
Βιογραφικό Σημείωμα 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα.  Αποφοίτθςεαπό το Ελλθνικό Ωδείο Ακθνών (τάξθ Ρ.χοινά) με Α’ βραβείο και 

χρυςό μετάλλιο. Παρακολοφκθςε μακιματα ςτα καλοκαιρινά τμιματα τθσ  Ακαδθμίασ “Mozarteum” 

ςτο Salzburg με τον κακθγθτι J.Paratore.υνζχιςεκαι ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ του ςτθν 

Ανώτατθ Μουςικι Ακαδθμία του Detmold ςτθν Γερμανία, με κακθγθτζσ τουσ M.Kellig και τον διεκνοφσ 

φιμθσ Γάλλο πιανίςτα J.E. Bavouzet, απ’ όπου πιρε το δίπλωμά του (Reifeprufung – 

Diplom/MasterofMusic) με άριςτα. Κατόπιν, μελζτθςε ρεπερτόριο δίπλα ςτθν διακεκριμζνθ παιδαγωγό 

RenateKretschmar-Fischer. Είχε ενεργό ςυμμετοχι ςε πολλά ςεμινάρια πιάνου (P.B.Scoda, B.Berthold, 

DuoGanev,J.Mounieur, κ.α.). Εργάςτθκε ςτθν Opernshuleτθσ Ακαδθμίασ του Detmold και ςτθν Μουςικι 

χολι Καλών Σεχνών του Gütersloh. 

Ζχει δώςει ρεςιτάλ και ςυναυλίεσ μουςικισ δωματίου ςτθν Γερμανία ςτισ πόλεισ Detmold 

(ConcertHallκαι Brahms-Saalτθσ ακαδθμίασ), Hannover (Αμφικζατρο τθσ Waldorfschuleκαι ςτθν 

MaritinSaal), BielefeldWittmund,Paderbornκακώσ και ςτθν Πολωνία, ςτο πλαίςιο των εκδθλώςεων 

«Μουςικζσ Πζμπτεσ» του Sopot, ςτο Gdansk.τθν Ελλάδα, εδώ και 20 χρόνιαπραγματοποιεί ρεςιτάλ ςτο 

Φεςτιβάλ Ηρακλείου Κριτθσ (Κθποκζατρο Χατηιδάκισ, Βικελαία Βιβλιοκικθ), ςτο Αναγεννθςιακό 

Φεςτιβάλ Ρεκφμνου (Σηαμί Νερατηζ) και ωσ ςολίςτ με τθν «Δθμοτικι υμφωνικι Πειραματικι 

Ορχιςτρα Ρεκφμνου» ςτο Ενετικό Κάςτρο Fortezza, ςτο Φεςτιβάλ Χανίων, ςτο Διεκνζσ Καλλιτεχνικό 

Κζντρο και Ωδείο Athenaeum, ςτον Φιλολογικό φλλογο «Παρναςςόσ» ςτο Κρατικό Ωδείο 

Θεςςαλονίκθσ, ςτο Φεςτιβάλ φμθσ, ςτο Κδρυμα Κακογιάννθ, ςτο ΔΗΠΕΘΕ Κζρκυρασ, ςτο ιςτορικό 

Μουςείο Υδρασ κακώσ και ςε άλλεσ αίκουςεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ ςυναυλία 

για τθν “Πανςζλθνο του Αυγοφςτου” το 1999 ςτθν Διλο, υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ. 

Ακόμθ, ζχει διακρικεί ςε διαγωνιςμό  τθσ EPTA (EuropeanPianoTeachersAssociations) όπου του 

διοργάνωςαν ατομικό ρεςιτάλ. 

Πρόςφατα, είχαν μεγάλθ επιτυχίατα τελευταία του προςωπικά ρεςιτάλ  (“Promenade” ζνα αφιζρωμα 

ςε Ρώςουσ ςυνκζτεσ όπου παρουςιάςτθκε αρκετζσ φορζσ ςτθν Ακινα, τθν επαρχία κακώσ και ςτο 

Herfordτθσ Γερμανίασ),το αφιζρωμα ςε ςυνκζτεσ ρομαντικισ μουςικισ ςτον «Φιλολογικό φλλογο 

Παρναςςοφ» κακώσ και το πρόγραμμα «Μουςικοί υςχετιςμοί», όπου απζςπαςε πολφ κερμζσ κριτικζσ 

και κα παρουςιαςτεί τον Μάιο του 2016 ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών.  

Αςχολείται ενεργά με τθν ςυνοδεία ςτο κλαςςικό και ςφγχρονο τραγοφδι και ςυνεργάηεται με λυρικοφσ 

τραγουδιςτζσ/τριεσ, ζχοντασ πραγματοποιιςει πολυάρικμεσ ςυναυλίεσ με ρεπερτόριο από μπαρόκ 

ςυνκζτεσ, βραδιζσ με Lied, άριεσ από όπερεσ, κφκλουσ Ελλινων ςυνκετών, κακώσ και ρεπερτόριο από 

κεατρικό και κινθματογραφικό μιοφηικαλ, τάνγκο και γαλλικά Chansons. 

υνεργάηεται με τθν θκοποιό – ςκθνοκζτθ Μάνια Παπαδθμθτρίου όπου παρουςιάηουνμε μεγάλθ 

επιτυχία από το 2012 μζχρι και ςιμερα τθν μουςικό-κεατρικι παράςταςθ «Ασ κυμθκοφμε χωρίσ 

νοςταλγία» ςε κείμενα τθσ Μ. Παπαδθμθτρίου. Η παράςταςθ πραγματοποιικθκε ςε κζατρα, 

πολυχώρουσ και φεςτιβάλ ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

υνεργάςτθκε με το «Ελλθνικό Ωδείο Ακθνών», το «Δθμοτικό Ωδείο Περιςτερίου» και ςιμερα, διδάςκει 

πιάνο ςτο Ωδείο «Μουςικοί Ορίηοντεσ». 


