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Για	περισσότερα	πράγματα	από	το	Θρυμματισμένο	Σύμπαν	–	διηγήματα,	
νουβέλες,	μυθιστορήματα,	χάρτες,	που	μπορείτε	να	κατεβάσετε	δωρεάν	

–	επισκεφτείτε	την	ιστοσελίδα:	
http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/ 

thrymmatismeno_sympan/ 
	

http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/thrymmatismeno_sympan/
http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/thrymmatismeno_sympan/
http://fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris/thrymmatismeno_sympan/
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Από τη Σεργήλη	

	
	
Ελάσσονες Ανεμοβούβαλοι:	πολύ	γνωστό	και	φημισμένο	
συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	 τραγούδια	 τους:	 Αγώνας	 Πυ-
ρός·	 Κτηνωδία	 Τροχών·	 Στης	 Ερήμου	 τα	 Μονοπάτια·	 Κάτω	
από	των	Θεών	τα	Μάτια·	Ατέρμονες	Νυκτοπορίες.	
	
Άνεμοι του Κενού:	συγκρότημα	με	έντονη	μουσική	που	σε	
σημεία	 είναι	 πολύ	 διαπεραστική·	 ένα	 από	 τα	 τραγούδια	
τους:	Οιμωγές	του	Δράκοντα.	
	
Νυκτόβιοι Εργατοπατέρες:	 συγκρότημα·	 ένα	 από	 τα	
τραγούδια	τους:	Ο	Καημός	του	Τελευταίου	Φύλακα	
	
Πολίτες Απολίτιστοι:	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	 τρα-
γούδια	τους:	Μέχρις	Εσχάτων·	Ξεχασμένοι	Λωποδύτες.	
	
Κεκλιμένα Εργοστάσια:	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	
τραγούδια	τους:	Η	Φυγή	των	Αφεντικών·	Δουλειές,	Δουλειές	
Ατελείωτες.	
	
Κραυγαλέες Αλεπούδες:	 παλιό	 συγκρότημα·	 για	 λογότυ-
πο	έχουν	ένα	κεφάλι	αλεπούς	που	ουρλιάζει,	ελαφρώς	γυ-
ρισμένο	στο	πλάι·	κάποια	από	τα	τραγούδια	τους:	Τα	Μά-
τια	του	Δάσους·	Κραυγές	Σκίζουν	τη	Νύχτα·	Οι	Αλλοπαρμένοι	
του	 Φεγγαριού·	 Με	 τις	 Ουρές	 στον	 Αέρα	 και	 τα	 Μάτια	 στη	
Γη·	Τεντώνοντας	τ’Αφτιά,	Λυγίζοντας	τα	Πόδια.	Τα	μέλη	του	
συγκροτήματος	 έχουν	 αλλάξει	 κατά	 περιόδους·	 μέλη	 μετά	
τον	διωγμό	των	Παντοκρατορικών	από	τη	Σεργήλη:	η	Βα-
τράνια	Βατρ	(κρόταλα),	ο	Κρίνος	Κρίκος	(κιθάρα),	η	Μαρ-
λιέσσα	 Μαρλ	 (χορός),	 η	 Νικίτα	 Νίκη	 (χορός),	 ο	 Νιρμόδος	
Νόδος	(τύμπανα),	ο	Καθάριος	ο	Βρόμικος	(φλογέρα),	η	Ελί-
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ζα	Ελ	(τραγούδι)·	και	ορισμένες	φορές	κάνει	ειδικές	εμφα-
νίσεις	ο	Γρύπας	η	Φτερωτή	Αλεπού	(ως	τραγουδιστής)	που	
είναι	ένα	από	τα	παλιότερα	μέλη	του	συγκροτήματος.	
	
Άκακοι Γρύπες:	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	 τραγούδια	
τους:	Ωδή	στον	Άνεμο	και	στα	Βουνά·	Στις	Όχθες	Ξένων	Πο-
ταμών·	Ιαχές	της	Ερήμου·	Στις	Σκιές	Μεγάλων	Πόλεων	(ελα-
φρύ	τραγούδι).	
		
Έκπτωτη Ελοντί: τραγουδίστρια·	 το	 πραγματικό	 της	 ό-
νομα	 είναι	 Ελοντί	 Αλλόγνωμη·	 κάποια	 από	 τα	 τραγούδια	
της:	Η	Έκπτωτη	(τραγούδι	που	έγινε	σήμα	κατατεθέν	της)·	
Γηγενείς	 Ταξιδευτές	 (μια	 αργή,	 ήρεμη	 μελωδία)·	 Χωρίς	
Γνωστούς	Σταθμούς·	Στην	Άκρη	της	Σεργήλης,	Κόκκινο.	
	

	
	
Παρασάνταλοι Παρασημοφόροι:	 περιπλανόμενο	 συ-
γκρότημα	μέτριας	φήμης	που	συνεργάστηκε	κάποτε	με	την	
Έκπτωτη	Ελοντί.	Γνωστά	τραγούδια	τους:	Συμπαντικοί	Γυ-

 

Μέρος των στίχων του τραγουδιού «Η Έκπτωτη»: 
	
Η	Έκπτωτη	από	τη	μεγάλη	διάσταση	διωγμένη	
Στους	δρόμους	κυνηγημένη	
Οι	ίδιοι	οι	δικοί	της	δεν	είναι	τώρα	άνθρωποί	της	
Η	οικογένειά	της	την	έχει	διώξει	
την	έχει	ΕΞΟΡΙΣΕΙ	
	
Είναι	τώρα	η	ΕΚΠΤΩΤΗ	
	
Στους	κόλπους	του	βασιλείου	της	Κυράς	της	γαλήνη	δεν	βρίσκει	πια	
Της	έχουν	απομείνει	μονάχα	μονοπάτια	επαναστατικά	
Διωγμένη	από	τη	διάσταση	τη	μεγάλη	
είναι	τώρα	μια	ΑΠΟΣΤΑΤΡΙΑ	
	
Είναι	τώρα	η	ΕΚΠΤΩΤΗ	—	η	ΕΚΠΤΩΤΗ!!!	
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ρολόγοι·	 Ο	 Δρόμος	 είναι	 Οδηγός	 μας·	 Λησμονημένες	 Αγάπες	
Παλαιών	 Πόλεων·	 Το	 Θύμα	 της	 Αλεπούς.	 Λιγότερο	 γνωστά	
τραγούδια	τους:	Μικρές	Συμμορίες	σε	Μεγάλους	Δρόμους·	Ο	
Λευκός	Καβαλάρης	της	Μαύρης	Νύχτας·	Οι	Γρύπες	και	οι	Φί-
λοι	μας·	Η	Επιστροφή	των	Παιδιών	του	Δρόμου.	
	
Λυκοδαίμονες των Φέρνιλγκαν:	 καινούργιο	 συγκρότη-
μα,	πιο	ακουστό	τώρα	στα	Φέρνιλγκαν·	οι	ήχοι	τους	έχουν	
κάτι	το	πρωτόγονο·	ένα	τραγούδι	τους:	Ουρλιαχτά	στο	Λυ-
κόφως.	
 
Ατίθασες Συχνότητες:	 ένα	 καινούργιο	 συγκρότημα	 της	
Θακέρκοβ	(πόλη	της	Σεργήλης).	
	
Βίκτωρας ο Χαμηλός Θεός:	 τραγουδιστής·	 ένα	 από	 τα	
τραγούδια	του:	Του	Πρωινού	οι	Αγέρηδες.	
	
Κλόντια Νέρνηχ:	 γνωστή	 τραγουδίστρια·	 παίζει	 κυρίως	
απαλή	μουσική·	ένα	από	τα	τραγούδια	της:	Στης	Νύχτας	τις	
Αγκαλιές	(ένα	ελαφρύ,	γλυκό	τραγούδι).	
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Από τη Ρελκάμνια 
	
	
Κακοπροαίρετες Ιεραρχίες:	 ένα	 συγκρότημα·	 κάποια	
από	τα	τραγούδια	τους:	Χρηματιστές	και	Διάβολοι·	Οι	Αρχη-
γοί	με	τα	Ραβδιά·	Τ’Αφεντικά	που	Κοιτάζουν	από	τα	Ψηλά.	
	

	
	

Μεταμεσονύκτιες Διαδρομές:	 ένα	 συγκρότημα,	 θεωρεί-
ται	 πλέον	 «ιστορικό»·	 κάποια	 από	 τα	 τραγούδια	 τους:	 Ψι-
λές	Κραυγές	σε	Χαμηλούς	Δρόμους·	Ο	Ερχομός	των	Νυχτερι-
νών	Αρχόντων·	Ταξίδι	Μέσα	από	την	Πιο	Σκοτεινή	Νύχτα	
	
Αιχμάλωτοι της Θάλασσας:	 ένα	 συγκρότημα	 που	 παίζει	
στη	Μεγάλη	 Θάλασσα·	 ένα	τραγούδι	τους:	Δεμένοι	Λαμνο-
κόποι.	
	
Ακάθιστοι Κράχτες:	 ένα	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	
τραγούδια	τους:	Διαλαλούν	οι	Φωνές	της	Πόλης·	Γέρνοντας	
τα	Κεφάλια·	Ο	Ύστατος	Αγώνας.	

 

Μέρος των στίχων του τραγουδιού 
«Οι Αρχηγοί με τα Ραβδιά»: 
	

Πάνω	που	ήμουνα	στη	βόλτα	
γυρίζοντας	ανέμελος	εξ’	απ’την	πόρτα	
του	μεγάλου	μου	γκαράζ	
–τους	είδα	τότε!	
τους	είδα	νάρχονται	τους	αρχηγούς	
τους	αρχηγούς,	τους	αρχηγούς	
με	τα	ραβδιά	
–τους	αρχηγούς	με	τα	ραβδιά!	
Ωωωωωω	–	ωωωωωω	–	ωωωωωωω!	
	



	

 
7	

	
Έγχρωμοι Γεφυρίτες:	 ένα	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	
τραγούδια	τους:	Τα	Κιάλια·	Κάτω	και	Πάνω	από	τις	Σκάλες	
των	Ουρανών.	
	

	
	
Ποικιλόχρωμες Βαβούρες:	 ένα	συγκρότημα·	κάποια	από	
τα	τραγούδια	τους:	 Καπνοί	στα	Σύννεφα·	Σχήματα	κι	Άλλα	
Σχήματα.	
	
Ανώριμοι Σαλτιμπάγκοι:	 ένα	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	
τα	 τραγούδια	 τους:	 Θερμοκαλλιέργειες·	 Χαιρετώντας	 τους	
Παππούδες·	 Οι	 Γέροντες	 που	 Έχασαν	 τους	 Σκούφους·	 μια	
συλλογή	τραγουδιών	τους:	Το	Γέλιο	των	Λεωφόρων.	
	

	

 

Μέρος των στίχων του τραγουδιού 
«Τα Κιάλια»:	
	

Τα	κιάλια,	με	τα	κιάλια	σε	κοιτάζω	
καρδιά	μου	με	τα	κιάλια	σε	κοιτάζω	
από	του	έκτου	ορόφου	το	μπαλκόνι	
σε	κοιτάζω	με	τα	κιάλια	
ξημέρωμα,	δύση,	μεσημέρι	
σε	κοιτάζω	
με	τα	κιάλια	σε	κοιτάζω	
	

 

Μέρος των στίχων του τραγουδιού 
«Θερμοκαλλιέργειες»:	
	

…και	καλλιεργούσε,	
καλλιεργούσε	τη	ζέστη	
καλλιεργούσε.	
Κει	που	την	είχανε	κλεισμένη	
τη	ζέστη	καλλιεργούσε	
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Ασταμάτητοι Τροχοί:	 ένα	 συγκρότημα·	 κάποια	 από	 τα	
τραγούδια	 τους:	 Πάνω	 στις	 Γέφυρες	 του	 Κόσμου·	 Ρόδες	 κι	
Άλλες	Ρόδες.	
	
Μακρινοί Στρατοκόποι:	ένα	συγκρότημα·	κάποια	από	τα	
τραγούδια	 τους:	 Χαμένοι	 Σύντροφοι	της	 Συνοικίας	 της	 Πα-
λιάς·	Ευπρόσδεκτοι	κι	Ακάλεστοι.	
	
Παλιομοδίτικες Ρυμοτομίες:	 ένα	 συγκρότημα·	 κάποια	
από	τα	τραγούδια	τους:	Το	Γέλιο	των	Ξένων·	Ρημάδια	των	
Δρόμων.	
	
Κρυφή Γενιά: ένα	συγκρότημα·	παίζουν	μυστηριακή	μου-
σική.	
	
Εννιά Εννιάρια: ένα	 συγκρότημα·	 παίζουν	 μυστηριακή	
μουσική·	ένα	τραγούδι	τους:	Περιμένοντας	τον	Στόχο.	
	

	
	
Ακουστικές Μυσταγωγίες:	ένα	συγκρότημα·	παίζουν	μυ-
στηριακή	μουσική·	ένα	τραγούδι	τους:	Ρομβοειδή	Παραλλη-
λόγραμμα.	
	

 

Μέρος των στίχων του τραγουδιού 
«Περιμένοντας τον Στόχο»:	
	

Τον	στόχο	περιμένοντας	
κει	στα	σκοτεινά.	
Καρτέρι	–	του	την	έχω	στημένη	
με	μια	ιδέα	στο	μυαλό	κολλημένη.	
Μια	ιδέα	κι	ένα	όπλο	
περιμένοντάς	τον	στόοοχοοο!	
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Χρυσοποίκιλτη Ρενάτα: γνωστή	 τραγουδίστρια·	 ένα	
τραγούδι	της:	Καμένοι	Μεταδότες.	
	
Ο Σφοδρός Άνεμος:	γνωστός	τραγουδιστής·	ένα	τραγούδι	
του:	Το	Τρανταχτό	Γέλιο	της	Νίκης.	
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Από τη Μοργκιάνη 
	
	
Βλαστάρια της Αυγής:	 συγκρότημα	 της	 Νάζρηβ	 (πόλη	
της	Μοργκιάνης),	το	οποίο	δεν	είναι	καθόλου	άγνωστο	και	
στο	 Θαλασσοδάσος	 και	 αλλού	 στη	 Μοργκιάνη·	 ένα	 τρα-
γούδι	τους:	Χορεύοντας	με	Δενδρογίγαντες.	
	
Οι Ανυπότακτοι Γόνοι του Βασιλείου:	 συγκρότημα	 του	
Βασιλείου	της	Χάρνωθ·	κάποια	τραγούδια	τους:	Και	Ποιος	
Μας	Είπε	Βασιληάδες;	·	Ανελέητη	Έφοδος.	
	
Μαυροδασίτες Πτηνοβοσκοί:	 συγκρότημα	 του	 Μαύρου	
Δάσους.	
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Από τη Βίηλ 
	
	
Φως από το Σχίσμα:	τραγουδάνε	και	παίζουν	μουσικά	όρ-
γανα,	συμπεριλαμβανομένου	του	μέγαυλου,	ο	οποίος	είναι	
παραδοσιακό	 όργανο	 του	 Πριγκιπάτου	 Σάνκριλαμ·	 συλλο-
γές	τους	(που	κυκλοφορούν	σε	πλακέτες	για	ηχοσυστήμα-
τα):	Τα	Πλοία	της	Κοιλάδας·	Οδηγοί	και	Γίγαντες.	
	
Κολοσσοί Ποταμογενείς:	συγκρότημα	τοπικό	της	ανατο-
λικής	Βίηλ,	με	μέλη	από	τα	Πριγκιπάτα	Νέλερβικ	και	Χαύ-
δοραλ·	 κάποια	 από	 τα	 τραγούδια	 τους:	 Χρυσά	 Ναυάγια·	
Μαύρα	Ξίφη	(περιλαμβάνει	κομμάτια	αργά	και	ήπια	καθώς	
και	 κομμάτια	 γρήγορα	 και	 δυνατά	 που	 εναλλάσσονται	 με	
αρμονία).	
 
Κολοσσοί Λιμνόβιοι:	 συγκρότημα	 του	 Πριγκιπάτου	 Κίρ-
τβεχ·	 έχει	 φτιαχτεί	 ως	 απάντηση	 στο	 συγκρότημα	 Κολοσ-
σοί	 Ποταμογενείς	 της	 ανατολικής	 Βίηλ·	 ένα	 από	 τα	 τρα-
γούδια	τους:	Αλαλαγμοί	των	Κουρσάρων.	


