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     τρατιωτικές σποτρεώσεις εκπληρωμένες 
 

     ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΔ ΠΟΤΓΔ 
      

     Απόθοιηορ ηων Δκπαιδεςηηπίων Εηπίδη ηο έηορ 2001. 

     Απόθοιηορ  Α.Δ.Η. ηος Σμήμαηορ Γεωλογίαρ ηος Απιζηοηέλειος Πανεπιζηημίος 

Θεζζαλονίκηρ (Α.Π.Θ.) με βαθμό πηςσίος 6,87, όνηαρ μέζα ζηην ππώηη δεκάδα ηων 

θοιηηηών πος οπκίζηηκαν    ηη ζςγκεκπιμένη σπονική πεπίοδο (2007 / 2008). 

     

     ΜΟΤΙΚΔ ΠΟΤΓΔ  

      

     2002 – 2006 : Παπακολούθηζη ιδιαίηεπων μαθημάηων ζηα ηύμπανα (drums) με 

καθηγηηή ηο Νίκο Βαπγιαμίδη. 

     2006 – 2007 : Κάηοσορ πηςσίος Αθπο – Kοςβανικών κποςζηών (Afro – Cuban) απ' ηο 

Ωδείο “Μοdern Music School” ζηη Θεζζαλονίκη. 

     2007 – 2009 : Παπακολούθηζη ιδιαίηεπων μαθημάηων ζηα ηύμπανα με καθηγηηή ηο 

Νίκο ιδηποκαζηπίηη. 

     2009 – 2011 : Φοίηηζη ζηο 2σπονο επαγγελμαηικό ππόγπαμμα ηςμπάνων 

(professional program drums) ηος Ωδείος “Modern Music School” Αθηνών με 

καθηγηηέρ ηοςρ  Γιώπγο Μεηαλληνό (Δλληνικοί Ρςθμοί, Business), Μισάλη Καπηιλίδη 

(Funk), Νίκο ιδηποκαζηπίηη (Technique), Γιάννη ηαςπόποςλο (Latin), Αλέξανδπο 

Κηιζηάκη (Jazz, Education), Γπηγόπη Νηάνη (Music Theory, Live Playing), 

Καλλίζηπαηο Γπακόποςλο (Rock), Μάνο Μάηζο (Reading), Γιώπγο Μηηζοηάκη 

(Recording) και απόκηηζη ηος εν λόγω πηςσίος με βαθμό 9,2 (Άπιζηα). 
 

     ΜΟΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
      

     2008 – 2010 : Μέλορ ηος ζςγκποηήμαηορ Μαύπο – Κόκκινο με πολλέρ live 

εμθανίζειρ και ησογπάθηζη – κςκλοθοπία δίζκος ηο 2010 από ηην εηαιπία Lyra. 

     2009 – 2012 : Live εμθανίζειρ με καθηγηηέρ ηος Modern Music School, καθώρ και με 

ηο ζςγκπόηημα Balzac Diva (2011 - 2012). 

     2010 – 2012 : Μέλορ ηος ζςγκποηήμαηορ Tango With Lions με πολλέρ live 

εμθανίζειρ ζε Δλλάδα και εξωηεπικό. 

     2011 – 2012 : Παπαδοζη ιδιαίηεπων μαθημάηων ζηα ηύμπανα (drums). 

     2011 – 2012 : ςνεπγαζία με ηο ΔΘΝΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ και παπάδοζη 

μαθημάηων drums. 
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     ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
      

     1996 – 1999 (καλοκαίπια) : Τπάλληλορ ζηην εηαιπία “Δμποπίδηρ Α.Δ. (κποςζηικά 

είδη, αλςζοππίονα) ζηην οδό Αθηνάρ. 

     2004 : Βοηθόρ πεπιθεπειακών εκδηλώζεων ζηο θεζηιβάλ νηοκιμανηέπ Θεζζαλονίκηρ 

     2007 – 2009 : Τπεύθςνορ ηος ημήμαηορ πωλήζεων ζηην εηαιπία Δ.Ρ.Β.Δ. Α.Δ.. 
 

      

      

     ΓΛΩΔ 
      

     Άπιζηορ γνώζηηρ ηηρ Αγγλικήρ και ζε ικανοποιηηικό βαθμό ηηρ Γεπμανικήρ γλώζζαρ 

ζε γπαπηό και πποθοπικό επίπεδο. 
 

     ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
      

     Μέλορ ηων κλιμακίων ηος Παιδικού και Δθηβικού ημήμαηορ ηηρ Δθνικήρ Δλλάδαρ με 

πολλέρ πποζωπικέρ και ζςλλογικέρ διακπίζειρ ζηο άθλημα ηηρ καλαθοζθαίπιζηρ 

(μπάζκεη).              

 


