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Δισκοκριτικές album

Δημοσιεύθηκε στις 11th Δεκεμβρίου, 2009

Για τον Δημήτρη Δημητράκα τί να πρωτοπείς! Ένα όνομα, μία ιστορία

άμεσα συνδεδεμένη με την ελληνική rock σκηνή. Η 40χρονη δράση του

δεν περιορίζεται μόνο στην συμμετοχή του σε πλειάδα συγκροτημάτων, -

Panx Romana, Ριφιφί, Δούρειος Ίππος, T.V.C., Συμμορία,

Schmetterling, Θράσειν Χρεί- και στις συνεργασίες του με πολλές

μπάντες, αλλά και στις ιδιότητές του ως μουσικού, ραδιοφωνικού

παραγωγού, αρθρογράφου.

Ως μεγάλος θαυμαστής του θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά θα

περιοριστώ στην κυκλοφορία της τέταρτης προσωπικής του δουλειάς με

τίτλο ‘Αντιστέκομαι’.

Όπως μας έχει συνηθίσει, ο Δημήτρης Δημητράκας, και από τις προηγούμενες προσωπικές του

δουλειές, κινείται σε κλασικές ελληνοrockάδικες φόρμες. Η έμπνευση αυτή μας γυρνάει πίσω, στις

χρυσές εποχές για την ελληνική rock σκηνή της δεκαετίας του ‘90.

Η δυναμική του album βασίζεται στη στιχουργική δεινότητα του Νίκου Κατσιπόδη, που σε συνδυασμό

με την ερμηνευτική ικανότητα του Δημητράκα φτάνουν και αποδεικνύουν. Ότι το ιδεολογικό υπόβαθρο

που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια κάτω από την αναφορά στο ‘Ελληνικό Rock’, όσο κι αν ξεφτίζει με

τις άπειρες καψουρομπαλάντες που κυκλοφορούν, δεν πέφτει. Πάντα υπάρχει κάποιος που το ενισχύει,

που το δυναμώνει!

Εκρηκτικούς στίχους, κοινωνικοπολιτικού κυρίως χαρακτήρα, εμπρηστικούς και ενάντιους στο σύστημα,

ερμηνεύει ο Δημητράκας με τσαμπουκά και μπρίο. Ο στόχος είναι ένας. Να κατευθύνει την

ενεργοποίηση των “ναρκωμένων” εγκεφαλικών μας κυττάρων, και να ‘Αντισταθούμε’ σ’ όλο αυτό τον

καταιγισμό σκουπιδιών που δεχόμαστε.

Για επίλογο θα χρησιμοποιήσω ένα στιχάκι από το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου:

«Θ’αντιστέκομαι, όσο στα πόδια μου θα στέκομαι

σ’αυτούς που όνειρα γκρεμίζουν και δεν ντρέπονται

θ’ αντιστέκομαι, όσο στα πόδια μου θα στέκομαι

της αδικίας το παιχνίδι δεν ανέχομαι.»

Στίχοι/Μουσική:

Νίκος Κατσιπόδης

Ενορχήστρωση:

Γιώργος Κουταλιέρης – Νίκος Κατσιπόδης

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Δημήτρης Δημητράκας – τραγούδι

Θέλμα Καραγιάννη – φωνητικά

Γιώργος Κουταλιέρης – ηλεκτρικές/ακουστικές κιθάρες

Χρήστος Αρμένης – πλήκτρα

Γιώργος Καλαμούτσος – μπάσο

Λυκούργος Γράνης – τύμπανα

Νίκος Κατσιπόδης – ακουστικές κιθάρες στα

Track list:

1.Μαύρα ρούχα

2.Εξουσία

3.Θ’ αντιστέκομαι
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MAPLERUN - HOUSE ON

FIRE

Cpt Corvus - My Heart

Blongs To... Corvus

Pirates City - Συγχαρητήρια

στην Ανθρωπότητα

Παύλος Φακατσέλης –

Φυγόκεντρος

Δημήτρης Μεντζέλος &

Prejudice Reborn – Rock

Rap Heavy

Planet Of Zeus - Vigilante

 
15kLike

  

4.Κόντρα στη κόντρα

5.Ο κανένας

6.Παιδείας και Θρησκευμάτων

7.Το χελιδόνι

8.Λόγια του αέρα

9.Άμοιρε πολίτη

10.Απάτη

Bonus track:

11.Α ρε σποράκο

www.dimitrisdimitrakas.gr

www.myspace.com/dimitrisdimitrakas

ντώνης Δριβελόπουλος
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Ακολουθήστε το Rockap.gr
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έχω βαρεθεί Γιάννης Αγγελάκας Δ.Ο.Γ.Μ.Α. Εν
Ευάγγελος Ποταμιάνος Ηλεκτρικός Θησέας Λαϊνάς
Μέλλον τ' Αλγεινά Ματωμένα Ρόδα Μεθυσμένα

Ξωτικά Νίκος Γραμμάτος Ο μηχανισμός Πάγωσε η
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