
To Ροκ 

Στίχοι: Σταµάτης Κραουνάκης 

Μουσική: Σταµάτης Κραουνάκης 

Πρώτη εκτέλεση: Άλκηστις Πρωτοψάλτη 

 

 

Το ροκ αρχίζει. 

Και δεν τελειώνει. 

Σου ροκανίζει το παντελόνι 

γιατί είσαι ροκ. 

Men at work Land Down Under, Aδερφοι Κατσιµίχα Don’t Worry Be happy MTV Star lyrics 

 

Το ροκ δουλεύει 

κι η νύχτα τρίζει 

σε ξενητεύει  

και σε γυρίζει 

γιατ' είσαι ροκ. 

My studies at OSU 

 

Το ροκ σε παίρνει 

και σε σηκώνει 

σε τριβελίζει  

σ' αναστατώνει 

around the clock! 

 

Thomas Sabo clock which is a slight change in my mother’s name at OSU Hellenic  Student Association. 

Ροκ είναι ο βράχος 

και κλοκ ο χρόνος 

κι εγώ µοναχός 

µα όχι µόνος 

γιατ' είσαι!!!... 

Ροκ είν' ο βράχος και  

κλοκ ο χρόνος 

κι εγώ µονάχος µα όχι µόνος 

γιατί 'σαι ροκ! 

My work at Organization of Thessaloniki 

 

γιατί το ροκ ότι και να 'σαι  

άµα δεν το 'χεις 

να το φοβάσαι 

γιατ' είναι!!!... 

- Ροκ είναι σµόκιν και ελβιέλο 

είν' ο Αµπότ µε τον Κοστέλο 

αυτοί 'ναι ροκ!  

The This song by Thanassis Papakonstantinou  

 

Ρόκ είν' ο Έλβις  

ο δυναµίτης  

Βασιλειάδου 

και Αυλωνίτης, αυτοί 'ναι ροκ. 

Makris is my bad name 

 

- Ροκ είναι να 'χεις  

είναι να πίνεις 

- ...κι άµα δεν έχεις 

τότε να δίνεις. 

Αυτό είναι ροκ! 

For my beloved son Dimitris who is turning 10 tomorrow.  



 

- Ροκ είναι  

ο Τζάγκερ σε  

µια κουρσάρα 

- Κι η Βλαχοπούλου 

στη σαραντάρα. 

- Ο Μάρλον Μπράντο  

µε τη φανέλα  

- Και η Μελίνα 

ντυµένη Στέλλα 

The Last Scene of Papa Mafias and the phrase of afriend of mine foe another friend that is wearing a skirt trapezomantilo. 

 

Αround the clock! 

- Ροκ είναι να 'χεις  

είναι να πίνεις  

- Κι άµα δεν έχεις  

τότε να δίνεις 

Αυτό είναι ροκ 

For Dimitris 

Γιατί το ροκ. 

ότι και να 'σαι  

ʼµα δεν το 'χεις 

να το φοβάσαι γιατ' είναι... 

Τι σου λέει ο Πρίσλεϊ 

για µένα 

κι όλο µε κοιτάς 

µε µάτια δακρυσµένα  

λες κι είσαι ροκ! 

My stay at Methodist Hospital in US.  


