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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Θεωρητικό και Μεθοδολογικό πλαίσιο

Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας δίνεται το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιοτης 
έρευνας. Στο κεφάλαιο 1.1 παρουσιάζω τους RED, και στο κεφάλαιο 1.2 κάποιες γενικές 
πληροφορίες για την Christian Rock μουσική. Στο κεφάλαιο 1.3 αναλύω την έννοια της 
διαδικτυακής κοινότητας και σχολιάζω τις βιβλιογραφικές μου πηγές. Στο κεφάλαιο 1.4 
περιγράφω τη μέθοδο που ακολούθησα για τη συγγραφή αυτής της έρευνας.



3

1.1 Ποιοι είναι οι RED

Οι RED είναι ένα αμερικάνικο συγκρότημα που, σύμφωνα με την σελίδα τους στο Facebook, 
παίζουν μουσική του είδους Rock/ Alternative/ Ambient. Εδράζεται στο Nashville, Tennessee, 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ιδρύθηκε στις 6 Ιουνίου 2006 από τους δίδυμους 
Randy Armstrong (μπάσο), Anthony Armstrong (κιθάρα) και τον παιδικό τους φίλο Michael 
Barnes (τραγούδι) (RED’s Facebook page, 2017). Πρώην μέλη του συγκροτήματος είναι οι Joe 
Rickard (κρουστά), Jasen Rauch (κιθάρα), Hayden Lamb (κρουστά) και ο Andrew Hendrix 
(κρουστά). Ο ήχος τους με τα χρόνια εξελίχθηκε σε πιο Metal και πλέον κατατάσσονται από 
τους ακροατές και στην Alternative Metal/Nu Metal  σκηνή, με στοιχεία και Συμφωνικού και 
Θεατρικού Metal (Sarachik, 2015).

Εικόνα 1. «14 χρόνια νωρίτερα, 15 Φεβρουαρίου 2002, μετακομίσαμε στο Nashville για 
να επιδιώξουμε το όνειρο να φτιάξουμε μουσική! Έχουν γίνει τόσα πολλά που είναι 
δύσκολο να το πιστέψει κανείς! Ευχαριστούμε!»
Από αριστερά: Ράντυ, Άντονυ, Μάικλ (RED’s Facebook page)

  Η εταιρεία με την οποία έχουν υπογράψει συμβόλαιο είναι η Essential Records-Sony Music 
Entertainment (RED’s Facebook page, 2017). Η εταιρεία Essential Records ανήκει στο 
Provident Label Group, το οποίο είναι παράρτημα της Sony Music Entertainment (Sony Music, 
2017). Η εταιρεία Essential Records φαίνεται να εκδίδει δίσκους χριστιανικών 
συγκροτημάτων και χριστιανών καλλιτεχνών, χωρίς αυτό να δηλώνεται στην περιγραφή της 
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ιστοσελίδας της εταιρείας (Provident Label Group, 2017). Η δουλειά των RED περιλαμβάνει 
έξι δίσκους (RED 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017), εκ των οποίων οι δύο επανεκδόθηκαν 
(RED 2014, 2016) (βλ. Πίνακα 1), και διάφορα singles και μουσικά βίντεο. Επιπλέον, μαζί με 
το δίσκο of Beauty and Rage εκδόθηκε και το «γραφικό μυθιστόρημα» (graphic novel) “The 
Ever”, του οποίου η πλοκή είναι εμπνευσμένη από τα τραγούδια του δίσκου (RED official 
store, 2017).

Albums Χρονολογία

End of Silence 2006

Innocence & Instinct  2009

Until We Have Faces 2011

Release the Panic 2013

Release the Panic: Recalibrated 2014

Of Beauty and Rage 2015

End of Silence: 10th Anniversary Edition 2016

Gone 2017

Πίνακας 1. Δισκογραφία των RED (Apple Music Preview)

   Το συγκρότημα έχει τιμηθεί με έξι DOVE Awards, δύο Grammy Nominations, είκοσι #1 Rock 
Singles, δύο Top 10 albums on Billboard 200, πέντε Top 20 Active Rock Singles· ταυτόχρονα, 
οι πωλήσεις των δίσκων της σταδιοδρομίας τους υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο (RED’s 
Facebook page). Στο σημείο αυτό, θεωρώ σκόπιμο να κάνω μια περαστική αναφορά στη 
συνεργασία του συγκροτήματος με τον Ben Burnley, τον τραγουδιστή του Alternative ροκ με 
στοιχεία μέταλ συγκροτήματος Breaking Benjamin (Breaking Benjamin, 2017) καθώς 
αναφέρονται σε αυτήν τη συνεργασία κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Ο Ben 
Burnley έγραψε μαζί με τους RED το τραγούδι Shadows, από το δίσκο Innocence and Instinct 
(RED, 2009). Αναφέρω αυτήν τη συνεργασία απλώς για να μη δημιουργηθεί σύγχυση στον 
αναγνώστη αργότερα, όταν διαβάσει τις σχετικές αναφορές.

   Η θεματολογία των RED πραγματεύεται κοινωνικά και προσωπικά θέματα, «ζητήματα και 
πράγματα με τα οποία ζοριζόμαστε ως άνθρωποι» (CrypticRock, 2015). Δηλαδή 
καταπιάνονται με ζητήματα αγάπης κι έρωτα, εξαρτήσεις και απώλειες, θρησκευτικές 
αναζητήσεις, αλλά και ευρύτερους κοινωνικούς προβληματισμούς, π.χ. την 
παγκοσμιοποίηση.  Για παράδειγμα, τα τρία μουσικά βίντεο “Feed the Machine”, “Release 
the Panic” και “Darkest Part” διηγούνται μια ιστορία οργουελικού τύπου καθεστώτος· 
μάλιστα, σύμφωνα με τον κιθαρίστα Anthony Armstrong, το ένα συμπληρώνει το άλλο ως 
μια ιστορία (Childers, 2015).

   Στις μουσικές επιρροές του συγκροτήματος  περιλαμβάνονται η Grunge Rock μουσική της 
δεκαετίας του ’90, τα Alternative Rock συγκροτήματα Linkin Park και Chevelle, καθώς και τα 
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μέταλ συγκροτήματα Sevendust και Slipknot (CrypticRock, 2015, King, 2008). Οι RED συχνά 
ξεχωρίζουν και για τη χρήση εγχόρδων οργάνων στα τραγούδια τους και στα ορχηστρικά 
κομμάτια που δεν έχουν φωνητικά. Επιπλέον, σε συνέντευξή του ο Michael Barnes έχει 
δηλώσει ότι «[...] το μόνο που έπαιζε στο σπίτι ήταν Κλασική μουσική. Με την Κλασική 
μουσική, μπορείς να νιώσεις το συναίσθημα. [...] Προφανώς, καθώς μεγάλωνα υπήρχαν ένα 
σωρό Ροκ συγκροτήματα από παλιά στη δεκαετία του ’90 με τον ήχο τους που έμοιαζε 
νευρικός» (CrypticRock, 2015). Και συμπληρώνει ότι αυτού του είδους ο ήχος, ο «angst-like 
sound», έπαιξε καταλυτικό ρόλο καθόσον διαμόρφωναν τον ήχο τους το 2003 (CrypticRock, 
2015).
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1.2. Λίγα λόγια για την Christian Rock και την Christian Μουσική

   Οι RED είναι γνωστοί ως ένα Christian συγκρότημα, παρόλο που στην επίσημη ιστοσελίδα 
τους και στα κοινωνικά δίκτυα δε συστήνονται ως τέτοιοι. Μόνο στη σελίδα τους στην 
υπηρεσία ψηφιακής μουσικής Spotify συστήνονται ως “Christian-based”, που σημαίνει ότι 
έχουν χριστιανικό υπόβαθρο (RED, 2017). 

   Προτού συζητήσουμε συγκεκριμένα για τους RED, ας αναφέρουμε κάποια γενικά στοιχεία 
για τη Χριστιανική Ροκ μουσική. Καταρχήν, η σύγχρονη χριστιανική μουσική, απαρτίζεται από 
όλα τα είδη σύγχρονης μουσικής, όχι μόνο τη ροκ και τη μέταλ. Ο ερευνητής της 
κοινωνιολογίας της θρησκείας Markus Moberg επιχειρηματολογεί πως η σύγχρονη 
χριστιανική μουσική χαρακτηρίζεται από τρία μη μουσικά στοιχεία -(1) στίχοι, (2) 
καλλιτέχνες, και (3) οργανισμός (Moberg, 2007: 424). Αυτό σημαίνει ότι «οι στίχοι (1) θα 
πρέπει να εκφράζουν σχετικά ήθη και κοινωνικά θέματα με το πνεύμα του χριστιανισμού, (2) 
οι καλλιτέχνες που δημιουργούν και εκτελούν τη μουσική θα πρέπει να είναι Χριστιανοί και 
(3) η μουσική θα πρέπει να παράγεται σε δισκογραφικές εταιρείες που καθοδηγούνται [...] 
από μια θρησκευτική ατζέντα και να πωλείται και να διανέμεται μέσα από χριστιανικά δίκτυα 
όπως χριστιανικά βιβλιοπωλεία ή διδικτυακές σελίδες»(Moberg, 2007: 424). Και τα τρία αυτά 
στοιχεία τα εκπληρώνουν οι RED.

   Ωστόσο, μεγάλη κουβέντα γίνεται μεταξύ των ακροατών σχετικά με το αν δίκαια 
χαρακτηρίζονται ως χριστιανικό συγκρότημα και κατά πόσο απευθύνονται μόνο σε 
χριστιανικό κοινό. Ενδεικτικά, παραθέτω κάποια παραδείγματα από σχόλια στο YouTube 
κάτω από τραγούδια των RED: 

Αθεϊστής εδώ [...].. το καλύτερο μέρος στη μουσική τους είναι πως μπορεί να ερμηνευθεί 
με οποιοδήποτε τρόπο ο ακροατής επιθυμεί, επιπλέον, ούτε συμπεριλαμβάνουν ένα 
τεράστιο θρησκευτικό "vibe".. Επικό συγκρότημα..(Techformative, 2017)

Απολαμβάνω να εξασκώ τη λατρεία ακούγοντας Χριστιανική μουσική. [...] Αυτό το 
τραγούδι συγκεκριμένα, σημαίνει αρκετά για μένα και συμφωνώ με τον αδερφό από 
κάτω που είπε ότι σου δίνει δύναμη. Μου θυμίζει ότι ο Θεός ήρθε να μας ελευθερώσει 
και δε μας θέλει φυλακισμένους από ντροπή για πράγματα που έκαναν άλλοι. Σπάσε 
κάθε αλυσίδα, Κύριε! [...] Δόξα τω Θεώ! (Finn, 2015)

Είμαι μουσουλμάνος και για μάντεψε, τους αγαπώ. [...] Το μισώ όταν οι άνθρωποι 
διαλέγουν είδη σε καθετί, όλα τα πράγματα στον κόσμο είναι για όλους. (EquL, 2016)

   Από αυτά και αμέτρητα άλλα σχετικά σχόλια και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, συμπεραίνει 
κανείς πως οι RED απευθύνονται και αγγίζουν ένα ευρύ κοινό. Μεγάλο ρόλο παίζει 
προφανώς το γεγονός ότι η διάθεση των τραγουδιών και οι στίχοι τους δεν είναι 
κηρυγματικά, ούτε αναφέρονται σε περιστατικά από τη Βίβλο ή στο όνομα του Χριστού στα 
τραγούδια τους. Επομένως, επαφίεται στον κάθε ακροατή πώς θα ερμηνεύσει τα νοήματα 
και πώς θα τα αντικατοπτρίσει στη ζωή του.

   Πάντως, σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξη με τη συγγραφέα Tracy Darlington, ο Anthony 
Armstrong δήλωσε: «πάντα μας αρέσει να αποκαλούμαστε χριστιανικό συγκρότημα επειδή 
αυτό είμαστε. Αν μας ρωτήσουν αν είμαστε χριστιανικό συγκρότημα, τους λέμε ναι. Και αν 
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μας ρωτήσουν γιατί, τους εξηγούμε γιατί» (Darlington, 2017). Αντίστοιχα ο Michael Barnes 
έχει εξηγήσει σχετικά σε συνέντευξή του πως «στους ανθρώπους αρέσει να βάζουν ταμπέλες 
στα πράγματα. Προφανώς, είμαστε Χριστιανοί σε ένα συγκρότημα, αλλά αν ο κόσμος νιώθει 
πιο άνετα και λέει ότι είμαστε ένα χριστιανικό συγκρότημα, εμείς δεν αποστασιοποιούμαστε 
από αυτό» (CrypticRock, 2015).

   Αντιμέτωποι με το δίλημμα αν θα χαρακτηριστούν ή όχι «χριστιανικό συγκρότημα» έχουν  
έρθει και άλλοι καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα το συγκρότημα Flyleaf, όταν η εταιρεία με 
την οποία υπέγραψαν συμβόλαιο τους ρώτησε για το ρόλο που η πίστη τους θα έπαιζε στη 
μουσική τους και αν θέλουν να είναι «Χριστιανικό συγκρότημα ή απλώς Χριστιανοί σε μια 
μπάντα» (Sturm, 2014: 151). Στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο με τίτλο “The Reason”, η 
τραγουδίστρια των Flyleaf Lacey Sturm εξηγεί πως «θέλαμε μια εταιρεία που θα μας έβγαζε 
στην αγορά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς που δεν είχαν καθόλου σεβασμό για τον Ιησού, [...], 
και ο λόγος που το θέλαμε ήταν επειδή εκεί είναι που θα βρίσκαμε ένα απελπισμένο κορίτσι 
σαν εμένα να ψάχνει για τον πραγματικό της σκοπό –κάποια σαν τον δεκαεξάχρονο εαυτό 
μου που είχε τρομερό πόνο στην καρδιά και ήταν συντριπτικά κουρασμένη από τη ζωή που 
ζούσε» (Sturm, 2014: 151).

   Βλέπουμε λοιπόν ότι οι RED δεν είναι το μοναδικό συγκρότημα που αντιμετωπίζει τη 
σχετική αντιπαράθεση. Σε αυτήν την εργασία, λοιπόν, επιχειρώ να εξετάσω αν τέτοιου είδους 
ζητήματα προβληματίζουν τους Έλληνες και Ιταλούς φαν του συγκροτήματος, και άλλα 
σχετικά ζητήματα που αναφέρω αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο 1.4).
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1.3. Επισκόπηση Βιβλιογραφικών και Διαδικτυακών Πηγών

Πολύτιμος αρωγός στην εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν ο οδηγός εθνογραφικής έρευνας 
της εθνομουσικολόγου Simone Krüger (2009). Στον οδηγό αυτό περιγράφονται αναλυτικά 
όλα τα στάδια μιας εθνογραφικής έρευνας, παρατίθενται παραδείγματα από διαφορετικές 
έρευνες, αλλά και περιγραφή και σχολιασμός των εργασιών από τους ίδιους τους φοιτητές 
που πραγματοποίησαν τις έρευνες.

   Από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, και ειδικότερα από την επίσημη σελίδα των των RED 
(RED’s Facebook page, 2017), άντλησα πληροφορίες και φωτογραφίες για αυτούς. Επίσης το 
Facebook ήταν και το μέρος όπου συνάντησα τους Ιταλούς συμμετέχοντες στην έρευνα, στη 
σελίδα RED Italy (RED Italy, 2017). Γενικές πληροφορίες για τα συγκροτήματα που ανέφεραν 
οι συμμετέχοντες, αλλά και ειδικότερα για την μουσική τους κατάταξη άντλησα από την 
υπηρεσία ψηφιακής μουσικής Spotify. 

   Το Spotify είναι μια ψηφιακή υπηρεσία μουσικής αναμετάδοσης, η οποία αριθμεί 
εβδομήντα εκατομμύρια συνδρομητές και είναι διεθνούς εμβέλειας (Reuters, 2018). Ο 
χρήστης μπορεί να αγοράσει τη μηνιαία συνδρομή ή να γίνει συνδρομητής στη δωρεάν 
εκδοχή, στην οποία όμως αναγκάζεται να ακούει τις διαφημίσεις που παρεμβάλλονται 
μεταξύ των τραγουδιών, χωρίς να μπορεί να τις προσπεράσει. Μέσω του Spotify μπορεί 
κανείς να έχει άμεση πρόσβαση σε διάφορα είδη μουσικής και αμέτρητους καλλιτέχνες. 
Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έτοιμες λίστες μουσικής, ανάλογα με τη 
διάθεση (βλ. Εικόνα 6), την ώρα της μέρας ή τη δουλειά που θέλει να συνοδέψει, π.χ. 
γυμναστική, εντατικό διάβασμα, κ.λπ. Στο Spotify μπορεί κάθε καλλιτέχνης να έχει τη δική 
του σελίδα, στην οποία συνήθως, εκτός από τη μουσική, αναρτά και ένα σύντομο βιογραφικό 
και δηλώνει τη μουσική του κατάταξη. 

Εικόνα 2. "Mood" Playlists (Mood, 2018)

   Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Έλληνες και οι Ιταλοί συμμετέχοντες ανέφεραν και κάποια άλλα 
συγκροτήματα. Για να μη χαλάσει η ροή του κειμένου με επεξηγήσεις, θεώρησα σκόπιμο να 
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παρουσιάσω εδώ τη μουσική κατάταξη των συγκροτημάτων αυτών. Στον πίνακα 2 δίνω στην 
αριστερή στήλη τα εν λόγω συγκροτήματα (εκτός από τους RED, αφού παρουσίασα τη 
μουσική τους κατάταξη στο κεφάλαιο 1.1) που ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, και 
την κατάταξή τους σε μουσικές κατηγορίες στη δεξιά στήλη. Η μουσική κατάταξη που 
παρατίθεται είναι αυτή που οι ίδιοι οι καλλιτέχνες καταγράφουν στις σελίδες τους στο 
Spotify. Στη βιβλιογραφία δίνονται οι υπερσύνδεσμοι για κάθε ένα από τα συγκροτήματα.  
Οι Staind δε διευκρίνιζαν στη σελίδα τους στο Spotify τη μουσική τους κατάταξη, επομένως 
γι’ αυτούς πληροφορίες άντλησα από τη σελίδα τους στο Facebook (Staind, 2017). Οι Three 
Days Grace δεν διευκρινίζουν τη μουσική τους κατάταξη στο Spotify ή στο Facebook, αλλά 
είναι προφανές ότι παίζουν μουσική ροκ (Three Days Grace, 2017). 

Συγκρότημα Μουσική Κατάταξη

Breaking Benjamin Alternative Rock με στοιχεία Metal

Skillet Alternative Contemporary Christian 
Rock

Sick Puppies Hard Rock

OneRepublic Pop/ Alternative rock

Decyfer Down Christian Rock

Saint Asonia Rock/ Post Grunge

Crossfade Rock

Korn Alternative Metal

Thousand Foot Krutch Hard Rock

Limp Bizkit Rap Metal

Foo Fighters Alternative Rock

Metallica Heavy Metal

Muse Progressive Rock

Staind Alternative rock

Three days Grace Rock

Πίνακας 2. Συγκροτήματα και η μουσική τους κατάταξη (Breaking Benjamin, 2017, Skillet, 2017, Sick Puppies, 
2017, One Republic, 2017, Decyfer Down, 2017, Saint Asonia, 2017, Crossfade, 2017, Korn, 2017, Thousand 

Foot Krutch, 2017, Limp Bizkit, 2017, Foo Fighter, 2017, Metallica, 2017, Muse,2017, Staind, 2017)

   Ιδιαίτερα χρήσιμος στην έρευνά μου για την ακρόαση μουσικής, παρακολούθησης 
βίντεοκλιπ και συνεντεύξεων, φάνηκε και ο ιστοχώρος YouTube, χώρος όπου επιτρέπεται η 
αποθήκευση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. Στο YouTube εδρεύει και το μουσικό 
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κανάλι VEVO, στο οποίο προβάλλουν τα video clip τους διάφοροι καλλιτέχνες· το κανάλι των 
RED είναι το REDVEVO (2017). Πληροφορίες και νέα για το συγκρότημα και τη δουλειά του 
άντλησα και από το κοινωνικό δίκτυο Twitter· στα σημεία όπου παραθέτω πληροφορίες που 
άντλησα από το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο, δίνω και τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη 
βιβλιογραφία.

   Άλλες ψηφιακές πηγές που χρησιμοποίησα είναι η ιστοσελίδα της SONY Music και της 
θυγατρικής της εταιρείας Provident Label Group, όπου δίνονται πληροφορίες για τους 
καλλιτέχνες με τους οποίους έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Εξυπακούεται πως 
χρησιμοποίησα και την επίσημη ιστοσελίδα των RED και ιστοχώρους και διαδικτυακά 
περιοδικά, όπως για παράδειγμα: τον ιστοχώρο για την Christian μουσική στην Αμερική 
“BREATHE cast”, το διαδικτυακό περιοδικό για τη Hard Rock και την Heavy Metal μουσική 
“Loudwire”, τον ιστοχώρο για μουσική και ταινίες τρόμου “Cryptic Rock” και τον ιστοχώρο 
για χριστιανικά βιβλία, μουσική και ταινίες, Title Trakk. Επιπλέον, χρησιμοποίησα την 
εφαρμογή αναπαραγωγής και αγοράς μουσικής “iTunes”, το διαδικτυακό μουσικό περιοδικό 
“UnRated Magazine”, και την ιστοσελίδα για τη Hard Rock και την Heavy Metal μουσική 
“noisecreep” (βλ. κεφάλαιο 1.1).

   Αναφορικά με την Christian Rock και Metal μουσική, από το άρθρο του Markus Moberg με 
θέμα την «Πολυεθνική Χριστιανική Μέταλ Σκηνή και τη χρήση της ως μέσο έκφρασης μιας 
εναλλακτικής χριστιανικής ταυτότητας» (2007) άντλησα πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να πληρεί ένα συγκρότημα προκειμένουν να μπορεί να χαρακτηριστεί εμπορικά 
ως «christian»(βλ. κεφάλαιο 1.2).

   Στοιχεία για την εθνογραφία του διαδικτύου και τα χαρακτηριστικά της άντλησα από τον 
Kozinets, και συγκεκριμένα από το άρθρο του για την εφαρμογή της εθνογραφίας του 
διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα ως εργαλείο καινοτομίας, στρατηγικής του μάρκετινγκ και 
βαθύτερης κατανόησης των κοινωνικών δικτύων (2010) (βλ. κεφάλαιο 1.4).

   Επιπλέον, βασίστηκα στο άρθρο των John Postill και Sarah Pink σχετικά με την έρευνα στα 
κοινωνικά δίκτυα και τον τρόπο που κινείται ο «ψηφιακός ερευνητής» (Digital Researcher) 
σε μια τέτοια έρευνα (2012). Οι Postill και Pink χρησιμοποίησαν ως δείγμα ακτιβιστές στη 
Βαρκελώνη για να διερευνήσουν τη χρήση του διαδικτύου ως εθνογραφικό πεδίο 
(ethnographic site) (2012). Βοηθητικό για τη φύση των σχέσεων στο Facebook αποδείχθηκε 
και το ομαδικό άρθρο του επικοινωνιολόγου Wang (Wang et al, 2009: 1)και της ομάδας του 
με θέμα τη «διαμόρφωση των εντυπώσεων και τη θέληση έναρξης μιας διαδικτυακής φιλίας 
χρησιμοποιώντας οπτικά στοιχεία» (π.χ. φωτογραφίες). Ειδικότερα για τους κανόνες που 
διέπουν τις σχέσεις των χρηστών του Facebook, πληροφορίες άντλησα από το ομώνυμο 
άρθρο των κοινωνιολόγων Bryant and Marmo (2012) (βλ. κεφάλαιο 1.4).

   Σχετικά με την έννοια της κοινότητας, βασίστηκα αρχικά στο ομώνυμο λήμμα της 
εγκυκλοπαίδειας κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας των Bernard and Spencer 
(2002), το οποίο με οδήγησε σε κείμενα του ανθρωπολόγου Robert Redfield (1960) και της 
κοινωνιολόγου της μουσικής Tia De Nora (2000). Επίσης, αναφέρομαι και στους 
κοινωνιολόγους Graham Crow και Graham Allan (1994) και στη μελέτη τους για την κοινοτική 
ζωή στη Μεγάλη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας 1990. Χρήσιμο αποδείχθηκε και το βιβλίο 
του πολιτισμικού ανθρωπολόγου Andy Bennett Culture and Everyday Life (2005), από το 
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οποίο άντλησα πληροφορίες για την χρήση της μουσικής ως παράγοντα προσωπικής και 
κοινωνικής συγκρότησης του ατόμου στην καθημερινή ζωή.

   Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Bernard και Spencer «στην παραδοσιακή ανθρωπολογία 
μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τρεις ευρείες μεταβλητές από τις οποίες προσδιορίζεται η έννοια 
της κοινότητας: Κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ των ανθρώπων, κοινή εντοπιότητα, κοινό 
κοινωνικό σύστημα ή κοινωνική δομή» (2002: 114). Ωστόσο, ο ανθρωπολόγος Robert 
Redfield στο βιβλίο του “The Little Community and Peasant Society and Culture” υποστήριξε 
ότι η διερεύνηση της έννοιας της κοινότητας θα έπρεπε να μετατοπιστεί από «ένα σύνολο 
σπιτιών και εργαλείων», στη νοητική/ψυχολογική κατάσταση μεμονωμένων ανθρώπων 
(1960: 59).

   Περαιτέρω, οι κοινωνιολόγοι Graham Crow και Graham Allan (1994) στη μελέτη τους για 
την κοινοτική ζωή στη Μεγάλη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρατήρησαν 
σχετικά με τους μουσικούς ότι:

Οι μουσικοί συνδέονταν όχι μόνο μέσα από κοινά σύμβολα αλλά επίσης από τη 
συλλογική εμπειρία του να παίζουν μαζί, και το γεγονός ότι ήταν «συνδεδεμένοι όχι 
μόνο μέσω κοινών απόψεων ή συναισθημάτων αλλά και μέσω κοινωνικών πρακτικών» 
σημαίνει ότι μπορούσαν να «δούνε τον εαυτό τους ως κάποιον ο οποίος μπορεί να 
αντιπροσωπεύει και να βελτιώνει όλη την ‘κοινότητα’ σε δημόσιες εκδηλώσεις», παρά 
το γεγονός ότι προέρχονταν από περιοχές ευρύτερες της άμεσης γειτονιάς τους (Crow 
and Allan, 1994: 140).

Βασισμένη στο παραπάνω απόσπασμα, αναρωτήθηκα αν άραγε ένας τέτοιος τρόπος σκέψης 
προεκτείνεται και στους ακροατές μουσικής και όχι μόνο στους ίδιους τους ερμηνευτές της.

   Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε και ο τρόπος που ο καθένας από τους συμμετέχοντες 
στην έρευνα ανταποκρίνονται στη μουσική των RED και την ενσωματώνουν στην 
καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τον Bennett, οι νεαροί θαυμαστές μπορούν να δείχνουν 
την προσκόλλησή τους σε ένα είδος μουσικής και με τον τρόπο αυτό να οριοθετούν 
ταυτόχρονα τους εαυτούς τους από την ευρύτερη κοινωνία, επειδή «η μουσική πλέον στην 
ουσία χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια ολοένα αυξανόμενη σειρά από διαφορετικούς 
τρόπους ζωής μέσα στη σύγχρονη κοινωνία» (2005: 118). Επίσης, επισημαίνει ότι «η μουσική 
φαίνεται να επιτρέπει ένα νέο είδος αυτο-αναγνώρισης και μας απελευθερώνει από την 
καθημερινή ρουτίνα και τις προσδοκίες που επιβαρύνουν την κοινωνική μας ταυτότητα» 
(Bennett, 2005: 118). Η κοινωνιολόγος της μουσικής Tia De Nora υποστηρίζει ότι «η μουσική 
είναι μια μέθοδος ή πηγή στην οποία στρέφονται οι άνθρωποι με σκοπό να ρυθμίσουν τους 
εαυτούς τους ως αισθητικούς παράγοντες, ως αισθαντικά, σκεπτόμενα και ενεργά όντα στην 
καθημερινή τους ζωή» (2000: 62). 

   Σχετικά με τις μουσικές σκηνές και ειδικότερα με τις διαδικτυακές σκηνές και τα 
χαρακτηριστικά τους βασίστηκα στο βιβλίο των Bennett and Peterson Music Scenes: Local, 
Translocal and Virtual (2004). Επίσης, στηρίχθηκα στην Marjorie D. Kibby (2000) και 
συγκεκριμένα στο άρθρο της για το πώς μια διαδικτυακή σελίδα μπορεί να γίνει ο τόπος 
συνάντησης μιας μουσικής κοινότητας, καθώς και στον René Lysloff (2003, 2003β), ο οποίος 
ασχολήθηκε ερευνητικά με τη μουσική ζωή στο Διαδίκτυο και εξέδωσε από κοινού με την 



12

Leslie C. Gay ένα βιβλίο πάνω στο διαδίκτυο, την τεχνολογική κουλτούρα και τη μουσική 
(2003).

   Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις μουσικές σκηνές ο Andy Bennett και ο Richard Peterson 
διαχωρίζουν τις μουσικές σκηνές σε τρεις κατηγορίες (2004): 

i. «Τοπική (local) σκηνή: σκηνή που προσδιορίζεται από τη γεωγραφική περιοχή
ii. Διατοπική (translocal) σκηνή: ευρέως διασκορπισμένες τοπικές σκηνές που 

βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία γύρω από μία διακριτή φόρμα μουσικής και 
lifestyle

iii. Εικονική (virtual) σκηνή: η εικονική σκηνή απαρτίζεται από ανθρώπους που είναι 
διασκορπισμένοι σε διάφορα μέρη γεωγραφικά και δημιουργούν την αίσθηση μίας 
σκηνής μέσω του διαδικτύου» (Bennett and Peterson, 2004: 6).

   Αναλυτικότερα, για την εικονική σκηνή υπογραμμίζουν ότι «η εικονική σκηνή ελέγχεται σε 
μεγάλο βαθμό από τους θαυμαστές, καθώς περιλαμβάνει άμεση διαπροσωπική διαδικτυακή 
επαφή ανάμεσα στους θαυμαστές» (Bennett and Peterson, 2004: 11). Στη μελέτη τους 
βρήκαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι στην πραγματικότητα υπεύθυνοι για την επικοινωνία 
μιας εικονικής σκηνής είναι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων (Bennett and Peterson, 2004: 
192). Διαπίστωσαν ότι  μία εικονική σκηνή χαρακτηρίζεται από έναν πυρήνα ανθρώπων που 
συμμετέχουν ενεργά και συχνά, και από μέλη που συνήθως παρακολουθούν τις συζητήσεις 
(lurkers) και σπανιότερα σχολιάζουν και συμμετέχουν (Bennett and Peterson, 2004: 193). 
Σημαντικό συνεκτικό στοιχείο φάνηκε να είναι η γνωριμία των μελών από κοντά, με αφορμή 
το μουσικό φεστιβάλ που αντιπροσώπευε το είδος της μουσικής της εν λόγω κοινότητας, 
αλλά και οι συναντήσεις πριν και μετά τις συναυλίες. Λόγου χάρη, το πάρτι που έγινε στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε ένα από τα μέλη της διαδικτυακής κοινότητας μετά από 
συναυλία του συγκροτήματος, έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους που γνωρίζονταν 
διαδικτυακά να γνωριστούν και από κοντά (Bennett and Peterson, 2004: 198). 

   Επιπλέον, οι προαναφερθέντες ερευνητές βρήκαν ότι «μια διαδικτυακή σκηνή 
επικεντρώνεται στις αντιδράσεις των θαυμαστών και όχι στη δημιουργία και το βίωμα της 
μουσικής, αλλά παρόλα αυτά είναι σε θέση να επηρεάζει και να διαμορφώνει την ανάπτυξη 
της αντίστοιχης μουσικής σκηνής» (Bennett and Peterson, 2004: 201). Επίσης, παρατήρησαν 
ότι μια διαδικτυακή σκηνή  δημιουργείται πολύ εύκολα και μπορεί να διατηρηθεί «ζωντανή» 
για αρκετό καιρό, αλλά «είναι αδύνατο να πει κανείς αν θα είχε διατηρηθεί τόσο καιρό αν 
δεν υπήρχαν ευκαιρίες για τη δημιουργία και ανανέωση των προσωπικών σχέσεων» (Bennett 
and Peterson, 2004: 202).

   Ο René Lysloff, στο άρθρο του Musical Life in the Softcity, έδειξε ότι οι διαδικτυακές 
μουσικές κοινότητες αποτελούν έναν τόπο όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να επικοινωνούν 
άμεσα με τους θαυμαστές τους (2003β: 59). Παρατήρησε επίσης πως «όταν πάρουμε στα 
σοβαρά τέτοιες συλλογικότητες και αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα την οποία μπορούν 
να αντιπροσωπεύσουν στις κοινωνικές σχέσεις που παράγουν, τότε ίσως τελικά 
καταλάβουμε τι συνιστά μία κοινότητα» (Lysloff, 2003β: 59) . 

   Συμπερασματικά, στο κεφάλαιο αυτό φαίνεται πως η διαδικτυακή ή εικονική μουσική 
κοινότητα είναι ένα σημαντικό είδος κοινότητας, το οποίο πολλές φορές βρίσκεται σε 
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αλληλεπίδραση με τον «έξω» κόσμο και συγκεκριμένα τις παραδοσιακές μουσικές 
κοινότητες. Επίσης, γίνεται κατανοητό ότι μια διαδικτυακή μουσική κοινότητα μπορεί να 
επηρεάσει και να εμπλουτίσει και το περιεχόμενο της ίδιας της έννοιας της κοινότητας.
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1.4. Ερευνητικό Eρώτημα και Μεθοδολογία

Σύμφωνα με τους εθνομουσικολόγους R. Lysloff και L. C. Gay «είναι η δουλειά του 
εθνομουσικολόγου [...] να αναλύσει και να εξηγήσει τις κοινωνικές διαπραγματεύσεις που 
εμπλέκονται με τις παγκόσμιες διασταυρώσεις -και τις τοπικές κατανοήσεις- των μουσικών 
του κόσμου [...]» (Lysloff and Gay, 2003: 18). Στα προηγούμενα κεφάλαια, ανέφερα τα 
χαρακτηριστικά που αρχικά μου κίνησαν το ενδιαφέρον, αρκετά ώστε να θελήσω να 
ασχοληθώ με το συγκρότημα RED. Η κατάταξη των RED στα Christian ροκ συγκροτήματα και 
η υπόνοια ότι ένα μεγάλο μέρος των ακροατών αδιαφορεί για την κατάταξη αυτή, το 
δυναμικό άκουσμα των τραγουδιών, το γεγονός ότι το συγκρότημα είναι δημοφιλές στην 
Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, με ώθησαν να ασχοληθώ ερευνητικά με αυτό. Πιο 
συγκεκριμένα, ήθελα να ασχοληθώ με Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους θαυμαστές των RED, 
ωθούμενη από την παρατήρηση πως ένα αμερικάνικο συγκρότημα έχει κοινό αρκετά 
υπολογίσιμο στην Ευρώπη, ώστε να έρθει για περιοδεία (βλ. Κεφάλαιο 2.4). Ερωτήματα που 
αρχικά ήθελα να εξετάσω ήταν:

 πόση σημασία έχει τελικά η εμπορική κατάταξη του συγκροτήματος για τους 
ακροατές;

 ποια στοιχεία κάνουν το συγκρότημα αγαπητό;
 πόσο ενθουσιασμένοι («πωρωμένοι» κατά το κοινώς λεγόμενο) μπορεί να είναι οι 

ακροατές και πώς αντικατοπτρίζεται αυτό στην καθημερινότητά τους;
 επηρεάζει τη σχέση των Ευρωπαίων ακροατών με το συγκρότημα το γεγονός ότι 

εμπορικά δεν είχε ως “target group” Ευρωπαίους ακροατές;
 πώς «καταναλώνουν» οι ακροατές τη μουσική αυτή;

   Η έρευνά μου είναι ποιοτική. Προσδιορίζεται ως εθνογραφία του διαδικτύου και στηρίζεται 
σε συμμετοχική παρατήρηση και στη χρήση οδηγού με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ακόμα, 
είναι μία εθνογραφική έρευνα με αυτοεθνογραφικά στοιχεία και σχετίζεται με την οίκοι 
ανθρωπολογία. Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας βασίστηκα στον οδηγό εθνογραφικής 
έρευνας της εθνομουσικολόγου Simone Krüger (2009), ο οποίος σχεδιάστηκε για φοιτητές.

   Είναι γνωστό στους εθνογράφους ότι «η αυτοεθνογραφία ορίζεται ως μία φόρμα 
προσωπικής διήγησης που τοποθετεί το άτομο μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο» (Burdell και 
Swadener, 1999: 22). Στην αυτοεθνογραφία ή αυτοβιογραφική εθνογραφία, η αφήγηση 
γίνεται από προσωπική σκοπιά (Burdell και Swadener, 1999: 23) και «κατά κανόνα 
παρουσιάζει τις πράξεις και τις διαδράσεις από την σκοπιά του συγγραφέα» (Murhy και 
Dingwall, 2001: 345). Επομένως, η παρούσα έρευνα είναι αυτοεθνογραφική, καθώς η 
γράφουσα είναι ταυτόχρονα μέρος του δείγματος, δηλαδή υποκείμενο της έρευνας, και η 
ερευνήτρια που διεξήγαγε την έρευνα. Το πρόσωπο που έχει τη δυνατότητα να κάνει μια 
αυτοεθνογραφία, «μπορεί να είναι τόσο ο ανθρωπολόγος, όσο και κάποιος άλλος» και η 
αυτοεθνογραφία είτε να έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, είτε να περιγράφει μια ομάδα της 
οποίας μέλος είναι ο εθνογράφος (Wong, 2014: 301-302). 

   Η αυτοεθνογραφία είναι συγγενική με την οίκοι ανθρωπολογία, η οποία ορίζεται ως «η 
μελέτη του οικείου “πολιτισμού” του ανθρωπολόγου, τη μελέτη δηλαδή κοινωνικών και 
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πολιτισμικών ομάδων που ζουν στο ίδιο στενό ή ευρύτερο πλαίσιο με αυτό στο οποίο ζει και 
εργάζεται ο εθνογράφος» (Γκέφου-Μαδιανού, 1998: 366). Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η 
θέση του εθνογράφου σε μια τέτοια έρευνα, δεν έχει σαφή όρια και πως «οι ρόλοι που 
διαμορφώνουν τη σχέση μεταξύ ερευνητή και ερευνώμενου είναι ιδιαίτερα σύνθετοι, 
διατεμνόμενοι, ακόμα και αλληλεπικαλυπτόμενοι» (Wong, 2014: 291). 

   Η παρούσα έρευνα μελετά μία διαδικτυακή κοινότητα, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο τόσο 
για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, όσο και για την άντληση υλικού για το 
συγκρότημα, και επομένως έχει τα χαρακτηριστικά μίας εθνογραφίας του διαδικτύου. Γενικά 
για την εθνογραφία του διαδικτύου, η Hine δηλώνει ότι είναι «μια προσαρμοστική 
εθνογραφία η οποία στόχο έχει να να προσαρμόζεται στις συνθήκες μέσα στις οποίες 
βρίσκεται» (Hine, 2000: 65). Ο ανθρωπολόγος Kozinets χρησιμοποιεί τον όρο «Netnography» 
για την εθνογραφία του διαδικτύου και την ορίζει ως εξής: 

Η εθνογραφία του διαδικτύου είναι διαδικτυακή, ή τεχνολογικά δικτυωμένη, 
εθνογραφία. Η εθνογραφία του διαδικτύου είναι εθνογραφία προσαρμοσμένη στις 
πολυπλοκότητες του  σύγχρονου, τεχνολογικά διαμεσολαβημένου κοινωνικού κόσμου 
μας (Kozinets, 2010: 3).

Ο ίδιος, αναφέρει επίσης πως «η εθνογραφία του διαδικτύου ακολουθεί έξι 
αλληλεπικαλυπτόμενα βήματα: ο σχεδιασμός της έρευνας, η είσοδος σε αυτή, η συλλογή των 
δεδομένων, η ερμηνεία, η εξασφάλιση ηθικών προδιαγραφών  και η παρουσίαση της 
έρευνας» (Kozinets, 2010: 1). Η παρούσα έρευνα ακολούθησε όλα τα βήματα, όπως θα φανεί 
στις επόμενες παραγράφους.

   Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά την εθνογραφία του διαδικτύου ο Timothy Cooley και η ομάδα 
του υπογραμμίζουν ότι «για μας η εικονική (virtual) επιτόπια έρευνα είναι ένα μέσο μελέτης 
πραγματικών ανθρώπων. Στόχος της δεν είναι η μελέτη ενός διαδικτυακού "κειμένου", αλλά 
ακριβώς όπως ισχύει (γενικά) για τους εθνομουσικολόγους το αντικείμενο μελέτης είναι οι 
άνθρωποι που παράγουν μουσική, όχι αποκλειστικά το μουσικό αντικείμενο» (Cooley and al, 
2008: 91). Ο René Lysloff περιγράφει τη δουλειά του εθνογράφου του διαδικτύου ως μία 
«μοναχική δουλειά μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή» (2003: 235), αλλά είναι γεγονός ότι 
πλέον μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας περιλαμβάνει τη χρήση της τεχνολογίας, 
οπότε είναι πολύ πιθανό ο σημερινός εθνογράφος να μην εκλαμβάνει τη δουλειά του ως 
μοναχική.

   Σύμφωνα με τον John Postill και τη Sarah Pink, «είναι σημαντικό να μπορεί να δει κανείς 
πώς η διαδικτυακή πορεία του ερευνητή αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς του και 
εξαρτάται τόσο από την πλοήγησή του στα περιβάλλοντα των κοινωνικών δικτύων [...], όσο 
και από τη συμμετοχή του σε ομάδες διαδικτυακές και “της πραγματικής ζωής” (real life) με 
πραγματικούς, εμπειρικούς τρόπους» (2012: 132). Για παράδειγμα, στη δική τους έρευνα 
αυτό σημαίνει ότι μελέτησαν «χαρακτηριστικά της δραστηριότητας και της κοινωνικότητας 
στα κοινωνικά δίκτυα που εκτείνονται από το διαδίκτυο μέχρι την “πραγματική ζωή”, που 
έχουν όμως συνέπειες σε άλλες περιστάσεις, είτε διαδικτυακές είτε πρόσωπο με πρόσωπο» 
(Postill and Pink, 2012: 125).
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   Έχοντας κατά νου, λοιπόν, κάποια γενικά ζητήματα τα οποία ήθελα να εξετάσω, ξεκίνησα 
να καθορίσω το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Αρχικά, αναζήτησα ιστοσελίδες και 
ιστολόγια θαυμαστών του συγκροτήματος, δηλαδή “fan pages” και “fan blogs”. Ορμώμενη 
από τις επίσημες σελίδες και τα επίσημα προσωπικά προφίλ των μελών του συγκροτήματος 
στα κοινωνικά δίκτυα, σελίδες που ήδη παρακολουθούσα, βρήκα σελίδες στο Facebook και 
το Twitter οι οποίες ήταν δημιουργημένες από θαυμαστές του συγκροτήματος και 
απευθύνονταν επίσης σε θαυμαστές και ξεκίνησα να τις ακολουθώ. Σχετικό ιστολόγιο δεν 
βρήκα. Ανάμεσα στις σελίδες ήταν και εκείνη των Ιταλών θαυμαστών “RED Italy” στο 
Facebook, η οποία ήταν και η πιο κοντινή «γεωγραφικά» στην Ελλάδα. Αντίστοιχη ελληνική 
σελίδα δεν υπάρχει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω πως το σύνολο των θαυμαστών 
των RED αποκαλείται REDNation, ανεξαρτήτου εθνικότητας. Δηλαδή, η σελίδα RED Italy και 
άλλες εθνικές ομάδες και σελίδες των φαν, όλες θεωρούνται μέρος του ευρύτερου 
REDNation.

   Αποφάσισα έτσι να ασχοληθώ με τους Έλληνες και τους Ιταλούς θαυμαστές του 
συγκροτήματος, θέλοντας να δω ποιες ομοιότητες και διαφορές υπάρχουν  στις δύο αυτές 
κοινότητες, καθώς είμαστε και οι δύο λαοί Μεσογειακοί, γείτονες, ο καθένας με τα δικά του 
χαρακτηριστικά. Επίσης, και οι δύο λαοί έχουμε ιστορικά χριστιανικό υπόβαθρο, αλλά 
διαφορετικού δόγματος, καθώς το κυρίαρχο χριστιανικό στοιχείο στην Ιταλία είναι το 
καθολικό, ενώ στην Ελλάδα το ορθόδοξο. ‘Ημουν περίεργη να διερευνήσω αν παίζει κάποιο 
ρόλο το χριστιανικό υπόβαθρο καθενός στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη μουσική αυτή, 
δεδομένου του γεγονότος ότι οι RED απευθύνονται κατά κύριο λόγο στο αμερικάνικο κοινό 
και στην Αμερική η πλειοψηφία των χριστιανών ανήκει σε παρακλάδια του προστεσταντικού 
χριστιανισμού.

   Όπως και ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, έτσι και εγώ ξεκίνησα με σκοπό να κάνω μια 
διαδικτυακή εθνογραφική έρευνα που να επικεντρώνεται στο διαδικτυακό λόγο (Discourse-
Centred Online Ethnography), με σκοπό, ανάμεσα στα άλλα, «να χαρτογραφήσω την 
αμεσότητα των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα "offline" γεγονότα όπου και 
αν υπάρχουν» (2008: 3). Έτσι, αφού έγινα μέλος στη σελίδα των Ιταλών φαν, έστειλα 
αιτήματα φιλίας σε διάφορα μέλη της σελίδας, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα προσωπικό 
μήνυμα στον καθένα. Στο μήνυμα έδωσα το όνομά μου, συστήθηκα ως φοιτήτρια μουσικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, εξήγησα ότι εκπονώ την πτυχιακή μου 
εργασία πάνω στους RED και πως με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψη των ακροατών. Στη 
συνέχεια του μηνύματος ρωτούσα τον αποδέκτη αν ενδιαφέρεται να μου απαντήσει σε 
κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τους RED, διευκρινίζοντας ότι δεν θα είναι απαιτητικές, απλά 
θα κάνουμε μία χαλαρή συζήτηση σχετικά με ένα συγκρότημα που και οι δύο αγαπάμε. 

  Σε αυτό το σημείο, ως σχετική αναφορά, θα ήθελα να παραθέσω την Liav Sade-Beck (2004: 
47), η οποία στο άρθρο της για την εθνογραφία του διαδικτύου αναφέρει ότι: 

Η εθνογραφία των [διαδικτυακών] μελετών βασίζεται κυρίως σε ανάλυση κειμένων και 
συνομιλιών ή σε διαδραστικές διαδικτυακές μελέτες ως συμμετοχικός παρατηρητής∙ 
συνεντεύξεις και καταγραφή ενεργειών σε ομάδες επικοινωνίας του Διαδικτύου όπως 
φόρουμ και κοινότητες που παρέχουν καθαρότερα σύνορα στον ερευνητή της ποιοτικής 
έρευνας (Sade-Beck, 2004: 47).
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Στην παρούσα έρευνα, δεν βασίστηκα σε φόρουμ ή συζητήσεις στην σελίδα των Ιταλών φαν, 
ούτε σε ανάλυση κειμένων και συνομιλιών, καθώς η κίνηση είναι περιορισμένη, δεν γίνονται 
συχνά αναρτήσεις και, όταν γίνονται, συνήθως δεν ακολουθούν συζητήσεις αλλά απλά 
επαινετικά (κατά κύριο λόγο) σχόλια. Επομένως, πολύ νωρίς έγινε ξεκάθαρο ότι θα ήταν 
απαραίτητο να βασιστώ σε προσωπικές συνομιλίες με τους συμμετέχοντες στην έρευνα. 

   Όσον αφορά στη γλώσσα με την οποία επικονωνήσαμε εγώ και οι Ιταλοί θαυμαστές, είναι 
τα αγγλικά. Τις μεταφράσεις των ερωτήσεων στα αγγλικά τις έκανα μόνη μου, όπως και τις 
μεταφράσεις των απαντήσεών τους. Η γλώσσα και στις δύο περιπτώσεις είναι η 
καθομιλουμένη αγγλική. Η σελίδα RED Italy προφανώς είναι στα ιταλικά, αλλά η αυτόματη 
μετάφραση της Google με βοήθησε να καταλαβαίνω το περιεχόμενο σε γενικές γραμμές. 
Αργότερα, επιβεβαίωσα το ακριβές περιεχόμενο των αναρτήσεων που με ενδιέφεραν με τη 
βοήθεια ενός ιταλόφωνου γνωστού μου.

   Κάποιοι από τους Ιταλούς θαυμαστές που προσέγγισα αποδέχτηκαν το αίτημα φιλίας μου, 
αλλά δεν απάντησαν στο συνοδευτικό μήνυμα. Μία κοπέλα έδειξε ενδιαφέρον, αλλά μου 
εξήγησε ότι τα αγγλικά της δεν είναι σε καλό επίπεδο και τελικά δεν απάντησε στο 
ερωτηματολόγιο. Μία άλλη κοπέλα δήλωσε ότι τα αγγλικά της είναι χαμηλού επιπέδου και 
δεν θα μπορούσε, αλλά μου είπε ότι είναι μισή Γαλλίδα· μετέφρασα τις ερωτήσεις στα 
γαλλικά, αλλά δεν απάντησε ποτέ, παρά τις προτροπές μου. Εν τέλει, τα παιδιά που 
απάντησαν στις ερωτήσεις μου ήταν ο Andrew, ο δημιουργός και διαχειριστής της εν λόγω 
σελίδας· η αδερφή του Alessandra· ο Antonio και ο ξάδερφός του (ακόμα δεν ξέρω το όνομά 
του! Η επικοινωνία έγινε μέσω του Antonio)· η Gilda, ο Giovanni και ο Mattia. Επιπλέον, στην 
έρευνα συμμετείχαν και δυο Ιταλοί συμπαίκτες μου από ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ο 
Shometsu και η Eudoline· επιθυμία τους ήταν να αναφέρομαι σε αυτούς με τα παρατσούκλια 
που χρησιμοποιούσαν στο παιχνίδι. Οι περισσότεροι Ιταλοί συμμετέχοντες διανύουν τη 
δεκαετία των είκοσι χρόνων, με εξαίρεση τον Shometsu, ο οποίος τον καιρό που συμπλήρωσε 
το ερωτηματολόγιο ήταν δεκαεφτά χρονών.

   Ταυτόχρονα με την αναζήτηση Ιταλών θαυμαστών των RED, ανακοίνωσα  στο προφίλ μου 
και στη σελίδα των συμφοιτητών μου στο Facebook ότι εκπονώ πτυχιακή έρευνα πάνω στους 
RED, καλώντας θαυμαστές να επικοινωνήσουν μαζί μου αν ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος. 
Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκε ο Χρήστος και μια συμφοιτήτριά μου, η Άντα. Κάποιοι 
φίλοι φιλοτιμήθηκαν και προώθησαν το κάλεσμά μου, αλλά καθώς το συγκρότημα δεν είναι 
γνωστό στην Ελλάδα, δεν υπήρξε άλλη ανταπόκριση στο κάλεσμα. Ο Γιώργος-Νεκτάριος είναι 
ο σύζυγός μου, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα διατηρεί ιστολόγιο κοινωνικοπολιτικού και 
θεολογικού ενδιαφέροντος (Ιστολογικόν σημειωματάριον φιλαλήθους, 2017) και έχει 
ιδρύσει ένα ιστολόγιο για τη χριστιανική ροκ και μέταλ μουσική (Χριστιανικό ροκ και μέταλ, 
2017). Επίσης, παρακολουθεί διάφορες σελίδες για τη ροκ και τη μέταλ μουσική· σε μία από 
αυτές, στο Facebook, συνάντησε έναν Έλληνα χρήστη φαν των RED, ο οποίος και δέχτηκε να 
πάρει μέρος στην έρευνα· αυτός είναι ο Μένιος. 

   Οι υπόλοιποι Έλληνες που πήραν μέρος στην έρευνα δεν έχουν προφίλ στο Facebook, είναι 
φίλοι μου στην πραγματική ζωή ή φίλοι φίλων. Αυτοί είναι ο Θανάσης, η Ελένη, ο Φώτης, ο 
Γιάννης ο κιθαρίστας και η μαθήτριά του η Τίνα. Όπως ανέφερα παραπάνω, μέρος του 
δείγματος είμαι και εγώ. Οι περισσότεροι Έλληνες συμμετέχοντες είναι ηλικίας 20-30, εκτός 
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από την Τίνα, η οποία τον καιρό που συμμετείχε στην έρευνα ήταν μαθήτρια Γυμνασίου, και 
τον Γιώργο-Νεκτάριο και τον Χρήστο, οι οποίοι είναι 30-35 χρονών.

   Αφού εξασφάλισα Έλληνες και Ιταλούς θαυμαστές των RED που ήταν πρόθυμοι να πάρουν 
μέρος στην έρευνα, κατέγραψα τα ζητήματα και τα στοιχεία που ήθελα να διερευνήσω.

Συνέταξα λοιπόν το εξής ερωτηματολόγιο:

1) Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με το συγκρότημα των RED; Έγινε μέσω κάποιου 
Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, μέσω κάποιας διαδικτυακής σελίδας ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, μέσω μουσικής διαδικτυακής σελίδας (youtube, itunes, Spotify, διαδικτυακό 
ραδιόφωνο), από κάποιον φίλο/γνωστό σας, ή με κάποιο άλλο τρόπο;

2) Ποιες ήταν οι πρώτες σας εντυπώσεις από το συγκρότημα;

3) Σας θύμισε κάποιο γνωστό σας συγκρότημα ή άλλον καλλιτέχνη και, αν ναι, ποιον;

4) Ποιο ήταν το στοιχείο ή τα στοιχεία που σας προσέλκυσαν αρκετά, ώστε να 
συνεχίσετε να ακούτε τη μουσική τους;

5) Πού και πώς ακούτε την μουσική των RED; Την αγοράζετε και, αν ναι, σε ποια μορφή;

6) Αγοράζετε/κατέχετε προϊόντα του συγκροτήματος (π.χ. ρουχισμός, κ.λπ.);

7) Είστε μέλος σε κάποια ιστοσελίδα fan του συγκροτήματος; π.χ. την επίσημη 
ιστοσελίδα των Ιταλών φαν στο facebook;

8) Γνωρίζετε/σχετίζεστε με άλλους fan του συγκροτήματος; Οnline ή στην πραγματική 
ζωή;

9) Αν ναι, πώς γνωριστήκατε; 

10) Συμμετέχετε σε κάποιο άλλο fan club/ιστοσελίδα ή ιστολόγιο άλλου συγκροτήματος;

11) Επικοινωνείτε/σχετίζεστε με άλλους fan των RED από άλλες χώρες/πόλεις και, αν ναι, 
με ποιον τρόπο;

12) Υπάρχουν θέματα ή βιώματα στη μουσική των RED με τα οποία νιώσατε να 
σχετίζεστε προσωπικά;

13) Θεωρείτε τους RED ένα από τα αγαπημένα σας συγκροτήματα; Αν ναι, γιατί;

14) Βρίσκετε ότι οι RED έχουν κάποια σχέση με την τοπική ή εθνική σας κουλτούρα ή 
παράδοση; Αν ναι, ποια είναι αυτή;

15) Έχετε πάει σε κάποια συναυλία των RED; Αν ναι, ποια ήταν η εμπειρία σας απ' αυτήν;

16) Έχετε γνωρίσει από κοντά τα μέλη του συγκροτήματος;

17) Οι RED σας ενδιαφέρουν ως Christian Rock/Metal συγκρότημα; Δηλαδή σας αγγίζει 
το χριστιανικό στοιχείο που εκφράζεται στη μουσική τους;



19

18) Αν ναι, έχοντας μεγαλώσει σε μια χώρα όπου κυρίαρχο χριστιανικό στοιχείο είναι το 
ορθόδοξο, πού και πώς νιώθετε να διαφοροποιείστε από το συγκρότημα που ανατράφηκε 
και απευθύνεται κυρίως στο προτεσταντικό/μη δογματικό1 χριστιανικό αμερικάνικο κοινό;

Στην τελευταία ερώτηση, αντικατέστησα τη λέξη «ορθόδοξο» με τη λέξη «καθολικό» για τους 
Ιταλούς συμμετέχοντες. 

   Προτού στείλω τα ερωτηματολόγια, ρώτησα τους συμμετέχοντες τι τους βολεύει καλύτερα: 
να τους στείλω τα ερωτηματολόγια και να απαντήσουν; να κλείσουμε ραντεβού για να 
μιλήσουμε στο Skype ή για μια χαλαρή [γραπτή] συζήτηση στο Facebook; Οι περισσότεροι 
προτίμησαν να τους δώσω το ερωτηματολόγιο και να μου στείλουν τις απαντήσεις αργότερα. 
Πρακτικά, αποδείχτηκε ότι το «αργότερα» σήμαινε μέχρι και κάποιους μήνες, αφού τα 
περισσότερα ερωτηματολόγια στάλθηκαν τον Ιούνιο του 2016 και το τελευταίο που 
παρέλαβα συμπληρωμένο ήταν τον Ιανουάριο του 2017. Με το Χρήστο και τον Andrew 
κανονίσαμε συνέντευξη· η συνέντευξη με το Χρήστο πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 
2016, ενώ η συνέντευξη με τον Andrew τελικά ακυρώθηκε, διότι για προσωπικούς λόγους 
συνέχεια την ανέβαλλε, μέχρι που μου έστειλε τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο 
γραπτά. Ωστόσο, εκτίμησα το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα ενδελεχής και αναλυτικός στις 
απαντήσεις του, ως αντιστάθμισμα στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη.

   Αφού έλαβα όλες τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και απάντησα γραπτά και τις δικές 
μου, ξεκίνησα την επεξεργασία του υλικού. Αρχικά, αντέγραψα τις απαντήσεις χειρόγραφα, 
έτσι ώστε να μελετήσω λεπτομερώς και να εμπεδώσω γρηγορότερα τις απαντήσεις καθενός 
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Έτσι σε λευκές κόλλες χώρισα τρεις στήλες, μία μικρή 
αριστερά, μία μικρή δεξιά και μία μεγάλη στο κέντρο. Αριστερά έγραφα τις ερωτήσεις, είτε 
ολόκληρες, είτε συνθηματικά χρησιμοποιώντας δυο-τρεις λέξεις κλειδιά για κάθε ερώτηση, 
είτε απλά τον αριθμό της ερώτησης (βλ. Εικόνα 2). Στη μεσαία στήλη αντέγραψα τις 
απαντήσεις των ερωτώμενων· στην περίπτωση του Χρήστου, στη μεσαία στήλη έγραψα την 
απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης. Στη συνέχεια, ξαναδιάβασα προσεκτικά τις 
απαντήσεις και προσπάθησα να κωδικοποιήσω τα δεδομένα μου, σύμφωνα πάντα με τη 
μέθοδο που προτείνει η Krüger (2009). Οπότε στη δεξιά στήλη έγραψα τα καίρια σημεία, την 
ουσία κάθε απάντησης, και ενίοτε φράσεις αξιοσημείωτες (βλ. Εικόνα 2).

1 Μη δογματικές ονομάζονται οι εκκλησίες που δεν ταυτίζονται με κανένα από τα δόγματα των 
υπόλοιπων χριστιανικών εκκλησιών. Υπάρχουν κυρίως στις Η.Π.Α. και αποστασιοποιούνται από τις 
ορθόδοξες, καθολικές, προτεσταντικές κ.ά. χριστιανικές εκκλησίες.
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Εικόνα 3. Πρώτο στάδιο επεξεργασίας του εθνογραφικού υλικού

   Κατόπιν, πήρα άλλες καθαρές κόλλες, αντιστοίχισα μία κόλλα σε κάθε συμμετέχοντα στην 
έρευνα και χώρισα κάθε σελίδα στη μέση κατακόρυφα. Μετέφερα τα περιεχόμενα της δεξιάς 
στήλης (από την επεξεργασία που περιέγραψα παραπάνω) στην αριστερή μεριά της 
καινούργιας κόλλας. Επεξεργάστηκα εκ νέου το υλικό μου και στη δεξιά στήλη της 
καινούργιας κόλλας κατέγραψα κωδικοποιημένα τον πυρήνα κάθε απάντησης, με τρόπο που 
να φαίνεται ξεκάθαρα η απάντηση σε κάθε ερώτηση, ακόμα και μονολεκτικά (βλ. Εικόνα 3), 
αν αυτό ήταν δυνατό. 

Εικόνα 4. Δεύτερο στάδιο επεξεργασίας του εθνογραφικού υλικού

   Από τη διαδικασία κωδικοποίησης, προέκυψε ότι όλο το υλικό υπάγεται σε τέσσερεις 
ευρύτερες θεματικές κατηγορίες. Με βάση αυτές τις κατηγορίες που προέκυψαν από το 
υλικό της επεξεργασίας των εθνογραφικών δεδομένων, διαρθρώνεται το δεύτερο μέρος της 
εργασίας. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες είναι:
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1. Τεχνολογικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι θαυμαστές για την ακρόαση και αγορά 
μουσικής των RED, για την ενημέρωσή τους και παρακολούθηση του συγκροτήματος, 
καθώς και για την επικοινωνία με άλλους φαν

2. Ζητήματα προσωπικής παιδείας, προσωπικού γούστου και ενδιαφερόντων, 
πολιτισμικής παιδείας (τοπικής/εθνικής) και θρησκευτικότητας

3. Τρόποι με τους οποίους ανταποκρίνεται ο καθένας προσωπικά στη μουσική των RED 
και πώς αυτή εντάσσεται στην καθημερινότητά του

4. Η εμπειρία του Live

   Για κάθε μια από τις τέσσερις αυτές ενότητες συγκέντρωσα εκ νέου το υλικό σε καινούργιες, 
λευκές κόλλες, όπου κατέγραψα τις σχετικές απαντήσεις που έδωσε ο καθένας από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα (βλ. Εικόνα 4). Έτσι είχα συγκεντρωμένο το υλικό για κάθε 
ενότητα σε μία κόλλα χαρτί και ανέτρεχα στις αναλυτικές απαντήσεις των συμμετεχόντων 
μόνο όταν ήταν αναγκαίο να προσδιορίσω κάτι. Σε όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας 
χρησιμοποιούσα κάποιες καρτέλες, στις οποίες πρόχειρα σημείωνα προσωπικές 
παρατηρήσεις· κάποιες από αυτές ενσωματώθηκαν στο κείμενο και κάποιες όχι (βλ. Εικόνα 
5). 

Εικόνα 5. Τρίτο στάδιο επεξεργασίας του εθνογραφικού υλικού
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Εικόνα 6. Καρτέλες με πρόχειρες σημειώσεις

   Η συνολική διαδικασία αυτή της αντιγραφής και απομαγνητοφώνησης του υλικού, της 
επεξεργασίας, της κωδικοποίησης, της εύρεσης θεματικών κατηγοριών και η αναλυτική 
καταγραφή, ο σχολιασμός και η ερμηνεία του υλικού διήρκησε τέσσερεις περίπου μήνες.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Παρουσίαση και σχολιασμός του εθνογραφικού υλικού

Στο δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας παρουσιάζω το υλικό της παρούσας εθνογραφικής 
έρευνας, χωρισμένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Το κεφάλαιο 2.1 πραγματεύεται τα 
media, δηλαδή τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για να ακούν και 
να αγοράζουν τη μουσική των RED, αλλά επίσης τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media). 
Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 2.2 αναλύονται τα ζητήματα παιδείας, πολιτισμού και 
θρησκευτικότητας, όπως τα εκφράζουν οι συμμετέχοντες. Στο κεφάλαιο 2.3 συζητώ το πώς 
ενσωματώνει ο κάθε θαυμαστής τους RED στη ζωή του και σε ποιο βαθμό νιώθει 
ναταυτίζεται μαζί τους. Τέλος, στο κεφάλαιο 2.4 περιγράφω την εμπειρία του Live, όπως την 
εξέφρασαν όσοι από τους συμμετέχοντες τη βίωσαν.
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2.1. Media

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζω τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που έχουν να κάνουν με 
τα media, δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα τεχνολογικά μέσα που 
χρησιμοποιούν οι ακροατές για να ακούν ή/ και να αγοράζουν τη μουσική των RED. 

   Οι περισσότεροι Ιταλοί συμμετέχοντες ακούνε τη μουσική στον Η/Υ ή στο κινητό τους 
τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας ιστοχώρους όπως το YouTube και το Spotify. Ορισμένοι 
χρησιμοποιούν αρχεία mp3, τα οποία είναι είτε αγορασμένα από το iTunes, είτε 
κατεβασμένα πειρατικά από προγράμματα μετατροπής αρχείων από YouTube σε mp3. Τα 
αρχεία αυτά τα γράφουν σε CD ή τα περνάνε στο iPod ή σε στικάκι usb, το οποίο συνδέουν 
στον αναπαραγωγέα μουσικής του αυτοκίνητου. Οι περισσότεροι έχουν αγοράσει CD 
αυθεντικά του συγκροτήματος από το Amazon, καθώς οι RED δεν είναι πολύ γνωστοί στην 
Ιταλία και τα album τους δεν κυκλοφορούν στα δισκοπωλεία. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του Mattia, ο οποίος είναι ο μόνος που ακούει μουσική και σε web radio, απ’ 
όπου και έμαθε για το συγκεκριμένο συγκρότημα. 

   Περίπου οι μισοί Ιταλοί συμμετέχοντες γνώρισαν το συγκρότημα μέσω κάποιου γνωστού 
τους, είτε στην «πραγματική ζωή» (“in real life”) από φίλους ή συγγενείς, είτε από 
διαδικτυακούς φίλους. Για παράδειγμα η Eudoline έμαθε για τους RED από εμένα και τον 
Shometsu· και οι τρεις παίζουμε μαζί ένα διαδικτυακό παιχνίδι και συμμετέχουμε στην ίδια 
ομάδα. Σε αυτό ο Shometsu και εγώ ανταλλάσσουμε συχνά μουσική στο κοινό για όλη την 
ομάδα chat, ενώ και η Eudoline παρακολουθεί τα τραγούδια που προτείνουμε ο ένας στον 
άλλο. Έτσι ξεκίνησε να ακούει και αυτή RED! Οι υπόλοιποι Ιταλοί συμμετέχοντες γνώρισαν 
τους RED μέσα από την ενασχόλησή τους με άλλα συγκροτήματα ή ενδιαφέροντα. Δηλαδή, 
ορισμένοι είδαν κάποιο τραγούδι τους στα προτεινόμενα του YouTube, ενώ άλλοι έμαθαν 
για τους RED από τη συνεργασία τους με το συγκρότημα Breaking Benjamin (βλ.κεφάλαιο 
1.1) ή από το παιχνίδι Splinter cell, στο οποίο χρησιμοποιείται ως soundtrack το τραγούδι Let 
Go. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Mattia, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και του 
Giovanni, ο οποίος παρακολουθούσε amv2 της anime3 σειράς Naruto, στο οποίο το τραγούδι 
που έπαιζε ως soundtrack ήταν των RED.

   Σχεδόν όλοι οι Ιταλοί ερωτώμενοι είναι μέλη της ιστοσελίδας RED Italy· η σελίδα είναι “fan 
page” στο Facebook, δηλαδή σελίδα δημιουργημένη από τον θαυμαστή Andrew, τον οποίο 
από πολύ νωρίς μου είχαν συστήσει ως «πιθανόν ένας από τους καλύτερους φαν [των RED] 
:D» (Gilda, 2016). Κάποιοι μου ανέφεραν ότι ακολουθούν τους RED και σε άλλες σελίδες 
επίσημες ή δημιουργημένες από κάποιον θαυμαστή. Όλοι τους πλέον έχουν φίλους, είτε 
online είτε in real life, που ακούνε το ίδιο συγκρότημα, αλλά δε μιλάνε μεταξύ τους για το 
συγκρότημα στον ίδιο βαθμό. Καλό θα ήταν να σημειώσω εδώ ότι λέγοντας «φίλους» 
εννούμε και ανθρώπους που έχουμε στη λίστα φίλων στο Facebook, οι οποίοι πολλές φορές 
είναι άνθρωποι τους οποίους δε γνωρίζουμε από κοντά. Στο συλλογικό άρθρο για τη σχέση 
που έχουν τα οπτικά ερεθίσματα με την πιθανή έναρξη μιας φιλίας στο Facebook, οι 
συγγραφείς του εξηγούν ότι το Facebook «είναι ένα όχημα για να κοινοποιεί και να 
μοιράζεται κανείς "οπτικές βιογραφίες" με σκοπό να διατηρεί φιλίες με τις γνωριμίες του και 

2 Amv: Anime Music Video
3 Anime: σειρά κινουμένων σχεδίων Ιαπωνικής τεχνοτροπίας
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να διερευνά τις σχέσεις του με μέχρι πρότινος άγνωστους ανθρώπους» (Wang et al, 2009: 
226). 

   Οι πιο ενθουσιώδεις Ιταλοί φαν, λοιπόν, αποτελούν το ένα τρίτο του δείγματος και 
σχολιάζουν και ανοίγουν συζητήσεις για το συγκρότημα και τη μουσική του, είτε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, whatsapp, Skype, online παιχνίδια), είτε στις συναντήσεις 
τους στην καθημερινή τους ζωή. Οι υπόλοιποι είναι πιο ανενεργοί και η ιδιότητά τους ως 
μέλη του fan club πραγματώνεται κατά κύριο λόγο απλά ακολουθώντας τις εν λόγω σελίδες 
ή πατώντας “like” σε δημοσιεύσεις και πιο σπάνια κάνοντας κάποιο σχόλιο. 

   Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και προς άλλα fan club: οι περισσότεροι είτε δεν 
ακουλουθούν κάποιο συγκρότημα ή καλλιτέχνη online ή αν το κάνουν, δε συμμετέχουν 
ενεργά στις σχετικές σελίδες. Εξαίρεση αποτελεί ο Andrew, ο οποίος έχει δημιουργήσει και 
διαχειρίζεται ανάλογες fan pages στο Facebook για τα συγκροτήματα Breaking Benjamin και 
Saint Asonia, απλά και μόνο επειδή είναι τα αγαπημένα του συγκροτήματα.

   Όσον αφορά στους Έλληνες συμμετέχοντες, ακούνε όλοι τη μουσική των RED διαδικτυακά 
(σε YouTube, Spotify ή web radio) και από αρχεία mp3, πειρατικά κατεβασμένα, είτε 
γραμμένα σε CD, είτε όχι, που σημαίνει ότι το 100% των Ελλήνων του δείγματος της έρευνας 
δεν έχει αγοράσει τη μουσική και ακούει δωρεάν. Ένας από τους λόγους που προτιμάται το 
YouTube από κάποιους είναι ότι έτσι μπορούν να παρακολουθούν και τα βίντεο κλιπ, τα 
οποία, όπως είπε και ο Θανάσης, «είναι σαν μικρές ταινίες» (Θανάσης, 2016). Επίσης ο 
Θανάσης εξήγησε ότι δεν έχει αγοράσει CD για οικονομικούς λόγους (Θανάσης, 2016).

   Τους RED οι περισσότεροι Έλληνες συμμετέχοντες τους έμαθαν από κάποιο φίλο, είτε από 
δημοσίευση στο Facebook, είτε από πρόταση σε μορφή link από YouTube, είτε τους πρότεινε 
το YouTube αυτόματα. Εξαίρεση αποτελεί ο Μένιος ο οποίος πρώτη φορά άκουσε το 
συγκρότημα σε διαδικτυακό ραδιόφωνο, χωρίς να διευκρινίζει στην απάντησή του σε ποιο 
ραδιόφωνο ή ιστοχώρο.

   Η πλειοψηφία των Ελλήνων θαυμαστών δεν ανήκει σε κάποια fan page του συγκροτήματος, 
στο Facebook ή αλλού. Οι περισσότεροι δε από αυτούς, δεν έχουν καν προφίλ στο Facebook. 
Δύο στους δέκα είναι μέλη στη σελίδα RED Italy, η γράφουσα και ο Μένιος. Οι υπόλοιποι, 
είτε είναι μέλη της επίσημης σελίδας του συγκροτήματος στο Facebook, είτε σε σελίδες για 
το ευρύτερο είδος μουσικής στο οποίο ανήκουν οι RED. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της 
γράφουσας, καθώς ακολουθεί τους RED σε όλα τα δίκτυα, σε Facebook (official σελίδα και 
fanpages) και Twitter (προσωπικά προφίλ των μελών του συγκροτήματος, αλλά και του 
REDNation). Tην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook και τους προσωπικούς 
λογαριασμούς των μελών στο Twitter, τους ακολουθούσα και πριν ασχοληθώ ερευνητικά με 
τους RED. Την ιταλική σελίδα που δημιουργήθηκε από και για τους Ιταλούς θαυμαστές των 
RED, ξεκίνησα να παρακολουθώ στα πλαίσια της έρευνάς μου (βλ. κεφάλαιο 1.4).

   Λίγοι παραπάνω από τους μισούς Έλληνες συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δε γνωρίζουν 
online ή στην πραγματική τους ζωή fan των RED, και πως ακόμα κι αν έχουν υπόψη τους ότι 
κάποιοι γνωστοί τους ακούνε, δε συζητάνε για τη συγκεκριμένη μουσική. Οι υπόλοιποι 
γνώρισαν το συγκρότημα από ανθρώπους που ήταν ήδη φίλοι τους και ενίοτε ακούνε μαζί ή 
ανταλλάσσουν μουσική. Επιπλέον 3 στους δέκα γνώρισαν και άλλους θαυμαστές 
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διαδικτυακά και όχι στην πραγματική ζωή, από κοινούς διαδικτυακούς γνωστούς ή από κοινά 
ενδιαφέροντα (πχ σελίδες για την Christian metal μουσική). Χαρακτηριστικά, η γράφουσα 
έχει γνωρίσει φαν ιταλικής εθνικότητας, καθώς  και άλλων εθνικοτήτων, μέσω της σελίδας 
RED Italy, ενώ επίσης ανταλλάσσει συχνά μουσική -των RED και όχι μόνο- με τους 
Ευρωπαίους συμπαίκτες της σε online παιχνίδι.

   Εφτά από τους δέκα Έλληνες συμμετέχοντες δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε κάποιο fan club. 
Ο Θανάσης μάλιστα τονίζει ότι «δεν υποστηρίζω τέτοιες κινήσεις γιατί θεωρώ ότι 
μαζικοποιούν τους fan ενός συγκροτήματος και δεν τους αφήνουν να έχουν ελεύθερη 
άποψη, π.χ. ένα συγκρότημα μπορεί να βγάλει άσχημο κομμάτι, ωστόσο ένα επίσημο 
φάνκλαμπ σπάνια θα το καταδικάσει. Γενικά λειτουργεί λίγο ως βιτρίνα» (Θανάσης, 2016). Ο 
Γιώργος-Νεκτάριος παρακουλουθεί και συμμετέχει ενεργά σε διάφορες σελίδες, είτε 
συγκεκριμένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, είτε σελίδες που έχουν να κάνουν με 
ευρύτερες μουσικές κατηγορίες, λόγου χάρη σελίδες για τις Christian rock/metal/alternative. 

   Στην περίπτωσή του, ενεργή συμμετοχή σημαίνει σχόλια, like σε σχόλια, συζητήσεις σε 
προσωπικά μηνύματα στο Facebook, στο email και σε μορφή σχολίων κάτω από τις 
αναρτήσεις. Επίσης, η γράφουσα είναι μέλος σε επίσημες και μη σελίδες καλλιτεχνών, 
συγκροτημάτων και anime· σε κάποιες απλά για ενημέρωση, αλλά τους αγαπημένους της 
καλλιτέχνες τους στηρίζει κοινοποιώντας/σχολιάζοντας σε αναρτήσεις, 
απαντώντας/σχολιάζοντας σε tweets, κάνοντας retweet/κοινοποίηση, δημιουργώντας ή 
κοινοποιώντας memes4, παρακολουθώντας βίντεο amv, διαβάζοντας συνομιλίες σε σχετικά 
forum, διαβάζοντας και παρακολουθώντας συνεντεύξεις. Επίσης, στις περιπτώσεις στις 
οποίες θέλει να στηρίξει τους δημιουργούς των ιστοσελίδων, εξαιρεί τις σελίδες αυτές από 
τον ad blocker του περιηγητή, δηλαδή απενεργοποιεί για τις συγκεκριμένες σελίδες το 
μηχανισμό που απαγορεύει στις διαδικτυακές διαφημίσεις να εμφανίζονται στον περιηγητή.

   Συνοψίζοντας, είδαμε ότι οι Ιταλοί θαυμαστές των RED έχουν αγοράσει τη μουσική αυτή 
και την ακούνε οι περισσότεροι στο κινητό, και λίγοι σε φορητές συσκευές ή στο αυτοκίνητο. 
Ένας από αυτούς ακούει και διαδικτυακό ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι Ιταλοί φαν γνώρισαν 
το συγκρότημα μέσω κάποιου γνωστού τους, διαδικτυακού ή της πραγματικής ζωής, αλλά 
και μέσω των προτεινόμενων βίντεο στο YouTube ή από άλλα ενδιαφέροντά τους με τα οποία 
σχετίζεται η μουσική των RED. Σχεδόν όλοι συμμετέχουν στην σελίδα RED Italy στο Facebook 
και σε άλλες σχετικές και κάποιοι από αυτούς μοιράζονται αυτή τη μουσική με τους φίλους 
τους. Οι περισσότεροι Ιταλοί θαυμαστές πάντως, απλά παρακολουθούν και δεν συμμετέχουν 
ενεργά στις σελίδες τις σχετικές με τους RED, αλλά και σχετικές με άλλους καλλιτέχνες που 
συμπαθούν. Εξαίρεση είδαμε ότι αποτελεί ο Andrew.

   Οι Έλληνες συμμετέχοντες στην έρευνα είδαμε ότι ακούνε στο σύνολό τους RED δωρεάν, 
με νόμιμους και μη τρόπους. Σχεδόν όλοι έμαθαν το συγκρότημα από κάποιο φίλο, με 
εξαίρεση το Μένιο που έμαθε τους RED από ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Οι περισσότεροι 
Έλληνες θαυμαστές δεν έχουν προφίλ στο Facebook και δεν παρακολουθούν σελίδες 
σχετικές με τους RED. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν την επίσημη σελίδα των RED στο 
Facebook, δύο από αυτούς είναι μέλη στη σελίδα RED Italy και μόνο η γράφουσα ακολουθεί 

4 «Μία εικόνα, βίντεο ή σύνολο λέξεων το οποίο γίνεται δημοφιλές και εξαπλώνεται γρήγορα μέσω 
Διαδικτύου» (("Urban Dictionary: Meme" 2018)
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το συγκρότημα σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Οι περισσότεροι Έλληνες ερωτώμενοι δεν 
συναναστρέφονται στην καθημερινότητά τους με άλλους φαν των RED και λίγοι από αυτούς 
μοιράζονται τη μουσική των RED με γνωστούς τους, διαδικτυακούς και μη. Οι περισσότεροι 
Έλληνες δε συμμετέχουν γενικά σε κάποιο φαν κλαμπ και τρεις από τους δέκα 
παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε σελίδες καλλιτεχνών ή ευρύτερων μουσικών κατηγοριών.

   Γενικά, βλέπουμε ότι οι Ιταλοί συμμετέχοντες στην έρευνα αγοράζουν τη μουσική αυτή, 
ενώ οι Έλληνες συμμετέχοντες όχι. Επιπλέον, οι Ιταλοί θαυμαστές των RED φαίνεται να είναι 
πιο ενθουσιώδεις ή τουλάχιστον να υιοθετούν μία πιο ενεργητική στάση απέναντι στο 
συγκρότημα -και άλλους καλλιτέχνες που συμπαθούν- απ' ό,τι οι Έλληνες θαυμαστές, αν 
τουλάχιστον κρίνουμε από το γεγονός ότι οι περισσότεροι παρακολουθούν σελίδες των 
αγαπημένων τους καλλιτεχνών , ενώ οι περισσότεροι Έλληνες όχι.

   Όσον αφορά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, βλέπουμε ότι οι Ιταλοί συμμετέχοντες 
στην έρευνα δραστηριοποιούνται περισσότερο σε αυτά απ’ ό,τι οι Έλληνες. Δεν μπορούμε 
όμως να βγάλουμε ένα ασφαλές γενικό συμπέρασμα ότι η κατάσταση αυτή είναι ενδεικτική 
για την ελληνική νεολαία γενικά. Απ’ τη μία πλευρά, δεν εξετάστηκε γενικά η χρήση των 
κοινωνικών δικτύων στα πλαίσια αυτής της έρευνας, αλλά η χρήση τους σχετικά με τους RED. 
Απ’ την άλλη, έχοντας προσωπική επαφή με τα παιδιά που συμμετείχαν, γνωρίζω ότι είναι 
πιο εναλλακτικά παιδιά -ένας από αυτούς μάλιστα προσδιορίζεται ως αναρχικός-, επομένως, 
δεν είναι περίεργο ότι δεν έχουν λογαριασμούς στο Facebook.
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2.2. Ζητήματα Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευτικότητας

Στη συνέχεια, διερευνώ ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτισμική και θρησκευτική 
ταυτότητα των μελών των δύο κοινοτήτων, κυρίως σε σχέση με τους RED. Εξετάζω αν οι 
συμμετέχοντες νιώθουν πολιτισμική και θρησκευτική εγγύτητα με το συγκρότημα, σε 
επίπεδο ατομικό, τοπικό, ή/και εθνικό. Ειδικότερα, επεξεργάζομαι τις ερωτήσεις που 
αναφέρονται στις πρώτες εντυπώσεις από το συγκρότημα, στο αν το συγκρότημα τους 
θύμισε κάποιον άλλο καλλιτέχνη, αν βρίσκουν κάποια κοινά με την προσωπική/τοπική τους 
κουλτούρα. Επιπλέον, σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτω τις απαντήσεις σχετικά με το 
χριστιανικό στοιχείο και εξετάζω αν η θρησκευτική διάσταση ενδιαφέρει τους ερωτώμενους 
και -στην περίπτωση αυτή- αν νιώθουν να ταυτίζονται ή να διαφοροποιούνται από το 
συγκρότημα και με ποιον τρόπο.

   Στην ερώτηση αν το συγκρότημα τους θύμισε κάποιον άλλο καλλιτέχνη ή συγκρότημα, οι 
απαντήσεις ήταν στην πλειοψηφία τους θετικές, ενώ αντιθέτως δύο παιδιά απάντησαν ότι 
δεν ακούνε τέτοια μουσική ή δεν ακούγαν μέχρι τότε τέτοιο είδος μουσικής. Ως 
παραδείγματα συγγένειας αναφέρθηκαν κυρίως τα συγκροτήματα Skillet και Breaking 
Benjamin, με τη διευκρίνιση από τον Antonio ότι αυτό συμβαίνει λόγω του στιχουργού και 
τραγουδιστή των Breaking Benjamin, Ben Burnley (βλ. κεφάλαιο 1.1) (Antonio, 2016). Βέβαια, 
ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι κατά τη γνώμη του «οι RED είναι ένα πολύ πρωτότυπο 
συγκρότημα» (Antonio, 2016), γεγονός στο οποίο συμφωνεί και ο Giovanni (Giovanni, 2016). 
Άλλα συγκροτήματα που αναφέρθηκαν (καθώς μόνο συγκροτήματα αναφέρθηκαν) είναι οι 
Three Days Grace, οι Sick Puppies, οι One Republic και οι Decyfer Down. «Aλλά αυτό μάλλον 
συμβαίνει λόγω του είδους [της μουσικής]», εξήγησε ο ξάδερφος του Antonio αναφερόμενος 
στους Skillet και τους Decyfer Down, όπου με τον όρο «είδος» εννοεί τη μουσική κατηγορία 
στην οποία είναι κοινά αποδεκτό ότι ανήκουν τα συγκροτήματα (ξάδερφος του Antonio, 
2016), την Christian Rock, παρόλο που δεν συστήνονται έτσι στις επίσημες σελίδες τους (βλ. 
κεφάλαιο 1.4).

   Παρ’ ότι αρκετοί αισθάνθηκαν ότι οι RED μοιάζουν με τα παραπάνω συγκροτήματα, δε 
φαίνεται κανείς να θεωρεί ότι έχουν mainstream ήχο ή ότι εύκολα συγχέεται ο ήχος τους με 
άλλων. Κατά κύριο λόγο βρίσκουν μικρή ομοιότητα, ίσως λόγω του ευρύτερου είδους στο 
οποίο ανήκουν τα συγκροτήματα αυτά (ξάδερφος του Antonio, 2016). Για παράδειγμα, ενώ 
σχεδόν στους μισούς η μουσική γενικά, ή το τραγούδι Shadows ειδικά (βλ. κεφάλαιο 1.1), 
θυμίζουν το συγκρότημα Breaking Benjamin, κάποιοι δηλώνουν ξεκάθαρα ότι οι RED έχουν 
το δικό τους ήχο, «οι RED είναι πολύ πρωτότυπο συγκρότημα» (Antonio, 2016).

   Ένα ακόμη ερώτημα ήταν αν οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι RED έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά με τη δική τους τοπική ή/και εθνική παράδοση και τον πολιτισμό; Και σε 
περίπτωση που βρίσκουν κοινά στοιχεία, να εξηγήσουν ποια. Θεώρησα καλύτερο να 
συμπεριλάβω τους όρους «τοπικό» αλλά και «εθνικό», «παράδοση» και επιπλέον 
«πολιτισμός» για να μη νιώσουν περιορισμένοι και να απαντήσουν με τον τρόπο που ο 
καθένας νιώθει. Στην πράξη όμως, οι περισσότεροι Ιταλοί συμμετέχοντες στην έρευνα 
φαίνεται να συζήτησαν το θρησκευτικό στοιχείο, γεγονός που παρουσιάζει ενδιαφέρον, 
καθώς οι περισσότεροι εστίασαν στη συγκεκριμένη διάσταση, ακόμα κι αν το έκαναν 
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εκφράζοντας αποστασιοποίηση ή και αδιαφορία ως προς την ύπαρξη ενός χριστιανικού 
στοιχείου στη μουσική των RED όπως αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.

   Η πλειοψηφία των Ιταλών πιστεύουν ότι ο τοπικός τους πολιτισμός δεν μοιράζεται κοινά 
στοιχεία με την κουλτούρα που προβάλλουν οι RED. Κάποιοι επισημαίνουν αόριστα ότι ίσως 
οι θρησκευόμενοι να βρίσκουν κοινά στοιχεία. Ο Giovanni μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι σέβεται 
το πάθος των ανθρώπων της πίστης (Giovanni, 2016), ενώ ο ξάδερφος του Antonio 
διευκρινίζει ότι δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να απαντήσει στη σχετική ερώτηση επειδή 
«σχεδόν μισεί την κουλτούρα του» (ξάδεφος του Antonio, 2016)! Εξαίρεση εδώ αποτελεί ο 
Andrew, ο διαχειριστής της σελίδας RED Italy, ο οποίος επισημαίνει πως οι RED δηλώνουν 
χριστιανοί και πως αντίστοιχα η Ιταλία θεωρείται χριστιανική χώρα, αλλά και ότι στο δίσκο 
Of Beauty and Rage (βλ. Εικόνα 7), τόσο  στο εξώφυλλο όσο και στο βίντεοκλιπ 
χρησιμοποιείται η  μάσκα ενός γιατρού της πανώλης, η οποία και αρχικά προήλθε από τη 
Βενετία το 1630 (Andrew, 2017).

    Ίσως αυτός ο συσχετισμός να φαίνεται υπερβολικός ή/και επιφανειακός, αλλά νομίζω ότι 
στην καρδιά και το μυαλό ενός μεγάλου θαυμαστή του συγκροτήματος, όπως ο Andrew, 
μπορεί να γίνεται μια προσπάθεια να ταυτιστεί όσο περισσότερο γίνεται με το συγκρότημα. 
Ή ίσως απλά να πηγάζει από τη χαρά του που κάποιο στοιχείο της ιστορίας του 
χρησιμοποιήθηκε στη δουλειά των RED. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά, καθώς δεν 
έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις.

Εικόνα 7. Of Beauty and Rage, μάσκα γιατρού πανώλης στο εξώφυλο του CD

   Στην ερώτηση αν τους ενδιαφέρει/εκφράζει το χριστιανικό στοιχείο στη μουσική των RED, 
οι περισσότεροι έδωσαν απάντηση αρνητική. Αρκετοί επισήμαναν ότι οι στίχοι των RED 
μπορούν είτε να ερμηνευτούν είτε όχι ως «χριστιανικοί», και άρα επαφίεται στον ακροατή 
να αποδώσει ή όχι θρησκευτικό νόημα στους στίχους. Κάποιοι αιτιολόγησαν την αρνητική 
τους απάντηση γράφοντας ότι δεν είναι θρησκευόμενα άτομα ή ότι είναι αθεϊστές. 
Επιπροσθέτως, ο Giovanni ξαναδήλωσε πως «σέβομαι το πάθος της πίστης γενικά» 
(Giovanni, 2016). Σε αυτήν την ερώτηση, ο ξάδερφος του Antonio σχολίασε ότι 

πραγματικά πιστεύω στη μουσική, νομίζω πως είναι μία πλευρά της ζωής που ο καθένας 
θα έπρεπε να έχει, επειδή δίνει κάποιο νόημα στη ζωή μας. [...] Επειδή μόνοι πιστοί 
άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν συναισθήματα με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει 
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σημασία ποια πίστη έχουν: [οι στίχοι] μου μιλάνε, εγώ απλώς μεταφράζω τα μηνύματα 
στη γλώσσα της προσωπικής μου πίστης (ξάδερφος του Antonio, 2016). 

Καλό θα ήταν να διευκρινίσω εδώ ότι ο ξάδερφος του Antonio δεν εννοεί τη θρησκευτική 
πίστη -ή καλύτερα δεν εννοεί μόνο τη θρησκευτική πίστη-, αλλά την πίστη ως κινητήρια 
δύναμη στη ζωή κάποιου, σε ό,τι ή όποιον πιστεύει κανείς, όπως ο ίδιος πιστεύει στη 
μουσική. Ο Andrew πάντως αναφέρει πως όταν συζήτησε με το συγκρότημα στο Μιλάνο, του 
εξήγησαν ότι η αντίληψη/έννοια της θρησκείας στους στίχους τους ήταν ανοιχτή προς 
ερμηνεία, οι στίχοι τους δε βασίζονται κατά κύριο λόγο σε αυτήν· αυτή η έννοια βρίσκεται 
μέσα στα τραγούδια, αλλά δεν επιβάλλεται (Andrew, 2017).

   Ευχάριστη έκπληξη μου προκάλεσε το γεγονός ότι παρόλο που οι περισσότεροι 
αποκρίθηκαν αρνητικά στην ερώτηση αν τους εκφράζει το χριστιανικό στοιχείο, 
περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν και στην ερώτηση σχετικά με το αν και τι διαφορές 
αντιλαμβάνονται όντας Ιταλοί (όπου το κυρίαρχο χριστιανικό στοιχείο είναι το καθολικό), 
συγκριτικά με τους RED (βλ. κεφάλαιο 1.2). Κάποιοι εξέφρασαν την αδυναμία τους να 
απαντήσουν ή την αδιαφορία τους ως προς τη θρησκεία των συγκροτημάτων που προτιμούν. 
Συγκεκριμένα, ο Antonio υποστήριξε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαφορά και ότι, κατά 
τη γνώμη του, αν μια θρησκεία δεν πραγματεύεται την Αγάπη, δεν είναι θρησκεία (Antonio, 
2016).

   Σε αντίθεση με τους Ιταλούς, οι περισσότεροι Έλληνες δεν άφησαν να φανεί ότι θεωρούν 
τη μουσική των RED πρωτότυπη, καθώς οι μοναδικές απαντήσεις που (υπο)δήλωσαν κάτι 
τέτοιο ήταν οι εξής: «Νομίζω ότι οι RED από την αρχή μου φαίνονταν ως συγκρότημα με πολύ 
αυθεντική έκφραση και μουσικό ύφος και χαρακτήρα» (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016), «όχι [δε 
μου θύμισαν] κάτι συγκεκριμένο» (Μένιος, 2016) και της γράφουσας, η οποία όταν 
πρωτοάκουσε το συγκρότημα δε βρήκε ομοιότητες με άλλους καλλιτέχνες. Τα συγκροτήματα 
που αναφέρθηκαν ότι έχουν ομοιότητες με τους RED είναι πολύ συχνά οι Linkin Park –
γεγονός που επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο τραγουδιστής των RED  σε συνέντευξή του (Cryptic 
Rock, 2015)–, οι Skillet, οι Muse και άλλα συγκροτήματα, ανάμεσά τους ακόμα και οι 
Metallica αλλά και οι Korn, συγκροτήματα πολύ γνωστά στη μέταλ σκηνή. Αναλυτικότερα, 
πέντε από τα δέκα παιδιά ανέφεραν τους Linkin Park, δύο τους Skillet, δύο τους Muse και μία 
τους Breaking Benjamin. Άλλα συγκροτήματα που αναφέρθηκαν είναι οι Crossfade, οι 
Thousand Foot Krutch, οι Metallica, οι Foo Fighters, οι Three Days Grace, οι Limp Bizkit και οι 
Staind. Ο Γιάννης δήλωσε πως οι RED τού μοιάζουν με τους Korn «σε μία πιο χαλαρή έκδοση» 
(Γιάννης, 2016). 

   Ως προς το αν βρίσκουν κοινά στοιχεία με την τοπική ή εθνική τους παράδοση και 
κουλτούρα, το σύνολο των ερωτώμενων δεν βρίσκει κοινά στοιχεία με τους RED. Αρκετοί 
βέβαια αναφέρουν πως υπάρχει μια σχέση σε στιχουργικό επίπεδο, λόγω της χριστιανικής 
πίστης. Ο Γιώργος-Νεκτάριος εμβαθύνει λέγοντας πως «έχουν σχέση σε ένα βαθύτερο 
επίπεδο. Η ορθόδοξη ειδικά χριστιανική παράδοση μας μίλησε εμφατικά για τη σχέση του 
ανθρώπου με τον Θεό ως σχέση εραστή και ερώμενου (σ.σ. τα δύο πρόσωπα που 
συμμετέχουν σε μια αγαπητική σχέση), την μη-ενσωμάτωση στον κόσμο αυτό και τις 
συνήθειές του», και προσθέτει ότι «η ελληνική παράδοση μιλάει για την αγάπη στην 
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ελευθερία και την αντίσταση σε κάθε μορφή τυραννίας, ενώ η έννοια της αντισυμβατικής 
ζωής εξαίρεται σε μια σειρά από τοπικές λαϊκές κουλτούρες» (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016).

   Τέτοιες θεματολογίες εκφράζονται για παράδειγμα στους στίχους και στα βίντεοκλιπ των 
τραγουδιών Take me over (τραγούδι αγάπης), Perfect Life (τραγούδι που καταδικάζει μια 
συμβιβασμένη/ψεύτικη ζωή), Feed the Machine (τραγούδι αντίστασης), κ.ά. Παραθέτω 
αποσπάσματα από τους στίχους:

Take me over Perfect Life Feed the Machine

Traces of your voice
I know it, I know it so well

Waking in the storm
I can feel you, I can feel you 

with me
Can I go again

Oh your reckless, your 
reckless love goes

I cannot defend, this 
untamed heart is waiting

I am standing on the edge
Take me over, take me over

See how fast this life can 
change

Take me further, lead me 
further

So, keep your dream with 
no consequence

You'd damage me just to 
feed your senses

All you fake for reality
I see right through you, 
see right through you

Take your pride, take your 
vanity

Can't you see that your 
ego's empty?

I will turn, I will walk away 
I won't become you, won't 

become you

You want a perfect, 
PERFECT LIFE

Nothing wrong, nothing real 
inside 

All I see is a perfect lie
I don't want your perfect 

life!

Lie!

Turn around, they might be 
watching

And you never disappoint 
them

Hide your innocence before 
they see right through
You mustn't disappoint 

them

We fall in line, we live the 
lie

Give up give up and feed 
the machine

It grows inside, nowhere to 
hide

Give up give up and feed 
the machine

Give up give up and feed 
the machine

Sleep
Go back to sleep
Go back to sleep

Wake up!
Wake up!
Wake up!
Wake, up!

Πίνακας 3. Στίχοι των τραγουδιών Take me over, Perfect Life, Feed the Machine

   Όσον αφορά στο αν οι Έλληνες ενδιαφέρονται για το χριστιανικό στοιχείο που εκφράζεται 
στα τραγούδια, οι μισοί περίπου ενδιαφέρονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αρκετοί 
από αυτούς που ενδιαφέρονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν αντιλήφθηκαν εξ 
αρχής ότι εκφράζονται τέτοια νοήματα. Επίσης, οι ίδιοι συμμετέχοντες δε δείχνουν να 
εκφράζονται απόλυτα με αυτά τα νοήματα, με εξαίρεση το Γιώργο-Νεκτάριο ο οποίος 
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δηλώνει ότι τον εκφράζει «απόλυτα ως βίωμα», εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον αυτό έχει να 
κάνει με τη «βιωματική σχέση με το Χριστό» και το γεγονός ότι δεν έχουν «μια κηρυγματική 
πρόθεση (preachy)» (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016). Για παράδειγμα, το τραγούδι Lost, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε έναν άνθρωπο «χαμένο» (lost) στην παρουσία του 
Θεού, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η μουσική δεν έχει κυρηγματικό σκοπό, μπορεί απλά να 
ερμηνευτεί ως τραγούδι που αναφέρεται σε έναν άνθρωπο ερωτευμένο και χαμένο στην 
εμπειρία/παρουσία του προσώπου που αγαπά (βλ Πίνακα 4). Αξιοπερίεργη ήταν η απάντηση 
του Γιάννη, ο οποίος όχι απλά δεν κατάλαβε κάπου να εκφράζεται ένα χριστιανικό στοιχείο, 
αλλά επιπλέον βρήκε «πολεμοχαρή στοιχεία τα οποία δεν έχουν σχέση με το χριστιανισμό» 
(Γιάννης, 2016), γεγονός όμως που γίνεται κατανοητό αν εξετάσουμε τους στίχους του 
τραγουδιού Feed the Machine, αλλά και παρακολουθώντας το βίντεοκλιπ (βλ. Πίνακα 3)(RED, 
2011).

Lost

I'm lost in you everywhere I run

Everywhere I turn I'm finding something new

I'm lost in you something I can't fight

I cannot escape

I can spend my life lost in you!

Πίνακας 4.  Απόσπασμα του τραγουδιού Lost

   Το βίντεοκλιπ του τραγουδιού Feed the Machine (βλ. Εικόνα 8) είναι ουσιαστικά μια μικρή 
ταινία που διαδραματίζεται σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Ένας άνθρωπος αλυσοδεμένος 
και καλωδιωμένος προσπαθεί να σπάσει το δεσμά του καλώντας σε βοήθεια, εμφανώς 
αποπροσανατολισμένος. Ένας στρατιώτης έρχεται και αδειάζει το περιεχόμενο τριών 
συριγγών στον πρωταγωνιστή, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ο πρωταγωνιστής να χάσει την 
προσωπικότητά του και την αίσθηση του ποιος είναι και να μετατραπεί σε ένα 
ανθρωπόμορφο ρομπότ. Αυτός και τρεις άλλοι «πρώην» άνθρωποι συνοδεύονται σε έναν 
παραπλήσιο χώρο όπου υπάρχει μια μηχανή παραγωγής κλώνων. Η δουλειά του 
πρωταγωνιστή πλέον είναι να ταΐζει φυσιολογικούς ανθρώπους στη μηχανή. Όταν έρχεται η 
σειρά μιας μελαχρινής κοπέλας όμως, το βραχιόλι της γίνεται έναυσμα να ξυπνήσουν 
κάποιες αναμνήσεις του. Συνειδητοποιεί, λοιπόν, ότι η κοπέλα αυτή ήταν η κοπέλα που 
αγαπούσε, ξυπνά από το λήθαργο, πετά τα καλώδια από πάνω του και ξεκινά μια ανταρσία. 
Οι άνθρωποι που εισήχθησαν ως «τροφή» για τη μηχανή και οι πλέον αφυπνισμένοι κλώνοι 
παλεύουν να δραπετεύσουν, ενώ οι στρατιώτες προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. 
Πάνω που καταφέρνουν να φτάσουν οι κυνηγημένοι στην έξοδο και να δραπετεύσουν, ο 
πρωταγωνιστής γυρνά πίσω και αυτοθυσιάζεται για να ανατινάξει τη μηχανή, παρασύροντας 
στην έκρηξη και τους διώκτες τους.
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Εικόνα 8. Στιγμαιότυπο από το βίντεοκλιπ του Feed the Machine

   Βλέπουμε ότι το τραγούδι παρουσιάζει ουσιαστικά μια εμπόλεμη κατάσταση, επομένως η 
παρατήρηση του Γιάννη ότι υπάρχουν πολεμοχαρή στοιχεία δεν είναι αβάσιμη (Γιάννης, 
2016). Σύμφωνα με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, στο τραγούδι Feed the Machine η 
μηχανή συμβολίζει τον κόσμο μας και το πως όλοι «παραδίνονται στον κόσμο, 
παρακολουθούν τηλεόραση και υποτίθεται πρέπει να ντυθείς έτσι, να δείχνεις έτσι, να 
φέρεσαι έτσι, να αγοράσεις αυτά τα πράγματα, [...], όλα αυτά τα πράγματα» και το μήνυμα 
του τραγουδιού είναι σαρκαστικό, «αυτός είναι ο δικός μας σαρκαστικός τρόπος να 
δείχνουμε με το δάχτυλο [και να λέμε] "απλά κάντε ό,τι κάνετε, παραδοθείτε και ταΐστε τη 
μηχανή"» (RED, 2011). Προτού βιαστούμε όμως να κρίνουμε ότι ένα τέτοιο μήνυμα δε 
συνάδει και με το χριστιανισμό, ας υπενθυμίσω ότι ο χριστιανός υποτίθεται ότι ζει μέσα στον 
κόσμο, αλλά όχι για να υπηρετεί τον κόσμο καθώς ο  Χριστός κύρηξε ότι «η βασιλεία η εμή 
ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου» (Ἰω. 18: 36).

   Στην ερώτηση για τον αν και πώς νιώθουν να διαφοροποιούνται από το συγκρότημα ως 
προς το χριστιανικό στοιχείο (αν αυτό τους εκφράζει), έξι από τους δέκα  Έλληνες 
συμμετέχοντες νιώθουν να διαφοροποιούνται, αν και όχι σε μεγάλο βαθμό. Οι διαφορές 
έγκεινται κυρίως στη φρασεολογία, αλλά και την αντίληψη που εκφράζεται ως προς την 
εμπειρία του θείου. Δηλαδή, εκφράζονται αισθήματα που έχουν να κάνουν με «την 
αναζήτηση μιας ανώτερης ύπαρξης, το κάλεσμα για βοήθεια σε δύσκολες καταστάσεις, την 
προσπάθεια για αυτοβελτίωση» (Άντα, 2017), αισθήματα κοινά στις περισσότερες θρησκείες 
άλλωστε. Αρκετοί υπέδειξαν διαφορές όπως η έλλειψη του κοινωνικού χαρακτήρα στο 
βίωμα της πίστης από μεριάς του συγκροτήματος και στον τρόπο που απευθυνόμαστε στο 
Θεό, όσον αφορά τη μουσική, αλλά και τα λόγια.

   Πιο συγκεκριμένα, ο Φώτης το έθεσε ως διαφορά «και στην καθημερινότητα τους, όπου η 
αντίληψη των προτεσταντών για τη θρησκεία είναι κυρίως προσωπική, ενώ των ορθοδόξων 
περισσότερο κοινωνική και που απευθύνεται και στον συνάνθρωπο», άποψη με την οποία 
συμφωνεί και η γράφουσα. Σχετικά με τις διαφορές που αφορούν στη φρασεολογία, τη 
μεγαλύτερη αποστασιοποίηση εξέφρασε ο Χρήστος, ο οποίος βρίσκει «λίγο ρηχό» αυτόν τον 
τρόπο έκφρασης προς το Θεό, καθώς αντιλαμβάνεται το Θεό ως πατέρα και θεωρεί πως 
αυτός ο τρόπος έκφρασης ταιριάζει πιο πολύ για να απευθυνθεί σε μια κοπέλα που τον 
ελκύει (Χρήστος, 2016). Δεν απορρίπτει αυτόν τον τρόπο έκφρασης, «δημιουργεί όμορφα 
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συναισθήματα», απλά νομίζει πως έτσι δεν εκφράζεται δοξολογία προς το Θεό και πως στίχοι 
με τέτοια φρασεολογία «επικεντρώνουν στο εξωτερικό» (Χρήστος, 2016).

   Βλέπουμε δηλαδή πως ενώ οι περισσότεροι Έλληνες δεν ήξεραν αρχικά ότι πρόκειται για 
συγκρότημα που κινείται και στην Christian Rock σκηνή, αφότου το πληροφορήθηκαν 
μπόρεσαν να αποδώσουν τέτοια στοιχεία, ακόμα και αν δεν νιώθουν να ταυτίζονται. 
Εξαίρεση αποτελεί ο Γιώργος-Νεκτάριος ο οποίος θεωρεί πως «όλα αυτά κινούνται 
περισσότερο σε ένα επίπεδο επιφανειακό, ενώ βαθύτερα υπάρχει σύγκλιση με το ορθόδοξο 
βίωμα» (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016). 

   Είδαμε λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο ότι οι Ιταλοί θαυμαστές των RED θεωρούν πως το 
συγκρότημα έχει πρωτότυπο ήχο, ενώ οι Έλληνες όχι. Και οι Έλληνες και οι Ιταλοί βρήκαν ότι 
οι RED τούς θύμισαν άλλα συγκροτήματα που ήδη άκουγαν. Η πλειοψηφία και των δύο 
ομάδων θεωρεί ότι η κουλτούρα τους δεν έχει κοινά με την κουλτούρα που προβάλλουν οι 
RED· ωστόσο, μετά από σκέψη μπορούν να βρουν κάποιες αόριστες ομοιότητες και να 
θεωρήσουν κοινό με την εθνική τους κουλτούρα το χριστιανικό στοιχείο που μπορεί να 
εκφράζεται στους στίχους, παρόλο που τους περισσότερους δεν τους εκφράζει προσωπικά. 
Οι περισσότεροι Ιταλοί συμμετέχοντες στην έρευνα δηλώνουν ότι νιώθουν  να 
διαφοροποιούνται θρησκευτικά από το συγκρότημα, αφού αδιαφορούν για τη θρησκεία των 
καλλιτεχνών που ακούν. Λίγοι παραπάνω από τους μισούς Έλληνες συμμετέχοντες νιώθουν 
να διαφοροποιούνται, όχι τόσο ως προς την έκφραση του θρησκευτικού στοιχείου, αλλά στον 
τρόπο που αυτή εκφέρεται εκφραστικά και στην έλλειψη του κοινωνικού στοιχείου στους 
στίχους των RED.
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2.3. Οι RED στη ζωή των θαυμαστών τους

Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτω τα σχόλια και τις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια που 
έχουν να κάνουν με τις προσωπικές εντυπώσεις, προτιμήσεις και διαφωνίες των 
συμμετεχόντων στην έρευνα με τους RED και τη μουσική τους, καθώς και το αν και κατά πόσο 
οι συμμετέχοντες ταυτίζονται ή όχι με αυτούς. Δηλαδή σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζω την 
προσωπική ανταπόκριση του καθενός στη μουσική των RED, καθώς πιστεύω πως η 
προσωπική κοσμοθεωρία κάθε ανθρώπου μπορεί να διαμορφώνεται σε άμεση 
αλληλεπίδραση με την ευρύτερη κουλτούρα του τόπου του, χωρίς όμως να ταυτίζεται 
απαραίτητα με αυτήν. Αναλύω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις 
πρώτες εντυπώσεις από τη μουσική των RED, την αγορά προϊόντων του συγκροτήματος και 
ζητήματα προσωπικής ταύτισης. Τυχόν ομοιότητες με άλλους καλλιτέχνες, τις εξετάζω στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, επειδή θεωρώ πως τέτοιου είδους συσχετισμοί διαμορφώνονται σε 
συνάφεια με την ευρύτερη (μουσική) παιδεία του καθενός.

    Ίσως δημιουργηθεί η εντύπωση στον αναγνώστη ότι το παρόν κεφάλαιο 
αλληλεπικαλύπτεται σε κάποια σημεία με το προηγούμενο. Αυτό συμβαίνει διότι στο 
πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας που διεξήγαγα, οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις 
ερωτήσεις όπως έκριναν κατάλληλα. Ως αποτέλεσμα, σε κάποιες από αυτές έδωσαν 
παρόμοιες απαντήσεις ή ξεκίνησαν την απάντησή τους με παρόμοιο τρόπο, αλλά εμβάθυναν 
διαφορετικά.

   Καταρχήν, εξετάζω πρώτα τις απαντήσεις των Ιταλών συμμετεχόντων και στη συνέχεια των 
Ελλήνων. Ποιες είναι λοιπόν οι πρώτες αντιδράσεις που τους προξένισε αυτή η μουσική; Αν 
και οι περισσότεροι Ιταλοί είχαν μια καλή πρώτη εντύπωση, οι απαντήσεις κυμαίνονταν σε 
ένα μεγάλο εύρος συναισθημάτων, από ενθουσιασμό έως και αδιαφορία. Αδιάφορη 
απάντηση ήταν μόνο της Alessandra, στην οποία το συγκρότημα αρχικά δεν άρεσε, αλλά στην 
πορεία τους συμπάθησε (Alessandra, 2016). Απ’ την άλλη, στους περισσότερους άρεσε σε 
πρώτη φάση η μουσική, λόγω των riff, της γενικής ατμόσφαιρας ή πιο συγκεκριμένα λόγω 
της χρήσης των εγχόρδων (βιολί, τσέλο, κλπ). Η Gilda για παράδειγμα ανέφερε ότι «μου 
αρέσει πραγματικά το εφέ που προκαλούν αυτά τα όργανα στη ροκ και στη μέταλ μουσική», 
και πρόσθεσε ότι την πρώτη φορά που άκουσε ένα τραγούδι των RED (Let it Burn), 
ερωτεύτηκε αυτήν την μουσική (Gilda, 2016)! Ειδικότερα, ο Andrew βρίσκει τους RED 

Καταπληκτικούς, το τέλειο μιξ επιθετικότητας, πάθους, μελωδικότητας και ηρεμίας. Το 
είδος [της μουσικής] του συγκροτήματος είναι σαν Εναλλακτικό/ Hard Rock ή καλύτερα 
Post-Grunge, με screaming φωνητικά, επιθετικά ρεφραίν, ήρεμη στροφή. Πραγματικά 
αγαπώ αυτό το μιξ στη μουσική, είναι πραγματικά χαλαρωτικό για μένα. (Andrew, 2016)

   Στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 5) δίνεται το τραγούδι Darkest Part ως παράδειγμα σε 
μια προσπάθεια να αναδείξω αυτό που εννοεί ο Andrew ως την τέλεια μίξη. Στην αριστερή 
παρατίθενται οι στίχοι, στη μεσαία στήλη παραθέτω μια προσωπική μου περιγραφή του 
τραγουδιού, βασισμένη στο βίντεοκλιπ που βρίσκεται στο κανάλι τους στο VEVO στο 
Youtube, τη σύντομη εκδοχή. Στη δεξιά παρατίθενται τα στοιχεία που σύμφωνα με τον 
Andrew συγκροτούν την «τέλεια μίξη», τα οποία περιγράφονται παραπάνω (Andrew, 2016).
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Darkest Part Στίχοι Περιγραφή Στοιχεία που δίνει ο 
Andrew

You track the doubts of my soul
Until you found it
The darkened room locked away
I let you in
You looked inside then you turned 
away
My makeshift savior
He left me right here in my chains

But still I whisper
Still I call you

I never wanted you to see
The darkest part of me
I knew you'd run away
I waited, but you never came
So afraid to be alone
I tried to let you go
And still I find you lost inside the 
darkest part of me

It's my decent to know your pain
It's watching all I believed fade away
Half traitors and fools
Half beggars and thieves
Which mask will you choose
What is underneath

I never wanted you to see...

Εισαγωγή

Ακούγεται αέρας να φυσά 
Μία βαθιά νότα τσέλου 
εισάγει με crescendo στην 
μελωδία του πιάνου. 
Ατμοσφαιρική αίσθηση. 
Δύο φορές ακούγεται ένα 
βαθύ χτύπημα στο μπάσο 
σαν να προειδοποιεί για 
επερχόμενο κίνδυνο

Στροφή
Ξεκινά η φωνή 
ταυτόχρονα με τη 
μελωδία του πιάνου  και 
το τσέλο να γεμίζει 
διακριτικά
Μπαίνουν κιθάρες και 
ντραμς

Γέφυρα
Μένει μόνη η φωνή

Ρεφραίν
Μπαίνουν κιθάρα, μπάσο, 
ντραμς, διακριτικά 
έγχορδα γεμίζουν το 
άκουσμα και δίνουν 
δραματικότητα

Στροφή
Ακούγεται η φωνή, 
κιθάρα, ντραμς, μπάσο. Η 
κιθάρα έχει ένα riff

Ρεφραίν
Συνεχίζουν τα όργανα που 
έπαιζαν πριν, 
επανέρχονται τα έγχορδα.

Εισαγωγή (παραλλαγμένη 
και συμπυκνωμένη)

Ηρεμία

Μελωδικότητα

Ήρεμη στροφή

Επιθετικό ρεφραίν
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And out of the black state of your 
perfect life
And out of the darkness that you 
need to hide
It covers you, it spills over you

I never wanted you to see...

Παύση των οργάνων. Η 
ηχώ της φωνής συνεχίζει 
μέχρι να σβήσει, 
ακούγονται απόκοσμες 
φωνές (σαν παραίσθηση), 

Γέφυρα
η φωνή ακούγεται σαν 
από μακριά, η κιθάρα 
παίζει δημιουργώντας το 
εφέ εικόνας που κάνει 
παράσιτα και πολύ απαλά 
επανέρχεται το θέμα του 
πιάνου της εισαγωγής. 
Συνδετικό στοιχείο με τη 
συνέχεια είναι ένα σιγανό 
glissando του μπάσου 
στον προειδοποιητικό ήχο 
που ακούγαμε στην 
εισαγωγή

Στροφή
Παίζουν κιθάρα,μπάσο, 
ντραμς, φωνή και 
έγχορδα. 

Σταματά η φωνή μένουν 
το τσέλο, ακουστική 
κιθάρα με τη μελωδία

Δραματική παύση των 
οργάνων και στην άρση 
για το ρεφραίν παίζουν τα 
ντραμς 

Ρεφραίν
Κιθάρα, μπάσο, 
φωνή,ντραμς και έγχορδα. 
Η φωνή καταλήγει σε 
κραυγή (screamo) και 
σταματάνε όλοι 
ταυτόχρονα και απότομα

Μελωδικότητα

Επιθετικό ρεφραίν

Screaming φωνή

Πίνακας 5. Darkest Part, σύντομη εκδοχή

   Στη συνέχεια, ρώτησα τους συμμετέχοντες στην έρευνα τι τους κράτησε ώστε να 
συνεχίσουν να ακούν αυτήν τη μουσική. Χωρίς να λείψουν οι απλές και πιο γενικές 
απαντήσεις τύπου «χαλαρωτικά και ελκυστικά στοιχεία στη μουσική» (Eudoline, 2016), «ο 
σπάνιος ήχος» (Mattia, 2016), «ιδανικοί για γυμναστική και gaming» (Shometsu, 2016), σε 
αυτό το σημείο, οι αποκρίσεις άρχισαν να γίνονται πιο προσωπικές: «ο ήχος τους μου δίνει 
ενέργεια» (Alessandra, 2016)· «οι ορχηστρικοί ήχοι, οι βαθείς στίχοι με το διπλό νόημα, 
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θρησκευτικό ή για την αγάπη, για προβλήματα της ζωής» (Giovanni, 2016)· «περιγράφεται η 
ζωή μου μέσα από τους στίχους» (Andrew, 2016). Πιο αναλυτικές ήταν οι απαντήσεις του 
Antonio και του ξαδέρφου του:

 Κάθε τραγούδι έχει θέση στις αναμνήσεις μου και στην ψυχή μου, [...], τους αγαπώ, 
[μου] είναι [φυσικό] σαν να τρώω παγωτό ή να μιλάω, τους χρειάζομαι για να νιώθω 
χαρούμενος. Α, τώρα που το σκέφτομαι είναι σαν ναρκωτικό xD. (Antonio, 2016)

Αρχικά τους αγάπησα χάρη στη μουσική τους διάσταση, δηλαδή η φωνή του Michael, η 
ένταση των riff (ή η ησυχία σε μερικά τραγούδια). Μετά άρχισα να αναλύω τους στίχους 
κι έγιναν κομμάτι μου, λέξεις που αγάπησα να ακούω, να επαναλαμβάνω στον εαυτό 
μου για να ξεπεράσω δύσκολες καταστάσεις ή για να εκφράσω τα συναισθήματά μου 
τραγουδώντας. (ξάδερφος του Antonio, 2016)

   Στην έρευνά μου, θεώρησα σκόπιμο να διερευνήσω επίσης το αν και σε ποιο βαθμό οι φαν 
κατέχουν εμπορικά προϊόντα (merchandise) σχετικά με το συγκρότημα, πέρα από τη 
μουσική. Τέτοια προϊόντα είναι για παράδειγμα μπλουζάκια με το λογότυπο του 
συγκροτήματος ή στίχους από τα τραγούδια (RED official store, 2017). Μπορεί αρχικά αυτή 
η ερώτηση να φαίνεται άσχετη/αδιάφορη με το θέμα μιας έρευνας σχετικής με τη μουσική, 
αλλά η αγορά σχετικού εμπορεύματος μπορεί να δείξει το βαθμό ενασχόλησης του κοινού, 
τον ενθουσιασμό των φαν, το «πόσο πωρωμένοι» είμαστε με ένα συγκρότημα, μία ταινία, 
ένα βιβλίο κλπ –παράγοντας σχετικός με την παρούσα έρευνα. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις του 
σχετικού εμπορεύματος ενός καλλιτέχνη (π.χ. μπλουζάκια με το λογότυπό του) είναι 
προφανώς ενδεικτικές και της δημοσιότητας του καλλιτέχνη, δηλαδή του «πόσο πουλάει». Η 
νομικός Magdalena Borucka στο άρθρο της για την «Επέκταση της φίρμας και της προώθησης 
προϊόντων στη μουσική βιομηχανία», επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι:

εξαιτίας της τεχνολογικής καινοτομίας και της ψηφιακής επανάστασης, όλες οι σχέσεις 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων προσώπων στη μουσική βιομηχανία επαναδιευκρινίζονται. 
Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, όλοι οι μουσικοί παραγωγοί, [...], είναι αναγκασμένοι να 
βρουν νέους τρόπους για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικά 
προνόμια για τις κυκλοφορίες τους. (Borucka, 2013, 206)

   Από τους Ιταλούς που συμμετείχαν στην έρευνα λοιπόν, πάνω από τους μισούς κατέχουν 
ρουχισμό από το επίσημο εμπόρευμα που πουλά το συγκρότημα, κατά κύριο λόγο 
κοντομάνικα μπλουζάκια. Ένας μόνο έχει αγοράσει καπέλο, ο Shometsu έχει ένα κοντομάνικο 
και δύο φούτερ μπλούζες, ενώ ο Andrew περήφανα επιδεικνύει μαζί με τα δύο κοντομάνικα 
που αγόρασε και ένα ακόμα δώρο από το ίδιο το συγκρότημα! Από τους τρεις ερωτώμενους 
που δεν έχουν αγοράσει ρουχισμό ή κάτι άλλο, μόνο ένας διευκρίνισε ότι θέλει ένα 
κοντομάνικο μπλουζάκι.

   Στη συνέχεια, ρώτησα ανοιχτά τους Ιταλούς συμμετέχοντες αν τους συμβαίνει να 
ταυτίζονται προσωπικά είτε με τη θεματολογία του συγκροτήματος, είτε με εμπειρίες οι 
οποίες εκφράζονται στη μουσική ή/και στους στίχους τους. Η συντριπτική πλειοψηφία 
απάντησε θετικά, με μόνο έναν να απαντά αρνητικά. Στους περισσότερους όλα ή κάποιο 
μεμονωμένο τραγούδι θυμίζει ανθρώπους, περιστατικά ή ολόκληρες περιόδους από τη ζωή 
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τους.  Tα αδέρφια Andrew (2016) και Alessandra (2016) εξήγησαν αυτολεξεί (!) -παρόλου που 
οι απαντήσεις τους στάλθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, με μεγάλη απόσταση 
μεταξύ τους- ότι αυτό συμβαίνει επειδή:

Συνήθως ξέρεις ότι σου αρέσει ένα τραγούδι εξαιτίας αυτού, [δηλαδή ότι] νιώθεις κάτι, 
σαν μια σύνδεση ανάμεσα σε σένα και τα λόγια (Andrew, 2016, Alessandra, 2016)  .

   Συχνά εμφανίστηκε στις απαντήσεις, ως θεματολογία με την οποία βρίσκουν να ταυτίζονται 
οι φαν, η αγάπη/ο έρωτας, είτε ως παρούσα κατάσταση, είτε ως παρελθοντική (δηλαδή είτε 
εννοώντας τωρινό σύντροφο, είτε χωρισμό ή ανάμνηση παρελθοντικού συντρόφου), αλλά 
ακόμα και  η αναζήτηση συντρόφου προκειμένου να απαλλαγεί/ιαθεί κανείς από άλλο 
έρωτα, δηλαδή από έρωτα χωρίς ανταπόκριση. Τα σχετικά τραγούδια που αναφέρθηκαν 
είναι τα: Pieces, Hold me now, Breathe Into Me, Already Over (βλ. Πίνακες 6 και 8). Άλλα 
θέματα που αναφέρθηκαν, με τα οποία νιώθουν να ταυτίζονται οι Ιταλοί συμμετέχοντες, 
είναι οι επιλογές του παρελθόντος, καλές και κακές, καθώς και συναισθήματα και 
καταστάσεις όπως το να είναι κανείς λυπημένος και να θέλει να παραιτηθεί (Mattia, 2016).

   Ο ξάδερφος του Antonio δήλωσε συγκεκριμένα πως τα τραγούδια Fight Inside και Hide 
είναι αντιπροσωπευτικά της εφηβείας του (ξάδερφος του Antonio, 2016), ενώ οι 
περισσότεροι μίλησαν γενικά για κάποια περίοδο της ζωής τους, χωρίς να διευκρινίσουν ποια 
περίοδο. Τα τραγούδια που ανέφεραν οι συμμετέχοντες ως αντιπροσωπευτικά περιόδων στη 
ζωή τους είναι τα As You Go, Let it Burn, Breathe Into Me, Already Over (βλ. Πίνακα 6). Σε 
αυτό το σημείο παραθέτω τον Giovanni (2016), ο οποίος δείχνει να εκφράζεται αρκετά από 
τους RED, με διάφορους τρόπους στη ζωή του και είναι ο μόνος που σε αυτήν την ερώτηση 
ανέφερε ότι έχει συνδυάσει κάποια τραγούδια και με την αναζήτηση του Θεού στη ζωή του:

Πάντα σχετίζομαι με τη μουσική, όταν «συνάντησα» τους RED ήθελα κάτι δυνατό και 
πήρα αυτό που μου άξιζε. Η δύναμη της μουσικής και το βάθος των στίχων τους, [οι RED] 
μπορούν να με καταλάβουν. Τραγούδια όπως το Breathe into me ή το Already over (το 
πρώτο τραγούδι που άκουσα) μιλούσε για μια περίοδο στη ζωή μου, ήθελα το θεό στη 
ζωή μου, ήθελα να τον ακούσω πολύ περισσότερο και ήθελα ένα κορίτσι που να με κάνει 
να αφήσω ένα άλλο που δε με αγαπούσε. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν, ακούω μουσική 
μόνο για την ομορφιά της Τέχνης. (Giovanni, 2016)

Already Over (απόσπασμα) Απόδοση στα ελληνικά

My best defense, running from you (Cost 
me everything)
I can't resist, take all you want from me
Breaking slowly 

I'd give it all to you 
Letting go of me 

Η καλύτερή μου άμυνα, να τρέχω μακρυά 
από σένα (μου κόστισε τα πάντα)
Δεν μπορώ να αντισταθώ, πάρε ό,τι θέλεις 
από μένα
Ραγίζω σιγά σιγά

Θα τα έδινα όλα σε σένα
Αφήνοντας πίσω εμένα
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Reaching as I fall
I know it's already over now

Nothing left to lose
Loving you again
I know it's already over, already over now

Απλώνοντας τα χέρια μου καθώς πέφτω
Ξέρω ότι όλα έχουν τελειώσει τώρα

Δεν έχει μείνει τίποτα να χάσω
Σε αγαπώ ξανά
Ξέρω ότι όλα έχουν τελειώσει πια, όλα 
έχουν τελειώσει τώρα

Πίνακας 6. Already Over, απόσπασμα και απόδοση στα ελληνικά

   Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετική με το ζήτημα της προσωπικής 
ανταπόκρισης, αφορά στο αν οι RED είναι το αγαπημένο συγκρότημα των Ιταλών 
συμμετεχόντων. Αρνητικές ήταν τρεις απαντήσεις· η Eudoline πάντως θεωρεί ότι μπορεί στο 
μέλλον να γίνει ένα από τα αγαπημένα της συγκροτήματα (Eudoline, 2016), ενώ η Alessandra 
εξήγησε ότι ακούει διαφορετικά είδη μουσικής συνήθως. Ο Shometsu από την άλλη, 
διευκρίνισε ότι δεν έχει καθόλου αγαπημένα συγκροτήματα (Shometsu, 2016) -γεγονός που 
μου προκάλεσε μεγάλη απορία καθώς στο διαδικτυακό παιχνίδι που παίζουμε μαζί μου έχει 
στείλει κατά καιρούς με πολύ ενθουσιασμό αγαπημένα του τραγούδια, από λίγα και  
συγκεκριμένα συγκροτήματα. Μάλιστα, ο ενθουσιασμός μας για τα κοινά γούστα στη 
μουσική επηρέασαν και μία ακόμα συμπαίκτρια και άρχισε να ακούει RED χάρη σε μας. Δεν 
μπορώ να εξηγήσω λοιπόν γιατί, παρά τον ενθουσιασμό του και την καθημερινή του 
ενασχόληση, δεν θεωρεί ότι έχει αγαπημένα συγκροτήματα!

   Οι υπόλοιποι Ιταλοί συμμετέχοντες δεν κρύβουν ότι οι RED είναι το αγαπημένο τους 
συγκρότημα. Ο Antonio συμπληρώνει ότι είναι οι αγαπημένοι του μαζί με τους Breaking 
Benjamin, το ίδιο και ο Andrew, ο οποίος μαζί στο «πόντιουμ» [ενν. το φανταστικό βάθρο 
στο οποίο τοποθετεί τα αγαπημένα του συγκροτήματα] έχει και τους Saint Asonia και Three 
Days Grace (Antonio, 2016, Andrew, 2016).

   Πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι διευκρινίσεις που παρέχουν αρκετοί ως προς τους λόγους για 
τους οποίους οι RED αποτελούν το αγαπημένο τους συγκρότημα: Ο Mattia τους θεωρεί 
καταπληκτικούς (“freaking amazing!”) και έχει ως πρότυπο τραγουδιστή τον Michael Barnes, 
καθώς αγαπημένο χόμπυ του είναι το τραγούδι (Mattia, 2016). Ο Antonio λέει ότι είναι οι 
αγαπημένοι του επειδή οι RED και οι Breaking Benjamin είναι τα μόνα συγκροτήματα που 
έχει δει ποτέ ζωντανά, που έχει αγοράσει τα CD τους και άλλα προϊόντα τους, και τα μόνα 
δύο συγκροτήματα τη μουσική των οποίων ακούει ή τραγουδάει κάθε μέρα (Antonio, 2016). 
Ο ξάδερφος του Antonio είπε ότι «τους ακούω πάντα, ποτέ δεν τους βαριέμαι. Χαρούμενες 
ή λυπητερές στιγμές, είναι όλες καλές για να ακούς RED: στις πρώτες πραγματικά 
απολαμβάνω την ευτυχία, στις άλλες πάντα νιώθω καλύτερα» (ξάδερφος του Antonio, 2016). 
Η Gilda εξηγεί ότι είναι οι αγαπημένοι της «επειδή της αρέσουν τα περισσότερα τραγούδια 
τους και σχετίζεται με αυτά» (Gilda, 2016). Ο Giovanni λέει ότι του αρέσουν γιατί είναι 
«καταπληκτικοί για soundtrack [για AMV βίντεο] και για το διπλό νόημα των στίχων» 
(Giovanni, 2016).

   Με βάση λοιπόν τις επεξηγήσεις των Ιταλών, τα στοιχεία εκείνα που υποδεικνύουν το 
αγαπημένο τους συγκρότημα είναι:
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 η προσωπική ταύτιση/ να έχεις πρότυπο έναν από τους μουσικούς
 η παρακολούθηση του συγκροτήματος σε live συναυλία
 η αγορά δισκογραφίας 
 η αγορά των εμπορικών προϊόντων σχετικών με το συγκρότημα
 η καθημερινή ενασχόληση με το συγκρότημα
 να κρατάει το ενδιαφέρον σου όσο και αν ασχολείσαι
 να εκφράζεις τα συναισθήματά σου μέσα από τα τραγούδια
 να σου αρέσει μεγάλο μέρος της δουλειάς του συγκροτήματος
 να σχετίζεσαι με τους στίχους
 η δυνατότητα να ταιριάξεις τη μουσική με άλλα προσωπικά ενδιαφέροντα

Πίνακας 7. Στοιχεία που αναδεικνύουν το αγαπημένο συγκρότημα, Ιταλοί

   Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι οι Ιταλοί φαν του συγκροτήματος των RED έχουν στην 
πλειοψηφία τους αρκετά θερμά συναισθήματα προς το συγκρότημα και τη μουσική τους. Οι 
περισσότεροι συμπάθησαν το συγκρότημα αμέσως από την πρώτη φορά που άκουσαν αυτήν 
τη μουσική. Διαπιστώσαμε ότι καθένας από τους Ιταλούς φαν έχει ενσωματώσει στη ζωή του 
με διαφορετικό τρόπο τη μουσική αυτή. Βέβαια, η θεματολογία που εκφράζεται στα 
τραγούδια είναι κοινή για όλους· ο τρόπος που ανταποκρίνεται και ταυτίζεται όμως ο 
καθένας, είναι τελικά προσωπικός. Επίσης, οι περισσότεροι έχουν αγοράσει και σχετικό με 
το συγκρότημα εμπόρευμα, εκτός της μουσικής. Τέλος, εφτά από τους δέκα επισήμαναν ότι 
οι RED είναι το αγαπημένο τους συγκρότημα ή ανάμεσα στα αγαπημένα τους και ανέλυσαν 
και τους λόγους.

   Όσον αφορά στους  Έλληνες, οι πρώτες εντυπώσεις ήταν κατά βάση ευχάριστες, με μόνο 
μία από τους συμμετέχοντες να δηλώνει πως οι πρώτες της εντυπώσεις ήταν μέτριες. 
Ειδικότερα, δύο συμμετέχοντες αναγνώρισαν το δυναμισμό στη μουσική αυτή, με 
χαρακτηριστική την απάντηση του Γιώργου-Νεκτάριου, ο οποίος ένιωσε πως η μουσική τού 
βγάζει ένα «ειλικρινές νεύρο» (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016). Ο Γιάννης βρήκε τους RED  
«εύκολο άκουσμα, με εντυπωσιακά βίντεοκλιπ», γεγονός που εξηγείται αφού ο ίδιος ακούει 
βαριά μέταλ και παίζει σχετική μουσική (Γιάννης, 2016). Τα βίντεοκλιπ, ανέφερε ο Θανάσης, 
του άρεσαν που είναι σαν μικρές ταινίες και γενικότερα του άρεσε η μουσική γιατί ταίριαζε 
με ακούσματα που ήδη είχε (Θανάσης, 2016). Στην Άντα τα πρώτα τραγούδια που άκουσε 
της φάνηκαν λυπητερά, αλλά ταυτόχρονα ευχάριστα στο άκουσμα (Άντα, 2016). Ο Χρήστος 
εντυπωσιάστηκε από τη φωνή και τη χροιά του τραγουδιστή (Χρήστος, 2016). 

   Η επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε τα στοιχεία εκείνα του 
συγκροτήματος που τους προσέλκυσαν αρκετά ώστε να συνεχίσουν να ακούν αυτό το 
συγκρότημα. Όπως  συνέβη και με τους Ιταλούς, έτσι και με τους Έλληνες, σε αυτήν την 
ερώτηση οι αποκρίσεις άρχισαν να γίνονται πιο προσωπικές. Τρεις από τους ερωτώμενους 
δήλωσαν ότι συνέχισαν να ακούν επειδή το συγκρότημα ανήκει στο είδος μουσικής που τους 
αρέσει (ροκ), ενώ ο Μένιος διευκρίνισε πως συνέχισε να ακούει επειδή είναι χριστιανική ροκ 
(Μένιος, 2016). Τρεις φορές εμφανίστηκαν οι στίχοι και ευρύτερα η θεματολογία ως 
χαρακτηριστικό που τους έκανε να συνεχίσουν να ακούν RED. Ελκυστικό στοιχείο του 
συγκροτήματος φάνηκε να είναι και ο ίδιος ο τραγουδιστής των RED, Michael Barnes. Ο 
Φώτης ανέφερε απλά την «καλή φωνητική ικανότητα του τραγουδιστή» (Φώτης, 2016), ο 
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Χρήστος τη χροιά του (Χρήστος, 2016), ενώ η γράφουσα τη φωνή του, αλλά και την εντύπωση 
που της δίνει ο Michael ως προσωπικότητα:

Ομολογώ πάντως ότι τελευταία με ελκύει πολύ ο Michael, το πώς μιλά, πώς σκέκεται, 
νιώθω λες και τραβάει ζόρια στη ζωή του και επαγγελματικά βγάζει μια μακαριότητα, μ’ 
αρέσει η στάση του . (Παναγιώτα, 2017)

   Αξίζει νομίζω να σταθώ στις απαντήσεις που έδωσαν τρία άτομα σε αυτήν την ερώτηση. Ο 
Γιάννης είναι κιθαρίστας, ακούει και παίζει κλασική και μέταλ μουσική. Ο Θανάσης παίζει 
φλάουτο,με  πολύ μελωδικό τρόπο. Η γράφουσα παίζει βιολί και ασχολείται με την ψαλτική. 
Κατά τη γνώμη μου, η ενασχόληση που έχει ο καθένας τους με τη μουσική φάνηκε στις 
απαντήσεις τους, καθώς ο Θανάσης εντυπωσιάστηκε από τις μελωδίες (Θανάσης, 2016) και 
ο Γιάννης είπε πως του αρέσουν:

οι συνθέσεις τους στις οποίες χρησιμοποιούν μέχρι και όργανα κλασικής ορχήστρας 
αλλά και τα απρόβλεπτα και μη συμβατικά κοψίματα στα riff της κιθάρας. (Γιάννης, 
2016)

Στη γράφουσα, εκτός από τη φωνή και την προσωπικότητα του Michael (βλ. παραπάνω), το 
στοιχείο που την τράβηξε στη μουσική των RED και την καθήλωσε αρχικά ώστε να ακούει 
ξανά και ξανά τα τραγούδια τους, ήταν η χρήση των εγχόρδων, η παρουσία όχι μόνο 
ηλεκτρικών, αλλά και ακουστικών οργάνων, οι ενδιαφέρουσες γραμμές του μπάσου, και η 
«χορδίλα» των έγχορδων οργάνων. Με άλλα λόγια, σε αυτήν την παράγραφο υποστηρίζω ότι 
η σχέση του καθενός με τη μουσική και το μουσικό όργανο επιλογής του είναι πιθανό να 
επηρεάζει τις ευρύτερες μουσικές προτιμήσεις του.

   Άλλα ελκυστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος που αναφέρθηκαν είναι η 
ατμόσφαιρα, το συναίσθημα που βγάζει η μουσική,  ο πόνος και η ανακούφισή του (Άντα, 
2016), καθώς και η «συγγένεια με νεανικές μουσικές επιλογές» (Ελένη, 2016). Καταλυτικό 
στοιχείο για τη γράφουσα ήταν και τα videoclip, η θεματολογία και η σκηνοθεσία τους. 

   Παραθέτω επακριβώς την απάντηση του Γιώργιου-Νεκτάριου σε αυτό το σημείο, επειδή η 
διατύπωσή του είναι χαρακτηριστική:

Ήταν η αυθεντικότητα, η αισθητική που βγάζει μια «σκοτεινή ομορφιά», ένα «σκοτεινό 
φως», αν μπορώ να το πω έτσι, η ερωτική σχέση που εκφράζουν με τον Θεό σε πολλά 
κομμάτια τους (“Lost in you”, “Forever”, “Pieces”, “Yours again”). Ακόμη ο νευρώδης 
χαρακτήρας πολλών κομματιών τους(“Impostor” κ.ά.) και ακόμη ο υπέροχος και 
συγκινητικός χειρισμός πολύ σημαντικών θεμάτων, όπως η απομάκρυνση/αποξένωση 
από γνωστά πρόσωπα ή φίλους(“Gave it all away”, “Hymn for the missing”,  “Let it 
burn”). Τέλος ο κοινωνικά επαναστατικός χαρακτήρας τους(“Feed the machine”,  
«Release the panic”), εφόσον πολλά κομμάτια τους μιλάνε για ένα οργουελιανό εφιάλτη 
ως χαρακτήρα του σύγχρονου κόσμου και την ανάγκη αντίστασης σε αυτό. (Γιώργος-
Νεκτάριος, 2016)

Βλέπουμε, λοιπόν, πως τον Γιώργο-Νεκτάριο ναι μεν τον κράτησαν ως φαν αισθητικά 
στοιχεία (όπως και αρκετούς από τους Έλληνες θαυμαστές), αλλά μεγάλο ενδιαφέρον του 
προκάλεσε και η θεματολογία των τραγουδιών όπως εκφράζεται μέσα από τους στίχους. 
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Τα θέματα που του κέντρισαν το ενδιαφέρον ήταν τόσο προσωπικά («η απομάκρυνση/ 
αποξένωση από γνωστά πρόσωπα ή φίλους», η σχέση με το Θεό), αλλά και κοινωνικά 
(«κοινωνικά επαναστατικός χαρακτήρας», «ανάγκη αντίστασης») (Γιώργος-Νεκτάριος, 
2016). Τα παραπάνω συνάδουν και με τις προσωπικές του πεποιθήσεις και ασχολίες, αφού 
ο ίδιος διατηρεί ιστολόγιο κοινωνικοπολιτικού και θεολογικού ενδιαφέροντος και 
επιπλέον έχει ιδρύσει ένα ιστολόγιο για τη χριστιανική ροκ και μέταλ μουσική (βλ. 
κεφάλαιο 1.4).

   Όσον αφορά στην κατοχή του επίσημου εμπορεύματος (merchandise), κανένας από τους 
Έλληνες συμμετέχοντες δεν κατέχει τίποτα! Ένας μόνο ανέφερε ότι θα το ήθελε. Ο Θανάσης 
εξήγησε ότι δεν υποστηρίζει την αγορά τέτοιου εμπορεύματος επειδή «εμπορεύεται σε ένα 
βαθμό τη μουσική. Η μουσική είναι αυτή που είναι και εκεί μόνο πρέπει να παραμείνει» 
(Θανάσης, 2016). Προσωπικά, εγώ δεν έχω αγοράσει ακόμα για οικονομικούς λόγους, 
παρόλο που θα το ήθελα και εικάζω ότι το ίδιο ισχύει για αρκετούς ακόμα από τους Έλληνες 
συμμετέχοντες. Με βάση τα λεγόμενα των Ιταλών θαυμαστών, η μη αγορά τέτοιου 
εμπορεύματος από κάποιον υπονοεί ότι δεν αγαπά αρκετά το συγκρότημα. Ωστόσο, δεν 
μπορεί κανείς να εξαγάγει με ασφάλεια ένα τέτοιο συμπέρασμα, καθώς στις απαντήσεις των 
Ελλήνων θαυμαστών δεν εξήγησε σχεδόν κανείς το λόγο για τον οποίο δεν έχει κάνει κάποια 
σχετική αγορά.

   Στην ερώτηση προς τους συμμετέχοντες αν οι ίδιοι βρίσκουν να σχετίζονται προσωπικά με 
θέματα ή βιώματα που εκφράζονται στη μουσική των RED, έδωσαν δύο ειδών απαντήσεις. 
Απ’τη μια υπήρχαν απαντήσεις που αναφέρονται στο προσωπικό βίωμα, και απ’την άλλη 
απαντήσεις που σχετίζονται με τους συνανθρώπους και το κοινωνικό βίωμα. Ένα παιδί 
κατέθεσε απλά ότι νιώθει να ταυτίζεται, χωρίς να αναλύει περαιτέρω. Οι υπόλοιποι εννιά 
έδωσαν απαντήσεις που αφορούν μόνο σε προσωπικά βιώματα και συναισθήματα, και 
τέσσερεις από αυτούς έδωσαν απαντήσεις που αφορούν τόσο στο προσωπικό, όσο και στο 
κοινωνικό στοιχείο. 

   Αναλυτικότερα, σε τέσσερεις διαφορετικές απαντήσεις εμφανίστηκε η πίστη ως θέμα που 
προκαλεί προσωπική ταύτιση. Είτε ως βίωμα θρησκευτικό, είτε ως πεποίθηση ότι οι 
δυσκολίες που κανείς περνά θα ξεπεραστούν κι ότι κανείς δεν είναι μόνος όσο βιώνει 
δύσκολες καταστάσεις (Χρήστος, 2016). Άλλες προσωπικές καταστάσεις, συναισθήματα και 
βιώματα που αναφέρθηκαν είναι οι αναμνήσεις του παρελθόντος, η αίσθηση ότι κανείς 
βρίσκεται σε προσωπικό αδιέξοδο, ο «φόβος αποκάλυψης του κακού εαυτού» (Θανάσης, 
2016), η εσωτερική πάλη και η καταπολέμηση των παθών, δηλαδή του κακού εαυτού μας, ο 
χωρισμός από αγαπημένο πρόσωπο, αλλά και μία γενικότερη θεματολογία που 
πραγματεύεται τις ανθρώπινες σχέσεις.

Pieces - Απόσπασμα στίχων Απόδοση στα ελληνικά

I'm here again
A thousand miles away from you
A broken mess, just scattered pieces of 
who I am
I tried so hard

Να ‘μαι πάλι εδώ
Χίλια μίλια μακριά από σένα
Ένα σπασμένο χάλι, μόνο σκορπισμένα κομμάτια 
του ποιος είμαι
Προσπαθησα τόσο σκληρά
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Thought I could do this on my own
I've lost so much along the way

Then I'll see your face
I know I'm finally yours
I find everything I thought I lost before
You call my name
I come to you in pieces
So you can make me whole

Νόμισα ότι  μπορούσα να το κάνω αυτό μόνος μου
Έχασα τόσο πολλά στην πορεία

Μετά βλέπω το πρόσωπό σου
Ξέρω ότι πλέον είμαι δικός σου
Βρίσκω όλα όσα νόμισα ότι έχασα πριν
Φωνάζεις το όνομά μου
Έρχομαι σε σένα κομματιασμένος
Ώστε να μπορέσεις να με κάνεις ολόκληρο

Πίνακας 8. Pieces, απόσπασμα στίχων και απόδοση στα ελληνικά

   Ανάμεσα σε αυτές τις απαντήσεις αναφέρθηκε δύο φορές και το κομμάτι Pieces, το οποίο 
περιγράφει έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει ότι είναι «κομμάτια» και απευθύνεται σε ένα 
άλλο πρόσωπο προκειμένου να βρει ίαση (βλ. Πίνακα 8). Επιπλέον, ως στοιχείο ταύτισης 
αναφέρθηκε η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα τραγούδια με τη χρήση των φωνητικών 
και του πιάνου, η χρήση των εγχόρδων από τη γράφουσα (γεγονός εύλογο καθώς η 
γράφουσα παίζει βιολί), αλλά και η φωνή του τραγουδιστή Michael από τον Χρήστο:

Μ’ αρέσει πάρα πολύ η χροιά του, έχει καθαρή φωνή κι έχει και λίγο τη βραχνάδα αυτή 
και μπορεί να πιάνει και πολύ ψηλές νότες καθαρά, δηλαδή κάνει για μέταλ. (Χρήστος, 
2016)

   Όσον αφορά στις απαντήσεις που περιείχαν και μια κοινωνική διάσταση, οι τρεις από τους 
τέσσερεις αναφέρθηκαν στην αντίσταση στο σύστημα και σε βλαπτικές καταστάσεις και 
ανθρώπους· οι δύο συμπλήρωσαν πως τα τραγούδια τούς εμπνέουν έναν «ζήλο για 
αντισυμβατική πορεία» (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016). Ο Γιώργος-Νεκτάριος και ο Χρήστος 
περιέγραψαν τα θέματα με τα οποία νιώθουν να ταυτίζονται ως εξής: 

 η επισήμανση της ψυχικής αποξένωσης μεταξύ των ανθρώπων, ο ζήλος για μια 
αντισυμβατική πορεία, μακριά από τα κλισέ που ελέγχουν τις ζωές των περισσότερων 
ανθρώπων σήμερα. (Γιώργος-Νεκτάριος, 2016)

Ναι, ας πούμε αυτό το τραγούδι με τους στρατιώτες, που παίρνουν απλό κοσμάκη και 
τον κάνουν τεχνητή νοημοσύνη με διάφορες χημικές ουσίες, τον κάνουνε μηχανή του 
πολέμου, τελοσπάντων, τον κάνουνε φαντάρο, παγκόσμιο στρατιώτη, έχει στοιχεία 
παγκοσμιοποίησης, έχει μια δόση από το μέλλον, δηλαδή κεντρίζουν αυτό που θέλουν 
να κάνουν αυτοί που είναι από πάνω, και με λίγα λόγια [οι RED] λένε μέσα σε 
εισαγωγικά «ό,τι και να κάνεις η αγάπη στο τέλος θα κερδίσει», δηλαδή περνούν ένα 
τέτοιο νόημα μέσα από αυτό, αυτό καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή θίγουνε θέματα [...]. 
(Χρήστος, 2016)

   Το τραγούδι στο οποίο αναφέρεται ο Χρήστος είναι το Feed the Machine. Παραθέτω 
παρακάτω αποσπάσματα των στίχων και την αποδοσή τους στα ελληνικά (βλ Πίνακες 3 και 
9). Το τραγούδι αυτό είναι από το δεύτερο δίσκο του συγκροτήματος, το δίσκο Until we have 
faces. Για αυτόν το δίσκο, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Anthony Armstrong , δήλωσε σε 
συνέντευξή του στον Matt Debenedictis για την ιστοσελίδα noisecreep (η οποία 
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πραγματεύεται τη Hard Rock και Heavy Metal μουσική) ότι «είναι ένα άλμπουμ σχετικά με 
την ταυτότητα και τη διαδικασία του να βρεις τον εαυτό σου. Το να επιτρέψεις σε εσένα, τον 
εαυτό σου, να καθορίσεις τον κόσμο, παρά να αφήσεις  τον κόσμο να μπει μέσα και να σε 
καθορίσει» (Debenedictis, 2011). 

   Πιο συγκεκριμένα, για το τραγούδι Feed the Machine (βλ. Πίνακα 3 και 9) ο Anthony 
Armstrong εξηγεί στη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεοκλιπ (βλ. Εικόνα 8) για το τραγούδι 
ότι στην εισαγωγή: 

είμαστε εμείς που δείχνουμε σαρκαστικά με το δάχτυλο τους εαυτούς μας και τους 
ανθρώπους που έχουν αφήσει τον κόσμο να τους προσδιορίσει. Είναι αυτό το 
«παραδώσου, παραδώσου, έχεις ήδη ταΐσει τη μηχανή» -όλα αυτά τα πράγματα στον 
κόσμο που είναι αρνητικά, όλα αυτά τα πράγματα που δεν έχουν καμία επίδραση πάνω 
μας  αλλά μπορούν να μας εμπνεύσουν.(RED, 2011)

Στη μέση του τραγουδιού (κοιτώντας τους στίχους φαίνεται προς το τέλος, αλλά το τραγούδι 
συνεχίζει ορχηστρικά μετά το πέρας των στίχων), το σύνθημα από «παραδώσου, παραδώσου 
και τάισε τη μηχανή» μετατρέπεται σε «ξύπνα, ξύπνα και σκότωσε τη μηχανή»· στο σημείο 
αυτό δηλαδή το μήνυμα είναι ξεκάθαρα «ρίξε ό,τι έχεις κάτω και συνειδητοποίησε ότι δεν 
έχεις πρόσωπο, δεν είσαι η προσωπικότητά σου. Δεν έχεις καθορίσει τον εαυτό σου» (RED, 
2011). Περαιτέρω ανάλυση για το τραγούδι έγινε στο κεφάλαιο 2.2.
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Απόσπασμα στίχων Απόδοση στα ελληνικά

Hide your innocence before they see right 
through
You mustn't disappoint them

We fall in line
We live the lie
Give up, give up and feed the machine
It grows inside
Nowhere to hide
Give up, give up and feed the machine
Give up, give up and feed the machine

They pull you faster, the cadence calling
And you never fall behind
So choose a face your only calling out
You mustn't fall behind

You need another death just to have a life 
to save
You need a master just so you can beg
You need a light just because you're so 
afraid
Now bow down and learn to be a good 
slave

Go back to sleep
Go back to sleep

Wake up, wake up and kill the machine
Wake up, wake up and kill the machine

Κρύψε την αθωότητά σου προτού δουν μέσα σου

Δεν πρέπει να τους απογοητεύσεις

Συμμορφωνόμαστε
Ζούμε το ψέμα
Παραδώσου και τάισε τη μηχανή
Μεγαλώνει από μέσα
Πουθενά να κρυφτείς
Παραδώσου και τάισε τη μηχανή
Παραδώσου και τάισε τη μηχανή

Σε τραβούν γρηγορότερα,  ο ρυθμός σε καλεί
Και ποτέ δε μένεις πίσω
Οπότε διάλεξε ένα πρόσωπο ως τη μόνη σου 
έκκληση  
Δεν πρέπει να μείνεις πίσω

Χρειάζεσαι έναν ακόμα θάνατο απλά για να έχεις 
μια ζωή να σώσεις
Χρειάζεσαι έναν αφέντη απλά για να μπορείς να 
ζητιανεύεις
Χρειάζεσαι ένα φως απλά επειδή φοβάσαι τόσο
Τώρα υποκλίσου βαθιά και μάθε να είσαι ένας 
καλός σκλάβος

Γύρνα πίσω στον ύπνο σου
Γύρνα πίσω στον ύπνο σου

Ξύπνα, ξύπνα και σκότωσε τη μηχανή
Ξύπνα, ξύπνα και σκότωσε τη μηχανή

Πίνακας 9. Feed the machine, στίχοι και απόδοση στα ελληνικά

   Στην ερώτηση αν οι RED είναι το αγαπημένο τους συγκρότημα, έξι από τους δέκα Έλληνες 
που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν αρνητικά. Ενδεικτικά, ο Θανάσης υπογράμμισε ότι 
ναι μεν τους ακούει συχνά, αλλά οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες είναι εγχώριοι (Θανάσης, 
2016). Η Ελένη είπε ότι  τους συμπαθεί και τους ακούει ευχάριστα, αλλά δεν είναι το 
αγαπημένο της συγκρότημα (Ελένη, 2016). Δύο μόνο από τους ερωτώμενους δήλωσαν πως 
οι RED είναι από τα αγαπημένα τους συγκροτήματα. 

   Συνοπτικά, οι Έλληνες θαυμαστές του συγκροτήματος είχαν κατά βάση ευχάριστες πρώτες 
εντυπώσεις και φάνηκε ότι ο τραγουδιστής Michael είναι αρκετά αγαπητός. Μόνο ένας φαν 
διευκρίνισε ότι ο λόγος που ακούει το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι λόγω της ένταξης του 
συγκροτήματος στην Christian Rock μουσική. Η ευρύτερη θεματολογία των τραγουδιών 
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εκφράζει αρκετά τους Έλληνες που συμμετείχαν στην έρευνα, τόσο τα τραγούδια που 
αφορούν σε προσωπικά βιώματα και ζητήματα, όσο και τα κοινωνικά. Κανείς δεν κατέχει 
εμπόρευμα σχετικό με το συγκρότημα και οι περισσότεροι δεν το κατατάσσουν στα 
αγαπημένα τους συγκροτήματα.

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρον μου προξένησαν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου που 
πραγματεύτηκα σε αυτό το κεφάλαιο, αφού οι απαντήσεις ήταν πιο προσωπικές σε σχέση με 
τα προηγούμενα και πήρα μια μικρή ιδέα για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του 
καθενός. Παρατηρεί κανείς ότι ενώ όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα συμπαθούν αυτή τη 
μουσική, οι Ιταλοί δείχνουν να είναι πιο ένθερμοι φαν, ενώ οι περισσότεροι Έλληνες δε 
δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις. Ωστόσο, συχνά οι Έλληνες ήταν αρκετά πιο 
περιγραφικοί στις απαντήσεις τους. Επιπλέον, στους Ιταλούς φαίνεται να έχουν περισσότερη 
απήχηση τα προσωπικά βιώματα που εκφράζονται στη θεματολογία των τραγουδιών και όχι 
τόσο τα κοινωνικά, όπως συμβαίνει με αρκετούς από τους Έλληνες.
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2.4. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ LIVE

Οι εθνογράφοι Postill και Pink υποστηρίζουν ότι «οι διαδικτυακές κοινότητες δεν είναι απλά 
"εικονικές", αλλά σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί που συμμετέχουν συναντιούνται απο κοντά» 
(Postill and Pink, 2012: 126). Για τους θαυμαστές ενός συγκροτήματος συναντήσεις γίνονται 
κατ’ εξοχήν σε συναυλίες, επομένως αναγκαίο ήταν στην παρούσα έρευνα να εξετάσω και 
την εμπειρία του live, για όσους φαν την είχαν.

   Είναι γεγονός ότι οι RED δεν έχουν έρθει ακόμα για συναυλία στην Ελλάδα. Επομένως δεν 
προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κανένας Έλληνας θαυμαστής των RED δεν έχει πάει σε 
συναυλία του συγκροτήματος και κανείς δεν έχει συναντήσει τα μέλη του συγκροτήματος 
από κοντά. Πέντε από τους δέκα ερωτώμενους όμως τόνισαν πως δεν έχουν πάει ακόμα, 
γεγονός που υποδεικνύει ότι η επιθυμία να παρακολουθήσουν συναυλία του συγκροτήματος 
υπάρχει. Αυτό το δηλώνουν ξεκάθαρα ο Θανάσης και η γράφουσα και συμπληρώνουν ότι 
ίσως έτσι τους δινόταν και η ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα μέλη του συγκροτήματος 
(Θανάσης, 2016).

Εικόνα 9. Live στο Μιλάνο, 11/11/2013 (RED’s Facebook Page, 2017)

   Από την άλλη, στο πλαίσιο της περιοδείας τους στην Ευρώπη το 2013, οι RED έπαιξαν και 
στο Μιλάνο στις 11 Νοεμβρίου (βλ. Εικόνα 9). Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε αρκετούς από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα να παρακολουθήσουν ζωντανά το συγκρότημα. Πέντε από τους 
εννιά Ιταλούς συμμετέχοντες λοιπόν παρακολούθησαν τη συναυλία, τέσσερεις είπαν ότι δεν 
έχουν παρακολουθήσει ζωντανά το συγκρότημα και από αυτούς οι δύο διευκρίνισαν ότι 
θέλουν στο μέλλον να παρακολουθήσουν ένα “Live” και ότι έτσι ίσως τους δοθεί η ευκαιρία 
να γνωρίσουν και τα μέλη του συγκροτήματος από κοντά. Πιο συγκεκριμένα, ο 
δεκαεπτάχρονος Shometsu μου εξήγησε ότι «δυστυχώς η μαμά μου δε θα με άφηνε να πάω 
σε συναυλία. Αλλά τώρα είμαι αρκετά μεγάλος για να αποφασίσω για τον εαυτό μου, οπότε 
κατά πάσα πιθανότητα θα πάω κάποια στιγμή με τους φίλους μου» (Shometsu, 2016). 

   Σύμφωνα με την Alessandra, το θέατρο στο οποίο έπαιξε το συγκρότημα ήταν μικρό (βλ. 
Εικόνα 9), αλλά άνετο· το κοινό δεν ήταν μεγάλο, καθώς δεν ακούνε πολλοί στην Ιταλία RED 
(Alessandra, 2016). Επιπλέον, εκτός από το μικρό ιταλικό ακροατήριο, ο Andrew θεωρεί πως 
δεν έγινε καλή διαφήμιση για τη συναυλία (Andrew, 2016). Είναι γεγονός ότι δεν μπόρεσα 
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να διασταυρώσω αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Προσωπικά πάντως, δε μου φαίνεται 
παράλογο διότι το κοινό των RED στην Ιταλία δεν είναι ευρύ και η εμπειρία μας δείχνει ότι 
μια εταιρεία δεν πρόκειται να ξοδέψει για διαφήμιση λεφτά, τα οποία δεν θα αποδώσουν 
κέρδος στο μέλλον.

   Ιδιαίτερα αναλυτικός ως προς την εμπειρία του από το live ήταν ο Andrew. Με 
πληροφόρησε καταρχήν ότι ο ίδιος κανόνισε ένα ραντεβού για τους φαν λίγο πριν τη 
συναυλία:  «Εμείς από την κοινότητα των Ιταλών φαν και άλλοι φαν που δεν ήξεραν την 
κοινότητα βρεθήκαμε και όλοι μαζί μπήκαμε στην ουρά για τη συναυλία» (Andrew, 2016). 
Με ενημέρωσε επίσης πως είχε μαζί του ένα πόστερ (βλ. Εικόνα 10) που υπέγραψε ο ίδιος 
και πολλοί άλλοι φαν εκείνη την ώρα, το οποίο και χάρισε στο συγκρότημα, γεγονός στο 
οποίο θα αναφερθώ αναλυτικότερα παρακάτω (Andrew, 2016). Σε αυτήν τη συνάντηση 
παρευρέθηκαν και η Alessandra και ο Mattia. Αν και ο Mattia ανέφερε ότι ήταν λίγο αμήχανη 
η ατμόσφαιρα και αρκετοί ντέπονταν, μου είπαν και οι δύο πως χάρηκαν που γνώρισαν και 
άλλους φαν των RED (Alessandra, 2016, Mattia, 2016).

Εικόνα 10. Το πόστερ που υπέγραψαν και δώρισαν στο συγκρότημα οι Ιταλοί φαν (RED’s Facebook 
Page, 2017)

   Oι εμπειρίες των παρευρισκομένων στη συναυλία ήταν πολύ καλές, όμορφες, αλλά και 
ενθουσιώδεις. Ο Antonio είπε ότι «ήταν συναρπαστικά! Το στήθος μου ήταν γεμάτο από μια 
ζεστασιά σαν συναίσθημα και ήμουν τόσο χαρούμενος και συγκινημένος από αυτήν την 
εμπειρία» (Antonio, 2016). Ο ξάδερφος του Antonio δήλωσε ότι «ήταν μια σπουδαία 
εμπειρία και ανυπομονώ να την επαναλάβω! Τραγουδούσα δυνατά όλη την ώρα, ξέρω απ’ 
έξω κάθε τραγούδι των RED. Θυμάμαι ότι κατάφερα να αγγίξω το δάχτυλο του Randy όσο 
στεκόμουν στην μπροστινή σειρά και ήταν πραγματικά φανταστικό! Επιπλέον, ένα αγόρι που 
ήταν εκεί μου είπε ότι εγώ και οι φίλοι μου φαινόμασταν σαν να προσευχόμαστε, όχι να 
τραγουδάμε, [στο λέω] ως απόδειξη του πόσο πολύ τους αγαπώ (και οι φίλοι μου φυσικά!)» 
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(ξάδερφος του Antonio, 2016). Ας υπενθυμίσω εδώ στον αναγνώστη ότι ο ξάδερφος του 
Antonio, έχει δηλώσει ότι είναι άθεος και δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχει το χριστιανικό 
στοιχείο στη μουσική των RED (ξάδερφος του Antonio, 2016), και πραγματικά αναφέρει τα 
λόγια αυτού του αγοριού για να μου αποδείξει ότι όντως ήταν πολύ αφοσιωμένοι σε όσα 
διαδραματίζονταν στη συναυλία. 

Εικόνα 11. VIP Pass (RED’s Facebook Page, 2017)

   Αναλυτικά θα παραθέσω εδώ και την εμπειρία του Andrew από τη συναυλία, ο οποίος 
μάλιστα δήλωσε πως εκείνη τη μέρα πραγματοποίησε ένα από τα όνειρά του. Ο ίδιος και η 
αδερφή του είχαν αγοράσει το ειδικό εισιτήριο «VIP Pass»(βλ. Εικόνα 11), με το οποίο κανείς 
αγοράζει την εμπειρία «Meet and Greet». Οι κάτοχοι αυτού του εισιτηρίου έχουν τη 
δυνατότητα να συναντήσουν και να γνωρίσουν το συγκρότημα πριν τη συναυλία, από κοντά, 
στο λεωφορείο τους, να συζητήσουν, ακόμα και να τραγουδήσουν μαζί τους, καθώς το 
συγκρότημα ερμηνεύει εκείνη την ώρα ακουστικά, χωρίς δηλαδή ηλεκτρονική ενίσχυση, 
κάποιο τραγούδι (Andrew, 2016). Αυτό το εισιτήριο είναι σαφώς ακριβότερο από το απλό 
εισιτήριο· για παράδειγμα, στη συναυλία της 10ης Οκτωβρίου 2017 που πραγματοποιήθηκε 
στο Pittsburg της Pennsylvania, το απλό εισιτήριο κόστιζε $25, ενώ το VIP Pass $75 (βλ. 
Εικόνες 12 και 13) (event.attendstar, 2017, eventbrite, 2017). Ανταμείβεται, όμως, κανείς με 
αυτόγραφα, ενυπόγραφα δώρα από το συγκρότημα (π.χ. πόστερ), τη ζωντανή ερμηνεία 
κάποιου τραγουδιού και φυσικά μπορεί να ρωτήσει τα μέλη του συγκροτήματος ο,τιδήποτε 
επιθυμεί (βλ. Εικόνα 11). 

   Σχετικά με το «VIP Pass», θα ήθελα να αναφέρω ότι οι RED δεν είναι το μόνο συγκρότημα 
που πουλάει τέτοια εισητήρια. Σύμφωνα με τον ιστοχώρο ticketmaster, όπου κανείς μπορεί 
να αγοράσει εισητήρια για διάφορα δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή του Los Angeles, 
αρκετοί καλλιτέχνες παρέχουν τέτοια εισητήρια, αλλά το πακέτο διαφέρει από καλλιτέχνη σε 
καλλιτέχνη (ticketmaster, 2017). Για παράδειγμα, κάποιo «VIP Pass»:
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μπορεί να περιλαμβάνει εισητήρια στην πρώτη σειρά, ένα αυτόγραφο ή ένα πάρτυ πριν 
το σόου. Μερικά μπορεί να περιλαμβάνουν την ευκαιρία για ένα "Meet and Greet" με 
τον καλλιτέχνη ή την εμειρία της πρόβας ήχου! (ticketmaster, 2017)

Εικόνα 12. Εισητήριο για τη συναυλία στο Pittsburg 17/10/2017 (eventbrite, 2017)

Εικόνα 13. VIP Pass, 17/10/2017 (event.attendstar, 2017)

   Παραθέτω εδώ τα λόγια του ίδιου του Andrew σχετικά με την εμπειρία του από τη 
συνάντηση με το συγκρότημα (Andrew, 2016):

Οι τύποι είναι πραγματικά φοβεροί άνθρωποι. Θυμάμαι τη στιγμή που μίλησα μαζί τους 
σχετικά με την κοινότητά μου, κοινότητα υποστήριξής τους στη χώρα μου (RED Italy), 
θυμάμαι επίσης την ακουστική ερμηνεία του Best Is Yet To Come, που είναι και ο λόγος 
για τον οποίο αγόρασα το VIP Pass∙ θυμάμαι τη φωτογραφία με το συγκρότημα και τα 
αυτόγραφα στα CD μου και θυμάμαι που έδωσα στο συγκρότημα από μένα και το 
ιταλικό "REDNation" μία αφίσα που έγραφε RED Italy στο κέντρο και γύρω από το 
λογότυπο όλα τα αυτόγραφα από τους Ιταλούς θαυμαστές που ήταν στη συναυλία. Ο 
Antony [Armstrong] στη μέση της συναυλίας έφερε στη σκηνή την αφίσα και το 
συγκρότημα μας ευχαρίστησε. (Andrew, 2016)

   Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι εμπειρίες των παρευρισκομένων στη συναυλία ήταν αρκετά 
έντονες και θερμές. Για κάποιους, η γνωριμία με άλλους φαν ήταν μια ακόμη ευχάριστη 
ανάμνηση από τη συναυλία. Διαπίστωσα ότι κανείς δε φάνηκε να δίνει μια θρησκευτική 
διάσταση στην εμπειρία του Live, ήταν για τους φαν απλά η συναυλία ενός αγαπημένου 
συγκροτήματος, στην οποία και πέρασαν πολύ καλά!
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   Στο μεταξύ, οι μισοί Έλληνες ακροατές ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα δούμε τους RED 
και από κοντά! 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

3.1 Συμπεράσματα

Στην παρούσα έρευνα διαπίστωσα ότι, ως προς τους RED και τη μουσική τους, οι Ιταλοί είναι 
πιο ένθερμοι θαυμαστές από ότι οι Έλληνες. Οι Ιταλοί συμμετέχοντες αγοράζουν τη μουσική, 
ενώ οι Έλληνες ακούνε αυτή τη μουσική με δωρεάν, νόμιμους και μη τρόπους. Επιπλέον, οι 
Ιταλοί θαυμαστές μοιράζονται αυτήν τη μουσική με τους φίλους τους και ακολουθούν το 
συγκρότημα στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι περισσότεροι Έλληνες όχι.

   Όσον αφορά στον ήχο των RED, και οι Έλληνες και οι Ιταλοί συμμετέχοντες στην έρευνα 
πιστεύουν ότι το συγκρότημα έχει παρόμοιο ήχο με ήδη οικεία ακούσματά τους· παρόλα 
αυτά, οι Ιταλοί βρίσκουν τον ήχο των RED πρωτότυπο, ενώ οι Έλληνες όχι. Η πλειοψηφία των 
Ιταλών και Ελλήνων θαυμαστών δε βρίσκουν κοινά με την τοπική ή/και εθνική τους 
κουλτούρα. Οι περισσότεροι Ιταλοί και σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν ενδιαφέρονται για την 
έκφραση του χριστιανικού στοιχείου. Τους υπόλοιπους Έλληνες τους ενδιαφέρει σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αλλά δε νιώθουν να ταυτίζονται και κάποιοι από αυτούς 
θεωρούν ότι η διαφοροποίηση βρίσκεται κυρίως στην τρόπο έκφρασης του χριστιανικού 
μηνύματος και στην απουσία του κοινωνικού στοιχείου στους στίχους στους οποίους μπορεί 
να αποδοθεί και ένα χριστιανικό νόημα.

   Σχετικά με την προσωπική ανταπόκριση του καθενός προς τους RED, πολλοί Ιταλοί 
θαυμαστές θεωρούν το συγκρότημα από τα αγαπημένα τους, ακούνε σε καθημερινό επίπεδο 
τη μουσική αυτή και αρκετοί έχουν αγοράσει από τα άλλα προϊόντα του συγκροτήματος (π.χ. 
μπλουζάκια). Σε αντίθεση με τους Ιταλούς, οι περισσότεροι Έλληνες θαυμαστές δεν 
ασχολούνται σε καθημερινό επίπεδο με τους RED και κανείς από αυτούς δεν έχει αγοράσει 
από το γενικότερο εμπόρευμα των RED. Ωστόσο, παρόλο που οι Έλληνες είναι πιο 
αποστασιοποιημένοι από το συγκρότημα απ’ ό,τι οι Ιταλοί, οι Έλληνες ήταν πιο περιγραφικοί 
και αναλυτικοί στις απαντήσεις τους. Διαφορά φάνηκε επίσης και στην απήχηση που έχουν 
οι στίχοι στα δύο δείγματα· στους Ιταλούς μεγαλύτερη απήχηση φάνηκαν να έχουν τα 
προσωπικά βιώματα που εκφράζουν οι RED, ενώ στους Έλληνες τα κοινωνικά βιώματα και 
μηνύματα.

   Τέλος, η συναυλία των RED στο Μιλάνο φάνηκε να είναι έντονη και θερμή εμπειρία για 
τους Ιταλούς παρευρισκόμενους και συμμετέχοντες στην έρευνα. Κανένας δεν προσέδωσε 
θρησκευτική διάσταση στη συναυλία, αλλά όλοι όσοι παρευρέθηκαν χάρηκαν που άκουσαν 
από κοντά το συγκρότημα. Κάποιοι μάλιστα γνώρισαν τα μέλη των RED από κοντά και 
αρκετοί ανέφεραν ότι ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι γνώρισαν και άλλους θαυμαστές του 
συγκροτήματος στη συναυλία.
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3.2 Σύντομη αποτίμηση της ερευνητικής διαδικασίας

Η διαδικασία της διαδικτυακής εθνογραφικής έρευνας παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά και 
κάποιες απροσδοόκητες δυσκολίες. Με μεγάλη απροθυμία αναγκάστηκα να παραδεχτώ ότι 
ο διαδικτυακός εθνογράφος δεν έχει απόλυτο έλεγχο στην πορεία της έρευνάς του, επειδή 
από τη στιγμή που έστειλα τα ερωτηματολόγια μέχρι την στιγμή που παρέλαβα και την 
τελευταία απάντηση, πέρασαν πάνω από έξι μήνες (βλ. κεφάλαιο 1.4), παρά τις διακριτικές 
προτροπές μου προς τους συμμετέχοντες που άργησαν να απαντήσουν. Άλλη δυσκολία που 
συνάντησα στα πλαίσια της έρευνας ήταν ότι χρειάστηκα να κατηγοριοποιήσω και να 
ομαδοποιήσω τις προσωπικές σκέψεις και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων, καθώς τα 
ανθρώπινα συναισθήματα συχνά δεν υπόκεινται σε προφανείς κατηγοριοποιήσεις. Από τα 
πιο ευχάριστα στοιχεία μιας τέτοιας έρευνας είνα ότι έκανα καινούργιες γνωριμίες και με 
κάποιους από τους Ιταλούς κρατάμε ακόμα επαφή· έχω προθυμοποιηθεί μάλιστα να τους 
ξεναγήσω στη Θεσσαλονίκη και κάποιοι από αυτούς ανταπέδωσαν την πρόσκληση για τον 
τόπο τους. Αυτή ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, αφού, βασισμένη στον Lysloff (2003: 
235) (βλ. κεφάλαιο 1.4), περίμενα ότι θα είναι μια πιο αποστασιοποιημένη και μοναχική 
δουλειά για μένα. Αντιθέτως, απέκτησα καινούργιους διαδικτυακούς φίλους!

   Ως ερευνήτρια, διαπίστωσα ότι οι Ιταλοί θαυμαστές των RED έχουν όντως υπόσταση ως 
διαδικτυακή κοινότητα, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις που δείξαμε στο κεφάλαιο 1.4. 
Υπάρχει ένα κεντρικό πρόσωπο, ο Andrew, ο οποίος λειτουργεί ως διαχειριστής του χώρου 
στον οποίο συναντιούνται οι Ιταλοί θαυμαστές, τη σελίδα RED Italy, και είναι αυτός που κάνει 
τις πιο συχνές αναρτήσεις και ενημερώσεις, ενώ οι υπόλοιποι συνήθως απλά 
παρακολουθούν (είναι δηλαδή lurkers) και ενίοτε σχολιάζουν(βλ. κεφάλαιο 1.4 και 2.1). Οι 
Έλληνες θαυμαστές από την άλλη, δε φάνηκαν να λειτουργούν ως εθνική διαδικτυακή 
κοινότητα θαυμαστών των RED. Οι μισοί δεν συμμετέχουν καν στα κοινωνικά δίκτυκα και οι 
υπόλοιποι δεν έχουν έναν κοινό διαδικτυακό τόπο συνάντησης για τους Έλληνες θαυμαστές, 
απλά παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε άλλες σελίδες του REDNation, του ευρύτερου 
συνόλου των θαυμαστών των RED. Σαφώς, μεγάλο ρόλο πρέπει να παίζει για τους Ιταλούς 
και η εμπειρία της συναυλίας του συγκροτήματος Live, αλλά και η γνωριμία τους από κοντά 
πριν τη συναυλία, όπως έδειξαν και οι Bennett και Peterson (2004: 198) (βλ. κεφάλαιο 1.4).

   Το κοινό που είχαν οι Ιταλοί και Έλληνες συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ότι όσοι από 
αυτούς παρακολουθούν στα κοινωνικά δίκτυα το συγκρότημα και συμμετέχουν στις σχετικές 
ιστοσελίδες, έστω και περιστασιακά, νιώθουν ότι αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη κοινότητα 
του REDNation «παρά το γεγονός ότι προέρχονται από περιοχές ευρύτερες της άμεσης 
γειτονιάς» (Crow and Allan, 1994: 140) (βλ. κεφάλαιο 1.4). Η θέση αυτή ενισχύεται στην 
περίπτωση των Ιταλών οι οποίοι δε μοιράζονται μόνο «κοινά συναισθήματα, αλλά και κοινές 
πρακτικές» (Crow and Allan, 1994: 140)· οι πρακτικές αυτές στην περίπτωση των Ιταλών που 
πήραν μέρος στην έρευνα είναι η συμμετοχή στη συναυλία τραγουδώντας και χορεύοντας 
όλοι μαζί, αλλά και η συνάντηση πριν τη συναυλία, η δημιουργία του πόστερ και η δωρεά 
του στα μέλη του συγκροτήματος (βλ. κεφάλαιο 2.4).
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3.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

 Στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι οι μισοί Έλληνες συμμετέχοντες δεν έχουν λογαριασμό 
στο Facebook. Στα πλαίσιά της δε διερευνήθηκαν οι λόγοι, αλλά θα είχε ενδιαφέρον μια 
μελλοντική έρευνα να πραγματευτεί τη σχέση της Ελληνική νεολαίας με το Facebook ή/και 
τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα. 

   Από τους θαυμαστές των RED που συμμετείχαν στην έρευνα, οι Έλληνες που έχουν 
λογαριασμό στο Facebook, αλλά και οι Ιταλοί, δεν έχουν τακτική επικοινωνία μεταξύ τους 
στο Facebook, καθώς στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα δεν 
έχουν φιλικές σχέσεις στην καθημερινή τους ζωή. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, 
καθώς η έρευνα έχει ήδη δείξει ότι ανάλογα με την σχέση που έχουν τα πρόσωπα, οι πιο 
κοντινοί φίλοι επικοινωνούν συχνότερα -και με περισσότερους τρόπους από τις διάφορες 
μορφές επικοινωνίας που παρέχει το Facebook-, απ' ό,τι  άνθρωποι που απλά γνωρίζονται 
μεταξύ τους (Bryant and Marmo, 2012: 18). Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, σε 
συνδυασμό με την απορία των Bennett και Peterson για το αν μία διαδικτυακή κοινότητα 
μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τις «ευκαιρίες για τη δημιουργία και ανανέωση των προσωπικών 
σχέσεων» (2004: 202), μια μελλοντική έρευνα θα ήταν χρήσιμο να διερευνήσει κατά πόσο 
είναι καθοριστικές οι κοινωνικές σχέσεις στην πραγματική ζωή (offline) για τη συγκρότηση 
και διατήρηση μιας μουσικής κοινότητας που εδράζεται στο Facebook (online).
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