
Βιογραφικό Λευτέρης Τσιλίμος επιμέλεια: 
Αργύρης Βλάττας 

Ο Λευτέρης Τσιλίμος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 1971. Μεγάλωσε στη Χίο και 
κατάγεται από τα Καρδάμυλα και από το Βίκι τις Χίου. Απά μικρή ηλικία πήγαινε στα παραδοσιακά 
πανηγύρια του νησιού και από ‘κει είχε τα πρώτα του ακούσματα. Εκεί του έκανε για πρώτη φορά 
εντύπωση το μπουζούκι. Ζήτησε να μάθει μπουζούκι και η μητέρα του, του έφερε ένα μπουζούκι 
από την Αθήνα το οποίο είχε ένας εξάδελφός του. Το μπουζούκι αυτό ήταν τρίχορδο και ανήκε 
παλαιότερα στον Μάρκο Βαμβακάρη. Αυτό το μπουζούκι το έχει ακόμα στην κατοχή του και έχει 
λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Σε ηλικία 10 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει μπουζούκι παρακολουθώντας μαθήματα στο 
Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμύλων, που παρείχε μαθήματα μπουζουκιού με δάσκαλο τον Γιάννη 
Κατσάφαρο αρχικά. Μετά μαθήτευσε δίπλα στο μεγάλο του δάσκαλο Τάσο Λόπαρνο και κατόπιν 
πήρε μαθήματα από τον Παναγιώτη Στεργίου. Από την ηλικία των 11 ετών μαγνητοφωνούσε με 
ένα μικρό κασετοφωνάκι τα παραδοσιακά πανηγύρια στη Χίο και με αυτό το υλικό μελέτησε τα 
Χιώτικα παραδοσιακά ακούσματα. Τελείωσε το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Καρδαμύλων όπου 
παράλληλα λάμβανε μέρος σε μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου και σε άλλες τοπικές εκδηλώσεις 
και παραδοσιακά πανηγύρια από ηλικία 15 ετών. 

 Έχει παίξει μαζί με τους παλιότερους μουσικούς της Χίου όπως ο Ηλίας Εγγλέζος, ο Κώστας 
Γιαννίρης (Άγρελας), ο Μανώλης Φωτεινός, ο Αλέκος Σκουφάρας, ο Βαβηλούσης, ο 
Στέφανος Νεαμονιτάκης, ο Μιχάλης Νεαμονιτάκης και με πολλούς νεότερους μουσικούς της 
Χίου. Σε ηλικία 25 ετών μεταναστεύει στο Οχάιο Αμερικής. Εκεί συνεργάζεται με το ορχηστρικό 

σχήμα "Φαντασία Οχάιο" με τον Γιώργο Xοχλάκη όπου παίζουν σε πολλές Ελληνικές μουσικές 
εκδηλώσεις στο Οχάιο αλλά και σε άλλα μέρη όπως στο Καναδά. Εκεί γνωρίστηκε με τον κύριο 
Γιάννη Πολίτη ο οποίος τον παροτρύνει να γράψει στίχους και μουσική. 

Η μεγάλη του αγάπη για την μουσική του πρόσφερε αρκετές προτάσεις συνεργασίας σε μαγαζιά 
της Νέας Υόρκης. Μερικά χρόνια μετά μετακομίζει στη Νέα Υόρκη όπου ζει μέχρι και σήμερα. 
Δουλεύοντας στα καλύτερα Ελληνικά μαγαζιά της Αμερικής, Νέας Υόρκης όπως Μολφέτας New 
Jersey, Ποσειδόνειο New York, Σπηλιά New York, Athens Supper Club New Jersey,The Greek 
Portland Oregon κ.α. έχει συνεργαστεί με πολλά μουσικά ονόματα και ορχήστρες. 

Μέσα απ’ αυτή την εμπειρία εμπλουτίζει το ρεπερτόριό του με ακούσματα από ολόκληρη την 
Ελλάδα, αλλά και με Ανατολίτικα στοιχεία. Συνεχίζει δε να εμπλουτίζει τα μουσικά του ακούσματα 
παίζοντας με μουσικούς διαφόρων Εθνικοτήτων όπως Εβραίους, Αρμένιους, Τούρκους, Άραβες, 
Ρωμά κ.α. Παράλληλα τα καλοκαίρια παίζει σε παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού του. 

Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της Ελληνικής μουσικής, όπως ο Βαγγέλης 
Κονιτόπουλος, ο Στάθης Κουκουλάρης, ο Γιάννης και Μιχάλης Κονιτόπουλος, ο Νίκος 
Χατζόπουλος κ.α. (Νησιώτικο), ο Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, ο Πετρολούκας Χαλκιάς, ο 
Αντώνης Κυρίτσης κ.α. (Δημοτικό), ο Κώστας και η Λίτσα Παπαδάτος κ.α. (Ρεμπέτικο), ο 
Στέλιος Διονυσίου, κ.α. (Λαϊκό). 

Γράφοντας στίχους και συνθέτοντας μουσική έχει συμμετοχή στην Ελληνική δισκογραφία με 
δυο τραγούδια στους παρακάτω δίσκους. 

Στον πρώτο δίσκο "Σαν Ανατολή" του Γιάννη Μπουσέκα, με το τραγούδι "Σαν Γοργόνα" 
που έχει γράψει τους στίχους και την μουσική. 

Στο δεύτερο δίσκο "Δρόμοι του Έρωτα" του Βαγγέλη Κονιτόπουλου με το τραγούδι "Στα 
Μπαλκόνια (Το Φως του Φεγγαριού)" που κι εκεί έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. 

Τέλος ο Λευτέρης Τσιλίμος έχει διαθέσιμο αδημοσίευτο υλικό όπως στίχους και μουσική 
ενορχηστρωμένο, demo. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Λευτέρης Τσιλίμος Facebook 
Λευτέρης Τσιλίμος YouTube 

 

 

https://www.facebook.com/lefteris.tsilimos
https://www.youtube.com/user/galazio300/featured

