
                                                     
the fuzzy nerds 

..some fuzzy talk.. (σχόλια/κριτικές)

“..οι  fuzzy nerds είναι  καλύτεροι  από το 70% των ελληνικών γκρούπ που έχουν 
δίσκο στην αγορά αυτή τη στιγμή, καθώς και από πολλά γκρούπ της αλλοδαπής. Το 
συγκρότημα επιβεβαίωσε τη φήμη που κουβαλάει εδώ και μερικά χρόνια, φήμη που 
το  θέλει  να  συνιστά  μια  πολύ  ιδιαίτερη  περίπτωση.  Χωρίς  υπερβολή,  ...ήταν 
υπέροχοι...ανιχνεύσιμες  οι  επιρροές  τους,  ωστόσο  δεν  “καπελώνουν”  την 
προσωπικότητα της μπάντας – και τι προσωπικότητα! Ίσως ήταν η πρώτη φορά που 
άγνωστά μου τραγούδια μου άρεσαν τόσο πολύ.  Σαν να περίμενα μια ζωή να τα 
ακούσω,  σαν  να  σταμάτησε  ο  χρόνος  και  όλα να γυρνούσαν  γύρω από αυτά τα 
παιδιά... η αποκάλυψη της βραδιάς με διαφορά!”

(περιοδικό  Δίφωνο,  Ιούλιος  2000,  battle  of  the  bands  live  review  ,  Σπήλιος 
Λαμπρόπουλος)

“Τη  σκηνική  παρουσία  του  γκρούπ  δεν  θα  τη  χαρακτήριζες  ποτέ  υποτονική...Η 
αλήθεια είναι ότι από αυτοδίδακτους μουσικούς δεν περιμένεις να ακούσεις μουσική 
που  θα  σε  απογειώσει.  Οι  Fuzzy  Nerds έρχονται  για  να  διαψεύσουν  έναν 
κανόνα...Καταφέρνουν  να  περάσουν  στους  ακροατές  το  πάθος  τους  με  τον  πιό 
φυσικό τρόπο.”

(περιοδικό ΚΛΙΚ, Σεπτεμβριος 2000, Μελισσάνθη Μαυρίδου)

“Τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές έχω ήδη απολαύσει την καινούργια δουλειά 
του  γκρούπ,  ένα  πραγματικό  μικρό  διαμαντάκι  που  καλό  θα  ήταν  να  μη  μείνει 
ανεξερεύνητο.”

(mirrorball zine, τεύχος 3, 2001, απόσπασμα απο την συνέντευξη των fuzzy nerds, 
Θεοδόσης Μίχος) 

“...με σύγχρονες επιρροές αντικατοπτρίζουν τους αντίλαλους από την πειραματική 
pop  των  00's...  και τους δουλεύουν με σοβαρές προσωπικές επεμβάσεις. Και είναι 
αυτές που δίνουν στη δουλειά αυτού του σχήματος ταυτότητα και μια σημαίνουσα 
θέση σε αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας.”

(mic.gr, 2002, a thought about princes review)

“Το “  Lucifair ” ep περιέχει 4 κομμάτια, τα οποία είμαι σίγουρος πως θα κάνουν 
τους φίλους του συγκεκριμένου ήχου να ψάχνουν απεγνωσμένα για oτιδήποτε έχουν 



ηχογραφήσει τα τέσσερα αυτά παιδιά. Ξέρω, ξέρω ακούγομαι πολύ ενθουσιασμένος! 
Αλλά ξέρετε κάτι; Είμαι!” 

(atraktos.net 2003, lucifair review, Βασίλης Σίντος) 

“Τέσσερα κομμάτια, εκ των οποίων το ένα σε radio edit εκδοχή, που με την απλότητα 
και την λιτότητα του πρώτου πιάτου αφήνουν μια γλυκιά γεύση στο στόμα μας και 
παράλληλα δημιουργούν την προσμονή για το επόμενο.” 

(avopolis.gr 2004, lucifair review, Πάρης Παπαβλασόπουλος) 

“…το δεύτερο και το τρίτο τραγούδι τους, μπορεί και να ήταν τα highlight όλης της 
βραδιάς.  Στιβαρές δομές,  ποπ μελωδίες και  κιθαριστικά ξεσπάσματα,  αντάξια της 
φήμης που τους ακολουθούσε.” 

(avopolis.gr,  2004,  για  την  εμφάνιση  των  fuzzy  nerds  ώς   special  guests  των 
blackfield στο Ρόδον  στην Αθήνα, Κωνσταντίνος Τσάβαλος) 

“Εκτός από δυναμική indie rock με γοητευτικές μελωδίες και κιθαριστικές εξάρσεις 
στον νέο τους άλμπουμ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και σε post rock μονοπάτια και 
τα καταφέρνουν πολύ καλά... το νέο τους άλμπουμ τους δικαιώνει, τους βρίσκει να 
έχουν εξελιχθεί και αποδεικνύει ότι δικαιολογημένα είχαν προκαλέσει αίσθηση πριν 
μερικά χρόνια.” 

(περιοδικό pop & rock/rock n’ roll , Μάρτιος 2007, happy fuzzy thinkin’ review, 
Δημήτρης Αργυρόπουλος) 

“ Οι fuzzy nerds ψάχνονται και δεν επαναπαύονται μουσικά. Με το “happy fuzzy 
thinkin’”  δημιουργούν  την  πιο  ολοκληρωμένη  τους  δουλειά...  ειδικότερα,  το 
εντεκάλεπτο “little black fairy”, ένα από τα καλύτερα κομμάτια που άκουσα φέτος, 
ή το “project no 9”, αποδεικνύουν την ικανότητά τους στη σύνθεση..”
 
(  περιοδικό  Sonik ,  Μάρτιος  2007,  happy  fuzzy  thinkin’  review,  Γεράσιμος 
Παπαλάμπρου)

“Αυτό που αλλάζει εδώ είναι η ωριμότητα με την οποία οι Fuzzy Nerds 
πραγματοποιούν αυτό τι ηχητικό ταξίδι. Υπάρχει εξέλιξη στα εκφραστικά τους μέσα 
σε σύγκριση με το προήγουμενό τους album Lucifair, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη 
αυτονομία συγκριτικά με τις ξένες επιρροές τους, ενώ και η έμπνευσή τους αγγίζει 
υψηλότερα επίπεδα - τόσο όταν οι κιθάρες δυναμώνουν, όσο και στις πιο 
ατμοσφαιρικές και μελαγχολικές στιγμές.” 

(avopolis.gr, 2007, happy fuzzy thinkin’ review, Χάρης Συμβουλίδης) 



“ Στην αρχή θα σου ακουστούν "δύσκολοι", στο τέλος θα κολλήσεις..”

(mic.gr,  2007,  Τα  καλύτερα  αγγλόφωνα  #2,  for  the  track  “happy?”,  Άρης 
Καραμπεάζης)

“Μας  προσφέρονται  κάποια  ιδιαίτερα  χαλαρωτικά  φωνητικά  στο  ξεκίνημα  του 
“Sonic Blue”, και παρόλο που υπάρχουν κιθάρες και άλλοι ήχοι, είναι το παίξιμο των 
τυμπάνων με έναν τρόπο που θυμίζει στρατιωτική παρέλαση, αυτό που προσθέτει 
στο συνολικό άρωμα του ήχου. Το λατρεύω όταν σκάνε τα χάδια της πιό δυναμικής 
και κρυστάλλινης κιθάρας, μετά την παύση στα φωνητικά,  πρίν συνδοιαστούν με 
όλα  τα  άλλα  στοιχεία.  Θα  ήθελα  να  τονίσω  ότι  βρίσκω  την  έκταση  και  την 
τονικότητα των φωνητικών ιδιαίτερα εντυπωσιακή και ακόμα μια φορά θεωρώ πως 
είμαι  υποχρεωμένος  να  πώ  οτι  κάθε  τραγούδι  κουβαλάει  μαζί  του  μια  έντονα 
ατμοσφαιρική λεπίδα στον ακροατή, λές και δεν ακούς απλά ένα κομμάτι, είναι σαν 
να βιώνεις μια εμπειρία.”

(infused zine, Φεβρουάριος 2007, happy fuzzy thinkin’ review, Gavin H.) 

“Το νέο τους δημιούργημα αντανακλάει πλήρως την post αισθητική τους, και την 
εικόνα που τους έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ανοίγει όμως διάπλατα τις πόρτες και 
εισβάλλει στο λαμπρό κόσμο της pop. Οι ατμοσφαιρικές μελωδίες και τα νωχελικά 
όσο και νοσταλγικά φωνητικά, το σήμα κατατεθέν του γκρουπ, δηλώνουν και πάλι 
παρόν,  στηρίζονται  ωστόσο  σε  μια  πιο  πολύχρωμη  συνθετική  βάση  ειδικά 
επεξεργασμένη και τροποποιημένη από την ευφυΐα του Clive Martin, έτσι ώστε να 
κρατάει στερεό και φρέσκο το όλο εγχείρημα.”

(mixtape.gr, Ιανουάριος 2009, Top-20 Ελληνικά albums για το 2008, Π.Π.)

“Mirror Phase λέγεται η επιστροφή των ολόφρεσκων Fuzzy Νerds και το άλμπουμ 
μυρίζει  από  μακριά  δυνατές  κιθάρες,  σπασμωδικά  τύμπανα,  κολληματικές 
μπασογραμμές και sonic youth-ίστικες φόρμες! Το αποτέλεσμα του  Mirror Phase 
είναι πραγματικά εντυπωσιακό, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι από το προηγούμενο 
post  rock-ιζον  πόνημα  τους,  όπου  είχαν  αφήσει  τις  πολλές  κιθάρες  και  τους 
γρήγορους ρυθμούς στην άκρη, με το νέο τους άλμπουμ κάνουν όχι ένα, αλλά δέκα 
βήματα μπροστά!!”

(avopolisgreek.gr, Ιανουάριος 2009, Do you wanna PlayOurMusic? #11)

“Το "Mirror Phase" αποτελεί τον περισσότερο δουλεμένο και δεμένο δίσκο τους. Ο 
συνδυασμός  pop,  πιασάρικων  μελωδιών,  του  πραγματικά  καθηλωτικού  ρυθμού 
(μπράβο  στον  ντράμερ  που  καταφέρνει  να  είναι  ρυθμικότατος  αλλά  και  κυρίως 
μελωδικός!) και της απομακρυσμένης από τα ελληνικά δεδομένα, παραγωγής (αν και 
αυτό το τελευταίο αλλάζει  πλέον...)  με τη βοήθεια του  Clive Martin (The Cure, 
Siouxsie  and the Banshees,  U2, Raining Pleasure και  άλλων πολλών) καθιστά το 
άκουσμα του "Mirror Phase" κάτι παραπάνω από ακουστική τέρψη.”



(mic.gr,  Ιανουάριος 2009, “mirror phase” review, Μαριλού Π.)

"Το να πει κανείς ότι η τελευταία δουλειά των Fuzzy Nerds,‘Mirror Phase’, είναι 
απο τις  καλύτερες στιγμές της αγγλόφωνης ελληνικής (γιατί  όχι  και  ευρωπαϊκής) 
pop/rock σκηνής, ίσως ακουστεί υπερβολικό. Το να πει οτι οι Fuzzy Nerds δεν έχουν 
τίποτε  να  ζηλέψουν  από  τις  εκατοντάδες  indie/alternative μπάντες  που  ξεπηδούν 
συνεχώς στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, ίσως ακουστεί κλισέ. Το να πει επίσης 
ότι η μπάντα μπορεί σε λίγο καιρό να κυκλοφορήσει, άνετα, ακόμη και ένα ‘Best of’ 
αλμπουμ, ακούγεται υπεραισιόδοξη πρόβλεψη. Το να πει όμως ότι οι  Fuzzy Nerds 
«γρατσουνάν» ασταμάτητα  τις  κιθάρες  τους  τα  τελευταία  δεκαπέντε  τουλάχιστον 
χρόνια, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στη μουσική που αγαπούν, με συνεπή 
δισκογραφική  παρουσία  και  πάμπολλες  ζωντανές  εμφανίσεις,  αποτελεί  γεγονός 
αδιαμφισβήτητο.
(cultzine.wordpress.com, Μάρτιος 2009, Fuzzy's Mirror Phase, Θείος Iggy)

“Κολλητικές  μελωδίες,  εύστοχα  και  καλά  τοποθετημένα  ριφάκια  και  μία  μεστή 
παραγωγή δημιουργούν μία "ραχοκοκκαλιά" ευδιάκριτη σε όλα τα τραγούδια. Και 
πάνω  σε  αυτό  το  υπόβαθρο  η  φωνητική  ερμηνεία  "χτίζει"  το  κάθε  κομμάτι  με 
υπομονή,  δίνοντας  ένα  σύνολο  αρκετά  δεμένο,  ατμοσφαιρικό  και 
καλοδουλεμένο........  Με τη δεύτερη ακρόαση το  Mirror Phase έχει  προλάβει  να 
γίνει κτήμα του ακροατή, να αναδείξει τα ισχυρά του όπλα.... και τελικά να πετύχει 
διάνα κερδίζοντας τις ακροάσεις που δικαιούται.” 
(postwave.gr, Απρίλιος 2009, “mirror phase” review, Κωνσταντίνος Γούλας)

“Οι  Fuzzy Nerds...  πιστώνονται την επιμονή τους (όπως μπόρεσα να διαπιστώσω) 
σ'εναν  κιθαριστικό  ήχο,  ο  οποίος  κινείται  στα  όρια  της  pop  νομιμότητας 
φλερτάροντας με... ολίγον τι ανατρεπτικές καταστάσεις. Αν κάτι πρέπει να σημειωθεί 
απ'την αρχή... τούτο έχει να κάνει, βασικά, με... δύο πράγματα: με τα φωνητικά και 
τις κιθάρες του  Πέτρου Βυζούκη.... Η  pop –  άντε να την πούμε έτσι – των  Fuzzy 
Nerds,  στηριγμένη σε μια καταλυτική, συνθετική ροή-διαδοχή, έχει την ικανότητα 
να σε συνεπαίρνει μέσα από την απλότητα των συγχορδιών της  (“May I leave?”), 
τις  θορυβοποιές  στρεβλώσεις  της,  το ρυθμοδυναμικό της πάθος  (Μαρία Χολέβα, 
μπάσο /  Κώστας  Δημητρίου,  ντράμς),  και  βεβαίως  το  mastering  του  Eroc,  την 
άπιαστη,  “αεράτη”  παραγωγή  της,  (ο  γνωστός  ex-Ride,  Puressence,  Echobelly, 
Stereophonics, Raining Pleasure κ.α. - Clive Martin).”

(Jazz & jazz music magazine, Μάιος 2009, Φώντας Τρούσας)

“Κατέχουν  την  τέχνη  της  μελωδίας  αρκετά  ώστε  ν’ αναδεικνύουν  την  κάθε  της 
πτυχή.” 

(Αθηνόραμα, Μάιος 21, 2009, “mirror phase” review, Αργύρης Ζήλος)
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“Οι  Fuzzy Nerds  οικοδομούν ένα σφιχτοδεμένο σύνολο κομματιών που διατηρεί 
αναλλοίωτα  τα  στοιχεία  που  τους  ξεχώρισαν  απ’τη  μάζα  των  όλο  και 
πολλαπλασιαζόμενων indie συγκροτημάτων αξιοποιώντας νέες επινοήσεις.” 

(pingpongradio.com, Μάιος 2009, “mirror phase” review, Παναγιώτης 
Σταθόπουλος)

“Από τον ήχο και τους στίχους, μέχρι το artwork και το... παιχνίδι με τους τίτλους 
των κομματιών, η νέα δουλειά των  Fuzzy Nerds σε αναγκάζει να τη μελετήσεις... 
χωρίς όμως να λείπει το σκοτεινό στοιχείο που τους χαρακτηρίζει, με τις κιθάρες να 
κυριαρχούν  χωρίς  όμως  να  λείπουν  οι  ηχητικοί  πειραματισμοί  (πολύ  καλή  η 
συμμετοχή του τσέλου και του τρομπονιού),  καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα 
άλμπουμ – ταξίδι σε προσωπικές στιγμές.” 

(περιοδικό pop & rock/rock n’ roll,  Ιούνιος 2009, “mirror phase” review, Φροίξος 
Φυντανίδης)

“Οι  Fuzzy Nerds δεν ακολουθούν καμμία τρέχουσα μόδα: επιμένουν να αντλούν 
τόσο  από  Βρετανία,  όσο  και  από  Ηνωμένες  Πολιτείες,  βρίσκοντας  τις  νοητές 
γραμμές σύνδεσης μεταξύ των Pulp και των Sonic Youth. Και η λεπτοδουλειά στην 
παραγωγή  του  Killer  13  σε  βοηθάει  να  προσέξεις  όσα  κάνουν  τη  διαφορά:  τις 
εξαιρετικές  κιθάρες,  τις  μεστές  από  συναίσθημα  ερμηνείες  του  Βυζούκη,  τον 
σαρκασμό αλά  Jarvis Cocker  που εντάσσει ενίοτε σε τούτες, μερικά καταπληκτικά 
τραγούδια σαν το Death Drive, ή το 1003 (Ways To Blow Your Head Off).”

(περιοδικό Ήχος & Εικόνα, Τέυχος 480, Ιούλιος-Αύγουστος 2013, Χάρης 
Συμβουλίδης)


