
newsletter: Νέο CD Τοξικά Απόβλητα - “Ήρθε Η Ώρα” 

 

 

Προς: 

� Μουσικές και Πολιτικές Ιστοσελίδες 

� ∆ιοργανωτές Συναυλιών (Οµάδες, Κολεκτίβες, Συνελεύσεις, Στέκια, Καταλήψεις, Φεστιβάλ) 

� Ανεξάρτητα Μέσα Ενηµέρωσης (Ραδιόφωνα, Εκποµπές, Έντυπα) 

� Distros και Mailorders 

 

 

 

 

 

 

Στις 23/11/12 τα Τοξικά Απόβλητα κυκλοφόρησαν το 3
ο
 τους album σε CD. Ονοµάζεται “Ήρθε Η Ώρα” 

και περιέχει 11 κοµµάτια: 

 

1. Η Γενιά Των 700 Μπυρών 

2. Μοναστηράκι 6:30 

3. Μια Μπαλάντα Για Την Πλατεία 

4. Ο Καθρέφτης Και Ο Σκύλος 

5. Destroy Biennale 

6. I Want To Break Free 

7. Το Τραγούδι Χωρίς Επιστροφή 

8. Ήρθε Η Ώρα 

9. Socrates Drank The Coca Cola 

10. Είχε Παλιόκαιρο (Τη Μέρα Που Σε Ψήφισα) 

11. Θυµήσου Το ’43! 

 

Όλη η µουσική και οι στίχοι είναι γραµµένη/οι από την ίδια την µπάντα εκτός από το I Want To Break Free 

που είναι των Queen. 

Το artwork της κυκλοφορίας το επιµελήθηκε εξολοκλήρου η ίδια η µπάντα. 

 

 

Λίγα Λόγια: 

Τα Τοξικά Απόβλητα είναι ένα πολιτικό συγκρότηµα αφοσιωµένο στον αγώνα ενάντια στον καπιταλισµό 

και τον φασισµό. Η µουσική που παίζουµε είναι κυρίως punk/hardcore µε πολλές επιρροές από αγαπηµένα 

µας µουσικά είδη όπως ska, reggae και metal. Η θεµατολογία των τραγουδιών είναι κοινωνικοπολιτική και 

κάποιες φορές ψυχαγωγική ενώ οι στίχοι είναι στα ελληνικά γιατί µας ενδιαφέρει το νόηµα που 

καταλαβαίνει από αυτούς το ντόπιο ακροατήριο. 

Το συγκρότηµα ιδρύθηκε το 1996 από µια παρέα συµµαθητών που πήγαιναν λύκειο στην Ν. Φιλαδέλφεια. 

Το 2001 κυκλοφορήσαµε το οµώνυµο ντεµπούτο, το 2006 το "Κατέβασέ To!" και τον Νοέµβρη του 2012 

κυκλοφορούµε το 3
ο
 µας άλµπουµ "Ήρθε Η Ώρα". Οι πρόβες, οι ηχογραφήσεις, η προώθηση και η διανοµή 

των CD επιβαρύνουν σε χρόνο και χρήµα αποκλειστικά τα µέλη της µπάντας καθώς δεν ανήκουµε σε 

κάποια εταιρία. Επίσης δεν είχαµε ποτέ κάποιον χορηγό ενώ δεν έχουµε ζητήσει ποτέ ανταµοιβή για να 

παίξουµε κάπου ζωντανά. Η µόνη οικονοµική ενίσχυση που έχουµε είναι από τις πωλήσεις των CD µας τα 

οποία διαθέτουµε σε τιµή κόστους ώστε να µπορέσουµε να καλύψουµε κάποιο µέρος των εξόδων των 

επόµενων ηχογραφήσεων. Όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να τα βρει κατευθείαν από εµάς µέσω του email µας 

ή σε κάποια συναυλία µας καθώς και σε ανεξάρτητα δισκοπωλεία του κέντρου της Αθήνας. Προφανώς αν 

κάποιος αδυνατεί να αγοράσει το CD µας µπορεί ευχαρίστως να το κατεβάσει διότι και σαν µουσικοί και 

σαν ακροατές είµαστε υπέρ της ελεύθερης διακίνησης της µουσικής. 

Όλα αυτά τα χρόνια έχουµε παίξει σε δεκάδες συναυλίες και φεστιβάλ της εγχώριας ανεξάρτητης rock 

σκηνής στηρίζοντας την προσπάθεια άλλων συγκροτηµάτων, συλλογικοτήτων ή και µεµονωµένων 

ανθρώπων που µας έχουν τιµήσει µε την πρόσκληση τους. 

Έχουµε επίσης συµµετάσχει µε τραγούδια µας σε πολλές συλλογές µαζί µε άλλες ανεξάρτητες µπάντες. 

Κάποιες από αυτές είναι οι: 



ΣΠΕΡΜΑ #2 (do it yourself..)   (2002) 

http://www.anexartisi.gr/sylloges/Sperma2.htm 

 

ΡΟΚ ΙΣΤΟΡΙΕΣ No.8     (2004) 

http://www.anexartisi.gr/sylloges/RIstories8.htm 

 

ΑΝΕΦΕΛΟΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΙ    (2008) 

http://undergroundtapesmusic.blogspot.gr/2008/03/disco-lost-bodies.html 

 

ΑΓΡΙΑ ΝΥΧΤΑ     (2010) 

http://undergroundtapesmusic.blogspot.gr/2010/01/blog-post.html 

 

DIY-σκευές      (2010) 

http://20thcenturyjunks.blogspot.gr/2010/09/diy.html 

 

Μοναδικές επιτυχίες σε περίοδο... ΚΡΙΣΗΣ! Vol.1 (2012) 

http://www.undergroundunion.org/p/underground-union-records.html 

 

Υπογείως (10 Χρόνια Studio Pazl)   (2013) 

https://www.facebook.com/pages/Studio-Pazl/101409533268417 

 

 

 

Με συντροφικότητα, 

Τοξικά Απόβλητα 

 

 

 

 

Μπορείτε ελευθέρα να δηµοσιεύσετε ολόκληρο ή και µέρος του παραπάνω κειµένου στις ιστοσελίδες σας 

καθώς και να το προωθήσετε σε άλλα blog/site ανάλογου ενδιαφέροντος. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε κριτική στο τελευταίο album µας ακούγοντας το ή/και κατεβάζοντας το από τα 

παρακάτω link. 

 

WEBSITE: 

www.toxica-apovlita.gr 

 

MYSPACE: 

https://myspace.com/toxika_apovlita 

 

YOUTUBE: 

www.youtube.com/ToxicaApovlita 

 

LAST.FM: 

http://www.last.fm/music/Toxica+Apovlita 

 

TWITTER: 

https://twitter.com/ToxikaApovlita 

 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία στο toxica_apovlita@hotmail.com 

 


