
«Ο ΜΑΡΣΥΑΣ» 

 

Το μουσικό συγκρότημα «Ο ΜΑΡΣΥΑΣ», με έδρα την Κρήτη και χαρακτήρα ethnic 

rock, διακρίνεται για τον προσεγμένο ήχο και τον ιδιαίτερο στίχο, που ταξιδεύει το 

κοινό στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου. 

Από το καλοκαίρι του 2014 έχει εμφανιστεί live σε μουσικές σκηνές της Κρήτης και 

φεστιβάλ. Το Νοέμβριο του 2015, κυκλοφόρησε το digital single “H Διάφανη” και 

τον επόμενο μήνα κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο 'Ο δρόμος προς το όρος 

Τμώλον' από την δισκογραφική εταιρεία 'The in sound'.  

Τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στην Αθήνα σε μουσικές 

σκηνές όπως το Γυάλινο μουσικό θέατρο, το Θέατρο Χυτήριο, στην Θεσσαλονίκη στο 

Principal Club Theater. Το καλοκαίρι συνέχισε με το Μάταλα Music Festival στο 

Ηράκλειο και το River Party της Καστοριάς καθώς και για δεύτερη φορά στο Κάστρο 

του Φραγκοκάστελου. Το Νοέμβριο του 2016 κυκλοφόρησε το digital single της 

δεύτερης, κατά σειρά, δισκογραφικής δουλειάς του με τίτλο ''Σαν Ανάμνηση''. 

 

«Ο ΜΑΡΣΥΑΣ» αποτελείται από τους: 

 

Χρήστος Πατεράκης, Λαούτο 

Βασίλης Μαλαξιανάκης, Φωνή 

Σταμάτης Σταυρόπουλος: Μπάσο 

Πέτρος Σταυρόπουλος: Τύμπανα 

 

 
 

 
 



«DRAGONS» 
 
 
 

Το συγκρότημα «DRAGONS» είναι μια μαθητική- φοιτητική μπάντα με  ήχο 

επηρεασμένο  από Blues και Classic Rock. Το σχήμα, με την ίδια σύνθεση, ξεκίνησε 

πρόβες πριν από 7 χρόνια και το  καλοκαίρι του 2013 πραγματοποίησαν  το πρώτο 

τους live στο 8ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Χανίων. Από τότε  ακολούθησαν  πολλά 

Live σε Κρήτη και Αθήνα, με σημαντική επιτυχία και αποδοχή από το κοινό. Το 

πρόγραμμα των DRAGONS, που αρχικά περιλάμβανε κυρίως διασκευές  τραγουδιών 

της κλασικής rock σκηνής, τώρα διαφοροποιείτε, και μέσα από  δοκιμές ύφους  και 

πειραματισμούς, πλέον περιλαμβάνει πολλά δικά τους τραγούδια  (τα  οποία θα 

περιλαμβάνονται στο πρώτο τους EP, (κυκλοφορεί πολύ σύντομα)). Συνεχίζουν να 

περιλαμβάνουν  διασκευές τραγουδιών από άλλους καλλιτέχνες καθώς  αποτελούν 

πηγή έμπνευσης και αναφοράς  για την μπάντα.  

  

Στην μπάντα «DRAGONS» συμμετέχουν: 

Γιάννης Πατρελάκης  (κιθάρα)  

Γιώργος Πατρελάκης (τύμπανα) 

Δημήτρης Πραματευτάκης (φωνή, μπάσο) 

Βασίλης Πραματευτάκης (κιθάρα) 
  

 
 

 


