
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punked 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ METAL ΣΚΗΝΗ 

Punked 

    

Σύλληψη, πρωτοβουλία, οργάνωση, συνεντεύξεις, εκτέλεση, 

στοχασμοί, συμπεράσματα, παραλείψεις, ωρθωγραφηκα / 

συντακτικά λάθη, όλα του: 

 

                 

         themistoklas από  

 

              

ΗΕLLENIC METAL CLUSTER - https://www.facebook.com/HellenicMetalCluster  

 

Το όλο εγχείρημα δεν χρηματοδοτείται από κανέναν και από πουθενά, δεν 

επιφέρει κανένα οικονομικό όφελος στο δημιουργό του ή σε λοιπούς 

παράγοντες, διατίθεται δωρεάν και το ζητούμενο είναι να φτάσει στα χέρια 

όλων όσων θα ενδιαφέρονταν να το διαβάσουν.  Το φωτογραφικό υλικό που 

παρουσιάζεται, είτε έχει παραχωρηθεί από τους καλλιτέχνες που 

εμφανίζονται, είτε είναι σύμφωνο με τους όρους θεμιτής χρήσης (μη 

κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός σκοπός). 

 

 

 

 

Τεύχος #5   

 Φλεβάρης, 2015 
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ΙΝTRO I 

 

Κατά κανόνα στη χώρα μας κυριαρχεί το ελληνικό ελληνόφωνο τραγούδι 

με όλες τις διακλαδώσεις και παραφράσεις του, όμως κατά καιρούς 

μερικές εξαιρέσεις ήταν τόσο δυνατές που κατάφεραν να 

δημιουργήσουν κινήματα. Στα 70’ς είχαμε το Rock, στα 80’ς το Punk, 

και στα 90’ς το Μetal. Σκηνή και επανάσταση. Σήμερα, 20 χρόνια και 

βάλε μέτα το πέρας της έξαρσης της κάθε σκηνής, δεν μπορούμε να 

μιλάμε πλέον για επανάσταση. Τα πράγματα είναι αλλιώς. Έχει μείνει 

όμως ο τρόπος, ο D.I.Y. τρόπος κυρίως, έχει μείνει η διάθεση, έχει 

μείνει η αίσθηση του να κάνεις τα πράγματα διαφορετικά και να 

ανατρέπεις καθιερωμένες καταστάσεις, έχει μείνει η δίψα για 

αλήθεια, έχουν μείνει τα riffs και τα ακόρντα, και όλα αυτά έχουν 

περάσει και συνεχίζουν να περνάν απο γενιά σε γενιά μέσω της 

μουσικής. 

Σαν περιοδικό που ασχολείται με το metal, ωφείλουμε να 

παραδεχτούμε τη σημαντικότητα του punk κινήματος και την επιρροή 

που ασκεί στο metal. Τhrash θες; Crossover θες; Hardcore θες; 

Black θες; Motorhead θες; Πάντως, και νομοτελειακά να το πάρουμε 

το θέμα, χωρίς την έξαρση του punk τη δεκαετία του ’80 στη χώρα 

μας, ίσως να μην υπήρχε metal σκηνή αργότερα ή ν΄ αργούσε κατά 

πολύ να έρθει και να είχε άλλη μορφή απο τη σημερινή.  

Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στο PUNK και θα δείτε συγκροτήματα 

απο την punk, post-punk, hardcore και crust σκηνή να λένε τη γνώμη 

τους πάνω σε θέματα τόσο του παρελθόντος, όσο και του σήμερα. 

Μέχρι να μαζευτούν όλες οι απαντήσεις πέρασε αρκετός καιρός (άλλοι 

δε προλάβαιναν, άλλοι δούλευαν, άλλοι δεν ήξεραν αν υπάρχουν ακόμα 

ως μπάντα, άλλοι είχαν στρατό, ήταν και οι γιορτές των 

Χριστουγέννων στη μέση, άλλαξε και η κυβέρνηση...πραγματικά χαμός) 

οπότε να έχετε υπόψιν σας οτι όταν τα συγκροτήματα μιλάνε για 

μελλοντικά σχέδια, μερικά απο αυτά έχουν ήδη συμβεί!  

Καλή ανάγνωση, 

Τhemistoklas 
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EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Έγιναν οι ίδιες ερωτήσεις σε όλα τα συγκροτήματα, άλλες 

απαντήθηκαν, άλλες όχι. Οι ερωτήσεις βρίσκονται μόνο εδώ, οπότε 

διαβάστε τες καλά να τις θυμάστε! Στη συνέχεια του τεύχους θα 

παρουσιαστούν μονάχα οι απαντήσεις. Στις απαντήσεις, όπου βλέπετε 

το σήμα (//) σημαίναι οτι αλλάζει ερώτηση. Οι ερωτήσεις με το σήμα 

της δίεσης (#) έγιναν απο το μύστη και φίλο Αλέξη Ανεσιάδη.  

1. Κάνε μια μικρή εισαγωγή στη μπάντα. 

2. Έχει παρατηρηθεί μια άνοδος τόσο στις κυκλοφορίες όσο και στη 

κινητικότητα (lives,δημιουργία συγκροτημάτων κτλ) στη σκηνή του 

punk, post-punk, hardcore/thrash/punk, crust στην Eλλάδα. Πως το 

εξηγείς; Που οφείλεται; 

3. Οι Sarabante υπέγραψαν στη Southern Lord, οι ΑΝΤΙΜΟΒ 

αναφέρονται απο τον Fenriz των Darkthrone...φαίνεται οτι υπάρχει 

ανταπόκριση απο το εξωτερικό. Απο ποιές χώρες κυρίως; 

4 #. Θεωρείς πως η σύγχρονη punk σκηνή έχει χώρο μέσα στην 

μεταλλική σκηνή;  Στα περιοδικά μαζικής κυκλοφορίας και στις 

ραδιοφωνικές εκπομπές στην Ελλάδα;  Τα παραδείγματα της Σουηδίας 

σε αυτό είναι αρκετά. 

5 #.  Η ιδέα διοργανώσεων live που θα μπορούσαν να φέρουν πιο 

κοντά τις 2 σκηνές είναι εφικτή στην Ελλάδα; Τα παραδείγματα του 

Chaos in Texas και του Maryland fest όπου punk και metal μπάντες 

είναι στο ίδιο billing είναι κάτι πρωτοφανές ακόμα και για την 

Αμερικάνικη σκηνή. 

6.  Πριν μερικές δεκαετίες, οι μεταλλάδες/ροκάδες με τους πανκάδες 

δε κάνανε χωριό...περπατούσαν σε διαφορετικά πεζοδρόμια. Η 

κατάσταση σήμερα έχει αλλάξει, αλλά σε τί βαθμό;  

7. Το μέταλ είναι απο τη φύση του πολυποίκιλο (power, doom, death, 

black, prog, classic κτλ) και επιπλέον έχει επεκταθεί τόσο πολύ 

και έχει απλωθεί σε όλα τα παρακλάδια της  μουσικής (κλασική 

μουσική-symphonic, παραδοσιακή μουσική-Folk, ηλεκτρονική-

industrial experimental,dark wave- gothic κτλ) που πλέον έχει 

χάσει νομίζω την ταυτότητά του.  Δηλαδή ίσως πλέον και να μην 

υπάρχουν κάποιες σταθερές, κάποιες αλήθειες (πέρα απο τους 

Motorhead, Metallica, Iron Maiden) που να ισχύουν για τους οπαδούς 

του σε όλο το φάσμα του μεταλ. Για να τις βρεις θα πρέπει να 
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ψάξεις ξεχωριστά  στο κάθε υποείδος και εκεί κάπου χάνεσαι. Εκεί 

χάνονται πολλοί βασικά! 

Στο punk έχω την εντύπωση πως η αλήθεια του, όπως και το μήνυμα 

που περνάει είναι ξεκάθαρο και ενιαίο για όλες τις μπάντες και 

τους οπαδούς του. Ποιά είναι η άποψή σου και ποιά είναι αυτή η 

αλήθεια. 

8. Πρότεινε 5 μπάντες εγχώριες και 5 εξωτερικού για κάποιον που 

δεν έχει ιδέα απο punk, post-punk, hardcore/thrash/punk, crust 

έτσι για να ξεκινήσει να μπαίνει στα πράγματα. 

9. Μελλοντικά σχέδια και κλείσιμο. 
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INTRO II 

 

(Έγινε μια δυσνόηση και ο Άλεξ έγραψε το ίντρο του στα αγγλικά...) 

3-chord speed guitars, or double bass drumming? 

Spiky or Long Hair? 

Realism or Allegory? 

These are questions that have been answered in worldwide Punk, 

Hardcore and Heavy Metal history, since the decade of 1980’s. 

Motorhead were the first band to combine Blues, Punk and Heavy 

Metal into their sound, into their lyrics, into their image. Along 

with them, zillions of bands from the United States to Australia 

combined the sounds, the image, and the lyrical references of both 

Punk and Heavy Metal. Even though animosity existed through the 

fans of both genres (and in cases this animosity was condoned and 

supported by bands too), things finally worked out in both genres, 

and a number of fans (from both genres) started experimenting, 

listening and mixing the sounds of Punk and Heavy Metal. 

From Raw Power from Italy, to England’s Tank. From Texas 

powerhouse D.R.I, to Californian stalwarts Black Flag. From L.A. 

weirdos Overkill (L.A), to N.Y Overkill. From Japan’s G.I.S.M. to 

Australia’s Hard-Ons. It was spread all over. Punks adopted Metal 

and vice versa. 

The case of Greece was different though. The decade of 1980’s was 

a time were the music tribes (Punks, Metalheads, Rockabillies, 

Garage fans, New Wave fans) hated each other, and they were never 

mixed. Punk bands like Naytia (Nausea) mocked in one of their 

songs Heavy Metal’s Satanism mentality and imagery, and Heavy 

Metal bands like Marauder expressed their disgust for Punk and 

Hardcore in their interviews. Times changed though, and the 

barriers that kept both scenes fenced started to disappear. This 

is obvious today, in the 2010’s, were Punk bands like Katahnia, 

Sarabante and Antimob appeal to both camps,  the international 

MetalPunk scene has become acceptable to both Greek Metalheads and 

Punks (with bands like Inepsy, Midnight, Children Of 

Technology,Whipstriker, Tiger Junkies), and those 2 once 

conflicting music tribes, are finding ways to coexist peacefully. 
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It could be said, that the first Greek band that had a “crossover” 

crowd (that was later apparent in their music too) were the Last 

Drive. Last Drive, in their early days (first two records) 

appealed to Punks, Garage fans, and Rockabillies. Later on, they 

extended their sound, adding Heavy Metal riffage and solos in 

their 1992 “F*head Entropy” long play record, that even though 

that was considered as a let down by their early fans, Last Drive 

did it with gusto and class. 

Since then, many bands adopted a crusty sound (that gained crowd 

from both Punks and Metalheads- such as Nautia, Chaotic End, 

Forgotten Prophecy, Antidrasi) , and even the conflicts and the 

prejudices, the time had come for Greek Punks and Metalheads. 

Finally, they found some common ground, even in strictly music 

terms,that eventually lead to people from both scenes getting 

inspired musically, lyrically, and as a life style the following 

years.   

 

Αλέξης Ανεσιάδης 
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AGAINST ALL ODDS 

 

Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2007  με τη σκέψη να κινηθεί μουσικά στα 

μονοπάτια του hc-punk. Όπως και έγινε. Όλα τα μέλη της μπάντας 

κινούνταν σε αυτό τον χώρο (σαν ακροατές κ σαν ενεργά 

μέλη  συγκροτημάτων στο παρελθόν)  οπότε δεν υπήρχε θέμα τι στυλ 

μουσικής θα ακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα βρεθήκαμε, παίξαμε, 

ταιριάξαμε σαν άτομα κ τώρα βρισκόμαστε στο σημείο να κυκλοφορούμε 

τη δεύτερη δουλειά μας με ένα δίσκο που περιέχει 8 κομμάτια και 

είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με αυτό. Υπάρχει και μια αλλαγή στο 

line-up, καθώς ο Μάρκος (ex-MyTurn) ανέλαβε τον ρόλο του drummer 

στην μπάντα. // 

Θεωρούμε ότι με βάση αυτά που γίνονται σε επίπεδο κοινωνικό και 

πολιτικό υπάρχει πολύς κόσμος, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, που 

θέλει να βγάλει συναισθήματα και απόψεις προς τα έξω. Σε συνδυασμό 

μάλιστα με το ότι τα είδη που αναφέρεις δεν είναι και τα πιο 

απαιτητικά τεχνικά, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κάποιους 

να πάρουν ένα βήμα και να εκφραστούν. Η οργή στη μουσική αυτή δεν 

είναι φυσικά κάτι καινούριο, αλλά όταν οι συνθήκες το ευνοούν 

είναι λογικό οι σκηνές αυτές να ανεβαίνουν. Επίσης η ανταπόκριση 

και η αποδοχή που υπάρχει στα ελληνικά σχήματα στην Ελλάδα, αλλά 

και στο εξωτερικό, οφείλεται στο γεγονός ότι απαρτίζονται πλέον 

από ανθρώπους που ασχολούνται πολύ περισσότερο με το μουσικό 

κομμάτι της όλης κατάστασης σε σχέση με το παρελθόν και έχουν 

ξεφύγει από τα παλιά στερεότυπα “ότι εντάξει punk παίζεις και τι 

σε νοιάζει η τεχνική” χωρίς βέβαια να χάνεται ο αυθορμητισμός που 

διέπει το συγκεκριμένο είδος. // 

Νομίζουμε ότι ο κόσμος μέσω του internet ακούει ΠΟΛΥ μουσική και 

ΠΟΛΥ εύκολα. Έτσι είναι μουσικά ενημερωμένος σχετικά με το πως 

γίνεται στο εξωτερικό. Αν μια μπάντα έχει ταλέντο και ακούγεται 

και οικεία σε κάποιον από όπου και αν είναι αυτός, γιατί να μην 

την αγκαλιάσει. Πέρα από αυτό, όλο και περισσότερα ελληνικά 

συγκροτήματα ταξιδεύουν έξω και ο κόσμος που παρακολουθεί την 

εκάστοτε σκηνή από κοντά τα γνωρίζει και είτε τα αποδέχεται είτε 

τα απορρίπτει. Από μόνο του αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Όσο για τις 

χώρες, εκεί που έπαιξες περισσότερο. Νομίζω η Γερμανία θα ήταν μια 

καλή αρχή. // 

Μουσικά καθαρά, προφανώς γίνεται. Είναι σίγουρο ότι το punk και το 

hardcore δανείζεται συνέχεια και περισσότερα πράγματα από το metal 

αλλά και το αντίθετο (thrash με crossover). Συνολικά όμως δε 

νομίζoυμε ότι χρειάζεται κιόλας. Ο μεταλάς και ο punk βλέπουν τα 

πράγματα από διαφορετικές σκοπιές. Όχι απαραίτητα σωστές η λάθος. 

Αν και βέβαια με την συνεχή απολιτικοποίηση του punk και του 

hardcore μάλλον κάπου προς τα εκεί βαδίζει. Πάντως αν μπορείς να 

βάλεις σε ένα gig την αγαπημένη σου punk  

 

https://www.facebook.com/AgainstAllOddsHC?fref=ts
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μπάντα και την αγαπημένη μπάντα του κολλητού σου που είναι μεταλάς 

και να μην πρέπει να κάνεις έναν από τους δύο πλούσιο τότε do it! 

// 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολλά παντρολογήματα διαφόρων 

μουσικών ειδών παγκοσμίως. Τώρα ήρθε και η δική μας σειρά να 

κάνουμε τα δικά μας συνοικέσια, οπότε βλέπεις σχήματα που 

συνδυάζουν ρεμπέτικο με rap μέχρι παραδοσιακά τραγούδια 

μιξαρισμένα με electro και  trip hop ή στη προκειμένη περίπτωση 

metal  με hardcore/punk. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και 

να το υποστηρίξει όπως αυτός νομίζει. Τώρα από ακουστικής πλευράς 

πιστεύουμε είναι καθαρά  θέμα γούστου. Σε άλλους αρέσει σε άλλους 

όχι. // 

 

Μπορούν να συνυπάρξουν και οι δύο σκηνές και με τον τρόπο αυτό 

μπορεί να ανεβάσει η μία την άλλη. Μπορεί ένας μεταλλάς για 

παράδειγμα να ακούσει live  μία punk μπάντα που δεν την ήξερε 

μέχρι τότε και να του αρέσει και να ψαχτεί περισσότερο στο είδος 

αυτό. Αντίστοιχα και κάποιος fan άλλης μουσικής σκηνής. // 
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Οργανωτικά και λειτουργικά για να πετύχει αυτό πρέπει αρχικά να 

υπάρχει μια σωστή επικοινωνία μεταξύ των συγκροτημάτων και των 

διοργανωτών και σίγουρα το κοινό να δείξει την ωριμότητα και την 

σοβαρότητα στον τρόπο αντιμετώπισης απέναντι σε κάτι που μπορεί να 

μην του αρέσει είτε ακούει metal είτε punk. // 

 

 

Σίγουρα δεν είναι τα πράγματα όπως τις δεκαετίες 80 και 90 που 

επικρατούσε μια τελείως διαφορετική άποψη όπου σώνει και καλά 

έπρεπε να ανήκεις σε κάποιο μουσικό κίνημα και να το στηρίζεις με 

οποιοδήποτε τρόπο φτάνοντας σε ακρότητες και υπερβολές. Τώρα είναι 

πιο πολιτισμένα τα πράγματα. Προφανώς πλέον δεν υπάρχουν τόσες 

διενέξεις. Όπως συνυπάρχουν σε συναυλιακούς χώρους, έτσι 

συνυπάρχουν και έξω. Πάντα υπάρχουν και οι “παρεξηγήσεις”, αλλά σε 

ελάχιστες περιπτώσεις. Ωστόσο είναι δύο subcultures που μπορούν να 

είναι κοντά, πρέπει όμως να είναι απόλυτα διακριτά το ένα από το 

άλλο γιατί το καθένα πρεσβεύει διαφορετικά πράγματα και είναι 

κρίμα αυτό να χαλάσει. // 

 

Tο μέταλ είναι πιο πολύποίκιλο και έχει απλωθεί παντού. Γι’αυτό 

και συνήθως η επόμενη ερώτηση σε κάποιον που σου έχει πει ότι 

ακούει μέταλ είναι ποιες είναι οι αγαπημένες σου μπάντες, ώστε να 

σε κατατοπίσει. Ο όρος metal είναι πολύ γενικός. Αντιθέτως αν 

κάποιος σου πει ότι ακούει punk, τέλος ακούει punk, ούτε death 

punk, ούτε black punk, και ότου καθεξής.  

 

Η αλήθεια δεν έχει να κάνει με το punk ή το hardcore, την αλήθεια 

την έχεις ή δεν την έχεις και ό,τι είναι να φανεί θα φανεί όσο κι 

αν  προσπαθήσεις να κρυφτείς πίσω από το δάκτυλό σου και να 

ρίχνεις τη βρωμιά κάτω από το χαλάκι, κάποια στιγμή θα φανερωθείς. 

Τίποτα δεν κρύβεται. Το θέμα είναι να κάνεις αυτό που κάνεις, να 

κινείσαι αθόρυβα και χωρίς πολλές φανφάρες, να είσαι ειλικρινής 

και ταπεινός. // 

 

1) Bad Religion, 2) Black Flag, 3) Minor Threat, 4) Tragedy, 5) 

Slayer 

1)Deus X Machina, 2)  New Jack, 3) Birthward, 4) Αδιέξοδο , 5) 

Stress // 
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Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε την δεύτερη δουλειά μας σε βινύλιο με τίτλο 

“OLD DENS”, σκοπεύουμε να κανονίσουμε και ένα live στην Αθήνα σαν 

release show και ό,τι άλλο προκύψει. Το πρόγραμμα με τις δουλειές 

μας είναι λίγο δύσκολο για κάποιο tour αλλά θα το παλέψουμε. Σιγά 

σιγά θα ξεκινήσουμε να γράψουμε και κάποια καινούρια τραγούδια, 

ήδη υπάρχουν κάποιες ιδέες στα σκαριά. Ευχαριστούμε για τον χώρο 

που μας δίνεις. Καλή συνέχεια! 

 

Cheers // 
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DEUS X MACHINA 

 

Γράψε ότι γουστάρεις.  

(Γράφω ότι λέει στο επίσημο προφίλ τους... Οι Deus Ex Machina 

δημιουργήθηκαν το 1989 στην Αθήνα από τους Δημήτρη Σπυρόπουλο και 

Δημήτρη Μάνθο. Ο Σπυρόπουλος, ο πρώην ντράμερ του συγκροτήματος 

Γιάννης Βεναρδής, όπως και ο πρώην τραγουδιστής τους Νίκος 

Χαραλαμπόπουλος "Τσουλούφης", είναι όλοι βετεράνοι της πανκ σκηνής 

της δεκαετίας του 80,συμμετείχαν ολοι τους στο ιστορικό γκρούπ 

Αδιέξοδο! Μέσα από μιά πληθώρα εμφανίσεων κατάφεραν μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα να αναδειχθούν σε ένα από τα δυναμικότερα γκρουπ 

της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής. Πραγματοποίησαν συναυλίες που 

άφησαν εποχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως η 

εμφάνισή τους στη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Σκόπια το 1994, 

μια σειρά εμφανίσεων στη Σερβία εν μέσω του πολέμου και στη 

Biennale 2000 στο Τορίνο. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους έχουν 

ανοίξει τις συναυλίες σημαντικών ονομάτων της διεθνούς σκηνής, 

όπως οι Dubrovniks, New Model Army, Madball, Public Enemy, 

Βuzzcocks και ο Jello Biafra. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από 

τον έντονο πολιτικοκοινωνικό στίχο. Πολλές εμφανίσεις τους έχουν 

γίνει με σκοπό την αφύπνιση και την ενίσχυση της κοινωνικής 

συνείδησης σε σχέση με ποικιλία θεμάτων όπως ο πόλεμος στο Ιράκ, 

το κίνημα των Ζαπατίστας στο Μεξικό, διεκδικήσεις δικαιωμάτων, η 

προστασία του περιβάλλοντος κ.α.) // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/deusexmachinapunk?fref=ts
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Γενικά υπάρχει μία άνθιση σε όλα τα είδη όσον αφορά στο rock 

γενικότερα. Δεν είναι όπως παλιά που οι μπάντες ήταν πολύ λίγες. 

Τώρα ο νέος πιάνει πιο εύκολα ένα όργανο να παίξει,έχει γίνει και 

ποιο popular αυτή η μουσική (παλιά το 95% άκουγε λαικά,τώρα απλά 

οι μισοί ακούνε hip hop) αλλά το σημαντικότερο είναι  ότι η 

μουσική αποτελεί διέξοδο για έναν νέο σήμερα που δεν έχει τι άλλο 

να κάνει,δεν εχει ελπίδες 

να κάνει κάτι που να 

γουστάρει πραγματικά. // 

 

Γιατί να μην υπάρχει 

ανταπόκριση,εμείς ταλεντο 

και όρεξη δεν εχουμε; // 

 

Για μένα υπάρχουν 2 είδη 

μουσικής΄- η καλή και η 

κακή. Όλα τα άλλα είναι 

ταμπέλες για να πουλάνε 

οι εταιρείες και να 

γράφουν οι 

μουσικοκριτικοί. Η 

μουσική δεν είναι ταμπέλα 

είναι ψυχή και χωράει 

παντού. // 

 

Το grunge είναι ένα παράδειγμα για αυτό που λες γιατί ήταν η πρώτη 

απόπειρα μίξης metal-punk μουσικά καθαρά. Όμως μην γελιόμαστε, οι 

εταιρείες που βάζουν τις ταμπέλες για να πουλάνε βλέπουν ότι δεν 

βγάζουν όσα ονειρεύονται και εκεί που κάνανε ένα φεστιβάλ μόνο 

metal  ή punk  τώρα βάζουν και λίγο από όλα μπας και τσιμπήσουν 

μερικοί ακόμα. // 

 

Δεν ξέρω τι λες, εγώ τόσα χρόνια βλέπω στις συναυλίες μας  

ροκάδες, μεταλλάδες, γκοθάδες, ροκαμπιλάδες, και πανκηδες  να τα 

σπάνε όλοι μαζί. Για μένα τα live επιβάλετε να είναι έτσι. // 
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Το μήνυμα στο punk ήταν η αντίδραση και το do it yourself (D.I.Y.) 

που πέρασε στις επόμενες γενιές, υπάρχει ακόμα αλλά όπως όλα έχει 

γίνει και αυτό μόδα και βλέπεις πολλούς δήθεν. 

 

Το μήνυμα στο metal ήταν να βλέπεις τα πράγματα από μια  

διαφορετική οπτική γωνία, έγινε πολύ πιο γρήγορα εμπορικό και 

μαζευτήκαν πολλοί δήθεν. // 
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SOUNDKRASH 

 

Η μπάντα δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2010 στην Αθήνα και το 

είδος μας κυμαίνεται προς το πιό Heavy Hardcore και beatdown. Το 

φθινόπωρο του 2011 κυκλοφορήσαμε την πρώτη μας δουλειά, το Warfare 

Mini-CD και τον Φεβρουάριου του 2014 ένα 7ιντσο βινύλιο, το 

Shipwreck. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιραστεί την σκηνή με σημαντικά 

ονόματα της Hardcore σκηνής αλλά και της Punk όπως Last Hope, Nine 

Eleven, Deus Ex Machina, Comeback Kid, Αντίδραση και άλλους, και 

έχουμε ταξιδέψει αρκετές φορές για lives εκτός Αθηνών. Το line up 

τώρα είναι: Δημήτρης Ν. (φωνή), Δημήτρης Τζ. (κιθάρες), Στάθης Π. 

(μπάσσο), Στέφανος Κ. (drums). // 

 

 

Με σιγουριά μπορώ να μιλήσω μόνο για την Hardcore σκηνή στην οποία 

ανήκουμε και εμείς. Μπάντες υπάρχουν αρκετές και καλές, αλλά όχι 

πολλές στον χώρο μας.  

 

Η άνοδος στην κινητικότητα όσον αφορά τα lives έχει να κάνει 

σίγουρα με το ότι η ζωντανή εμφάνιση είναι ο καθρεύτης μιας 

μπάντας. Όσον αφορά τις κυκλοφορίες τώρα, υπάρχουν μπάντες που 

ηχογραφούν συνεχώς καινούργιο υλικό και άλλες που δεν το κάνουν 

τόσο συχνά. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά 

κυκλοφορήσαν αρκετές δουλειές από Hardcore και ταυτόχρονα και από 

όλα τα παραπάνω είδη από μπάντες στην Ελλάδα και πολύ αξιοπρεπείς 

συν τοις άλλοις. Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι 

προκύπτει πολύ νέο υλικό από τις μπάντες και σίγουρα είναι ωραίο 

να δημοσιεύεις το υλικό σου. Γίνονται πάρα πολά local αλλά και 

επαρχιακά lives όλων αυτών των μπαντών στα είδη τους και αρκετές 

φεύγουν και για lives στο εξωτερικό. Τουλάχιστον όταν υπάρχει η 

οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Το επίπεδο πιστεύω ότι 

είναι αρκετά καλό πάντως. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/soundkrashband?fref=ts
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Όσον αφορά τον ήχο που παίζουμε εμείς οι χώρες οι οποίες έχουν 

αρκετά δυνατό κοινό θα έλεγα ότι είναι η Γερμανία, η Βουλγαρία και 

η Μ. Βρετανία. Χωρίς να είναι οι μόνες φυσικά.  Τώρα, για να 

καταφέρεις να πετύχεις μια διάκριση ας πούμε στο εξωτερικό, αυτό 

μπορείς να το κάνεις κυρίως με περιοδείες. Είναι τόσο μεγάλος ο 

όγκος των συγκροτημάτων που μόνο το internet δε μπορεί να 

βοηθήσει. // 

 

 

Ουσιαστικά ο μεταλικός Hardcore ήχος όπως διαμορφώθηκε στα '90s 

ήταν αυτό. Η ένωση ας πούμε χαρακτηριστικών του Punk και του 

Metal. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορούν να συνυπάρξουν σε έντυπα, σε 

εκπομπές αλλά και σε lives. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές και 

τουλάχιστον εμείς δεν είμαστε άτομα που ακούμε μόνο Hardcore, μόνο 

Metal ή μόνο Punk, οπότε δεν είναι άσχημο ενα live να έχει 

ποικιλία. // 

 

 

Αυτό εξαρτάται. Πολλές Punk μπάντες διαφοροποιούνται ως προς το 

attitude από πολλές Metal μπάντες. Για παράδειγμα οι πρώτοι πολλές 

φορές δε δέχονται να παίξουν σε μαγαζιά (και πολλές Metal μπάντες 

επίσης) παρά μόνο σε αυτο-οργανωμένα lives (βλ. Πολυτεχνείο, 

καταλήψεις κλπ), το οποίο δε είναι και αθέμιτο. Από εκεί και πέρα 

όπως και στο Metal, έτσι και στο Punk υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 

ήχοι, βέβαια όσον αναφορά τέτοιου είδους festivals, έχει να κάνει 

περισσότερο με το κοινό, καθώς αυτοί είναι και ο λόγος που 

συμβαίνουν, πλέον τα φάσματα και του Metal αλλά και του Punk 

μπορούν να συνυπάρξουν μαζί σε festivals γιατί πιστεύω υπάρχει 

κοινό που θα πάει να τα στηρίξει. // 

 

 

Ακόμα υπάρχει διαφορά μεταξύ μεταλλάδων και πάνκιδων αλλά όχι να 

μη μιλιούνται. Τουλάχιστον στους χώρους που βρισκόμαστε εμείς 

βλέπουμε άτομα που ακούνε Metal να κάνουν παρέα με άτομα που 

ακούνε Punk. Δεν αντιλαμβανόμαστε κάποια "έχθρα". // 

 

 

Ώς προς το Metal είναι εννοείται και θέμα του καλλιτέχνη με το τι 

θέλει ακριβώς να ασχοληθεί και να εκφραστεί, γι’αυτό έχει και 

τόσες πολλές επιλογές και γούστα, το Punk ήταν πάντα απ’την ακμή 

του εκφραστικό και αναφερόμενο στην βιοπάλη, τη σκληρότητα της 

ζωής, την οικογένεια κλπ, μετά εξελήχθηκε και πήρε και αυτό 

διάφορα μονοπάτια αλλά εκεί κειμένεται. Για να απαντήσουμε για τον 
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Hardcore ήχο. Είναι γεγονός ότι στο Metal υπάρχουν πάρα πολλά 

διαφορετικά είδη, το ίδιο ισχύει εν μέρει και στο Hardcore αλλά 

παρά τις υπο-κατηγορίες (beatdown, μελωδικό, 2-step, old-school, 

new-school κλπ) που υπάρχουν, παραμένει Hardcore και από λίγο εως 

πολύ είναι όλα τα είδη εννιαία. // 

 

 

Ελλάδα: My Turn, Senseless, Eden Demise, Never-Trust, Kataxnia 

Eξωτερικό: No Turning Back, Knuckledust, Comeback Kid, First 

Blood, All For Nothing. // 

 

 

Πολλά lives εντός και εκτός Αθηνών είναι σίγουρα κάτι που θέλουμε 

και ήδη συζητάμε για να κλείσουμε κάποια. Επίσης στα πλάνα μας 

υπάρχει και η ηχογράφηση ενός full-length δίσκου. Προς το παρόν 

παίζουμε στις 20 Δεκεμβρίου στο ΑΝ Club στην Αθήνα στο Positively 

Positive Hardcore Fest #8.  

 

Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. // 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

 

Γεια χαρά, είμαστε οι Πανδημία, μαζευτήκαμε οι 4 μας (Βαγγέλης-

Ντραμς, Γιώργος-Μπασο, Κώστας-Κιθαρα, Μίλτος-Φωνη) το καλοκαίρι 

του 2008, περίπου 2 χρόνια μετά ξεκινήσαμε να κάνουμε live σε 

καταλήψεις,στέκια και άλλους ανοιχτούς χώρους ενώ το καλοκαίρι του 

2013 βγάλαμε τον δίσκο "Μοντέρνα Πανούκλα". Η μουσική που παίζουμε 

έχει κατά κύριο λόγο επιρροές από την ελληνική πανκ σκηνή του 80 

και από την ευρωπαϊκή (αγγλική κυρίως) αναρχοπανκ σκηνή της ίδιας 

δεκαετίας. Το blog της μπάντας είναι το pandhmiapunk.blogspot.com 

και για επικοινωνία μαζί μας στείλτε στο pandhmia@gmail.com  // 

 

 

Τα τελευταία χρόνια όντως υπάρχει μια άνοδος, τουλάχιστον στην 

Αθήνα που βλέπουμε τα πράγματα από πρώτο χέρι, σε άλλες πόλεις 

σίγουρα υπάρχουν διαφορές από την μια στην άλλη . Βασικά, για να 

λέμε την αλήθεια, δυστυχώς η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι 

υπάρχει άνοδος επειδή η φάση είχε πιάσει πάτο. Μετά την πανκ 

δεκαετία του 80 που ανέδειξε συγκροτήματα όπως Stress, Γενιά Του 

Χάους, Αδιέξοδο, Ex-Humans κ.α. ακολούθησε η χάρντκορ δεκαετία του 

90 με συγκροτήματα όπως Χαοτικό Τέλος, Ξεχασμένη Προφητεία, 

Ναυτία, Πανικός κ.α. και μετά....κενό. Από τέλη 90-αρχές 00 και 

μετά, για αρκετά χρόνια υπήρχαν πολύ λίγα συγκροτήματα τα οποία να 

είχαν μια σχετική διάρκεια, κάποια ενδιαφέρουσα κυκλοφορία, με 

λίγα λόγια να έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με κάποιο τρόπο, με πολύ 

λίγες -τρανταχτές- εξαιρέσεις να υπάρχουν. Αφού λοιπόν δεν 

μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν χειρότερα ήταν αναμενόμενο ότι θα 

καλυτέρευαν.  Αν και οι χώροι στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα 

και η όρεξη να στηθούν 

συναυλίες χωρίς ακριβές 

εισόδους, χορηγούς και 

άτομα που να βγάζουν 

κέρδος από αυτό έχουν 

μειωθεί τελευταία 

ελπίζουμε αυτό να μη μας 

γυρίσει πίσω. // 

 

Καλώς η κακώς, υπάρχει 

πλέον το ίντερνετ. Είναι 

πολύ πιο εύκολο σήμερα να 

ακούσουν τη μουσική σου 

σε κάποια άλλη χώρα από 

ότι ήταν μέχρι και πριν 

10-12 χρόνια. Εκτός από 

αυτό, είμαστε στο 2014 

όπου σίγουρα ούτε η 

μεταλ, ούτε η πανκ 

μουσική είναι στην 

καλύτερη τους στιγμή 

https://www.facebook.com/pandhmia?fref=ts
mailto:pandhmia@gmail.com
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οπότε είναι αναμενόμενο κάποιος να ψάχνεται και με άλλα ακούσματα 

όταν είναι τόσο εύκολο να έχει πρόσβαση σε αυτά. Μπορεί ο καθένας 

να σκεφτεί πόσες ήταν οι φετινές κυκλοφορίες που θεώρησε αυτονόητο 

ότι θα πρέπει να αποκτήσει και πόσες ήταν οι αντίστοιχες 

κυκλοφορίες για έναν μεταλα η πανκ το 2000 (πριν από μόλις 15 

χρόνια). Βέβαια δεν θα πρέπει να αδικήσουμε και τα σημερινά 

συγκροτήματα λέγοντας πως η όποια ανταπόκριση από έξω είναι απλά 

θέμα ευκολίας στην επικοινωνία, απλά αν έχεις κάτι να πεις στον 

άλλο, είναι πιο εύκολο σήμερα να μπορέσεις να φτάσεις στα αυτιά 

του. Τα συγκεκριμένα συγκροτήματα που αναφέρεις για παράδειγμα, 

παίζουν αρκετά χρόνια, έχουν αρκετές κυκλοφορίες και τα άτομα που 

παίζουν σε αυτά είναι ενεργά στη σκηνή με αρκετούς άλλους τρόπους 

(οργάνωση συναυλιών, fanzines, συμμετοχή σε αρκετά άλλα σχήματα). 

Σχετικά με το ποιες χώρες υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, από ο,τι 

βλέπουμε, από όσες χώρες η diy σκηνή είναι αρκετά ενεργή σήμερα 

καθώς παραδοσιακά σε αυτή τη σκηνή άνηκαν και ανήκουν τα 

περισσότερα πανκ/χάρντκορ συγκροτήματα στην Ελλάδα. // 

 

 
 

Από μουσικής άποψης (για τους άλλους παράγοντες υπάρχει η απάντηση 

στην επόμενη ερώτηση) σίγουρα πανκ και μέταλ έχουν αρκετά κοινά 

στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι και τα δυο είδη είναι παιδιά (η ίσως 

εγγόνια) του ροκ εν ρολ των 50's. Επίσης υπάρχουν και πολλά 

συγκροτήματα τα οποία, μέχρι ενός σημείου, μπορείς να τα 

κατατάξεις και στην πανκ και στη μέταλ σκηνή χωρίς να είσαι 
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εντελώς λάθος (Discharge, DRI κ.α.). Στα περιοδικά μαζικής 

κυκλοφορίας και στις ραδιοφωνικές εκπομπές στην Ελλάδα λίγο 

δύσκολο να χωρέσουν το βλέπουμε ήδη. Σε χώρες όπως η Σουηδία που 

αναφέρεις η μουσική παράδοση είναι εντελώς διαφορετική από την 

Ελλάδα, εξάλλου η συγκεκριμένη μουσική είναι ίσως ένα από τα κύρια 

προϊόντα που εξάγει η συγκεκριμένη χώρα. Ανεξάρτητα αν χωράνε η 

όχι πάντως δεν νομίζω ότι έχει νόημα να γίνει κάποια τέτοια 

προσπάθεια και επιπλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια όρεξη, για 

να μιλήσω τουλάχιστον εκ μέρους της πανκ σκηνής. Το να γράφουν για 

εμάς σε ένα περιοδικό δίπλα από μια διαφήμιση ενός 

πολυκαταστήματος η να παίζει το κομμάτι μας στο ραδιόφωνο και πριν 

καλά καλά τελειώσει να ακούγεται διαφήμιση τράπεζας για το χ 

καταναλωτικό δάνειο είναι κάτι που μας προκαλεί τουλάχιστον αηδία. 

// 

 

 

Το αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο η όχι δεν έχει να κάνει -καθόλου- 

με το είδος της μουσικής αλλά με το είδος της διοργάνωσης. Όπως 

ανέφερα και πιο πριν οι περισσότερες πανκ και χάρντκορ μπάντες 

στην Ελλάδα παραδοσιακά είναι στην diy σκηνή και στην Ελλάδα diy 

σημαίνει μια σχετική πολιτικοποίηση, συναυλίες με ελεύθερη η πολύ 

χαμηλή είσοδο (κάτι που αποκλείει αρκετά, αν όχι όλα τα 

μαγαζιά/κλαμπ/συναυλιακούς χώρους) και αυτοοργάνωση (άρα χωρίς 

χορηγούς). Επιπλέον στο εξωτερικό κάλως η κακώς είναι πιο 

μετριοπαθής η έννοια του diy οπότε είναι πιο εύκολο το να υπάρξει 

μια ανάλογη διοργάνωση. Σίγουρα πάντως και στην Ελλάδα υπάρχουν σε 

κάθε είδος μουσικής συγκροτήματα από την κάθε "φάση" οπότε το 

μπαλάκι πέφτει σε αυτούς που θα το τρέξουν να τα βρουν και να το 

κανονίσουν. // 

 

 

Δυστυχώς δεν προλάβαμε εκείνες τις ενδιαφέρουσες δεκαετίες. Και τα 

δυο είδη έφτασαν σχετικά μαζί στην Ελλάδα οπότε ήταν αναμενόμενο, 

από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με κάτι που απευθύνεται σε νέους 

και μάλιστα όχι στα πιο "καλά" παιδιά, ότι θα υπήρχε έντονος 

ανταγωνισμός για το ποιος θα επικρατήσει. Πλέον όπως είπα και πριν 

ούτε το μεταλ ούτε το πανκ είναι στα καλύτερα τους οπότε ο όποιος 

ανταγωνισμός μεταξύ τους θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Επιπλέον 

με τα σκυλάδικα και την ποπ να κυριαρχούν εδώ και χρόνια είναι 

λογικό ότι κάποια στιγμή θα τονίζονταν όλο και περισσότερο τα 

κοινά που έχουν μεταξύ τους παρά οι διαφορές. Βεβαία πάντα είχε 

και έχει σημασία το ποιος είναι ο άλλος. Για παράδειγμα δεν θα 

μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε παρέα με έναν μεταλά για τον οποίο το 

μέταλ είναι απλά να αγοράζει το δίσκο/cd, να κάθεται στο δωμάτιο 

του να το ακούει και να μην τον ενδιαφέρει το τι γίνεται γύρω του. 

Εννοείται επίσης ότι δεν μας απασχολεί πόσο ενεργός είναι κάποιος 

στη μεταλ σκηνή διοργανώνοντας συναυλίες αν είναι μπάτσος, η σε 

ποιο μπλακ μέταλ συγκρότημα παίζει αν είναι νεοναζί (ονόματα δεν 

λέμε...). Τέτοια άτομα είναι εχθροί και δικοί μας και κάθε μεταλά 
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που θα μπορούσαμε να κάνουμε παρέα. // 

 

 

 

Και μόνο τη θεματολογία που υπάρχει στα δυο είδη (πανκ και μέταλ) 

να πάρουμε καταλαβαίνει κανείς αμέσως ότι στο μέταλ τα πράγματα 

είναι πολύ πιο περίπλοκα. Στο πανκ θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 

85% των κομματιών μιλάει για την εξουσία, την κοινωνία, την 

αλητεία και το αλκοόλ ενώ στο μέταλ έχουμε θεματολογία που 

περιλαμβάνει θέματα όπως μυθολογία, αποκρυφισμό, πειρατεία (τους 

running wild εννοώ και όχι τις μπούρδες της μουσικής βιομηχανίας 

ότι σκοτώνεις την μουσική που γουστάρεις αν αντιγράψεις ένα cd από 

έναν φίλο σου αντί να δώσεις ένα μεροκάματο για να το πάρεις), 

επιστημονική φαντασία κ.α. Κατά τη γνώμη μου οφείλεται στο ότι το 

μεταλ δημιουργήθηκε σταδιακά σαν εξέλιξη άλλων ειδών περισσότερο 

από ο,τι το πανκ. Στο μέταλ κάποιοι αποφάσισαν να παίξουν με λίγο 

πιο σκληρό ήχο, άλλοι με λίγο διαφορετική θεματολογία από τις 

αγάπες και λουλούδια των 60's κτλ ενώ στο πανκ κατά κύριο λόγο 

κάποιοι ήθελαν απλά να μιλήσουν για καθημερινά πράγματα που 

βιώνουν παίζοντας όσο μπορούν πιο δυνατά και γρήγορα από τη μια 

αλλά και απλά από την άλλη καθώς η ήταν σε ηλικία που δεν είχαν 

προλάβει να μάθουν να παίζουν πιο τεχνικά, η δεν μπορούσαν να 

παίξουν  η δεν τους ενδιέφερε στο κάτω κάτω. // 

 

 

Από εγχώριες, 5 συγκροτήματα τα οποία είναι ενδεικτικά του πως 

έχει παιχτεί το πανκ/χάρντκορ στην Ελλάδα. Γενιά του Χάους, 

Αδιέξοδο, Χαοτικό Τέλος, Ναυτία, Βανδαλουπ.  

 

Από το εξωτερικό ξεκινάμε με τους Crass και τους Minor Threat που 

δημιούργησαν, το κάθε συγκρότημα τη δική του σκηνή, η οποία είχε 

σαν προτεραιότητα να κάνει τόσο με τον τρόπο δράσης και στάση ζωής 

όσο και με  τη μουσική. Συνεχίζουμε με τους Doom και Agnostic 

Front, από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα στην crust/punk μουσική 

οι πρώτοι, στο αμερικάνικο χαρντκορ οι δεύτεροι. Τελειώνουμε με 

τους Discharge οι οποίοι δημιούργησαν ένα μοναδικό στυλ (D-Beat) 

που έχει επηρεάσει αμέτρητα συγκροτήματα. // 

 

 

Ψάχναμε για μπασίστα καθώς ο Γιώργος λίγο πριν το καλοκαίρι 

αποχώρησε (προσωρινά;) για δικούς του λόγους αλλά τελικά σε 1-2 

μήνες ο ντράμερ φεύγει μάλλον μόνιμα για το εξωτερικό οπότε 

αναμένεται ένα αρκετά μεγάλο διάλλειμα για τους Πανδημία. Ευτυχώς 

προλάβαμε να ηχογραφήσουμε 4 κομμάτια που είχαμε τα οποία θα βγουν 

προσεχώς σε split LP με τους Era Of Fear από Ξάνθη.  

 

Punks And Metalheads United Against Fascism // 
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ΟΛΕΘΡΙΟ ΡΗΓΜΑ 

 

Sta teli tou 1989 idruthikan oi ΡΗΓΜΑ kai oi ΟΛΕΘΡΟΣ, duo hardcore 

ellinofwnes mpantes apo to Νiko kai tin Εmi antistoixa. 

To 1994 anagkastika ginetai i enwsh twn duo sigrotimatwn se 

OΛΕΘΡΙΟ ΡΗΓΜΑ giati eixane parallhlous dromous kai koina meli. 

O mousikos xwros pou kinountai ta group einai hardcore/punk kai 

thrash death metal. Oi kuklofories tis mpantas einai oi ekseis: 

1)LP RIGMA - O TELEUTAIOS AIWNAS  

2)7" - OLETHROS  

3)CD OLETHRIO RHGMA - RHGMA OLETHROS 

4)CD POLEMISE GIA TOUS ATHWOUS  

5)CD M.G.D. 

6)CD SKWTOSTE TA PAIDIA  

7)CD O TROMOS THS EKSOUSIAS 

8)CD + DVD ANTHOLOGY 

9)CD CHAOS 1 

10)CD CHAOS 2  

11)CD CHAOS 3 

12)CD (NEW) OI LYKOI DEN KOIMOUNTAI POTE 

+POLLES SUMMETOXES SE SULLOGES // 

 

H GNWMH MOU EINAI OTI OSO MEIWNONTAI OI PERIPATOI KSENWN 

SYGROTHMATWN STHN ELLADA LOGW KRISHS TOSO PERISSOTERO AYKSANETAI 

GENIKA H KINHTIKOTHTA TWN ELLHNIKWN SYGROTHMATWN. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/olethrio?fref=ts
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DE NOMIZW PWS ME AFORA AUTH H ERWTHSH. // 

 

PRWTA APO OLA THEORO OTI TO PUNK EXEI PETHANEI EDW KAI XRONIA, DEN 

YFISTATAI PLEON OUTE SAN IDEOLOGIA OUTE SAN KINHMA KAI MOUSIKWS 

EXEI MPEI STO MIKSER, EMEIS DEN EIMASTAN POTE KATHARH PUNK MPANTA, 

EIMASTAN HARDCORE-PUNK-THRASH. // 

 

EMEIS TO EXOUME KATAFEREI AUTO EDW KAI POLLA XRONIA. TO KOINO MAS 

EINAI ENWMENO APO OLA TA EIDH KAI STIS SUNAULIES MAS SUMMETEXOUNE  

MPANTES APO OLA TA EIDH. // 

 

PISTEUW PWS DEN ISXYOUN AYTA TA PRAGMATA, EKTOS AN MILAME GIA 

TIPOTA VLAKES - PANTOU YPARXOUN AYTOI. // 

 

THA PW ME APLA LOGIA TI PISTEYOUME EMEIS, DEN ME ENDIAFEREI TI 

PISTEYOUNE OI ALLES MPANTES OYTE TO KOINO POU TIS AKOUEI… PAIZOUME 

OSO MPOROUME KALYTERH MOYSIKH GIATI EIMASTE AYTODIDAKTOI KAI 

PROSPATHOUME MES TOUS STIXOYS MAS NA THIKSOUME THEMATA POY AFOROUN 

THN KATHIMERINOTHTA TWN ADYNAMWN KAI TWN FTWXWN, OSON VIWNOUNE THN 

KRATIKH VIA, OSOUS ZOUNE SE EMPOLEMES ZWNES KAI GENIKA EIMASTE 

POLITIKOPOIOIMENOI KAI THIGOUME THEMATA POU MAS THN SPANE GYRW 

MAS.  

DEN MAS ARESOUNE KAI DEN SUMMETEXAME SE GKETOPOIHMENES FASEIS KAI 

POLY KLEISTOUS PYRHNES KAI PANTA KOINOUMASTE MONOI MAS KAI 

AUTONOMOI. // 

 

EPEIDH ANAFERESAI PERISSOTERO STO PUNK SOU KSANATHYMIZW PALI OTI 

EIMASTE HARDCORE PUNK THRASH MPANTA KAI THA SOU ANAFERW MPANTES SE 

AUTON TON XWRO POU GOUSTAROUME KAI KOINOUMASTE EMEIS 

1) GENIA TOU XAOUS 

2) NAYTIA 

3) KSEXASMENH PROFHTEIA  

4) OLETHRIO RIGMA  

5) XAOTIKO TELOS 
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1) SEPULTURA  

2) KREATOR 

3) AGNOSTIC FRONT 

4) MACHINE HEAD 

5) PROPAIN 

// 

 

POLLA LIVE SE OLH THN XWRA KAI SXEDIAZOUME KAI ENA DIPLO CD LIVE. 

// 
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PROCRASTINATE 

 

Καλησπέρα αρχικά και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Η μπάντα 

ξεκίνησε κάπου στα μέσα του 2013 με σκοπό την έκφραση μας σε 

μουσικό επίπεδο, με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και πάνω απ’ όλα να 

δώσουμε την δικιά μας οπτική στο πως βλέπουμε τα πράγματα μέσα από 

τις ιδέες και τις αντιλήψεις που κουβαλάμε. // 

 

Όντως υπάρχει σημαντική άνοδος όσων αφορά την D.I.Y. σκηνή της 

Ελλάδας. Έχουν κυκλοφορήσει δισκάρες από πολλά συγκροτήματα που 

μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα σε μπάντες του εξωτερικού.Τώρα 

γιατί έγινε αυτό την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ξέρω. Κάποιοι 

το βλέπουν σαν μόδα, αλλά ίσως να είναι και το γεγονός ότι 

αναδεικνύονται πολύ καλές εγχώριες μπάντες, όπως είπαμε παραπάνω, 

οι οποίες επηρεάζουν τον κόσμο να κάνει κάτι ανάλογο. 

Ο χρόνος σίγουρα θα δείξει. // 

 

 

Πφφφφφφ.Ανέφερες δύο πάρα πολύ αγαπημένες μας μπάντες. Υπάρχει 

ανταπόκριση μεγάλη από το εξωτερικό, και ειδικά από ευρωπαϊκές 

χώρες, και αυτό το βλέπουμε γιατί ελληνικές μπάντες οργώνουν την 

ευρώπη με τουρ. // 

https://www.facebook.com/procrastinateband?fref=ts
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Punk σκηνή, metal 

σκηνή... Σημασία έχει 

να ακούς μουσική και 

να γουστάρεις αυτό που 

ακούς.Σίγουρα η μια 

έχει επηρεάσει την 

άλλη και πιστεύω στο 

καλύτερο. Το μόνο που 

μπορώ να αναγνωρίσω 

είναι ότι η punk σκηνή 

πάντα έχει πολιτικό 

χαρακτήρα κάτι που δεν 

συμβαίνει τόσο με την 

metal σκηνή. // 

 

Σε μαγαζιά λίγο 

δύσκολο γιατί η 

μουσική “μας” δεν 

είναι “εμπορική” ώστε 

να τραβήξει κόσμο, ενώ 

αντίθετα σε καταλήψεις 

και ελευθεριακούς 

χώρους θα δεις από 

metal μέχρι οτιδήποτε 

μπορείς να φανταστείς. 

Τώρα όσων αφορά τα 

μεγάλα fest, κατά 

καιρούς βλέπουμε 

πολλές crust/d-beat 

μπάντες να παίζουν. 

Αυτά θεωρούνται παρελθόν και σωστά θεωρούνται. Ο οπαδισμός με 

οτιδήποτε δεν θα πάει ποτέ κανέναν μπροστά. Όταν φοράς παροπίδες 

τα πράγματα τα βλέπεις μονοδιάστατα και αυτο δεν είναι καλό.  Εχει 

αλλάξει η κατάσταση.  

Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το punk είναι punk. Είναι ιδέα, είναι 

πολιτικό μήνυμα, που εκφράζεται μέσω της μουσικής. Αν και πλέον 

βλέπουμε πως αρχίζει και επηρεάζει ή και, κατά τη γνώμη μας, δίνει 

ζωή σε πολλά είδη μουσικής, μπάντες και ανθρώπους με την αισθητική 

του και το μουσικό στίγμα του. // 

 

Είναι τόσες πολλές οι ελληνικές μπάντες που τα σπάνε και δεν 

θέλουμε να αδικήσουμε καμία αλλά μας βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό 

θα σου πούμε. 
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Εσωτερικό: Lethe, Καταχνιά, Dyspnea, Jagernaut, Conspiracy of 

denial 

Εξωτερικό: Tragedy, Skitsystem, Fall of Efrafa, Doom, Iron Maiden 

// 

 

Βρισκόμαστε σε περίοδο σύνθεσης νέων κομματιών αυτόν τον καιρό με 

σκοπό σε κάποια φάση να κυκλοφορίσουμε ενα φουλ δίσκο. Έρχεται και 

το live στις 29/11 στην Θεσσαλονίκη με Χαοτικό Τέλος, Καταχνιά και 

Πάνκρεας και είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε μέρος του. 

Τέλος ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον και την στήριξη 

που έχει δείξει όλο αυτόν τον καιρό όπως την αλληλεγγύη μας σε 

όλες τις καταλήψεις και ειδικά σε όσες μας φιλοξένησαν 

προσφέροντας μας αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. // 
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PSYCHOREPATHS 

Είμαστε οι Psycorepaths και παίζουμε ακραίο μεταλλικό hardcore, 

δημιουργηθήκαμε στα τέλη του 2004 και εκ τότε, έχουμε κυκλοφορήσει 

αρκετά demo, ένα e.p. στα τέλη του 2010 και ένα Full length προς 

τα τέλη του 2013. Έχουμε μοιραστεί τη σκηνή με πολλές και διάφορες 

μπάντες απο metal και hardcore μέχρι punk και hip hop (!). Έχουμε 

κατά κάποιο τρόπο φέρει τον ακραίο ήχο στο προσκήνιο για το νησί 

της Κέρκυρας από όπου ξεκινήσαμε. Ήμασταν μέρος στις παραγωγές των 

πρώτων fest εκεί με τη βοήθεια των local promoters και έχουμε 

παίξει σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα είτε κατά τη διάρκεια των 2 

mini tour που κάναμε είτε ως καλεσμένοι σε live φίλων ή σε live 

που έχουμε διοργανώσει εμείς. // 

 

Οφείλεται κυρίως στην 

ελεύθερη πληροφόρηση του 

internet και στο youtube, 

αυτό είναι το ένα. Το άλλο 

είναι ότι πολλοί θέλουν να 

συνεισφέρουν στη σκηνή και 

γιαυτό τρέχουν zines, 

διοργανώνουν events παντός 

είδους ή τρέχουν τις δικές 

τους δισκογραφικές 

εταιρείες, όλα αυτά για να 

βάλουν το δικό τους 

λιθαράκι στο οικοδόμημα 

που λέγεται ακραία σκηνή. 

Τώρα το πρώτο από το 

δεύτερο διαφέρει. Και εκεί 

είναι και το πρόβλημα, από 

τη μία συναντάμε άτομα που 

θέλουν να ενώσουν μία ή 

πολλές φάσεις του ακραίου 

ήχου και το κάνουν με 

όποιο μέσο μπορούν και από την άλλη βλέπουμε άτομα που το μόνο που 

έχουν ως σκοπό είναι η αυτοπροβολή και το βλέπουν σαν την ιδανική 

ευκαιρία να εκπροσωπήσουν κάτι που μπορεί και να μην έχουν ιδέα 

περί τίνος πρόκειται. // 

 

Αυτό έχει να κάνει με το είδος που παίζει και το κοινό που 

απευθύνεται η κάθε μπάντα. Σε όλες τις σκηνές σε όλες τις 

μουσικές, θα υπάρχουν άτομα από διάφορες χώρες που θα 

ενδιαφέρονται για τη μουσική κάποιου σχήματος από τη γειτονιά μας, 

άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, είτε είναι διάσημοι είτε 

https://www.facebook.com/psycorepaths?fref=ts
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άσημοι. Ο καθένας μας πιστεύω κάποια στιγμή ανακάλυψε κάποια 

μπάντα από την άλλη άκρη του κόσμου που του άρεσε και τη προώθησε 

και στη παρέα του. Τώρα για το που υπογράφει η κάθε μπάντα ή ποιοι 

γνωστοί του χώρου προτιμάν κάποια συγκεκριμένη μπάντα δε νομίζω 

ότι πρέπει να το βλέπουμε ως κάτι εξωφρενικό, στη τελική μουσική 

είναι. Οι εταιρείες βγάζουν αυτά που τους αρέσουν και οι άνθρωποι 

ακούνε ότι τους αρέσει επίσης. // 

 

Πιστεύω ότι έχει θέση, και το punk ανήκει κατά κάποιο τρόπο στον 

ακραίο ήχο αν όχι τόσο μουσικά ίσως στιχουργικά. Αν σκεφτούμε 

κυρίως ότι το Punk είναι ένα κίνημα παρά, μόνο μια μουσική τότε 

χωράει παντού και στη τελική πολλά μεγάλα συγκροτήματα ξεκίνησαν 

παίζοντας Punk μέχρι να βρουν τον ήχο τους. Επίσης είναι η αρχή 

πολλών άλλων μουσικών ειδών όπως το hardcore και το πρώιμο thrash. 

// 

 

Μου φαίνεται περισσότερο πρωτοφανές που θεωρείτε πρωτοφανές το να 

γίνονται τέτοιου είδους fest εν έτη 2014. Προφανώς και θα έπρεπε 

να γίνονται τέτοια πράγματα. Στην Κέρκυρα διοργανώνουμε τέτοια 

events από το 2008 και κανείς δε παραπονέθηκε ποτέ, ούτε από τις 

μπάντες ούτε από το κοινό. Ίσα ίσα που οι περισσότεροι βλέποντας 

τέτοια (μουσικά) παντρέματα ψάχνονται και διευρύνουν τους 

μουσικούς τους ορίζοντες. // 

 

Τουλάχιστον μια 10ετία πριν που ξεκινήσαμε τη μπάντα εμείς δεν 

υπήρχαν τέτοια θέματα. Και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε μιας 

και τα ακούσματα μας ποικίλουν από hardcore punk μέχρι power metal 

και πάει λέγοντας. Αυτό για μας. Το ότι μερικοί είναι τέρμα 

κομπλεξικοί και έχουν θέμα με αυτούς που ακούν διαφορετικά είδη 

μουσικής από αυτούς, δε πιστεύω ότι άλλαξε ιδιαίτερα, πριν 15 

χρόνια μπορεί να έπαιζαν τα μπουνίδια με τα χέρια τώρα 

εκτονώνονται μέσω των κακεντρεχών comments και dislikes. // 

 

Αυτό είναι πολύ γενικό, το metal ναι μεν μπορεί να χωριστεί σε 

πάρα πολλές υποκατηγορίες αλλά μη ξεχνάμε ότι πολλές υποκατηγορίες 

λίγο-πολύ μπορεί να σχετίζονται και με το punk είτε μουσικά είτε 

στιχουργικά. Σίγουρα το symphonic metal δεν έχει κάτι κοινό, αλλά 

αν δούμε καλύτερα την αλητεία του thrash θα βρούμε πολλά κοινά και 

στιχουργικά και μουσικά. Ο καθένας φτιάχνει τη δικιά του αλήθεια 

ανάλογα με τη μουσική που ακούει και πως θέλει να λέγεται αυτή και 

τη να λέει και που να κινητοποιείται στο στιχουργικό κομμάτι. Τώρα 

δε ξέρω γιατί κάποιος θα πρέπει να δώσει τόση βάση σε 
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υποκατηγορίες στη μουσική για να ψαχτεί και να μη χαθεί στο δρόμο. 

Γιατί ο καθένας να μη μπορεί να ακούσει αυτό που του κάνει κέφι 

όταν του κάνει και έχουμε βάλει ένα εκατομμύριο ταμπέλες για τον 

ακροατή? Οι μεγάλες μπάντες το ξέρουν, βάζουν μια ψαγμένη ταμπέλα, 

φτιάχνουν ένα δικό τους είδος το πετάνε και οι "οπαδοί" τρέχουν να 

βρουν άλλους όμοιους και κατά κάποιο τρόπο έτσι φτιάχνονται και οι 

μουσικές "μόδες". // 

 

Streetwise, Eden Demise, Vodka Juniors, Αντίδραση, we came from 

waters 

Shockwave, Kickback, Arkangel, Figure Four, No innocent Victim // 

 

Όχι σχέδια, μόνο ιδέες προς το παρόν, ίσως στήσουμε ένα mini tour 

για τα 10 χρόνια, ίσως βγάλουμε t-shirt, το πιο πιθανόν προς το 

παρόν είναι η επανακυκλοφορία του Full Length μας "Your Entropia 

Has Finally Arrived" σε κασέτα, που το κοιτάμε αυτές τις μέρες. 

Νά’στε καλά, Καλή συνέχεια! // 
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STREETWISE 

 

H μπάντα ξεκίνησε απο εμένα (George "Streetwise" Papadopoulos) το 

2008 και έχει έδρα τη Λάρισα. Είχα γράψει μερικά κομμάτια 

παλαιότερα και έψαχνα άτομα να πλαισιώσουν την ιδέα. Κυκλοφορήσαμε 

απο τότε ένα ep το "For My Pride" 2009, και δύο άλμπουμ τα "The 

Beginning Of The End" 2012 και "Against The Odds" 2014. Το 2010 

είχαμε μια αλλαγή μέλους καθώς ο μπασίστας μας μετακόμισε στην 

Αθήνα. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το youtube γενικά το διαδίκτυο μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε τι 

γίνεται στο εξωτερικό, να μάθουμε πως δουλεύουν οι ξένες μπάντες, 

να αποκτήσουμε γνώσεις πάνω σε θέματα εξοπλισμού και παραγωγής και 

τελικά να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να το φτάσουμε σε 

παγκόσμια δεδομένα...Αυτό πριν φάνταζε απίθανο μιας και η εικόνα 

που είχαμε για hardcore/punk ήταν αποκλειστικά απο τις 

καταληψιακές αναρχοπάνκ μπάντες της δεκαετίας 80'-90'. // 

Πολλές χώρες ενδιαφέρονται για τη μουσική μας πλέον. Ευρώπη κυρίως 

και μετά έχω προςέξει πως υπάρχει πολύ δίψα απο χώρες της ανατολής 

όπως Ταυλάνδη και Ινδονησία. // 

Σίγουρα !!! Γιατί το punk και το hardcore, κρατώντας την αγριάδα 

και την ωμή πραγματικότητα που διέθεταν, πρόσθεσαν και την καλή 

https://www.facebook.com/pages/STREETWISE-Larissa-HARDCORE/151773024894228?fref=ts
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παραγωγή και ηχό του metal με αποτέλεσμα 

να μικραίνει το χάσμα μεταξύ τους. Άνετα 

πλέον ενας οπαδός του metal μπορεί να 

παρακολουθήσει μια hardcore/punk 

συναυλία και να γουσταρει. Π.χ εμείς 

έχουμε αρκετούς metal fans. // 

 

Αυτό συμβαίνει ήδη εδώ και καιρό. Πολλά 

και καλά Live έχουν γίνει μεταξύ metal & 

hardcore/punk συγκροτημάτων. // 

 

Σε πάρα πολύ καλ βαθμό θα έλεγα. Δεν 

υπάρχει αυτός ο ρατσισμός που υπήρχε. 

Νομίζω είναι καλύτερα απο ποτέ αυτή τη 

στιγμή. // 

 

Όντως ισχύουν όλα αυτά που λες για το metal. Αναφερόταν επί το 

πλείστον σε φανταστικά θέματα και δεν είχε καμία σχέση με την 

αμεσότητα και ρεαλισμό του punk. Έτσι, έχασε την ταυτότητά του. 

Απο την άλλη όμως, το punk/hardcore έγινε πολύ εμπορικό τον 

τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα αυτά τα κλισέ θέματα που πάντα 

αναφέρει, να έχουν γίνει καραμέλα που πιπιλάει ο οποιοσδήποτε 

πουθενάς και απο εκεί που ήταν επανάσταση, τώρα να είναι μόδα. 

Χάθηκε η αλήθεια με άλλα λόγια. // 

 

Απο Ελλάδα μου αρέσουν πολύ οι Eden Demise, Vodka Juniors, Despite 

Everything, Against All Odds, Psycorepaths και απο εξωτερικό οι 

Ryker's, No Turning Back, Only Attitude Counts, Madball, Agnostic 

Front, Sick Of It All... // 

 

Ετοιμάζουμε ένα 7" τη νέα χρονιά και γράφουμε ταυτόχρονα το τρίτο 

μας άλμπουμ και οργανώνουμε μερικά live εντός Ελλάδας...Καλά να 

είμαστε πρώτα και βλέπουμε. 

Να είστε καλά, να συνεχίζετε τη καλή δουλειά και σας ευχόμαστε 

κάθε επιτυχία. Υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. // 
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ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

Γράφει ο Σωτήρης Θεοχάρης (ΑΝFO) 

 

Ο τραγουδιστής και στιχουργός Σωτήρης Θεοχάρης και ο κιθαρίστας 

Δημήτρης Σπυρόπουλος γνωρίστηκαν τυχαία, το 1982 σε ένα ιστορικό 

στέκι της εποχής στην Αθήνα, στο "Dragon Fly". Και οι δύο, έχοντας 

πειραματιστεί με διάφορους μουσικούς, αναζητούσαν άτομα για να 

φτιάξουν μια αντισυμβατική punk μπάντα. Μετά από λίγες εβδομάδες 

αναζήτησης μέσα από κοινούς γνωστούς και φίλους, συνάντησαν τον 

Στάθη Παπανδρέου (ντράμς) και το Μίμη Αλημπράντη (μπάσο). Η παρέα 

ξεκίνησε να κάνει πρόβες και να γράφει τα πρώτα τραγούδια, 

φιλοξενούμενη σε στούντιο φίλων όπως η Γενιά του Χάους. Λίγο 

αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως στούντιο μέχρι και το τέλος της 

μπάντας ένα μουχλιασμένο, ετοιμόρροπο σπίτι στα Εξάρχεια που 

νοικιάστηκε και επενδύθηκε με φελιζόλ. Με δανικά όργανα, 

αυτοσχέδιους ενισχυτές, χειροποίητα εφέ κιθάρας και κλεμμένο ρεύμα 

από το ρολόι της ΔΕΗ, αναμειγνύουν τον σχεδόν μηδενιστικό, 

οργισμένο Ελληνικό στίχο με το χαρακτηριστικό «ξυραφένιο» χαοτικό 

ήχο της κιθάρας και το τραχύ «άτεχνο» και ωμό ρυθμικό παίξιμο του 

μπάσου και των τυμπάνων, με φωνές που κραυγάζουν για να ακουστούν 

μέσα από το χάος. 

 

Επιλέγουν το όνομα «Αδιέξοδο», ως την πλησιέστερη περιγραφή της 

αίσθησης που έχουν ως έφηβοι (οι ηλικίες είναι από 15 ως 18), οι 

οποίοι ζουν και μεγαλώνουν μέσα στο «ελληνικό όνειρο» της 

δεκαετίας του ‘80, σε μια εικονική δημοκρατία και μια πλαστή 

κοινωνία των «ίσων ευκαιριών» και της «εθνικής συμφιλίωσης», της 

μεταπολίτευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρώτη τους εμφάνιση έγινε στις 16 Οκτωβρίου του '83 στο σινεμά 

https://www.facebook.com/pages/%CE%91%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9E%CE%9F%CE%94%CE%9F/132246850152158?fref=ts


 

34 
 

"Ανεμώνη" στην Αγία Παρασκευή, μαζί με τους "Γενιά του Χάους" με 

τους οποίους την ίδια χρονιά ηχογραφούν την split κασέτα με τίτλο 

"Καλή Όρεξη», σε παραγωγή της "Art Nouveau". Σύντομα, ο Μίμης 

Αλημπράντης και ο Στάθης Παπανδρέου αποχώρισαν και την θέση τους 

πήραν, στο μπάσο, η δεκατετράχρονη Μαρία Βασιλάκη -με την οποία 

ηχογραφούν το ‘84 δύο τραγούδια για τη συλλογή "Διατάραξη κοινής 

ησυχίας"- και ο Γιάννης Βεναρδής στα τύμπανα αντίστοιχα. Τη Μαρία 

Βασιλάκη διαδέχτηκε για λίγο ο Ντίνος Ζούμπερης και τελικά ο Νίκος 

'Τσουλούφις' Χαραλαμπόπουλος στο μπάσο. Με αυτή τη σύνθεση, που 

ήταν και η μακροβιότερη, ηχογραφούν τον μόνο τους ολοκληρωμένο 

δίσκο με τίτλο "38 Χιλιοστά", ο οποίος κυκλοφορεί το '86, από την 

"Enigma records" σε οχτακόσια αντίτυπα. 

 

Οι Αδιέξοδο ήταν μια μπάντα που κυρίως επεδίωκε να παίζει live, 

παρά να ηχογραφεί και στην σύντομη διαδρομή τους έπαιξαν σε πολλές 

συναυλίες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Έπαιξαν, κυρίως, σε 

εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή αλληλεγγύης, σε πανεπιστήμια, σχολές και 

λύκεια και σε όλα σχεδόν τα γνωστά στέκια της εποχής, στα οποία 

φιλοξενήθηκε η underground σκηνή, όπως π.χ. το «Rodeo» και το 

«Κύτταρο». Πολλές φορές οι συναυλίες τους ήταν επεισοδιακές και 

ταραγμένες, ενώ συχνά κατέληγαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 

Κάποιες φορές έκαναν ξαφνικές εμφανίσεις, χωρίς να ανακοινωθεί το 

όνομα τους στους διοργανωτές, που φοβόντουσαν πιθανές ζημιές. 

Οι Αδιέξοδο λειτούργησαν περισσότερο, ως μια παρέα ακτιβισμού και 

αμφισβήτησης, που έβρισκε κοινή έκφραση και δημιουργικότητα, 

χρησιμοποιώντας τη μουσική περισσότερο ως όπλο παρά ως «τέχνη». 

Ζώντας και κινούμενοι ενεργά μέσα στα αντιεξουσιαστικά κινήματα 

της εποχής, στις καταλήψεις και τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις 

καταστολής , χωρίς να ενταχθούν σε πολιτικούς σχηματισμούς, 

αρνούμενοι να αποδεχθούν κάποια ιδεοληπτική ταμπέλα και χωρίς ποτέ 

να υποταχθούν στην πολιτική ορθότητα, έκαναν τα θορυβώδη, βίαια, 

αγωνιώδη και γεμάτα εφηβική αδρεναλίνη βιώματα τους ήχο και λόγο. 

Στα τέλη του 1986, και ενώ είναι στην κορυφή της απήχησης τους, 

συνειδητοποιούν πως η έκρηξη του punk στην Ελλάδα παίρνει 

χαρακτηριστικά μόδας και ότι κινδυνεύουν να γίνουν «οι βασιλιάδες 

των ηλιθίων». Έτσι, αποφασίζουν από κοινού, πως είπαν ότι είχανε 

να πουν, και πως η πιο ειλικρινής στάση ήταν να διαλυθούν. 

Σε μια περίοδο πλαστής ευημερίας και ψεύτικου σοσιαλισμού, σε μια 

εποχή «δημοκρατικής» επιβολής τάξης και ασφάλειας, τότε που 

γεννιέται ο νεοελληνικός νεοπλουτισμός, η κουλτούρα των σκυλάδικων 

και των σταδίων, η «πεφωτισμένη δεξιά», η «αριστερά του 

Κολωνακίου» και η φούσκα των «συμβολαίων με το λαό», οι Αδιέξοδο 

τόλμησαν να γράψουν μερικά από τα πιο πολιτικοποιημένα και αιχμηρά 

τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ροκ 

από καταβολές του. Με ήχο ακατέργαστο, επιθετικό, σκοτεινό, χαώδη 

και πρωτόγονο, άλλοτε με κυνισμό και ειρωνεία και άλλοτε με μανία 

και οργή, δημιούργησαν μια δική τους ξεχωριστή αισθητική που 

επηρέασε, υποχθόνια το επόμενο κύμα του ελληνικού punk. 

Το 1986, παραγωγός της Enigma, Σπύρος Περιστέρης θα αποτυπώσει με 
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επιτυχία τον ήχο τους, στο μοναδικό τους άλμπουμ "38 χιλιοστά", 

ηχογραφώντας τους με live τρόπο, χωρίς overdubs, ως πραγματική 

εικόνα και προσπαθώντας στη μίξη να αποδώσει την ωμή αλήθεια, 

χωρίς να εξευγενίσει και να εξευμενίσει το αποτέλεσμα. 

 

Δισκογραφία : 

* "Η Γενιά του Χάους και το Αδιέξοδο σας εύχονται Καλή Όρεξη" 

(1984, Split Tape, "Art Νouveau") 

* "Διατάραξη Κοινής Ησυχίας" (1984, Compilation LP, "Enigma 

Records") 

* "38 Χιλιοστά" (1986, LP, "Enigma Records") 

* "38 χιλιοστά" Remastered Special Edition (2013, LP, "B-Other 

Side/Scarecrow") // 

 

 
 

Στην Ελλάδα ιστορικά η πρώτη πραγματική σκηνή του ροκ (με όλα τα 

χαρακτηριστικά μιας σκηνής, συσπειρωμένο συμμετοχικό κοινό, 

ξεχωριστός ήχος, ιδεολογική κατεύθυνση, συγκεκριμένη αντίληψη 

παραγωγής, ριζοσπαστική προσέγγιση κλπ) ήταν το πανκ στις αρχές 

του ‘80.  

 

Υπήρχε σίγουρα Ελληνικό ροκ από το ‘60 και μετά με πολύ μεγάλα και 

αξιόλογα έργα, αλλά αυτό που θα μπορούσε με σαφήνεια να 

αποκαλεστεί “σκηνή”, συνέβη πρώτη φορά στα 80’s. Αυτό δημιούργησε 

μια αυθεντικότητα και κατά κάποιο τρόπο ένα ξεχωριστό μουσικό 

ιδίωμα, μια “σχολή” ελληνικού πανκ και ροκ που διατηρήθηκε και 

στις άλλες δεκαετίες ως αντίληψη και επηρέασε συνολικά όλο το 

ελληνικό ροκ μέχρι σήμερα.  

 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία βιώνει σκληρές 

καταστάσεις, βίαια καταστολή, ανεργία, φτώχεια, καταπίεση, ανέχεια 

και ανασφάλεια και το πανκ ως το πιο πολιτικοποιημένο είδος του 

ροκ είναι φυσικό να γίνεται ξανά επίκαιρο μέσο έκφρασης των νέων.  

Σκληρές εποχές – σκληρές μουσικές. Απλά τα πράγματα. // 

 

 

Το σύγχρονο περιβάλλον του ροκ είναι, ούτως η άλλως, 

διεθνοποιημένο και πέρα απ την “εξωτική” αντιμετώπιση του πανκ με 

προέλευση Ελλάδα, που ακόμη και στα 80’s έκανε μερικές ξένες 

μικρές εταιρίες να κυκλοφορούν π.χ. συλλογές που περιείχαν 

ελληνικές μπάντες, ή π.χ. να εξάγονται πάνω απ τους μισούς δίσκους 

των Αδιέξοδο στην Αγγλία, την Φιλανδία, την Αμερική και την 



 

36 
 

Γερμανία.  

 

Σήμερα υπάρχουν πολύ αξιόλογες μπάντες στην Ελλάδα που παίζουν 

πάρα πολύ καλά και κινούν το ενδιαφέρον ξένων labels.  

Το ενδιαφέρον αυτό είναι κυρίως στην Ευρώπη σήμερα, με δεδομένη 

και την (ψευδή) αντίληψη της ευρωπαϊκής ένωσης ως ενιαίου 

πολιτισμικού χώρου. // 

 

 

Στην ουσία η ελληνική μέταλ σκηνή, είναι η επόμενη σκηνή του 

ελληνικού ροκ που αποτέλεσε πραγματικά σκηνή, δημιουργήθηκε λίγο 

μετά την πανκ σκηνή. Στα μέσα των 80’s το πανκ και το μεταλ 

λειτούργησαν πολλές φορές ως συγκοινωνούντα δοχεία σε επίπεδο 

μουσικών που έπαιζαν σε διάφορες μπάντες (δε ήταν δα και άπειροι 

οι Έλληνες μουσικοί που έπαιζαν σε μια μεγάλη πληθώρα από μπάντες, 

οι περισσότεροι έπαιζαν σε παραπάνω από μια μπάντα) και με την 

thrash και h/c αισθητική που αναπτύχθηκε στα τέλη των 80s, σίγουρα 

το ένα είδος επηρέασε το άλλο.  

 

Περισσότερο υπάρχουν όμως 

κοινά με τις μέταλ μπάντες 

που έχουν κοινωνικοπολιτικό 

στίχο και πολιτικοποιημένη 

στάση. Δεν είναι τόσο θέμα 

ήχου, όσο είναι θέμα στάσης 

ζωής και αντίληψης. Ούτως η 

άλλως στο ροκ ‘ν’ ρολλ όλα 

τα παραγόμενα ιδιώματα του έχουν μουσικά κοινές ρίζες και είναι 

όλα κλαδιά του, η διαφοροποίηση είναι στην έκφραση συγκεκριμένων 

αντιλήψεων μέσα από αυτό.  Είναι όμως φυσικό να υπάρχει λιγότερη 

έως και καμία ταύτιση με μεταλ μπάντες που μιλάνε για σπαθιά, 

μάγισες, έπη, δράκους, μαύρη μαγεία, θεούς και δαίμονες, απ ότι με 

μέταλ μπάντες που έχουν αιχμηρό ανατρεπτικό στίχο και εξεγερτικές 

αναζητήσεις.  // 

 

 

Νομίζω πως ειδικά μετά το grunge των 90s όλα αυτά έχουν γίνει πολύ 

εύκολα και προφανή.  Το ροκ έχει περάσει μετά το 90 στην εποχή του 

“όλα παίζουν”. // 

 

 

Όπως είπα και παραπάνω μετά το grunge των 90’s, που στην ουσία 

διέλυσε τα είδη και της προκαταλήψεις των ειδών του ροκ και το 

επανασυναρμολόγησε σε αυτό που στην ουσία είναι, δηλαδή ένα 

πολυσυλλεκτικό είδος μουσικής με ελευθερία έκφρασης και 

ανατρεπτική στάση, δεν υπάρχουν νομίζω κάν τέτοια φαινόμενα πλέον. 

//   

 

Με την ευρεία έννοια το ίδιο ισχύει για το πανκ, η ποικιλομορφία 
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είναι προϊόν εξέλιξης πάνω σε βασικές αρχές. Το πανκ είναι 

ανατρεπτικό πνεύμα, απείθαρχη στάση ζωής και ριζοσπαστική αντίληψη 

δημιουργίας και υπό αυτή την έννοια έχει και αυτό πολλά τέκνα και 

εγγόνια, όπως π.χ. το new wave ή το h/c, ή όπως εν μέρη το grunge.  

Ούτως η άλλως το πανκ δεν υφίσταται αυτούσιο, επειδή δεν 

υφίστανται πια οι ίδιες εποχές της δημιουργίας του, είναι εδώ η 

εξέλιξή του και η επιρροή του, αλλά παίζεται από σημερινούς 

ανθρώπους, σήμερα, με σημερινά βιώματα.  

 

Ναι υπάρχει το “μουσικό ιδίωμα”, η φόρμα και η ουσία του, που όμως 

μετασχηματίζονται στο χρόνο. Όμως πάνω απ όλα έχει την ιδιότητα να 

αναιρεί τον εαυτό του και να αμφισβητεί και την ίδια του την 

παγιωμένη φόρμα. 

 

Για ένα διάστημα π.χ. το πνεύμα αυτό το εξέφραζε πολύ πιο κοντά 

στην αλήθεια του πανκ το hip hop και ενώ εκ πρώτης όψεως δε 

μοιάζουν σε τίποτα, είχαν όμως την ίδια σαφή πολιτικοποιημένη 

έκφραση και την “ο καθένας μπορεί να το φτιάξει σπίτι του” 

αισθητική.  Η αμφισβήτηση, η αντίσταση, η εξέγερση, η ισότητα, ο 

αντιφασισμός, ο αντιρατσισμός, η δημιουργία μέσα απ την 

καταστροφή, η ελευθεριότητα, η ταξική συνείδηση, είναι βασικά 

χαρακτηριστικά αυτού που έκανε το πανκ να είναι πανκ. 

Το πανκ είναι νοοτροπία.  Ακόμη και με λατέρνα να δημιουργήσει 

κανείς μουσική και στίχο με αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι στην 

ουσία πανκ. // 

 

 

Εντελώς αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, γιατί αν το 

κάνω θα γράψω άλλες μπάντες και κάθε φορά που θα το ξανασκέφτομαι 

πάλι άλλες, θα πω τις εξής : 

…........ 

μαλακίες δε μπορώ να περιοριστώ, όποιος θέλει να το ψάξει ας το 

ψάξει μόνος του !  

Ευτυχώς υπάρχει πλέον το ιντερνέτι να βρει κανείς άπειρη ιστορική 

πληροφορία. // 

 

 

Κλείνοντας να υπενθυμίσω πως το μόνο σίγουρο σχέδιο στο μέλλον 

κάθε ανθρώπου είναι ο θάνατος και ακόμα και αυτό δε είναι απολύτως 

βέβαιο με την ραγδαία εξέλιξη που έχει η επιστήμη σήμερα χαχαχαχα 

// 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

Oι Αντιδραση δημιουργηθηκαν το Δεκεμβρη του 1985 οποτε αισίως 

φέτος κλείνουμε 30 χρονια υπαρξης σκηνη. // 

 

Παντα σε περιοδους που υπαρχει κοινωνικη αναταραχη (μη ξεχναμε και 

τη μεγαλη εξεγερση του Δεκεμβρη),υπαρχει μια εξαρση η μαλλον η 

αναγκη εκφρασης και μεσω της μουσικης αν και στην Ελλαδα παντα η 

ανεξαρτητη σκηνη ηταν στα πανω της και πρωτοπορουσε τοσο στο πανκ 

οσο και στο ποστ πανκ παγκοσμιως και γενικα οι ελληνικες 

ανεξαρτητες μπαντες είναι αγαπητες σε ολο τον κοσμο. // 

 

Από την επικοινωνια μας με φιλους από το εξωτερικο υπαρχει 

ενδιαφερον από την Αμερικη μεχρι την Ινδονησια χωρις ιχνος 

υπερβολης και αυτο επιβεβαιωνει τα οσα ειπαμε παραπανω.  // 

 

Ασφαλως και εχει,το «σιδηρουν παραπετασμα» των παλαιοτερων ετων 

εχει πεσει εδώ και καιρο.Αλλοστε εμεις από τοτε που ξεκινησαμε 

ειχαμε στο κοινο μας (και εχουμε) πανκηδες,μεταλαδες και γενικα 

ανθρωπους που τους ενωνει η φωνη εναντια στα κακως κειμενα της 

κοινωνιας που ζουμε.  // 

 

Είναι εφικτη και εχει ηδη αρχισει σιγα σιγα να εφαρμοζεται και 

εδώ.Προσφατα μοιραστηκαμε το ιδιο stage με τους Rotting Christ 

αλλα και στο παρελθον εχουμε παιξει με τις περισσοτερες ακραιες 

και μη μεταλικες μπαντες. // 

 

Αναφεραμε και πριν ότι αυτά είναι περσινα ξυνα σταφυλια και 

νομιζουμε χωρις να θελουμε να ευλογησουμε τα γενια μας συμβαλαμε 

σε ένα μικρο βαθμο και εμεις σε αυτό.Τα πραγματα που μας ενωνουν 

είναι πολύ περισσοτερα από αυτά που μας χωριζουν αλλοστε. // 

 

Η αληθεια είναι ότι ειμαστε ειλικρινεις,αληθινοι και ακολουθουμε 

και στη ζωη μας αυτά που γραφουμε στους στιχους μας.Απο την άλλη 

δεν βλεπω τιποτα κακο στο να βαλεις στοιχεια από άλλες μουσικες 

στα τραγουδια σου,δεν είναι φασον η μουσικη,είναι συνεχως 

εξελισομενη χωρις να χρειαζεται να περασει στην απεναντι οχθη της 

εμπορικης υποκρισιας.  // 

Unfair η ερωτηση γιατι θα αφησουμε πανω από 200 μπαντες απεξω αλλα 

ας πουμε Stress,Χαοτικο Τελος,Yell-O-Yell,Rotting Christ,Universe 

217 από Ελλαδα,Discharge,Slayer,Neurosis,Tool,Fields of the 

https://www.facebook.com/antidrasiband?fref=ts
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Nephilim αποεξωτερικο και συγγνωμη για οσους δεν αναφερουμε λογω 

περιορισμου. // 

 

Live,live,live και με το καλο νεος δισκος. Ευχαριστώ πολύ! Εμεις 

ευχαριστουμε πολύ για την ευκαιρεια που μας δωσατε να 

παρουσιαστουμε μεσα από το e-zine σας!!!  // 
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- Τεύχος #1, The Chronicles (Greek) 

PDF  

http://smallathens.files.wordpress.com/2012/09/ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceb7-metal-

cf83cebaceb7cebdceb71.pdf  

ή 

ONLINE 

 http://documents.pageflip-flap.com/KSSHZAkJYUXWyL6MI#.UxjsTrHHSM8=&p=0  

 

- Τεύχος #2, A Kingdom under Catacomb! (Greek) 

PDF  

http://smallathens.files.wordpress.com/2012/12/ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceb7-metal-

cf83cebaceb7cebdceb7-21.pdf  

ή 

ONLINE 

http://documents.pageflip-flap.com/4xzKMWtkn2DQqcD4G3Br#.UxjsTbHHSM8=&p=0  

 

- Τεύχος #3, Aesthetic Subculture: A collection of Images and 
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PDF 

http://smallathens.files.wordpress.com/2013/02/ceb5cebbcebbceb7cebdceb9cebaceb7-metal-

cf83cebaceb7cebdceb7-31.pdf  

ή 

ONLINE 

http://documents.pageflip-flap.com/LGQnl6l9smIyMorubV#.UxjtV7HHSM8=&p=0  

 

- Τεύχος #4, Τhe Hellander (comic issue)  

PDF 

http://smallathens.files.wordpress.com/2014/03/ceb7cebcc_4_hellander.pdf  

ή 

ONLINE  
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Φίλοι και Υποστηρικτές… 
 

Αυτό το blog έχει να κάνει με τον 

σκληρό ήχο (με την πολύ ευρεία 

έννοια του όρου) και ότι σχετίζεται 

μ' αυτόν. Οι δημιουργοί και 

συντελεστές του δεν είναι 

επαγγελματίες αρθρογράφοι ή 

συνεργάτες, αλλά μια παρέα φίλων 

που θέλουν να μοιραστούν τις 

μουσικές τους αναζητήσεις, αναμνήσεις, εμπειρίες κτλ.  

http://irrationalanthems.blogspot.dk/ 

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

Mr. DOOM - HEAVY METAL IS THE LAW  

(έχει της Παναγιάς τα μάτια μέσα) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrsFQhMK_pWyfrxYHnDDcpg/featured 

 

 

 

 

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

 

 

 

 Promoting Extreme Music since 1996 

 

       http://metalinvader.net  

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

Our goal is to promote the Greek Scene. 

Powered by our love for the genre and 

nothing more we intend to do our best for 

the cause. 

We want to interview every band possible and 

release a video for each one. 

http://thenightwatchers.gr 

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

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

 Blog mainly-but not exclusively-about music inspired posts.   

 http://precession-of-the-equinoxes.blogspot.dk 

 

 

http://irrationalanthems.blogspot.dk/
https://www.youtube.com/channel/UCrsFQhMK_pWyfrxYHnDDcpg/featured
http://metalinvader.net/
http://thenightwatchers.gr/
http://precession-of-the-equinoxes.blogspot.dk/
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