν 
το ρεφρέν και υ-πε-ρο-χα φωνητικά...

Melanie Pain    Bye Bye 
Manchester

Θα μπορούσε να είναι κάτι σαν... «η Vanessa Para-
dis τραγουδά Manu Chao». Folky νοσταλγία, reggae 
ρυθμού και retro-electro/casio αισθητικής, από τη 
τραγουδίστρια των Nouvelle Vague. 

ParqueT CourTs    Stoned  
and Starving
Fall και Wire μαζί σε ένα drone/proto-punk διαμα-
ντάκι.

niCK CaVe & The bad seeds   
  Mermaids

Δεν θα μπορούσε να λείπει μία από τις κορυφαίες 
στιγμές του νέου δίσκου των Bad Seeds. 

ChurChill    Change
Πιασάρικη ποπ μελωδία, καθαρή παραγωγή και το 
μαντολίνο του Mike Morter ως κερασάκι σε ένα κομ-
μάτι κομμένο και ραμμένο για το ραδιόφωνο.

το κομματι τής χρονιας
PhosPhoresCenT    Song for Zula
Να πως θα μπορούσε να επιπλεύσει η συναισθηματική 
americana σε ένα electronica περιβάλλον, αν μπορεί αυτό 
να οριστεί μόνο με την παρουσία ενός drum machine που 
οδηγεί το κομμάτι από την αρχή ως το τέλος. Pedal steel, 
βιολιά και μια (κλισέ, αλλά εδώ ταιριάζει απόλυτα) εύθραυ-
στη ερμηνεία από τον Matthew Houck...

100+ κομματια  
απο το 2013
Το SONIK επιλέγει τα καλύτερα κομμάτια της χρονιάς – single ή μη…

Επιμέλεια: Τάσος Βογιατζής (Pop / Rock / Dance / Electronica / R&B / Soul / Hip Hop / Ελληνικά),  
Βαγγέλης Πούλιος (Jazz), Ευδοκία Πρέκα (World), Αλέξανδρος Τοπιντζής (Metal)

Johnny Marr    European Me
Βγαλμένο από τις κλασικές κιθαριστικές indie συ-
νταγές με τα τέλεια ρεφρέν, τις καμπανωτές κιθάρες 
και τους έξυπνους μικρούς γάντζους που παραμο-
νεύουν διαρκώς στη μελωδία, όπως ακριβώς προ-
σπάθησαν να το κάνουν κάποτε και οι Starlet της 
Labrador, ή όπως παλιότερα οι Lush ή όπως... οι 
Smiths. 

yeah yeah yeahs    Sacrilege

Groovy single, με τις κιθάρες κρατιούνται στο 
background, αλλά και ένα... απότομο γκοσπελικό 
στοιχείο, μια χορωδία μετά το δεύτερο ρεφρέν να 
ενισχύει το «θρησκευτικόν» του θέματος (sacrilege 
= ιεροσυλία)... 

Misun    Battlefields
Western ριφάκια, ήχος και φωνητικά αλά Ronettes, 
άψογη, φωτεινή ποπ για ταινίες του Ταραντίνο και 
ανοιξιάτικες βόλτες. 

endless boogie    Occult Banker
Υπνωτικό και ξεσηκωτικό ταυτόχρονα, με ψυχεδελι-
κά και classic rock στοιχεία, με ένα fuzz να αναδύε-
ται, άπειρα σόλο μέχρι την (9λεπτη) λήξη του και ένα 
krautrock στοιχείο να διαπερνά το σώμα του.

haiM    Falling
Καλοφτιαγμένο synth-pop single, που φέρει και ολί-
γον από το μυστήριο των The Knife.

Chloe hoWl    Rumour
Η 17χρονη βρετανή Chloe Howl φαίνεται να μην 
έχει πρόβλημα να περάσει στο κοινό του ΝΜΕ ως 
guilty pleasure, στο κοινό της αέναης αναζήτησης 
και των εφήμερων pop hits ως το νέο φρέσκο πρό-
σωπο, αλλά και στα εφηβικά δωμάτια ως δυναμικό 
icon. Uptempo teenage pop με νεύρο που δύσκολα 
θα αγνοήσουμε...

POP ROCK FOLK
Ms Mr    Think of You
Φρεσκότατο doom-pop διαμαντάκι.

TraVis    A Different Room
Ακόμα ένα πολύχρωμο, ραδιοφωνικό ποπ anthem 
με πανέμορφες αρμονίες. 

goldfraPP    Drew
Μας γυρίζει πίσω στις μέρες του Felt Mountain, του 
Moon Safari των Air, της έγχορδης folk μελαγχολίας του 
“Everlong” του Moby. Γοητευτικότατο, ψιθυριστό να-
νούρισμα, moody έγχορδα και πιάνο, folky και κινημα-
τογραφικό μαζί, βόλτα στους διαδρόμους της μνήμης...

ry X    Berlin
Με τις μίνιμαλ ακουστικές κιθάρες των XX, την ακου-
στική κομψότητα του Jose Gonzales, ένα χαλαρό και 
μυστηριώδες falsetto και μια απέρριτη folk-pop αλά 
Bon Iver, το κομμάτι αυτό κρατά τόσο όσο χρειάζεται 
για να χαθείς σε ένα σύντομο trip και να επαναλά-
βεις την ακρόαση ξανά και ξανά. 

arCTiC MonKeys    R U Mine?
Ακόμα κι αν δεν πείθουν τους πάντες με το άλμπουμ 
που κυκλοφόρησαν το 2013, πείθουν σίγουρα τους 
περισσότερους με αυτό το single - δυναμίτη.

girls in haWaii    Switzerland
Ένα από τα κομμάτια που κολλάμε ο ένας στον άλλον 
εδώ στο Sonik. Ένα από τα μελαγχολικά πιο διαμα-
ντάκια που μπορούμε να ακούμε για ώρες, συνεχό-
μενα. Ακούστε το και θα καταλάβετε τον πόνο μας...

WoodKid    Ghost Lights
Έγχορδα αλά Lana Del Rey, φωνητικά που θυμίζουν 
τον Antony Hegarty, ξεκάθαρες ποπ μελωδίες, έχει 
τη συνταγή. 

florenCe + The MaChine  
   Over the Love
Tribal μέρη, έγχορδα, μια Flo πραγματική Σειρήνα, κι 
ένα εντυπωσιακό αποχαιρετιστήριο κρεσέντο...

blaCK angels    Don’t Play With 
Guns
Ναι, είναι το πιο εμπορικό τους single. Παράλληλα, 
όμως, είναι και κομματάρα.

sirena    Love Is Not
Ντεμπούτο single για τη Sirena που γεννήθηκε 
στη Βαρκελώνη, αλλά μεγάλωσε στη Σουηδία. 
Εξαιρετική ποπ μελωδία και παραγωγή που κρα-
τά ως (γνώριμη) παντιέρα το αλάνθαστο συνδυα-
σμό εγχόρδων και ηλεκτρονικών στοιχείων.  
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ChroMe sParKs    Send the Pain On
Επικών διαστάσεων μελωδία, με ευφορικά, καλειδο-
σκοπικά synths, όπως έχουν μάθει να τα απλώνουν 
στα κομμάτια τους οι M83, soulful φωνητικά και –κυ-
ρίως– συναίσθημα. 

KaVinsKy    Protovision
‘80s electro, με σημερινά beats που σου τρυπάνε τα 
αυτιά, ατμοσφαιρικά dark synths, ηλεκτρικές κιθά-
ρες και με ένα video με τον ίδιο να οδηγεί τη Ferrari 
Testarossa του (αλά Drive). Σαν να είναι 1984.

arCade fire    Afterlife
Σε mood πρώιμων New Order, αλλά κατά βάση... 
Arcade Fire.

royKsoPP    Running To The Sea
Η συνεργασία των Νορβηγών Royksopp με τη 
συμπατριώτισσά τους Susanne Sundfor είναι συ-
νέχεια του “Not Over Yet” (Grace), του “You’re 
Not Alone” (Olive) και φυσικά του περίφημου 
“Silence” (Delerium, με τη Sarah McLachlan): 
progressive synth-pop με πιάνο και beats που 
μπαίνουν σιγά - σιγά και αγγελικά φωνητικά από 
την Susanne - όλα οδηγούν σε ένα κρεσέντο με 
συνθεσάιζερ και χορωδιακές προσθήκες. 

MoullineX    Darkest Night
Γλυκόπικρο nu disco anthem από τον Πορτογάλο, 
στην κορυφαία στιγμή από το πρώτο ολοκληρωμένο 
του άλμπουμ.

MaXXi soundsysTeM    Stella’s Way
Deep house με ξεσηκωτικά synth και νοσταλγικά 
φωνητικά.

John neWMan    Love Me Again

Ένα από τα μεγαλύτερα dance pop χιτ της χρονιάς, 
με ‘90s πιάνο, γεύση northern soul και ένα ρεφρέν 
που ξεσηκώνει τους πάντες.

duKe duMonT    Need U (100%) [ft. 
A*M*E]
Αισθητική house του τέλους των ’80s - κάτι σαν συγ-
χρονο remix του “Good Life” των Inner City, αλλά στο 
πιο... deep house του.

disClosure    When a Fire Starts 
to Burn
Τech-house για όλο τον κόσμο...

PriMal sCreaM    2013 (Andrew 
Weatherall’s remix)
Το remix με τα αλά Death In Vegas beats απογείωσε 
το ήδη φευγάτο/space-y νέο single των Primal 
Scream.

Jon hoPKins    Open Eye Signal
Απίστευτος techno/ambient noise δυναμίτης, με 
ηχητικά layer που του δίνουν μια υπνωτική διάσταση.

CoMa    My Orbit
Deep, σκοτεινή, minimal, κοσμική electro-pop που 
δεν εκβιάζει την αποδοχή σου...

london graMMar    Metal  
And Dust
Το πνεύμα της (πάλαι ποτέ) βασιλείας του 
William Orbit καλά κρατεί στο πανέμορφο single 
των τριών Λονδρέζων. Το κομμάτι, όμως, απογει-
ώνεται κάπου στα 2,5 λεπτά, με έγχορδα, beats 
αλά “Unfinished Sympathy” (Massive Attack) 
στο πιο στιλπνό του, και υπέροχα φωνητικά...

boards of Canada    Reach for the 
Dead
Η minimal electronica τους είναι ήρεμη/ambient 
αλλά συγκρατημένα θορυβώδης, πιο πειραματική 
αλλά στοιχειωτική, σχεδόν ακτινοβολεί, με τα drums 
να μπαίνουν σχεδόν στα δύο τρία του κομματιού, 
όταν ήδη έχεις πειστεί ότι δεν θα μπουν ποτέ...

PosTilJonen    Atlantis
Ρομαντικό chillwave αριστούργημα που θα μπορού-
σε να είναι το soundtrack ενός καλοκαιριού πριν κα-
μιά 30ρια (και βάλε) χρόνια - το κερασάκι φυσικά 
είναι το σαξόφωνο...

foresT sWords    The Weight  
Of Gold
Μυστικιστική ατμόσφαιρα που αποκαλύπτεται στην 
έκτασή της (έστω και συγκρατημένα) μόνο όταν πρέ-
πει, υπνωτικά tribal drums, dub αίσθηση, στοιχειω-
μένα φωνητικά samples, με καθετί να παίρνει ακρι-
βώς το χώρο και τον χρόνο που πρέπει στα αυτιά σου.

liTTle booTs    Motorway

Στο ύφος των Hot Chip, με την επιτηδευμένη αφέ-
λεια των Saint Etienne και μια ξεκάθαρη φρεσκάδα.

Pale    Fearing Faces
Νοσταλγικά, soft, soulful φωνητικά, επίσης soft / sexy 
ηλεκτρονικό/synth pop περίγραμμα, καθαρό, μελω-
δικό και επιτηδευμένα κομψό, σαν classic των ’80s.

PeT shoP boys    The Last To Die
Αναπάντεχη 4/4 uptempo, dance-pop διασκευή στο 
κομμάτι του Bruce Springsteen που του αφαιρεί από 
το δράμα της γιορτής και δίνει τη γνωστή ευφορική 
τους διάσταση (με πολλά «λα-λα-λα») σε ένα κατά 
βάση θλιβερό, αλλά πάντα επίκαιρο θέμα.

sTill Corners    Berlin Lovers
Shoegazers και dreamy παραμένουν, τους Cocteau 
Twins εξακολουθούν να τους μνημονεύουν μέσω 
της αισθητικής τους, τα αιθέρια και ριβερμπάτα φω-
νητικά της Tessa Murray είναι παρόντα, αλλά εδώ 
έχουμε ένα πιο κρύο τοπίο, που υποβοηθιέται από 
μια επίμονη, παραμορφωμένη synth λούπα.

PulP Vs soulWaX    After You

Θα αντιγράψουμε πολύ εύστοχο σχόλιο στο 
YouTube: Οδηγίες για να καταστρέψετε ένα 
dancefloor. Αφήστε τον James Murphy να κάνει πα-
ραγωγή σε ένα κομμάτι, βάλτε τον Jarvis Cocker να 
το τραγουδήσει και φέρτε τους David & Stephen 
Dewaele να το ριμιξάρουν. 

TeMPers    Strange Harvest
Σχεδόν επικό coldwave αριστούργημα, με την 
post-punk αισθητική να συναντά τα πιο σκοτεινά 
dance/pop Moby πιασάρικα κόλπα, σε μια ευτυ-
χή διασταύρωση που κολλάει στο player σου.

DANCE ELECTRONICA
το κομματι τής χρονιας
dafT PunK    Get Lucky  
ft. Pharrell Williams
Ξεδιάντροπη funky disco χωρίς 
νεωτεριστικά προσχήματα, με τη 
συμμετοχή των Pharrell/Nile Rod-
gers, έκανε γνωστές από το 
πρώτο άκουσμα τις προ- θ έ -
σεις της…

KeeP shelly in aThens    
Recollection (Selebrities Remix)
Υπέροχος vintage synth ήχος αλά New Order 
επιχειρεί (με εξαιρετική επιτυχία) να αναβαπτί-
σει το ονειρικό κομμάτι των δικών μας, Keep 
Shelly In Athens. 

eJeCTa    Jeremiah (The Denier)
Φουτουριστική synth-pop με deep μπάσο και synth… 
Εκεί όπου η disco και minimal wave συναντά τους 
Chromatics, σε ένα ρομαντικό και late-night dance 
ταξίδι.

annie    Invisible
Καλοφτιαγμένη deep house με νοσταλγικές ’90s / 
rave αναφορές και φωνητικά από τη νορβηγίδα 
dance-pop star.

daniel aVery    Reception (Perc Remix)
Ακόμα πιο βιομηχανικό, πιο βρώμικο και πιο ξεσηκωτι-
κό techno από το αυθεντικό, για τα dancefloor φυσικά...

london graMMar    Wasting  
My Young Years (Kids  
of the Apocalypse Remix)
Το remix των Kids of the Apocalypse μετασχηματίζει 
την αισθητική Lana Del Rey vs Florence Welch και τα 
ντελικάτα πλήκτρα σε ένα πιο επικό και χαοτικό κομ-
μάτι σπάνιας ομορφιάς και απογειώνει τα στοιχειωτι-
κά φωνητικά της Hannah Reid.
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JusTin TiMberlaKe    Mirrors 

Κλασικό beat Timbaland, πιασάρικη ενορχήστρωση 
και ο Timberlake σε φόρμα - ερωτικό και ευφορικό 
μαζί... Το urban-pop hit της χρονιάς και όχι άδικα...

anThony daVid    Love Out Loud
Πολυστρωματικό και φορτωμένο με φωνητικά και 
πνευστά R&B κομμάτι.

The CoasTers    Down in Mexico 
(Rsn remix)
Παιχνιδιάρικο, funky remix του δικού μας Rsn στο 
classic των The Coasters

rhye    Last Dance
Ο Mike Milosh είναι στα φωνητικά, όχι κάποια τρα-
γουδίστρια με τη χροιά της φωνής της Sade. Beats 
από τα ‘80s, μεταξένια R&B ατμόσφαιρα, ψεύτικα 
πνευστά, funky μπασογραμή και διακριτικά synths 
για τη δημιουργία ερωτικής ατμόσφαιρας.

Menahan sTreeT band     Lights Out
Ευφορική instrumental soul, με πλούσια τα σχετικά 
ελέη (εγχόρδων, πνευστών, ακόμα και ρυθμού που 
μοιάζει έτοιμος για hip hop sample), από μια μπρου-
κλυνέζικη funk/soul κολλεκτίβα που δημιουργήθη-

κε από μέλη των Dap Kings και El Michels Affair, An-
tibalas & The Budos Band. 

The WeeKnd    Twenty Eight
Mια από τις καλύτερες σκοτεινές R&B μπαλάντες 
που έχουμε ακούσει. Αλλά όλα τα λεφτά είναι το 
video clip που εκτυλίσσεται σε strip club. 

iCona PoP    My Party
Με το ρεφρέν του κλασικού “It’s My Party” 
(Lesley Gore), εξακολουθεί να είναι ένα σκοτει-
νό και ζόρικο πλέον electro/R&B party anthem 
για τα ’10s, με τη βοήθεια των glitchy εφέ που 
επιστρατεύει το σουηδέζικο ντουέτο.

ulCeraTe    Weight of Emptiness
Όχι δεν πρόκειται για κάποιο σπαραξικάρδιο, θρηνη-
τικό άσμα. Είναι το death metal στην ολοκληρωτική 
του φάση. Η μουσική που παιανίζει ο Θάνατος. Όταν 
το σώμα αδειάζει και μένει μόνο το βάρος της ψυχής.

saTyriCon    Phoenix ft. Silvert 
Høyem
Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει διαπρά-
ξει black metal μπάντα, εάν βέβαια μπορούμε πλέον 
να θεωρήσουμε ως τέτοια τους Νορβηγούς.

leProus    The Cloak
Η επιτομή της «προχώ» μπαλάντας που δεν έχει σκο-
πό να σε λιγώσει, αλλά να σε «γλιτώσει». Κάτι σαν το 
“Space Dye Vest” των Dream Theater, είκοσι χρόνια 
πριν… Back To The Future.

argus    The Coward’s Path
Συνδυάζοντας τους Opeth με τους Solitude Aetur-
nus, η σύνθεση αυτή όχι μόνο δεν αποτελεί μια ακό-
μα low tempo μεταλλική κλάψα, αλλά διαθέτει σε 
πληρότητα επιμέρους έννοιες ενός ατμοσφαιρικού 
σαμπαθικού αριστουργήματος.

CluTCh    The Wolf Man Kindly 
Requests

Trademark κλατσοειδές άσμα, με το groove του να 
χτυπά κόκκινο και το απαράμιλλο blues/rock’n’roll/
heavy rock στυλ του γκρουπ να εμφανίζεται εδώ, σε 
όλο του το μεγαλείο.

inTronauT    Milk Leg
Στα τελευταία τρία λεπτά καταλαβαίνεις γιατί οι Αμε-
ρικανοί δεν θα γίνουν ποτέ «πρώτο όνομα» στη μαρ-
κίζα των progressive heavy rockers, αφού η ντελικά-
τη jazz των Van De Graaff  Generator δεν την ήταν 
ποτέ το φόρτε των μουσάτων sludgeaholics.

R&B NU SOUL JAZZ

METALHIP HOP
deVlin feaT. diane birCh    Rewind
Κομμένο και ραμμένο υποδειγματικά για τα charts: η 
εναλλαγή «λευκού» rapping αλά Eminem με pop γυ-
ναικεία φωνητικά στο ρεφρέν, με πιάνο και ορχη-
στρικό background, η ολοστρόγγυλη παραγωγή, η 
μελωδία που μοιάζει 100% γνώριμη (κάπου γράφτη-
κε για ομοιότητες με το “Alone” των Heart - όχι άδι-
κα), όλα συνηγορούν στο γεμάτο ταμείο.

CoMMon feaT. CoCaine 80s    
Congratulations
Η ούτως ή άλλως ταξιδιάρικη φωνή του Common 
συνδυάζεται με τη κολεκτίβα των Cocaine 80s και τη 
soul μουσική έμπνευση του No I.D. για να παραδώ-
σει ένα μελωδικό διαμαντάκι. 

MarCo Polo fT Talib KWeli & dJ 
PreMier    G.U.R.U.
Φόρος τιμής στον Guru αλλά και σε όλη τη ‘90s hip 
hop αισθητική ηχητικά, που θα ταίριαζε άνετα σε 
παλιά εκπομπή των Stretch & Bobbito. Εξαιρετική 

δουλειά τόσο στην παραγωγή από Marco Polo και 
Premo όσο και στιχουργικά από τον Talib Kweli... 

delTron 3030    Pay the price

Επιστροφή για το supergroup των Del the Funky 
Homosapien, Kid Koala και Dan the Automator, με 
ένα super single και ένα όχι τόσο super άλμπουμ.

aCTion bronson feaT. Prodigy & 
raeKWon    Seven Series Triplets
Εδώ συνεργάζεται με δυο θρύλους της νεοϋορκέζι-
κης σκηνής, τον Prodigy των Mobb Deep και τον 

Raekwon των Wu Tang Clan, στήνοντας ηχητικό 
άγαλμα στον grimmy ανατολικό ήχο, πετυχαίνοντας 
ένα σκοτεινό και εθιστικό αποτέλεσμα.

a$aP roCKy feaTuring draKe, 2 
ChainZ & KendriCK laMar    F**kin 
Problems
Ακολουθώντας κατά πόδας το super hit “Goldie”, το 
“F**kin’ Problems”, στο οποίο συμμετέχουν οι 
Drake, 2 Chainz και Kendrick Lamar, κυριάρχησε στο 
αμερικανικό ραδιόφωνο και στα charts.

sChoolboy q feaT. KendriCK laMar  
  Collard Greens

Συνεργασία με τον κολλητό του –και πασίγνωστο 
πλέον– Kendrick Lamar, το “Collard Greens” επιδει-
κνύει τον παιχνιδιάρικο μουσικό χαρακτήρα του και 
με τα καταιγιστικά verses των δυο rapper τραβάει 
αμέσως τη προσοχή.

eMineM    Rap God
Δεν περιμέναμε να μας έρθει σε τέτοια φόρμα στο 
The Marshall Mathers LP 2. Το Rap God είναι η καλύ-
τερη στιγμή του, πάντως.

freddie gibbs    Freddie Soprano
Συνδυάζει ένα φουτουριστικό ηχητικό τοπίο με απο-
λαυστικά drum breaks και τον rapper να μοστράρει 
απροκάλυπτα τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο 
MCing, με ένα flow που σε γυρνάει πίσω στις μέρες 
των Bone Thugs N Harmony.

το κομματι τής χρονιας
robin ThiCKe fT. Pharrell    Blurred Lines
Το απόλυτο hit της χρονιάς με καφτό funk αλά Prince, sexy 
falsetto και τη σφραγίδα του Pharrell στην παραγωγή.

το κομματι τής χρονιας
sTefano baTTaglia Trio    Ismaro
Διότι πριν απ’ όλα, αυτό που μένει είναι οι ρέουσες 
αρμονίες του “Ismaro”, όσο βεβαίως και η αφοπλι-
στική του μελωδικότητα. 

to kommati τής χρονιας
Kanye WesT    Black Skinhead
Ωμό, επιθετικό, punk, με sample από το “The Beautiful Peo-
ple” (Marilyn Manson)

το κομματι τής χρονιας
blaCK hearT rebellion    Avraham
Η εκκίνηση του πιο επικίνδυνου άλμπουμ της χρονιάς. 
Ό,τι και να γραφτεί είναι λίγο. Αντ’ αυτού υπάρχει ένα 
υπέροχο video-clip που αποτυπώνει σε εικόνα ακρι-
βώς αυτό που παράγει ο ήχος. 

ghosT bC    
Body And Blood
Χαρακτηριστικό δείγμα 
της «τρίπλας» των Σουη-
δών, να γίνουν ακόμα πιο 
μελωδικοί, κάτι που με 
κάνει να αναλογίζομαι 
εάν τελικά ο «Εξ’ αποδώ» 
ακούει Moody Blues και 
έχει μουστάκι...

eMPiriCal    Empiricism 
Οι Empirical βρίσκονται κοντά στις τζαζ παραδόσεις, 
προσεγγίζουν όμως με τέτοιον τρόπο ώστε παραμέ-
νουν ταυτόχρονα και επαρκώς αιχμηροί. 

gregory PorTer    Liquid Spirit
Μια τζαζ αλαφρωμένη από βαριά νοήματα, η οποία 
όμως καταφέρνει και αναβλύζει όλων των ειδών τα 
θετικά συναισθήματα. 

laMa & Chris sPeed    Anemona
Ένα γκρουβ το οποίο αν και υπόγειο παραμένει εξω-
στρεφές· και ένας υπέροχος διάλογος τρομπέτας-
κλαρινέτου.

neXT ColleCTiVe    Oceans
Διασκευάζω εν προκειμένω σημαίνει πρώτα μετα-
φράζω και στη συνέχεια μεταμορφώνω· κάπως έτσι 
η μελωδία των Pearl Jam ενοποιείται με μία εκ φύσε-
ως υβριδική διάλεκτο.  

MaTana roberTs    Amma 
Jerusalem School 

Όπως τα λέει η ίδια η Roberts: “[… ] I sing because 
I’m happy, I sing because I’m free”.

Verneri PohJola & blaCK MoTor   
  Kynnyspuulla 

Μια εξαιρετική σύμπραξη τεσσάρων φιλανδών αυ-
τοσχεδιαστών, από την οποία δεν θα μπορούσε να 
λείπει τούτος ο φόρος τιμής στον μεγάλο δάσκαλο 
Edward Vesala.

Wayne shorTer quarTeT    Zero 
Gravity To The 10th Power
Και να που ο 80χρονος πλέον Wayne Shorter, ξανα-
έρχεται στην επιφάνεια όχι (απλώς) επικαλούμενος 
το λαμπρό του παρελθόν, αλλά όντας ουσιωδώς επί-
καιρος.  
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aMadou diagne    Emigrés
Σενεγαλέζικη φινέτσα στα πολύπαθα σοκάκια των 
μεταναστών της Βρετανίας.

The liberaTors    Cairo Uprising
Μια «αιγυπτιακή άνοιξη» δίνει την καρδιά της στο 
afro πνεύμα της Αυστραλίας.

Monsieur douMani   
  Out-Of-Touch Guy

Εκεί που το πειραματικό κυπριακό φολκλόρ δίνει τα 
progressive ρέστα της.

JuPiTer & oKWess inTernaTional 
   Bapasi

Στους δρόμους της Kinshasa μια κραυγή ακούγεται 
κι ένα βλέμμα κλείνει το μάτι στους ίσκιους των Fela 
Kuti και Santana. 

ChiCha libre    Alone Again Or
Όταν ο ψυχεδελικός κόσμος του Arthur Lee των 
Love αντίκρυσε τη cumbia του Μπρούκλιν.

sonora TroPiCal    Lluvia
Βουτιά στα άδυτα μιας εθιστικής cumbiamba από 
την Κολομβία.

Cielo gris    El Sha La La
Ο βασιλιάς της περουβιανής κιθάρας βάζει το χεράκι 
του στη garage αύρα των ‘80s.

το κομματι 
τής χρονιας
dhafer youssef    
Whirling Ceremony 
Birds Requiem Suite
Περιστρεφόμενοι δερβίσηδες 
και περιστρεφόμενα πουλιά 
δίχως «αδέλφια κι αλήτες».

WORLD

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
iMaM baildi     Αργοσβήνεις μόνη
Βασίλης Τσιτσάνης σε απευθείας σύνδεση με Κού-
βα. Ευφυέστατη διασκευή από τους Imam Baildi...

Παύλος Παύλίδης    Μαίρη
Όχι μόνο μια ξεχωριστή στιγμή από το Ιστορίες Που 
Ίσως Έχουν Συμβεί, αλλά και ένα από τα τραγούδια 
που γράφτηκαν για να τραγουδιούνται. Για πάντα. 
Για τον καθένα.

larry gus    Achilleas Kyriakides
Ονειρικό, κινηματογραφικό, με hip hop beats - απα-
ραίτητο!

Κ. bητα    Ατελείωτα Χρυσάνθεμα
Όπως κι ο Moby κάποτε, με τα beats, το folk χρώμα, 
την ακουστική κιθάρα και μερικές πιάνο πινελιές και 
έγχορδα, μαζί με υπέροχους στίχους. Τι άλλο να ζη-
τήσουμε...

ΜονίΜος ΚατοίΚος    Το πρώτο τρένο

Αισιοδοξία, παιδική αθωότητα, απλότητα. Ο Μόνιμος 
Κάτοικος χρησιμοποιεί στο ρεφρέν μια χορωδία σχο-
λείου και μάς χαρίζει ένα από τα πιο πιασάρικα κομ-
μάτια της χρονιάς. «Φύγαμε, που θα πάμε δε μπορώ 
να σου πω. Πάρε το πρώτο τρένο και έλα. Δε με νοιά-
ζει το μέρος, αρκεί να είσαι εδώ!». Έτσι, απλά.

Γίαννης αΓΓελαΚας    Σαράβαλο
Αν και μοιάζει με συνέχεια του «Σιγά Μην Κλάψω», 
είναι αυτοί οι κοφτεροί στίχοι που κάνουν τη διαφορά. 

το κομματι τής χρονιας
Κορε.ύδρο.    Τα Βράδια Της Κρίσης
«Ήταν ωραία τα βράδια της κρίσης που έμενες εκεί / μέσα στα παραπήγμα-
τα κοιμόμαστε μαζί / και το κανάλι της Βουλής όλη νύχτα έπαιζε Παραφρά-
σεις του Liszt / μέχρι ν’ αρχίσει το requiem της κυβέρνησης. Μαζί τα φάγα-
με απ’ τον κώλο, μωρό μου – δεν έχεις παράπονο. Θα σε ξανάβρω στους 
μπαξέδες μια μέρα, μα το χώμα θά ’ναι άγονο... Θα κλαίμε ακόμα τις αξίες 
της Δύσης μία-μία, μα ο κύκλος είχε προ αιώνων κλείσει για τη δημοκρα-
τία»… Υπέροχη ποπ μελωδία με πιάνο και πνευστά στο απόλυτο ελληνικό 
τραγούδι του 2013...

BOOKS + COFFEE
DRINKS + FOOD

MUSIC + HAPPENINGS
CONCERTS + PARTIES

PRESENTATIONS + EXHIBITIONS
SCREENINGS + LECTURES

+ + +
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www.avopolis.gr
 

(1996-2014)
 το πρωτο ελλήνικο site  

πού ενήλικιωνεται!
 

Avopolis Music Network
450.000 μηνιαίοι μοναδικοί χρήστες,  

εκατοντάδες χιλιάδες μουσικά άρθρα…
Ό,τι συμβαίνει στη μουσική, την ώρα που συμβαίνει!


