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Συνθέτης, κιθαρίστας και θεωρητικός εργάζεται ως καθηγητής κλασσικής, ακουστικής και 
ηλεκτρικής κιθάρας καθώς και παραδοσιακών και μοντέρνων ανώτερων θεωρητικών. Από το 
2000 έχει διδάξει, μεταξύ άλλων, στο Αθηναϊκό Ωδείο, Ωδείο Μουσικής Πράξης, Ωδείο 
Αναγέννηση, και Ωδείο Μουσική Δημιουργία.  
 
Ως κιθαρίστας, έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους με το προσωπικό του art rock project Methexis 
και άλλους τρεις ως μέλος των συγκροτημάτων Verbal Delirium και Yianneis. Έχει συμμετάσχει 
σε συναυλίες σύγχρονης μουσικής και παραστάσεις όπως το musical The Russian Winter του 
Adam Coombs στην Αγγλία όπου ήταν ο βασικός κιθαρίστας. Με τους Yianneis, το προσωπικό 
του project Methexis, και σε άλλες συνεργασίες έχει ενορχηστρώσει ακουστικά σύνολα σε rock 
περιβάλλον.  
 
Ώς συνθέτης, εκτός των προσωπικών του δίσκων, έχει γράψει μουσική για θεατρικές και 
χορευτικές παραστάσεις με παρουσιάσεις σε μεγάλους χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών καθώς και σύγχρονη μουσική για συναυλίες στην Ελλάδα και Αγγλία. Έργα του έχουν 
παιχτεί από το κουιντέτο Αίολος, τη Maria Garcia, τους Plus Minus Ensemble, το κουαρτέτο BIOS 
και άλλους. Το 2012 βραβεύτηκε στον πανελλήνιο διαγωνισμό σύνθεσης χορωδιακού έργου της 
Στέγης Ελληνικών Χορωδιών.  
 
Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια σύθεσης, αυτοσχεδιασμού, κινηματογραφικής μουσικής, 
ενορχήστρωσης κ.α.. Έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες διαφόρων ειδικοτήτων και 
αυτή η συνεργασία είναι που επιζητεί στην καλλιτεχνική του ζωή. Μουσικά κυμαίνεται ανάμεσα 
στην έρευνα της σύγχρονης μουσικής και στην καλλιτεχνική διάσταση της rock. 
 
To Νοέμβριο του 2014, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνεργάστηκε με τον ποιητή Βασίλη 
Ρούβαλη γράφοντας και εκτελώντας ο ίδιος την μουσική του για ηλεκτρική κιθάρα, πετάλια, 
πλήκτρα και υπολογιστή. 
 
Τον Απρίλιο του 2015 παρουσίασε τον δεύτερο του δίσκο Suiciety στο θέατρο Τριανόν με την 
συμμετοχή 12 μουσικών, performer και προβολή animation και video. 
 
Είναι κάτοχος Πτυχίου Ναυπηγικής, Διπλώματος Κλασικής Κιθάρας, Διπλώματος Σύνθεσης, 
Masters in Music στην Σύνθεση, LLCM Diploma στην Διδασκαλία Ηλεκτρικής Κιθάρας, LCM 
Grade 8 στην Μουσική Θεωρία και στην Pop Θεωρία.   
 


