
Είκοσι τρια χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Παύλου Σιδηρόπουλου, του 
σημαντικότερου εκπροσώπου της Ελληνικής ροκ. Ο «ασυμβίβαστος» της Ελληνικής 
μουσικής, έζησε θυελλώδη ζωή και τελικά νικήθηκε από την εξάρτηση του στην ηρωίνη, 
αφήνοντας μας, μια βαριά κληρονομιά, τα τραγούδια του που παραμένουν αναλλοίωτα στο 
χρόνο. 
Ο Παύλος, ο πρίγκιπας της ροκ, όπως τον αποκαλούν, γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 
στην Αθήνα. Ήταν δισέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης 
Αλεξίου. Σ' αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης σ' αυτόν 
του ρόκερ και του σκεπτικιστή. 
Η μουσική του πορεία ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει Μαθηματικός 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δεληγιαννίδη, με τον οποίο 
δημιουργούν το ντουέτο «Δάμων και Φιντίας». Από το 1972 έως το 1974 ενσωματώνονται 
στα «Μπουρμπούλια».  
Εν μέσω δικτατορίας, το σχήμα διαλύεται και ο Παύλος Σιδηρόπουλος επιλέγει να 
συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και συμμετέχει ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους 
του: «Θεσσαλικός Κύκλος», «Μετανάστες» και «Οροπέδιο».Το 1976 δημιουργεί, μαζί με 
τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο, το γκρουπ «Σπυριδούλα» και κυκλοφορούν ίσως τον 
κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον «Φλου». ( Βίντεο στη Κ) Και αυτό το 
σχήμα διαλύεται, αφήνοντας πίσω του έναν ολοκληρωμένο ροκ ήχο και μια σειρά 
συναυλιών. 
  Τοτε κάνει και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ως πρωταγωνιστής στην ταινία του 
Αντρέα Θωμόπουλου «Ο Ασυμβίβαστος», ενώ ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της 
ταινίας, τραγούδια του οποίου αποτελούν κάποια από τα πλέον γνωστά του, όπως το «Να μ' 
αγαπάς». ( Απόσπασμα ταινίας)  Επίσης, συμμετέχει στην ταινία «Αλδεβαράν» με 
πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πουλικάκο, η οποία προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης.Στη μικρή καριέρα του ως ηθοποιός περιλαμβάνεται και μια τηλεοπτική 
εμφάνιση στο σήριαλ του Κώστα Φέρρη «Οικογένεια Ζαρντή», που προβλήθηκε στην ΕΡΤ-
1. 
Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος καταλήγει σ' ένα σχήμα, τους «Απροσάρμοστους», που με 
λίγες αλλαγές παίζει μαζί τους μέχρι το τέλος. Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος «Εν Λευκώ», ο 
οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για 3 κομμάτια, για προτροπή στη χρήση 
ναρκωτικών και για προσβολή της δημοσίας αιδούς.  
Το φθινώπορο του 1979 ξεκινα η σχέση του Παύλου με την ηρωίνη.Στην αρχή πίστεψε οτι 
δεν είχε να χάσει τίποτε και οτι θα μπορούσε να «ξεμπλέξει» εύκολα. Σύντομα σχετικά 
αντιλαμβάνετε το αδιέξοδο κάτι που φάνηκε και στους στίχους των τραγουδιών του και στις 
συνεντεύξεις του. 
      « Είναι επικίνδυνη και θέλει προσοχή  
         Θανάτου άγγελος σωματοφύλακας της 
        Ένα φιξάκι φίλε δεν είναι παρα μια στιγμή 
       Αλλά μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή»     
Για τον λόγο αυτό συμμετείχε στην καμπάνια του υφυπουργείου Νέας Γενιάς εναντίον των 
ναρκωτικών.   
   Το 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος αντιμετωπίζει προβλήματα με το δεξί του χέρι που 
προφανώς από κάποιο πρόβλημα στα αγγεία παραλύει. Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, 
ευρισκόμενος στο σπίτι μιας φίλης του στο Νέο Κόσμο, πέφτει σε κώμα από υπερβολική 
χρήση ηρωίνης και αφήνει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο 



νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κηδεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου, στο κοιμητήριο του Κόκκινου 
Μύλου στη Νέα Φιλαδέλφεια και όπως ο ίδιος τραγούδισε: 
              « ...κι έτσι αθόρυβα μα αποφασιστικά  μετατράπηκε σε σκιά 
                    και είπε ¨να φεύγω τώρα  είναι η ώρα και ίσως σας ξαναδω¨» 


