
                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Αυθεντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής ροκ σκηνής, οι οποίοι δεν πρωτοστάτησαν σε 

κάποιο κοινωνικό κίνημα. 

Παρ’ όλα αυτά με τη στάση ζωής τους θεωρούμε ότι προάγουν ένα ασυμβίβαστο και 

ελεύθερο πνεύμα, που μπορεί να είναι η αρχή για μία αλλαγή των κοινωνικών δομών.  

Κάποιοι από αυτούς ήταν οι εξής: 

Ο Νικόλας Άσιμος (20 Αυγούστου 1949 - 17 Μαρτίου 1988, πραγματικό όνομα 

Νικόλαος Ασημόπουλος) ήταν στιχουργός, συνθέτης και τραγουδιστής του 

ελληνικού ροκ και όχι μόνο. Τραγούδησε και πολλά άλλα τραγούδια σε λαϊκό ύφος. Ήταν 

περίπτωση ιδιαίτερα αντισυμβατικού καλλιτέχνη, κυρίως όσον αφορά τον τρόπο ζωής. Οι 

συμπεριφορές του και τα τραγούδια που έγραψε θεωρήθηκαν συχνά προκλητικά. 

Επρόκειτο για ένα έντονα πολιτικοποιημένο άτομο, που ιδεολογικά δεν ανήκε σε κάποιο 

χώρο. O ίδιος ποτέ δεν αποδέχτηκε την "ταξινόμηση" σε κάποια ιδεολογία. Ο Άσιμος ήταν 

αρχικά αριστερός, απέκτησε όμως αναρχική συνείδηση λίγο αργότερα και στη συνέχεια 

ξεπέρασε και τον αναρχισμό, καθώς δεν επιθυμούσε να του "κολλούν ταμπέλες". 

 

Βιογραφία  

Ο Νικόλας Άσιμος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Αυγούστου του 1949 από 

γονείς Κοζανίτες. Μικρός υπήρξε αρκετά φιλομαθής. Το 1967 εγγράφεται στη Φιλοσοφική 

σχολή του Α.Π.Θ.. Τα χρόνια της φοιτητικής του ζωής ασχολήθηκε ενεργά με το θέατρο, 

ενώ παράλληλα έγραφε τραγούδια και τραγουδούσε σε μπουάτ. Συχνά είχε προβλήματα 

με την αστυνομία: ήταν η περίοδος της Χούντας και της λογοκρισίας που αυτή επιβάλλει. 

Το 1973 φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνει στην Αθήνα. Συνεχίζει να ασχολείται με 

το θέατρο και τελειώνει μια ιδιωτική σχολή Δραματικής Τέχνης. Γράφει τραγούδια τα 

οποία δ  δισκογραφεί επίσημα, αλλά τα γράφει μόνος του σε κασέτες τις οποίες πουλάει 

σε διάφορους δρόμους της Αθήνας. Δίνει ακόμα μουσικές παραστάσεις σε μπουάτ της 

Πλάκας, και συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας, ο Γιάννης 

Ζουγανέλης, ο Σάκης Μπουλάς, και η Κατερίνα Γώγου. Το 1976 απέκτησε μία κόρη από 

τη σχέση του με την Λίλιαν Χαριτάκη, εκτός γάμου. 

Η πρώτη του συμμετοχή στη δισκογραφία ήταν το 1974 με το single Ρωμιός-

Μηχανισμός σε ηλικία 25 χρόνων. Το 1977 φυλακίστηκε προσωρινά μαζί με άλλους πέντε 

εκδότες και συγγραφείς, ενώ αργότερα όλοι αποφυλακίστηκαν μετά από πρωτοβουλία 

του Διονύση Σαββόπουλου. Το 1978 κατατάχτηκε στον στρατό. Ωστόσο πήρε απαλλαγή 

στράτευσης, καταφέρνοντας να του αναγνωριστεί ότι πάσχει από σχιζοειδή ψύχωση. Η 

πάθησή του αυτή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα αφού, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά στην αυτοβιογραφία του, υιοθέτησε αυτή την συμπεριφορά γιατί ήταν 

αντίθετος προς τη στράτευση και απλά ήταν ένα σχέδιο για να την αποφύγει. Την 
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περίοδο1980 - 1981 έγραψε το βιβλίο Αναζητώντας Κροκάνθρωπους, το οποίο δεν 

εκδόθηκε επίσημα, αλλά κυκλοφόρησε από τον ίδιο σε φωτοτυπημένα αντίγραφα. Μετά 

τον θάνατό του, το βιβλίο κυκλοφόρησε από εκδοτικό οίκο, κάτι που ο ίδιος δεν θα ήθελε 

να συμβεί. 

Το 1982 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο μακράς διάρκειας με τίτλο Ο Ξαναπές. 

Μελοποίησε το "Ουλαλούμ" του Γιάννη Σκαρίμπα. Το 1987 κατηγορήθηκε για το βιασμό 

μίας κοπέλας και οδηγήθηκε για λίγο στο ψυχιατρείο. Το γεγονός αυτό είχε σημαντικές 

συνέπειες στη ψυχολογία του και στις 17 Μαρτίου του 1988 κρεμάστηκε στο Χώρο 

προετοιμασίας όπως αποκαλούσε το μαγαζί που διατηρούσε στην οδό Καλλιδρομίου 

στα Εξάρχεια.[1][2] Πέθανε σε ηλικία 39 ετών. 

Αναφορές  

Ο ερμηνευτής Στέλιος Καζαντζίδης είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι με τίτλο ο φίλος 

μας αναφερόμενος στον Νικόλα Άσιμο, δηλώνοντας: «Το τραγούδι αυτό, είναι 

αφιερωμένο στον Νικόλα Άσιμο. Τον καλλιτέχνη και άνθρωπο που έζησε και αμφισβήτησε 

με συνέπεια και πίστη αυτόν τον κόσμο της βαρβαρότητας». 

Δισκογραφία και συνεργασίες (ενδεικτικά)  

  

Οι "παράνομες κασέτες", όπως ήθελε ο ίδιος να τις ονομάζει, λόγω του στιχουργικού 

τους περιεχομένου, ηχογραφήθηκαν σε σπίτια ή άλλους κατάλληλους (ή μη) τόπους 

με διάφορους μουσικούς και διακινούνταν "υπόγεια" μέσω του ίδιου του καλλιτέχνη ή 

φίλων του, αποφεύγοντας έτσι την εκμετάλλευση των συνθέσεών του από τις 

δισκογραφικές εταιρίες. Όταν ήταν εν ζωή, ηχογράφησε, πλην των κασετών, ένα 

single με 2 τραγούδια και ένα δίσκο και συμμετείχε και σε δίσκο του Βασίλη 

Παπακωνσταντίνου με 5 δικές του συνθέσεις. Οι υπόλοιπες εκδόσεις τραγουδιών του 

είναι μεταθανάτιες. 

 1974, Ρωμιός- Μηχανισμός, single. 

 1978, Παράνομη κασέτα Νο.000001 "Κασέτα με το βαρέλι που για να βγει το 

σπάει" 

 1979, "Τριπλή κασέτα μπελά με χωρίς ταμπέλα" που περιέχει: 

1. Παράνομη κασέτα No.000002 "Είμαι παλιάνθρωπος" 

2. Παράνομη κασέτα No.000003 "Γιατί φοράς κλουβί" 

3. Παράνομη κασέτα No.000004 "Κλάστε ελευθέρως" 

 1982, Ο Ξαναπές. Συμμετέχουν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Χάρις 

Αλεξίου. 
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 1986, "Τριπλή κασέτα" που περιέχει: 

1. Παράνομη κασέτα No.000005 "Ο Σάλιαγκας" 

2. Παράνομη κασέτα No.000006 "Η Ζαβολιά" 

3. Παράνομη κασέτα No.000007 "Πάλι στην Ξεφτίλα" 

 1987, Παράνομη κασέτα No.000008 "Το Φανάρι του Διογένη" 

 1987, Συμμετοχή με 5 τραγούδια στο δίσκο "Χαιρετίσματα" του 

τραγουδιστή Βασίλη Παπακωνσταντίνου. 

 1988, Συμμετοχή στο δίσκο "Ήχοι του Χειμώνα" με το τραγούδι "Πάλι στην 

ξεφτίλα". 

 1992, "Στο φαλημέντο του κόσμου". Μετά θάνατον. Περιέχει επιλογές από τις 

παράνομες κασέτες. Συμμετέχει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. 

 1997, Το συγκρότημα Magic de Spell διασκευάζει το τραγούδι "Μπαταρία" του 

Νικόλα Άσιμου στο cd single τους "Ο Φόβος έχει όνομα". 

 1997, Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου διασκευάζει 5 τραγούδια του Νικόλα Άσιμου 

στο δίσκο "Πες μου ένα ψέμα ν' αποκοιμηθώ". 

 2000, Το συγκρότημα Ενδελέχεια διασκευάζει το τραγούδι "Μπαγάσας" του 

Νικόλα Άσιμου στο Cd single τους "Καθρέφτης". 

 2002, Συλλογή (2 Cd) ονομαζόμενη "Βιομηχανία του πεζοδρομίου" με επιλογές 

από τις παράνομες κασέτες του Νικόλα Άσιμου. 

 2009, Μια παράσταση (2 Cd) με ζωντανή ηχογράφηση στο Rodeo Club 

(26/02/1986). 

 2014, Αρνήθηκα πολλά 

 
 

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου (21 Ιουνίου 1950) είναι Έλληνας τραγουδιστής και 

συνθέτης. 

Πρώτα χρόνια  

Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1950 στο χωριό Βάστας Αρκαδίας κοντά στη Μεγαλόπολη. Τα 

παιδικά του χρόνια τα πέρασε εκεί (έως τα 7 του) και μερικές εμπειρίες του απ΄ αυτά τις 

έκανε τραγούδια, όπως τη "Σφεντόνα". Στα 12 του χρόνια πήρε την πρώτη του κιθάρα. 

Αργότερα συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα της εποχής όπου έκανε και τα πρώτα 

του μουσικά βήματα. Το πρώτο του συγκρότημα, με το οποίο τραγουδούσε σε Ιταλικό 

στίχο σε διάφορα κλαμπ, το ονόμασε CROSSWORDS. 

Δράση - Δισκογραφία  
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Δεκαετία 1970  

Άρχισε να τραγουδά έντεχνο ελληνικό τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του '70. 

Το 1973 μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας, πήγε στη Γερμανία - στο Μόναχο 

όπου συμμετείχε σε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα, τραγουδώντας παράλληλα σε 

πολλά στέκια Ελλήνων φοιτητών και ομογενών. Η πρώτη του σημαντική γνωριμία έγινε 

το καλοκαίρι του 1974, συναντώντας, στο Παρίσι, το Μίκη Θεοδωράκη. Η συνεργασία 

τους όμως έμελλε να αρχίσει δύο χρόνια αργότερα. 

Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε ουσιαστικά την επαγγελματική του 

πορεία στο τραγούδι. Τραγούδησε σε μπουάτ και ηχογράφησε ένα μικρό δίσκο 45 

στροφών. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στην ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου 

Λοΐζου «Τα τραγούδια του δρόμου». 

Το 1975 ηχογράφησε «Τα αγροτικά» του Θωμά Μπακαλάκου. Την ίδια εποχή γνώρισε 

δύο συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε στενά στην πορεία του, τον Μάνο Λοΐζο και 

τον Θάνο Μικρούτσικο. Η ερμηνεία του Παπακωνσταντίνου ήταν ιδανική για να εκφράσει 

το δυναμισμό και τη λυρικότητά τους. 

Το 1976 συνεργάστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με το Μίκη Θεοδωράκη, στο 

δίσκο «Της εξορίας», και το 1978 ο συνθέτης τον επέλεξε για την παγκόσμια περιοδεία 

του. Τραγούδησε σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Στην Ελλάδα, συμμετείχε ενεργά 

σε εκδηλώσεις του νεολαιίστικου και του εργατικού κινήματος. Τραγούδησε σε απεργίες, 

συγκεντρώσεις και συναυλίες αλληλεγγύης κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Από 

εκείνη την εποχή, λίγο πριν το πέρασμα στη δεκαετία του "80, αρχίζει να εκδηλώνει τις 

επιρροές του από τη διεθνή ροκ μουσική σκηνή. 

Δισκογραφία (χρονολογικά) 
Κουρσάρος ονείρου δεν μπορείς να γίνεις. Απλώς πρέπει να κυνηγάς το όνειρο σαν 
κουρσάρος 

— Συνέντευξη 

 1975: Τα αγροτικά 

 1976: Της εξορίας 

 1978: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

 1981: Αρμενία 

 1982: Φοβάμαι 

 1984: Καρυωτάκης 

 1984: Διαίρεση 

 1985: Η συναυλία από το Νέο Φάληρο 

 1987: Χαιρετίσματα 

 1987: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του 
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 1988: Όλα από χέρι καμένα 

 1989: Χορεύω 

 1991: Νταλάρας-Παπακωνσταντίνου: Ζωντανή Ηχογράφηση από το Αττικόν 

 1991: Χρόνια Πολλά 

 2000: Χαμένες Αγάπες 

 2002: Προσέχω…δυστυχώς 

 2003: Εσείς, οι φίλοι μου κι εγώ - Live Πετρούπολη 

 2004: Φρέσκο Χιόνι 

 2005: Ηρώδειο 

 2006: Εφ' όλης της ύλης 

 2007: Μετωπική 

 2008: Βατόμουρα 

 2009: Ουράνια Τόξα Κυνηγώ 

 2010: Το παιχνίδι παίζεται 

 2012: Αφετηρία 

 2013: Χάρτινα δεσμά 

 2013: Δραπέτης (Μέρος Α : τo παραμύθι της βεντά 

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 

Ο Δημήτρης, γνωστότερος ως Τζίμης Πανούσης είναι σύγχρονος Έλληνας 

τραγουδιστής, συνθέτης, σατιρικός και ηθοποιός του μουσικού θεάτρου, γνωστός για τη 

σάτιρα και τον καυστικό και αθυρόστομο στίχο του. Γεννήθηκε στις 12 

Φλεβάρη του 1954 από μικρασιάτες πρόσφυγες γονείς - τον Θεόδωρο και τη Φωτεινή - 

στην Αθήνα και μεγάλωσε στοΧολαργό. Το 1973 βρίσκει από αγγελία δουλειά σε 

περιοδεύοντα θίασο. Στη συνέχεια εγκαταλείπει το θίασο για να δουλέψει ως υπάλληλος 

στην Εθνική Τράπεζα από την οποία θα παραιτηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχει 

έναν γιο, τον Άρη, και μια κόρη, τη Φωτεινή. 

Ο Τζίμης Πανούσης στη μουσική 
Με τις Μουσικές Ταξιαρχίες  

Μουσικά δηλώνει αυτοδίδακτος και παίζει λίγο απ' όλα. Πρώτες προσπάθειες στο χώρο 

της μουσικής έγιναν με το σχήμα "Χαρούμενη Κουδουνίστρα" όταν ακόμα ήταν στο 

Γυμνάσιο. Στα μέσα με τέλη της δεκαετίας του '70 σχηματίστηκαν οιΜουσικές 

Ταξιαρχίες από τον Τζίμη Πανούση (φωνή, στίχοι, μουσική) και τους Σπύρο Πάζιο 

(κιθάρα), Γιάννη Δρόλαπα (κιθάρα), Βαγγέλη Βέκιο (τύμπανα) και Δημήτρη 

Δασκαλοθανάση (μπάσο, πιάνο). Η πρώτη τους εμφάνιση σε κοινό έγινε το 1980 στο 

"Skylab" στην Πλάκα, ενώ η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά είναι ο δίσκος Μουσι  
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κές Ταξιαρχίες που κυκλοφόρησε από την MINOS-EMI το 1982. Νωρίτερα (το 1980) είχε 

κυκλοφορήσει μία ανεξάρτητη παραγωγή σε κασέτα, το "Disco Tsoutsouni". 

Ακολούθησαν οι δίσκοι Αν η Γιαγιά μου είχε Ρουλεμαν (1984) και Hard Core (ζωντανή 

ηχογράφηση, 1985). Το 1983 οι Μουσικές Ταξιαρχίες καμουφλάρονται κάτω από το 

όνομαAlamana's Bridge (= Γέφυρα της Αλαμάνας) και συμμετέχουν στο δίσκο-συλλογή 

ελληνικού ροκ Made in Greece Vol.1, παρά τις αντιρρήσεις της τότε δισκογραφικής τους 

εταιρείας. Από τον επόμενο δίσκο "Κάγκελα Παντού" (1986) ο Πανούσης αποφασίζει να 

συνεχίσει μόνος του. 

Δισκογραφία 

Με τις Μουσικές Ταξιαρχίες 

1. Disco Tsoutsouni. Ανεξάρτητη παραγωγή. 1980. 

2. Μουσικές Ταξιαρχίες. MINOS-EMI. 1982. 

3. Made in Greece Vol.1. 1983. (Συμμετοχή ως «Alamana's Bridge».) 

4. Αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν. 1984. 

5. Hard Core. 1985. 

Μετά τις Μουσικές Ταξιαρχίες 

1. Κάγκελα παντού. 1986. 

2. Χημεία και Τέρατα. 1987. 

3. Δουλειές του Κεφαλιού. Music Box International. 1990. 

4. The Greatest Kitsch Live!. Music Box International. 1990. 

5. Ο Ρομπέν των Χαζών. Music Box International. 1992. 

6. Vivere Pericolosamente. Warner. 1993. 

7. Με Λένε Πόπη. 2000. 

8. Δείγμα Δωρεάν. 2002. 

9. Της Πατρίδας μου η Σημαία. 2003. 

10. Obi-Obi-Bi. 2013. 

11. Προσεχώς Βουλγάρες. 2013. 

12. Mastoura Ambient. 2014. 

 

Λία Βίσση 
Η Ολυμπία (Λία) Βίσση είναι Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια από το χωριό 
Πύλα Λάρνακας και είναι η μεγαλύτερη αδελφή της Άννας Βίσση. 

Βιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] 

Γεννήθηκε το 1955. Πριν ξεκινήσει επαγγελματική καριέρα, μαζί με την αδελφή της Άννα, 

την οποία συνόδευε στο πιάνο, έγιναν γνωστές στην Κύπρο ως Αδελφές Βίσση. 
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Το 1973εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Πήρε δίπλωμα πιάνου από το Εθνικό Ωδείο, στο 

οποίο από το 1987 δίδαξε ως καθηγήτρια πιάνου. Έχει παρακολουθήσει σειρά 

σεμιναρίων φωνητικής σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Η καριέρα της 

ξεκίνησε επαγγελματικά στα τέλη της δεκαετίας του '70. 

Το 1985 πήρε μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας 

την Κύπρο με το τραγούδι Το κατάλαβα αργά, κατακτώντας τη 16η θέση. Νωρίτερα, 

το 1979, μετείχε στον ίδιο διαγωνισμό σαν μέλος των φωνητικών που συνόδεψαν 

την Ελπίδα στο τραγούδι Σωκράτης (8η θέση). Στη συνέχεια έθεσε αρκετές φορές 

υποψηφιότητα σε εθνικούς τελικούς για εκ νέου εκπροσώπηση Ελλάδας ή Κύπρου, όμως 

δεν τα κατάφερε. Το 1978 μετείχε και στον ημιτελικό του φεστιβάλ τραγουδιού 

Θεσσαλονίκης με το Για να γραφεί ένα τραγούδι, το οποίο όμως δεν προκρίθηκε στον 

τελικό (16η θέση). 

Δισκογραφία 

 Η νύχτα σε φέρνει (1992) 

 Σκιές (Τους στίχους υπογράφει ο Άγγελος Προβελέγγιος1993) 

 Θα πάω από έρωτα (1994) 

 Για τα μάτια σου μόνο (1994) 

 Στης νύχτας την ανάσα (2001) 

 Απουσία (2009 

 

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΤΑΣΟΣ ΜΠΙΜΗΣ 

ΣΑΒΙΟ ΛΑΜΕΛΑΡΙ 

ΠΑΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ 
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