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IRON MAIDEN 
Διαφημιστές τοΰ Σατανισμοΰ ή παρεξηγημένοι καλλιτέχνες;

Τό βρετανικό συγκρότημα τών Iron Maiden 
άκύρωσε λόγφ άτυχήματος τήν έμφάνισή του 
στό καλοκαιρινό φεστιβάλ Rockwave 2000, άνα- 
μένεται όμως νά έρθει στήν 'Ελλάδα στό προσε
χές μέλλον. ’Εχει άλλωστε δώσει άλλες δύο συ
ναυλίες στήν ’Ελλάδα, μέ πιό πρόσφατη αυτήν 
τόν Οκτώβριο του 1999. Οί Iron Maiden θεω- 
ρουνται ενα άπό τά μεγαλύτερα συγκροτήματα 
της μουσικης heavy metal, μέ ευρεΐα άπήχηση 
καί στούς νέους της 'Ελλάδας, ώστε πολλοί νά 
μιλουν γιά Maidenmania καί γιά θεούς του 
heavy metal. Πρόκειται γιά τό ίδιο έκεΐνο συ
γκρότημα, του όποίου η συναυλία είχε άπα- 
γορευθεΐ στή Χιλή, λόγφ της παρέμβασης της 
ρωμαιοκαθολικης ’Εκκλησίας πού τούς θεώρησε 
ώς διαφημιστές του σατανισμου (23/7/1992). 
Πολλοί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί θεωρουν «διαφη
μιστές του σατανισμου» τούς Iron Maiden - 
όπως καί πολλά παρόμοια μουσικά σχήματα. ’Ας 
δουμε όμως άν ό όρος άνταποκρίνεται στήν 
πραγματικότητα, η άν είναι μία «στενόμυαλη 
έπίθεση άπό προκατειλημμένους άνθρώπους», 
όπως πιστεύουν πολλοί οπαδοί του συγκροτήμα
τος.

ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΜΟΣ

Κατ’ άρχήν παρατηρεΐ κανείς ότι τό συγκρό
τημα προβάλλει τό φρικιαστικό, τό διεστραμμέ-

-1928 «Καταλλαγή» σελ. 349: «’Ο ’Αδάμ καί 
η Εύα θά άναστηθοΰν καί θά ζήσουν αίωνίως 
έάν υπακούσουν».

-1948-50 «Έστω ό Θεός Αληθής...» σελ. 280: 
«'Ο Αδάμ δέν θά άναστηθεί γιατί είχε τήν τελι
κή κρίση στήν ’Εδέμ».

- 1961 «’Αγιασθήτω τό όνομά σου» σελ. 47: 
«'Ο Θεός δέν είχε δώσει στόν Αδάμ καί στήν 
Εύα έλπίδα άναστάσεως έκ νεκρών».

τής Μαρίας Δημητριάδου

νο καί τό άσχημο καί προβάλλεται μέσω αϋτοΰ.
«Τό όνομα Iron Maiden, δηλαδή σιδηρά παρθέ
νος, Αναφέρεται σέ μεσαιωνική συσκευή βασανι
στηρίων, μία σιδερένια, όρθια σαρκοφάγο μέ 
καρφιά στό έσωτερικό μέρος τής πόρτας. ’Έκλει- 
ναν τό θϋμα μέσα καί εκλειναν σιγά σιγά, μέ 
είδικό στρόφαλο, τήν πόρτα, όπότε τά μακρύτε- 
ρα καρφιά βυθίζονταν πρώτα στό σώμα... άλλα 
χτυποϋσαν σέ σημεία πού πονάνε πάρα πολύ 
χωρίς όμως νά έπιφέρουν τό θάνατο, όπως τά 
μάτια. "Οσο έκλεινε ή πόρτα, τά πιό κοντά καρ
φιά μπήγονταν στήν καρδιά, στά γεννητικά 
όργανα καί τόν έγκέφαλο, καί τό θϋμα πέθαινε, 
μετά Από πολλή ώρα φριχτών πόνων... στήν κά
τω πλευρά τής πόρτας ύπήρχε ένα αύλάκι γιά 
νά τρέχει τό αίμα πού χυνόταν».

Τό έν λόγφ συγκρότημα όχι μόνο έπέλεξε γιά 
τίτλο του τό όνομα αυτης της συσκευης, άλλά 
τήν έξυμνεΐ σέ όμώνυμο τραγούδι του ώς έξης: 
«Δέ θά ’ρθεις στό δωμάτιό μου; Θέλω μόνο νά 
δώ τό αίμα σου, θέλω νά στέκομαι καί νά κοι
τάζω. Δές τό αίμα νά χύνεται καθώς πέφτει στό 
πάτωμα. Ή σιδηρά παρθένος είναι Ανίκητη, δέν 
μπορεί νά Ανακαλυφθεί πουθενά. "Οπου καί νά 
’σαι θά σέ πιάσει... δές τό αίμα νά χύνεται πά
νω Από τό κεφάλι μου. Ή  σιδηρά παρθένος σέ 
θέλει νεκρό». ’Εδώ έχουμε έπιπλέον τήν προβο
λή δολοφονικών έπιθυμιών σέ ενα άψυχο άντι- 
κείμενο. Καμμία συσκευή, όσο φρικτή καί νά

Ποιά είναι η έλπίδα του ’Αδάμ καί της Εύας 
θά άναστηθουν γιά νά διδαχθουν τά «έξυψωτι- 
κά βοηθήματα» στή διάρκεια της χιλιετους βα
σιλείας η όχι;

Αυτή είναι η «τροφή» τών «μαρτύρων του 
’Ιεχωβά». Μέσα σ’αυτές τίς γραμμές παρουσιά
στηκε ενα μικρό δεΐγμα άπό αυτά πού προμη
θεύει ό «άγωγός» τό «κανάλι» του Θεου στούς 
όπαδούς.
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είναι, δεν μπορεί νά θελει ό,τιδήποτε γιατί δεν 
εχει λογική ψυχή καί βούληση. "Αρα θά πρεπει 
νά άναζητήσουμε αυτόν πού έπιθυμεί βασανιστή
ρια καί θανάτους στόν δημιουργό του έν λόγω 
τραγουδιου. Αυτός ό σαδισμός μεταδίδεται καί 
γίνεται βίωμα στόν άκροατή, χάρη στή ρυθμική 
μουσική, πού εντυπώνεται στήν ψυχή, καί στό 
θαυμασμό γιά τό συγκρότημα. 'Ο σαδισμός, όπως 
καί όλες οί διαστροφες, εχει ώς έμπνευστή του 
τό διάβολο.

’Εκτός άπό τό όνομα πού λεει πολλά, τό συ
γκρότημα διαθετει είδική μασκότ, ενα σάπιο 
πτώμα όνόματι Eddie (χαϊδευτικό του Edward) 
πού πρωταγωνιστεί στά έξώφυλλα τών δίσκων 
ώς σχεδιο καί στίς συναυλίες τους ώς μηχανική 
κινούμενη κούκλα, η όποία σε ύψος μπορεί νά 
φτάσει καί τά εξι μετρα. Στό έξώφυλλο του 
πρώτου τους δίσκου ό Eddie άποκεφαλίζει τή 
Μάργκαρετ Θάτσερ, διεκδικώντας τή συμπάθεια 
όσων έναντιώνονταν στήν πολιτική της. Σε άλλο 
έξώφυλλο βγαίνει ώς νεκραναστημενος μεσα άπό 
τόν τάφο του συγγραφεα έπιστημονικης φαντα
σίας H. P. Lovecraft, ένώ στήν ταφόπλακα δια- 
κρίνονται λόγια άπό τό βιβλίο μαγείας «Νεκρο- 
νομικόν», (μερικοί ίσχυρίζονται ότι είναι εργο 
του Lovecraft), με τήν υπογραφή του συγγραφε- 
α: «Αέν υπάρχει νεκρός πού νά μπορεί νά είναι 
αιώνια πεθαμένος, καί σέ κάποιους παράξενους 
αιωνες, άκόμα κι ο ’ίδιος ο θάνατος μπορεί νά 
πεθάνει».

Σε άλλο έξώφυλλο, η «μασκότ» με τό χαϊδευ
τικό όνομα καλεί με σαδιστικό γελιο τούς γονείς 
νά «φέρουν τήν κόρη τους στό σφαγέα» καθώς 
κρατάει τό δρεπάνι του χάρου, ένώ τελευταία 
εχει γίνει ηρωας ήλεκτρονικου παιχνιδιου. Με 
τόν Eddie, τό δαιμονικά καί άφύσικα άσχημο 
καί φρικιαστικό γίνεται άποδεκτό άφου συνδεε- 
ται με τή ζωηρή μουσική, πού ξεσηκώνει τό νευ
ρικό σύστημα (ό τραγουδιστής μάλιστα συνδεει 
τόν Eddie με τό ρόκ εντ ρόλ, βλ. παρακάτω). Τό 
σάπιο σαδιστικό πτώμα γίνεται μία φιλική φι
γούρα. "Εχουμε λοιπόν μία άντιστροφή της φυ- 
σικης τάξης: έπιθυμητό δεν είναι πιά τό ώραίο, 
άλλά τό φρικτό καί τό άποτρόπαιο.

Τό συγκρότημα αυξάνει τή δόση του τρόμου 
όσον άφορά τόν Eddie, καθώς σταδιακά οί όπα- 
δοί έθίζονται: Γιά τό έξώφυλλο του άλμπουμ

«fear of the dark», προσελήφθησαν 4 καλλιτε- 
χνες νά σχεδιάσουν μία καινούργια βερσιόν (πα
ραλλαγή) του τερατος-μασκότ. «Μάς κόστισε μί
α περιουσία, άλλά ο τύπος πού τελικά διαλέξα
με μάς έβγαλε κάτι εντελως άποτρόπαιο», λεει 
ό τραγουδιστής. "Ωστε η πρόκληση φρίκης καί 
τρόμου είναι πολιτική του συγκροτήματος. Τό 
όμώνυμο τραγούδι του συγκεκριμενου δίσκου 
παίζει άκριβώς με αυτά τά συναισθήματα:

«άγχώνομαι λίγο όταν σκοτεινιάζει 
Φόβος τοϋ σκοταδιοϋ, φόβος τοϋ σκοταδιοϋ 
Φοβάμαι συνεχως ότι κάτι είναι πάντα κοντά 

μου
’Έχω μία φοβία ότι κάτι βρίσκεται πάντα εκεί. 
...έχεις νιώσει τό δέρμα τοϋ σβέρκου σου νά άνα- 

τριχιάζει, όταν ψάχνεις γιά τό φως;
...τό άγνωστο βασανίζει τό μυαλό σου, καί καθώς 

ταχύνεις τό βήμα σου δυσκολεύεσαι νά ξανα
κοιτάξεις πίσω σου επειδή είσαι σίγουρος ότι 
κάποιος είναι εκεί».

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι τετοια λόγια 
είναι έπικίνδυνα γιά τήν ψυχική ύγεία, ίδιαίτε- 
ρα όταν έκφερονται σε πρώτο πρόσωπο όπότε ό 
άκροατής ταυτίζεται με τό περιεχόμενο. ’Επιπλε- 
ον τό συναίσθημα πού περιγράφεται έδώ, είναι 
η άνησυχία καί η ταραχή πού προκαλεί η άπο- 
μάκρυνση άπό τό Θεό καί ό έναγκαλισμός του 
νοητου σκότους. 'Η άγάπη διώχνει εξω τό φόβο. 
"Οπου ύπάρχει φόβος καί μάλιστα παθολογικός, 
μπορουμε νά είμαστε βεβαιοι γιά τήν άπουσία 
της.

IRON MAIDEN ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Στό τραγούδι «Running free» ενας δεκαεξά- 
χρονος με ενα φορτηγάκι πατάει γκάζι καί τρε- 
χει έλεύθερος, άφου εχει «περάσει τή νύχτα σε 
μία φυλακή του Λός "Αντζελες» καί «όλα τά 
παιδιά τόν κυνηγουν», με τήν προοπτική «ετσι 
νά γίνεται στό έξης». "Αλλο παράδειγμα πρός μί
μηση είναι ενας αίχμάλωτος πού λεει: «... είμαι 
άγριο θηρίο, κάνω ό,τι θέλω, όπως μοϋ άρέσει. 
Αέν είμαι αιχμάλωτος, είμαι ελεύθερος άνθρω
πος. Θά κάνεις καλά νά μέ σβήσεις άπό τή μαύ
ρη λίστα σου γιατί θά σέ μαγέψω».
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Οί Iron Maiden μιλουν καί γιά τήν άπώλεια 
της «σεξουαλικης έλευθερίας στούς νέους» (Metal 
Hammer 6/92) λόγφ του AIDS: Ζοϋμε τίς ζω
ές μας στόν πυρετό , σέ έναν Αποπνυκτικό 
ιδρώτα φόβου. ’Ακοϋμε τό μυστικό σας χτυπο
κάρδι, μπορώ νά Ακούσω τίς σιωπηλές σας κραυ
γές.... Θυμάμαι μιά έποχή πού τό πάθος ήταν 
έλεύθερο... πού κάναμε χρήση, όχι κατάχρηση... 
Στήν κάψα τής νύχτας φλεγόμενα κορμιά, ζοϋμε 
σέ πυρετό, ζώ σέ πυρετό. Τώρα ζοϋμε σέ ένα κό
σμο Αβεβαιότητας, ό φόβος είναι τό κλειδί σέ 
ό,τι θές νά γίνεις. Τά παιδιά έχουν χάσει τήν 
έλευθερία τους, καί κανείς δέν νοιάζεται μεχρι νά 
πεθάνει κάποιος διάσημος» (Fear is the key).

ΓΟΝΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Στό τραγούδι «'Η πτήση του ’Ικαρου» η 
ίστορία του μυθικου "Ικαρου μέ τά κέρινα φτε
ρά, πού παράκουσε τή συμβουλή του πατέρα του 
καί πέταξε κοντά στόν ήλιο μέ άποτέλεσμα νά 
καταστραφουν τά φτερά του καί νά γκρεμιστεΐ 
στή γη, διαστρέφεται κυριολεκτικά. ’Εδώ ό πα
τέρας συμβουλεύει λάθος τό παιδί του έπίτηδες, 
ώστε αυτό νά σκοτωθεΐ καί νά τιμωρηθεΐ γιά 
τήν άλαζονεία του!

"Οπως λέει τό συγκρότημα, τό τραγούδι Ανα- 
φέρεται «στήν καταπίεση τών παιδιών Από τούς 
γονείς τους». Τί άποτέλεσμα νά έχουν τέτοιοι 
στίχοι σέ οίκογένειες, πού οί σχέσεις γονέων καί 
παιδιών είναι ηδη τεταμένες;

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ

"Ενας άπό τούς πολύ έπιτυχημένους δίσκους 
τών Iron Maiden, τό Powerslave (σκλάβος της 
δύναμης) άναφέρεται στή θρησκεία της άρχαίας 
Αίγύπτου, πού λόγφ κάποιων έπιφανειακών 
όμοιοτήτων μέ τόν Χριστιανισμό είναι πολύ άγα- 
πητή στούς άποκρυφιστικούς κύκλους της «Νέ
ας ’Εποχης». Τό όμώνυμο τραγούδι λέει μεταξύ 
άλλων:

«Πέφτω στήν άβυσσο, τό μάτι τοϋ ’Ώρου (ό θε- 
ός-γεράκι)

μέσα στά μάτια τής νύχτας, μέ βλέπει νά φεύ
γω.

Τό μάτι τής γάτας πού λάμπει μέσα στό ναό 
είναι πράσινο.

Εϊσελθε στόν ’Οσιρη πού Αναστήθηκε, πού Ανα
στήθηκε ξανά.

Π ές μου γιατί νά είμαι σκλάβος τής δύναμης; 
Δέν θέλω νά πεθάνω, είμαι θεός, θέλω νά ζήσω. 
"Οταν ό ζωοδότης πεθαίνει, όλα πεθαίνουν.
Καί στήν τελευταία μου ώρα είμαι σκλάβος τής 

δύναμης τοϋ θανάτου.
...Φέρτε μου τό αίμα καί τό κόκκινο κρασί γιά 

τό διάδοχό μου 
γιατί είναι άνθρωπος καί θεός, καί θά πεθάνει 

κι αύτός...
... 'Ανοίξτε τίς πύλες τής κόλασής μου, θά χτυπή

σω Από τόν τάφο».

Στό τραγούδι The Apparition (τό όραμα) 
υπάρχουν άναφορές στή μετενσάρκωση καί 
άλλες διδασκαλίες της Νέας ’Εποχης:

«Πιστεύω ότι ύπάρχουν μερικοί πού πρέπει νά 
έχουν ξαναζήσει, δέ νομίζεις;

...Ζήσε τή ζωή σου μέ πάθος, Ο,ΤΙ καί νά κά
νεις, (σ.σ. καλό η κακό) νά τό κάνεις καλά. 

...Μπορείς νά φτιάξεις τή δική σου τύχη, νά δη
μιουργήσεις τό δικό σου πεπρωμένο.

Πιστεύω ότι ’Εχεις τή δύναμη άν τό θέλεις, 
είναι Αλήθεια...».

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ...

«Οί περισσότεροι Από τούς στίχους τοϋ συ
γκροτήματος κατατρέχονται Από κολασμένες πα
ραστάσεις (Purgatory-καθαρτήριιο) καί βρυκολα- 
κίστικα θέματα (Τρανσυλβανία, φάντασμα τής 
όπερας). 'Εφτά στά δέκα τραγούδια τους, σέ ένα 
καί μόνο άλμπουμ, Αναφέρονται σέ θέματα θα
νάτου καί συναφή... Ή Αλυσοδεμένη κολασμένη 
ψυχή πού Απεικονίζεται στό κάλυμμα τοϋ 
άλμπουμ... σέ συνδυασμό μέ τούς μηδενιστικούς 
στίχους, μάς κανει νά Αναρωτιόμαστε, άν Απο- 
τελεί Αντανάκλαση τής... ψυχικής κατάστασης 
τών έρμηνευτών», παρατηρεΐ μεταφραστής τών 
στίχων τους.

Στά τραγούδια τούς τό κακό φαίνεται άρκε- 
τά γοητευτικό, σέ βαθμό πού νά παρασύρει καί 
νά έλέγχει τή θέληση. «Ξέρω πώς θά μέ γρα-
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τζουνίσεις, θά μέ άκρωτηριάσεις καί θά μέ τραυ
ματίσεις, ξέρεις πώς είμαι άνήμπορος μπροστά 
στό υπνωτιστικό σου κάλεσμα... φεύγω καί κρύ
βομαι, είσαι πάντα στά όνειρά μου, είσαι τό φά
ντασμα της όπερας, είσαι ο διάβολος» (Phantom 
of the opera).

Τήν ίδια γοητεία εχει γιά τό συγκρότημα καί 
μία σατανιστική τελετή:

«666 ο άριθμός τοϋ θηρίου, _ Κόλαση καί _ 
φωτιά γεννήθηκαν γιά νά άπελευθερωθοϋν... _ 
τελετή άρχισε, τό έργο τοϋ σατανά έγινε, 
άπόψε γίνεται θυσία... νιώθω νά μέ τραβάνε 
οί όρδές πού ψέλνουν (σατανικές ψαλμωδίες), 
μοιάζουν νά μέ υπνωτίζουν, δέν μπορω ν ’ 
άποφύγω τά μάτια τους.

666, ο άριθμός τοϋ θηρίου, ο άριθμός γιά σένα 
καί γιά μένα.

’Ερχομαι πίσω, θά επιστρέψω, θά καταλάβω τό 
σωμα σου καί θά σέ κάνω νά καείς.

Έχω τή φωτιά, έχω τήν ίσχύ.
’Εχω τή δύναμη νά κάνω τό κακό μου νά πά

ρει τό δρόμο του» (Number of the beast).

Τό συγκρότημα εχει μία προτίμηση στόν όρο 
«θηρίο». "Ετσι όνόμασε μία μεγάλη περιοδεία του 
«τό θηρίο στό δρόμο» καί ενα δίσκο με συλλογή 
άπό έπιτυχίες του «τά καλύτερα τοϋ θηρίου».

'Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Bryce 
Dickinson εχει γράψει καί ενα βιβλίο-σενάριο 
γιά ταινία σχετικά με τή ζωή του Aleister 
Crowley, ό όποίος «τόν σαγηνεύει». Γιά όσους 
δεν γνωρίζουν, ό Crowley θεωρείται «πάπας του 
νεοσατανισμου» καί ό μεγαλύτερος μαυρος μά
γος του 20ου αίώνα. Τό τάγμα του τελουσε 
άνθρωποθυσίες καί ό ίδιος πεθανε ναρκομανής, 
άπό τούς πειραματισμούς πού εκανε με τά ναρ
κωτικά γιά νά «διευρύνει τή συνείδησή του». 
Αυτοαποκαλείτο «τό μεγάλο θηρίο 666» καί πί
στευε ότι ηταν ό Μεσσίας της «Νεας ’Εποχης 
του "Ωρου» (άρχαίος αίγυπτιακός θεός). ’Εάν τό 
σενάριο του Bruce σχετικά με τή ζωή του «σα- 
γηνευτικου» αυτου άνθρώπου γίνει ταινία, τότε 
σίγουρα οί όπαδοί του συγκροτήματος θά τήν 
παρακολουθήσουν, καί δεν είναι άπίθανο νά 
«σαγηνευτουν» άπό τή δράση του, όπως σαγη
νεύτηκε καί τό ίνδαλμά τους.

’Αλλά σύμφωνα με τό συγκρότημα, «_ κόλα
ση δέν είναι κακό μέρος γιά νά είσαι, _ κόλα
ση είναι άπό ’δω ώς τήν αιωνιότητα». "Αρα δεν 
είναι έπικίνδυνο νά σαγηνεύεται κανείς άπό τό 
κακό. Τό έξώφυλλο του όμωνύμου δίσκου παρου
σιάζει τόν διάβολο με τή μορφή του τράγου 
Μπαφομετ.

Τελικά φαίνεται πώς τό κακό είναι καί άξιο- 
σεβαστο: «Συγκεκριμένες εμπειρίες πού είχαμε 
στή διάρκεια των εγγραφων τοϋ άλμπουμ «the 
Num ber o f  the beast», μάς δίδαξαν νά σεβόμα
στε τή δύναμη τοϋ σατανισμοϋ. Συνέβησαν πά- 
ρα πολλά παράξενα πράγματα, όταν ήχογραφού- 
σαμε τό δίσκο», λεει ό τραγουδιστής του 
συγκροτήματος Bruce Dickinson. Καί άφου εχει 
παραδεχτεί ότι σεβεται τό Σατανά (ό όποίος 
είναι η δύναμη του Σατανισμου), δηλώνει: «Οί 
Iron Maiden άπέχουν πολύ άπό τό νά είναι ενα 
συγκρότημα προσκυνητων τοϋ διαβόλου. 'Απλως 
έχουμε τή νοοτροπία των ταινιων τρόμου, καί 
τίποτε άλλο».

'Ο τραγουδιστής προτείνει καί τρόπους γιά 
τήν άντιμετώπιση του κακου: «'Ο Eddie έρχεται 
στή σκηνή γιά νά πολεμήσει τό διάβολο καί 
μπορω νά σάς πω ότι ο Eddie πραγματικά τόν 
κλωτσά στά γεννητικά του όργανα (τόν διάβο
λο!). Αύτός είναι ο τρόπος των Maiden νά δεί
ξουν ότι τό ρόκ έντ ρόλ μπορεί νά ξεπεράσει τά 
πάντα». "Ωστε λοιπόν, δεν χρειάζεται καταφυγή 
στό Θεό. 'Ο «άξιοσεβαστος» διάβολος πού σύμ
φωνα με τή στιχουργική του συγκροτήματος κά
νει τούς άνθρώπους ό,τι θελει, άντιμετωπίζεται 
θαυμάσια με μιά μουσική φτιαγμενη άπό άνθρώ- 
πους, η όποία άντιπροσωπεύεται άπό (φανταστι
κά) σάπια πτώματα. "Ισως ό ίδιος ό διάβολος νά 
δυσκολευόταν νά ίσχυριστεί κάτι τετοιο!

ΠΟΤΕ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ...

’Εκτός άπό τίς συνεχείς άναφορες στόν τρό
μο, διάβολο καί τά συναφη, τό συγκρότημα κα
ταπιάνεται καί με κάποια χριστιανικά θεματα. 
"Ενα άπό αυτά είναι «ενα σωρό κακοί ίεροκύ- 
ρηκες γιά νά τούς κάψει ο διάβολος (πάλι 
αυτός!), νά τούς βάλει στή φωτιά μέ τά πόδια 
πρωτα...». Οί ίεροκήρυκες αυτοί «δέν είναι θρή
σκοι, άλλά ούτε καί βλάκες», «έκαναν (τόν Χρι



40 ΔΙΑΛΟΓΟΣ 21-2000

στό) Ανέκδοτο... σώζουν τίς ψυχές τούς παίρνο
ντας τά λεφτά μας» (Holy smoke, 1990). Κανείς 
δέν άμφιβάλλει ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι 
άπατεώνες, είδικά στό έξωτερικό. 'Οπωσδήποτε 
όμως δέν είναι άντιπροσωπευτικοί τύποι πραγ
ματικών Χριστιανών καί είναι κρΐμα η θρησκεία 
πού έχει άναδείξει τόσους αγίους νά άντιμετω- 
πίζεται έτσι μονόπλευρα.

Στό τραγούδι « ’Ιούδα γίνε όδηγός μου» 
άκουμε τά έξης: «Πέσε κάτω, προσευχήσου στό 
Θεό σου (σ.σ. όχι «Θεό μας») γιά έλεος, λοιπόν 
γονάτισε καί βοήθα τή λεπίδα νά κόψει καλά... 
Τίποτα δέν είναι ίερό, ούτε παλιά ούτε τώρα... 
’Ιούδα γίνε όδηγός μου.... Ο ’Ιούδας, ό όδηγός 
μου, ψιθυρίζει στή νύχτα»...

’Ακόμα καί ενας μή χριστιανός δύσκολα θά 
διάλεγε γιά όδηγό του τόν άνθρωπο πού πρόδω- 
σε τόν Χριστό. Κατά τά άλλα τό συγκρότημα 
«Απέχει πολύ Από τό νά είναι προσκυνητές τοϋ 
διαβόλου»!

«ΚΑΛΑ» ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Κάποιοι όπαδοί του συγκροτήματος μιλουν μέ 
θαυμασμό γιά τραγούδια κοινωνικου περιεχομέ
νου, όπως τό «Run to the hills» (πάρτε τά βου
νά), πού άναφέρεται στήν έξόντωση τών ’Ινδιά- 
νων άπό τούς Ευρωπαίους. Βέβαια δέν είναι 
δύσκολο νά κατηγορεΐς κάποιες κακές πράξεις. 
’Ακόμα καί ό διάβολος τό κάνει αυτό πολλές φο
ρές. Τό δύσκολο είναι νά προτρέπεις σέ καλές 
πράξεις. Μάλιστα μέ τόν ’Ιούδα γιά όδηγό είναι 
σίγουρα άδύνατο.

Οί Iron Maiden έχουν γράψει καί τραγούδια 
μέ συγκρουόμενα νοήματα. Τό «22, Acacia av
enue» προτρέπει εναν νέο νά «διασκεδάσει» μέ 
μιά συγκεκριμένη πόρνη, νά τήν «χτυπήσει, νά 
τήν κακομεταχειριστεί» κ.τ.λ., γιά 15 λίρες, καί 
μετά προτρέπει τήν πόρνη νά άλλάξει ζωή, για
τί «αύτό πού κάνει θά τήν όδηγήσει στήν κατα
στροφή».

Πολλά άπό τά τραγούδια τών Iron Maiden 
άναφέρονται σέ μάχες, όπου έχουν πολεμήσει οί 
Βρεττανοί. Δέν ξέρω τί έποικοδομητικό μπορουν 
νά έχουν στίχοι όπως «είσβολείς βιάζουν καί λε- 
ηλατοϋν» (Invaders) η «θά μοϋ πάρεις τή ζωή,

Αλλά θά πάρω κι έγώ τή δική σου, θά μέ πυρο
βολήσεις Αλλά θά σέ τρυπήσω» (The trooper). 
Τό ίδιο ίσχύει καί γιά δηλώσεις του στύλ «πίνου
με πολλή μπύρα», ίδίως τώρα πιά πού γίνεται 
φανερό ότι στήν 'Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα 
άλκοολισμου, πού πλήττει κυρίως τή νεολαία.

Πάντως στό έξώφυλλο του δίσκου «Hallowed 
be thy name» (αγιασθήτφ τό όνομά σου) γίνε
ται έπίδειξη έκδικητικότητας καί μικροπρέπειας: 
'Ο (έδώ κερασφόρος) Eddie σουβλίζει μέ τρίαι
να καί ψήνει τόν τραγουδιστή Bruce Dickinson, 
πού τότε είχε άποχωρήσει άπό τό συγκρότημα!

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ «ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ»

'Η μουσική τών Iron Maiden έχει μελωδία, η 
όποία όμως έπιβάλλεται χάρη στά πολλά deci
bel καί στό γρήγορο ρυθμό. 'Ο τραγουδιστής μά
λιστα έχει δηλώσει ότι «καμμία φορά, όταν πάμε 
πολύ γρήγορα, πηδώ πάνω στήν πλατφόρμα τών 
ντράμς καί λέω στό N icko (ντράμερ) νά κόψει 
λίγο». Καθώς τό νευρικό σύστημα βιάζεται άπό 
τό ρυθμό καί τήν ένταση του ηχου, παραβιάζε- 
ται η έλευθερία του άνθρώπου, ό όποΐος δέν έχει 
περιθώριο νά άντιδράσει έντονα σέ αυτή τή 
μουσική. Τέτοιου είδους καταναγκασμός είναι 
ενα άκόμα δαιμονικό γνώρισμα.

’Επιπλέον μέ τέτοιες μεθόδους τό μουσικό 
αίσθητήριο άλλοιώνεται, κι έτσι συχνά ό άνθρω
πος δέν μπορεΐ μά άπολαύσει μία μελωδία άν 
δέν τήν άκούσει «δυνατά καί γρήγορα». Κατά 
συνέπεια πολλές φορές μουσική πού άνυψώνει 
τό πνευμα όπως η βυζαντινή, φαίνεται άκατανό
ητη - κι αυτό όσο κι άν μοιάζει άσήμαντο, κά
νει τόν έκκλησιασμό βαρετή υπόθεση...

'Η πολύ γρήγορη καί δυνατή μουσική δημιουρ- 
γεΐ διάφορα ψυχικά φαινόμενα, πού συχνά όφεί- 
λονται σέ όρμονικές έκκρίσεις. Ίσως αυτός είναι 
ό λόγος πού κάποιοι δηλώνουν ότι «τό metal 
είναι τό ναρκωτικό τους» καί ότι «παίρνουν δύ
ναμη Από αύτό». ’Ενώ όμως, η «δύναμη» αυτή 
δέν είναι πραγματική καί δέν διαρκεΐ, η τάση γιά 
τήν άπόκτησή της μέ τή συνεχή άκρόαση τέτοιων 
τραγουδιών άφ’ ένός διαιωνίζει τήν έξάρτηση 
άπό αυτή τή μουσική, καί άφ’ έτέρου έντυπώνει 
στόν ψυχισμό του άκροατή τούς στίχους, μέ όλα 
τά άποτελέσματα πού μπορεΐ νά έχει αυτό...


