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Ντέμης Ρούσσος: Το «παιδί της 
Αφροδίτης» που μάγεψε τον κόσμο
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 69 ετών, τα ξημερώματα της Κυριακής στην Άθήνα 
n Είχε πουλήσει πάνω από 60 εκατ. δίσκους σε όλο τον κόσμο  n  Ύμνοι από τον διεθνή Τύπο για την προσωπικότητα και το έργο του

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΔΑΛΙΑΝΗ

Μέσω Twitter ανακοίνωσε πριν λίγο ο Νίκος Αλιάγας τον 
θάνατο του Ντέμη Ρούσσου. «Μόλις έμαθα για το θάνατο 
του φίλου μου Ντέμη Ρούσου, το βράδυ του Σαββάτου, 
ξημερώματα Κυριακής στην Αθήνα. Βαθύτατη λύπη για 
έναν μεγάλο καλλιτέχνη» έγραψε συγκεκριμένα. 
Ο μεγάλος καλλιτέχνης πέθανε τα ξημερώματα της Κυρια-
κής στην Αθήνα. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Υγεία. Ήταν 
μόλις 69 ετών. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του 
νοσοκομείου : «Μετά από μακρόχρονη νοσηλεία στο Νο-
σοκομείο ΥΓΕΙΑ, απεβίωσε ο διεθνούς φήμης καλλιτέχνης 
Ντέμης Ρούσσος». Οι πρώτες πληροφορίες λένε, ότι ο 
Ντέμης Ρούσσος παρακολουθείτο τους τελευταίους 12 
μήνες, από ομάδα γιατρών της ογκολογικής κλινικής του 
νοσοκομείου Υγεία. Εισήχθη για τελευταία φορά, σε σοβα-
ρή κατάσταση, την περασμένη Τετάρτη.
Οι γονείς του Γεώργιος και Όλγα ήταν Έλληνες της Αιγύπτου. 
Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1946 και μεγάλωσε στην 
Αλεξάνδρεια.  Ο Ντέμης Ρούσσος είχε μεγάλη αγάπη για 
την Αλεξάνδρεια. Ο ίδιος είχε πει για την γενέτειρα του: «Η 
Αλεξάνδρεια είναι μία πόλη, πολύ ελληνική. Αν πάμε πίσω, 
χτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο.Ήταν δυνατή η ελλη-
νική κοινότητα της Αιγύπτου. Και το Πατριαρχείο μας εκεί, 
είναι πολύ γερό. Καμιά φορά άμα σκέπτομαι όλες αυτές τις 
εικόνες των παιδικών μου χρόνων, είναι σαν να βλέπεις ένα 
φιλμ της Αγκάθα Κρίστι...Από την Αλεξάνδρεια έφερα μαζί 
μου μία όρεξη για να είμαι πάνω σε μία σκηνή. Η αγάπη 
μου για τη σκηνή είναι οικογενειακό μας. Το είχε ο πατέρας 
μου, το είχε η μητέρα μου. Θέλαμε να διασκεδάζουμε τον 

κόσμο». Έχασαν τα πάντα και ήρθαν στην Ελλάδα με τις 
αναταραχές του Σουέζ. Η μητέρα του, Όλγα, ήταν γνωστή 
καλλιτέχνης με το ψευδώνυμο Νέλλη Μασλούμ.
Στο ευρύτερο ακροατήριο έγινε γνωστός το 1968 με το 
συγκρότημα Aphrodite’s Child, αρχικά στα φωνητικά και 
αργότερα ως μπασίστας. Το διακριτικό φωνητικό του ύφος 
προώθησε το συγκρότημα σε διεθνή επιτυχία, ιδιαίτερα 
με τη συμμετοχή του στον δίσκο 666, ο οποίος έγινε κλα-
σική επιτυχία.
Μετά από τη διάλυση των Aphrodite’s Child, συνέχισε 
διάφορες σποραδικές ηχογραφήσεις. Από τη συνεργασία 
του με τον άλλο διάσημο φίλο του, τον Βαγγέλη Παπαθα-
νασίου, κυκλοφόρησαν το 1970 τον δίσκο Sex Power, και 
το 1977 το Magic. Η επιτυχέστερη συνεργασία τους ήταν 
το Race to the End, μια φωνητική προσαρμογή του μουσι-
κού θέματος από το βραβευμένο με Oscar Οι Δρόμοι της 
Φωτιάς, που κυκλοφόρησε και στα ισπανικά με τον τίτλο 
Tu Libertad. Το 1982 ο Ρούσσος πήρε μέρος με έκτακτη 

συμμετοχή στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας 
Blade Runner.
Επανακυκλοφόρησε τα τραγούδια του σε διάφορες 
γλώσσες και είχε επιτυχία στις χώρες της Ευρώπης και της 
Λατινικής Αμερικής. Στην Αμερική το LP Demis έγινε χρυ-
σός δίσκος.
Το 1982 εξέδωσε το βιβλίο ‘A Question of Weight’ («Είναι 
θέμα βάρους»), μαζί με την Veronique Skawinska, στο οποίο 
ασχολήθηκε αμερόληπτα με το θέμα της παχυσαρκίας.
Μετά από μια περίοδο σιωπής και κλινικής κατάθλιψης τη 
δεκαετία του ‘80, επανήλθε το 1993 με το Insight (γνωστό 
και ως Morning has Broken) και συνεργάστηκε με την ολ-
λανδική εταιρεία BR Music για την παραγωγή των δίσκων 
Immortel, Serenade και In Holland, χρησιμοποιώντας 
ποικίλα εθνικά και ηλεκτρονικά στυλ.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης 847 της TWA, στις 14 Ιουνίου 
1985, ο Ντέμης Ρούσσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αε-
ροπειρατείας. Οι αεροπειρατές γιόρτασαν ακόμη και τα 
γενέθλιά του όταν τον αντιλήφθηκαν ανάμεσα στους ομή-
ρους.

Ο Πούτιν έβαλε αεροπλάνα να διαλύσουν 
τα σύννεφα για να μη βρέξει σε συναυλία 
του Ντέμη Ρούσσου
Με τη βροχή τα έβαλε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πού-
τιν, προκειμένου να μην χαλάσει η συναυλία του Ντέμη 
Ρούσσου στην Αγία Πετρούπολη, για τα 300 χρόνια από 
την ίδρυση της.  Την αποκάλυψη είχε κάνει ο ίδιος ο καλ-
λιτέχνης, το 2013, σε συνέντευξη του σε εβδομαδίαιο 
περιοδικό.
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