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Άγγελος Περρίκος 

Ο Άγγελος Περρίκος, γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1979, στο χωριό Νεοχώρι της Χίου. 
Απόφοιτος του ΕΠΛ Χίου με ειδικότητα ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. 

 
Εργάστηκε ως βοηθός ηλεκτρολόγου για μερικά χρόνια, μετά εντάχτηκε και υπηρετεί ως Μόνιμο 

Στέλεχος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παντρεμένος με έναν γιό. 
 
Η πρώτη του επαφή με την μουσική είναι από μικρό παιδί ακούγοντας τους δίσκους βινυλίου και 

τις κασέτες που άκουγε ο πατέρας του ελληνικής λαϊκής μουσικής. Στην συνέχεα  τα ακούσματα του 

ποίκιλαν και διευρύνθηκαν περισσότερο στις δεκαετίες ‘90- 2000 ξεκίνησε να ακούει και να 
προσπαθεί να κατασκευάσει ερασιτεχνικά μουσική RAP, κατά την αναζήτηση αυτή γύρο στο έτος 
2000 κατάφερε να δημιουργήσει μέσο του παιχνιδιού Play Station με το πρόγραμμα “Music 2000” το 
πρώτο του Track με χαρακτηριστικά της Trance μουσικής, στην συνέχεια με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή δημιούργησε τα πρώτα του ηλεκτρονικά Track’s με έτοιμες λούπες, εκείνο 
το διάστημα βρέθηκαν στα χέρια του ορισμένα επώνυμα CD μιας γνώριμης ηλεκτρονικής μουσικής 
λεγόμενης “Uplifting Trance” (που άκμασε στην Ελλάδα στην δεκαετία του ‘90 καθώς είχε 
πρωτοεμφανιστεί στο Ισραήλ αλλά εξελίχτηκε και γιγαντώθηκε παραγωγικά ακόμα περισσότερο στην 
Ελλάδα). Ο εντυπωσιασμός του μεγάλος ως προς την τεχνοδομή αυτής της μουσικής εκστασιασμένος 
από τις μελωδίες με τα εφέ, τις εντάσεις που προσφέρει η μουσική αυτή ξεκινά ένας πολύχρονος 
αγώνας “ψαξίματος” για την γνώση κατασκευής αυτής της μουσικής. Ως πρακτικός μουσικός, 
αυτοδίδακτος χρειάστηκε βέβαια να ακούσει άπειρα Track’s από του παλαιότερους του είδους και να 
γίνει πρώτα ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες αυτής της μουσικής για την δική του πρώτα 
ευχαρίστηση αλλά κατόπιν και για την μελέτη της δομής και ανάλυσης ως απώτερο στόχο την 
κατασκευή της, από τον ίδιο. Με μοναδικό εφόδιο την αγάπη, την δίψα της δημιουργίας καθώς και με 
το Θείο χάρισμα ένα αρκετά καλό “μουσικό αυτί” αλλά και την διαρκή φιλόμουση ανάλυση και 
ακρόαση πολλών άλλων μουσικών ειδών κατάφερε να ξεκινήσει μέσα στο PC του με διάφορα 
μουσικά προγράμματα (καταλήγοντας στο “FL Studio”), Plug-In και VST οργάνων στην κατασκευή 
της. Στην συνέχεια το έτος 2012 μπαίνει για πρώτη φορά ως φιλική συμμετοχή με το Track 
“Nonsense” του Έλληνα δημιουργού ET.MA σε μια συλλογή με 12 Track’s της Free διαδικτυακής 
ελληνικής εταιρίας “Music Experience”. Εκείνη την περίοδο συναντιέται με έναν συνάδελφο του, 
στην εργασία του, τον Άγγελο Σαμαρά, ο οποίος και αυτός λάτρης και φανατικός ακροατής της ίδιας 
μουσικής, αναζητά τον τρόπο κατασκευής της, εκεί ξεκινά η βοήθεια εκμάθησης της χρήσης του 
προγράμματος στον συνάδελφο του και μέσο αυτής γεννιέται η επιθυμία από κοινού για την 
μαζικότερη παραγωγή κομματιών καθώς δημιουργούν μουσικό συγκρότημα με το όνομα 
“Apocalipsis”. Συνεχίζουν και  βάζουν στόχο τους για την υλοποίηση της ιδέας του πρώτου LP των 
“Apocalipsis” με όνομα “Angels War” όπου κυκλοφορεί Free το 2013 διαδικτυακά από την Free 
διαδικτυακή ελληνική εταιρία “Digital Dreams” με μουσικό παραγωγό αυτής τον Peter Todorof 
GOAdelic από Βουλγαρία. 

 
Αυτό ήταν το ξεκίνημα για μια μεγάλη δισκογραφία στον χώρο αυτής της μουσικής με πολλά LP 

συμμετοχές σε συλλογές καθώς και την συνεχής βοήθεια και προσπάθεια συνέχισης της μουσικής 
αυτής και την διατήρηση της. 

 
Συνεργάστηκε σαν μουσικός παραγωγός και σαν Cover Artist στην Free διαδικτυακή ελληνική 

εταιρία “Hypervision Records” του Έλληνα παραγωγού και μουσικού δημιουργού “PafNeek” 
κυκλοφορόντας μια σειρά συλλογών με όνομα “Hypermelodies” συγκεντρώνοντας Track’s τόσο από 
Έλληνες όσο και από ξένους δημιουργούς. 

 
To 2016 κυκλοφορεί Free στην διαδικτυακή ελληνική εταιρία “Digital Dreams” ως Solo Project με 

όνομα “Dark Angel” το LP “Star Memories” εμπνευσμένος από τα όμορφα παιδικά χρόνια που είχε 
ζήσει στο χωριό του, καθώς συνεχίζει και με άλλες κυκλοφορίες όπως: “God Spirit”, “Eleusis”, “4 
Elements”, ”New Age”. 

 
Τέλος για την συνέχιση της μουσικής δημιούργησε δική του Free διαδικτυακή εταιρεία με όνομα 

“Dark Angel Music Productions” παρουσιάζοντας τις δικές του δουλειές ως “Dark Angel”, αλλά και 
του συγκροτήματος “Apocalipsis” καθώς και άλλων δημιουργών του χώρου, επίσης συγκεντρώνει 
Track’s και κυκλοφορεί την δεύτερη σειρά από συλλογές με όνομα “Illusions”. 

 
Έως τώρα συνεχίζει να φτιάχνει και να είναι από τους τελευταίους παραγωγούς αυτής της 

μουσικής στηρίζοντας την συνέχιση της. Η δισκογραφία του απαρτίζετε από 5 προσωπικά LP και 1 EP 
συνεργασίας, και του συγκροτήματος “Apocalipsis” με 4 LP, 2 EP και (1 V/S), και μέρος 
μεμονωμένων Track που λαμβάνουν μέρος σε συλλογές του είδους. 

 
Μέρος της δισκογραφίας του μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε εδώ: Free Download  
 
More Info at: 
• Dark Angel 
• YouTube 
• Facebook Άγγελου Περρίκου 
• Facebook Apocalipsis  
• Discogs.com 

 

mailto:argiris@radiomastixa.gr
https://1kentavros.wixsite.com/dark-angel
https://sites.google.com/view/dark-angel-apocalipsis/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://www.youtube.com/channel/UClJbZkYrS0TPbsFd6PBgkiA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/aggelos.perrikos
https://www.facebook.com/Apocalipsis2012/
https://www.discogs.com/artist/3499754-Apocalipsis-4

