
ΒΗΟΓΡΑΦΗΘΟ ΖΚΔΗΩΚΑ 
 
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. 
Θαζνξηζηηθή ε πνιπεηήο ζεηεία ηεο ζηελ Παηδηθή 
Υνξσδία Αγίαο Σξηάδνο Θεζζαινλίθεο.  
πνύδαζε ζην Θξαηηθό Ωδείν Θεζζαινλίθεο θαη πήξε 
δίπισκα από ηελ ηάμε ηεο ζνπξάλν Κ. Ηθνπέηζη κε 
άξηζηα πακςεθεί, Α’ βξαβείν θαη δηάθξηζε. 
Κεηαπηπρηαθά ηξία ρξόληα κε ην Φξαγθίζθν Βνπηζίλν. 
πκκεηνρέο ζε ζεκηλάξηα master class ησλ: 
Α. Θνληνγεσξγίνπ (Θεζζαινλίθε) 
Er. Haeflinger (Επξίρε ’94, ’95, ’97) 
D. Geordakeskou (Θεζζαινλίθε) 
C. Ludwig (Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ) 
 
Κέινο ηεο ρνξσδίαο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαη 
αξγόηεξα ηεο ΔΡΣ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Α. 
Θνληνγεσξγίνπ. 
Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιπάξηζκα ξεζηηάι θαη 
ζπλαπιίεο θαη ηξαγνύδεζε ζε δηάθνξεο ξαδηνθσληθέο 
θαη ηειενπηηθέο παξαγσγέο. 
πλεξγάζηεθε κε ηελ Θξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ θαη 
ηε πκθσληθή Οξρήζηξα ηεο ΔΡΣ ζε ζπλαπιίεο ζην 
Κόλαρν, Άαρελ, Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Βόιν, σο ζνιίζη 
ζην έξγν Ενξκπάο ηνπ Κ. Θενδσξάθε. Δπίζεο έρεη 
εξκελεύζεη ην Πλεπκαηηθό Δκβαηήξην(1999) , ηηο 
“Κηθξέο Θπθιάδεο”, ηνλ “Δπηηάθην”,ηνπο “Ιηπνηάθηεο”, 
“Κανπηράνπδελ”, “Έλαο Όκεξνο” θ.α. θαη ηνλ Θύθιν 



ηνπ Κ. Θενδσξάθε ζην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ .( 
Ηαλνπάξηνο 2001) 
πλέπξαμε κε ηελ Οξρήζηξα ησλ Υξσκάησλ θαη 
θνξπθαίνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο ζηε ζπλαπιία « Γέθα 
Υξόληα Κεηά » ηνπ Φεζηηβάι Αζελώλ κε έξγα ηνπ Κ. 
Υαηδηδάθη (Ζξώδεην,Ηνύιηνο 2004) θαη ζηελ “ Γεθαηξία 
ρξόληα κεηά “ ηξαγνπδώληαο ηνλ “ Θαπεηάλ Κηράιε “ ( 
Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελώλ, Ηνύληνο 2007).  
Έρεη εξκελεύζεη ην “Κεγάιν Δξσηηθό”,ην “ Καησκέλν 
Γάκν “ ηηο “Κπαιιάληεο ηεο Οδνύ Αζελάο” ηνλ “Θύθιν 
ηνπ CNS”, “Ρσκα'η'θή θαη Ια'η'θή Αγνξά” ζε πάκπνιιεο 
ζπλαπιίεο Διιάδα ( 
Αζήλα,Θεζζαινλίθε,Ζξάθιεην,έξξεο,πάξηε,Φιώξηλα
,Ταθίλζεηα 2004,Υαιθηδηθή θ.ά.)θαη ζηε Βηέλλε “Κεγάιν 
Δξσηηθό” θαη “ Γεηηνληέο ηνπ Φεγγαξηνύ” κε ην 
βαξύηνλν Γηάλλε Ηδνκελέσο ( RADIOKULTURHAUS 
ORF, επηέκβξηνο 2006 ). 
Σξαγνύδεζε κε ηνλ Ζιία Ιηνύγθν, ζε ζπλαπιίεο ζηελ 
Θύπξν(2002), ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Θξήηε(2002,2003), 
έξγα ηνπ Κ. Υαηδηδάθη (Κεγάινο Δξσηηθόο, Παξάινγα, 
Αληηθαηνπηξηζκνί, Καησκέλνο Γάκνο, Παξακύζη Υσξίο 
Όλνκα, ν Θύθινο κε ηελ Θηκσιία θ.α.), 
πκκεηείρε: 
σο θνξπθαία ηνπ ρνξνύ ζηα έξγα Ππιάδεο ηνπ Γ. 
Θνπξνππνύ (Ο.Κ.Κ.Α.) θαη Βάθρεο ηνπ Α. Θνπλάδε 
(Ο.Κ.Κ.Α.1996) 
σο θνξίηζη ζηελ παξαγσγή Mahagonny θαη σο θπξία κε 
ηα γθξη ζην Happy End ηνπ K. Weil (O.M.M.A.) 



Δπίζεο, ζπλεξγάζηεθε κε ηε Ιπξηθή θελή Αζελώλ 
(Mahagonny ηνπ K. Weil, ηαρηνπνύηα ηνπ Rossini 
2001) θαη κε ηελ Όπεξα Θεζζαινλίθεο, όπνπ 
ππνδύζεθε ηε Mrs. Nolan (Medium ηνπ Menotti). 
 
πκκεηείρε ζην 27ν θαη 28ν Φεζηηβάι Διιεληθνύ 
Σξαγνπδηνύ θαη ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Δξκελείαο θαη 
2ν θαιύηεξνπ ηξαγνπδηνύ (1988) θαη κε ην Πξώην 
Βξαβείν (1989). 
 
πλεξγάζηεθε κε ην ζπλζέηε Γ. Παπαπνζηόινπ θαη 
ζπκκεηείρε ζε ζπλαπιίεο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην 
εμσηεξηθό (KENNEDY CENTER HALL,Οπάζηγθηνλ, 
Κάηνο 2003). επίζεο κε ηνλ Ιεπηέξε Αεξόπνπιν ζε 
πνιπάξηζκεο ζπλαπιίεο θαη κνπζηθνζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Αίγππην.(“Έηζη θ 
αιιηώο ρσξάκε όινη”,”Κηα ζηάια θσο ζην Γηάλλε 
Ρίηζν”,”Σα κπζηηθά ηνπ θάζηξνπ”,θ.ά.)Σειεπηαία 
ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Θύπξηα ζπλζέηξηα Αλαζηαζία Guy 
θαη ηνλ καέζηξν θ ελνξρεζηξσηή Francis Guy ζε 
ζπλαπιίεο ζηελ Θύπξν θαη Διιάδα κε κεισπνηεκέλε 
αξραηα ειιεληθε πνίεζε . 

 

 


