




   Ήταν ένα δημοφιλές ελληνικό hip-hop συγκρότημα γνωστό για την πολιτικού 
περιεχομένου στιχουργική του, για την οποία κατηγορήθηκαν ότι κινήθηκε από 
αντιεξουσιαστική μέχρι εθνικιστική. 

 Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1992 από τους MCs Αρτέμη και Ευθύμη και τον 
DJ ALX και διαλύθηκε το 2002. 

 Οι Terror X Crew ξεκίνησαν ως ομάδα (crew) γκράφιτι το 1989. 

 Το 1992 οι Αρτέμης (Φανουργιάκης) και Ευθύμης (Μπίλιος) συναντιούνται με τον DJ 
ALX (Χρυσοβαλάντης Στραβαλέξης) και δημιουργούν το συγκρότημα.  

 Το 1995 έχουν την πρώτη τους κυκλοφορία, το ομώνυμο maxi single/EP Terror X 
Crew, μια κυκλοφορία που έγινε από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Studio II 
Records . 

  Το 2000 κυκλοφόρησαν το cd single Ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων, το 
βίντεο κλιπ του οποίου, σε σκηνοθεσία DJ ALX, κέρδισε τον τίτλο Καλύτερο 
Ξενόγλωσσο Χιπ Χοπ Βίντεο από το γαλλικό κανάλι TV5. 

  Το 2001 κυκλοφορούν τον δίσκο Έσσεται Ήμαρ που ήταν και ο τελευταίος τους. 

 Μετά την διάλυση των Terror X crew τα δυο πρώην μέλη του συγκροτήματος 
Αρτέμης και Ευθύμης δημιουργούν το 2004 το δικό τους συγκρότημα Α/Ε. 



• Το ξόδι 

• Έσσεται ήμαρ 

• Δούρειος ήχος 

• Να τους δω να 

τρέχουν 

• Η πόλις εάλω 

• Η επιστροφή 





 Είναι ένα δημοφιλές ελληνικό hip-hop/low bap συγκρότημα γνωστό για 

την πολιτικού περιεχομένου στιχουργική του. 

 Πρόκειται για το συγκρότημα που κυκλοφόρησε τον πρώτο ελληνικό 

hip-hop δίσκο (1993, Διαμαρτυρία). 

 Σήμερα αποτελείται από τον B.D. Foxmoor (Μιχάλης Μυτακίδης) και 

την Sadahzinia (Γιολάντα Τσιαμπόκαλου). 

 Δημιουργήθηκαν στις 20 Ιουνίου του 1992 αμέσως μετά την συναυλία 

των Public Enemy στο Κατράκειο από τον B.D. Foxmoor μαζί με τον DJ 

MCD (Δημήτρης Κρητικός). Την επόμενη χρονιά ο B.D. Foxmoor 

δημιούργησε την Freestyle Productions, μια ομάδα παραγωγής, μέσω της 

οποίας κυκλοφόρησε ανεξάρτητα τον πρώτο ελληνικό hip-hop δίσκο, το 

ντεμπούτο των Active Member Διαμαρτυρία σε 500 αντίτυπα. 



  Μέσα στο 1993 εισχώρησαν στο συγκρότημα ο Xray (Νικήτας Κλιντ) και ο Real D 

(Δημήτρης Κωνσταντόπουλος) με τον B.D. Foxmoor να συγκεντρώνει και να οργανώνει 

έναν πυρήνα ανθρώπων, τους Radicals, για να στηρίξουν την όλη προσπάθεια, καθώς 

εκείνη την εποχή το hip-hop με ελληνικό στίχο δεν ήταν κάτι συνηθισμένο στα μουσικά 

πράγματα της Ελλάδας. 

 Τον Αύγουστο του 1998 οι Active Member ξεκίνησαν στον Rock FM την ραδιοφωνική 

εκπομπή «Ονειρολόγιο» , η οποία διήρκεσε 73 συνέχειες. 

 Τον Απρίλιο του 2002 την ραδιοφωνική εκπομπή «Ονειρολόγιο» διαδέχθηκε στον Εν 

Λευκώ FM τελικά η εκπομπή "Σελίδα 74", η οποία, αν και είχε υψηλή ακροαματικότητα, 

διακόπηκε οριστικά ύστερα από 6 μήνες λόγω ιδεολογικών διαφορών με τον σταθμό. Το 

καλοκαίρι του 2002 ο Xray ανακοινώνει την απόφαση να αποχωρήσει από το συγκρότημα 

για προσωπικούς λόγους, αφήνοντας έτσι το συγκρότημα με ένα μόνο μέλος, τον B.D. 

Foxmoor. 

 Το 2003 ο B.D. Foxmoor ανασυγκροτεί τους Active Member, μαζί με τον DJ Booker και 

την Sadahzinia, η οποία συμμετείχε σε άλμπουμ και σε συναυλίες του συγκροτήματος 

από το 1994. 



 Άκου μάνα 

 Πρόσφυγας 

 Για τ’ αδέρφια που χαθήκανε νωρίς 

 Φυσάει κόντρα 

 Καλώς ήρθες παράξενε 





 Οι FFC ήταν, μαζί με τους Active Member, το πρώτο συγκρότημα που 

παρουσίασε δισκογραφική δουλειά στην Ελλάδα.  

  Τους FFC (FortiFied Concept – Οχυρωμένη Αντίληψη) αποτελούσαν οι Κ. 

Κουρμένταλας (στίχους, φωνή), Δ. Πετσούκης (μίξη, παραγωγή, στίχοι) και Θ. 

Πυτικάκης – dj Everlast. 

 Ιδρύθηκαν το 1987 και διαλύθηκαν το 2005 μετά την κυκλοφορία του τελευταίου 

τους δίσκου «Αντιληψίες συνείδησης». Η διάλυση τους ήρθε εξαιτίας της 

αποχώρησης του Κώστα Κουρμένταλα, για προσωπικούς λόγους. 

 Ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη των Fortified concept(FF.C) ενώθηκαν με 

τους:Μυστήριο,Έκπτωτο άγιο και Παράξενο και συνέχισαν ως συγκρότημα με το 

όνομα ‘’Αντίξοες παραγωγές’’. 

 Οι FF.C έχουν συμμετάσχει σε πολλές αντιπολεμικές συναυλίες (σχεδόν σε κάθε 

δίσκο τους υπάρχει κάποιο τραγούδι αναφερόμενο στην ματαιότητα του 

πολέμου).  





https://www.youtube.com/watch?v=MUHxsyUY7YI  
Αρτέμης Ευθύμης – Έτσι είναι γιατί έτσι πάει  

https://www.youtube.com/watch?v=MUHxsyUY7YI
https://www.youtube.com/watch?v=MUHxsyUY7YI



