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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
 
Δημήτρης Μυστακίδης 
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε θεωρητικά στο 
Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Επαγγελματικά ασχολείται  
με την μουσική από το 1986. Από το 1994 ως το 2004 
ήταν μέλος του συγκροτήματος «Λοξή Φάλαγγα» του 
συνθέτη και τραγουδιστή Νίκου Παπάζογλου και από το 
2002 συνεργάτης του Θανάση Παπακωνσταντίνου και των 
«Λαϊκεδέλικα». Από το 1992 άρχισε την δισκογραφική 
δραστηριότητα παίζοντας σε πάνω από 80 δίσκους. Έχει 
συνεργαστεί είτε δισκογραφικά είτε σε συναυλίες είτε σε 
τηλεοπτικές εμφανίσεις με τους Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη 
Σούκα, Διονύση Σαββόπουλο, Ελένη Βιτάλη, Γ. Νταλάρα, 
Νίκο Παπάζογλου, Δημήτρη Μητροπάνο, Δημήτρη Μπάση, 
Bασίλη Λέκκα, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη, Παντελή 
Θεοχαρίδη, Κώστα Καλδάρα, Παντελή Θαλασσινό, 
Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Αναστασία 
Μουτσάτσου, Γιώργο Καζαντζή, Πέτρο Γαϊτάνο, Θανάση 
Πολυκανδριώτη, Χρόνη Αιδονίδη, Δόμνα Σαμίου, Νίκο και 
Γιασεμί Σαραγούδα, Ross Daily, Νίκο Σταυριανό, Νίκο 
Ζιώγαλα, Αγάθωνα Ιακωβίδη, Μπάμπη Γκολέ, Μπάμπη 
Τσέρτο, Μαριώ, Ρένα Στάμου, κ.α. Πήρε μέρος στην 
διεθνή συνάντηση λαουτοειδών που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο μουσικής Αθηνών τον Απρίλιο του 2005 μαζί 
με άλλους 15 δεξιοτέχνες από όλη την Μεσόγειο. Δίδαξε 
λαούτο ταμπουρά και τζουρά για 3 χρόνια στο τμήμα 
εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Μενεμένης, 2 χρόνια ταμπουρά στο 
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, λαούτο και λαϊκή κιθάρα 
στην σχολή παραδοσιακής μουσικής «εν χορδαίς» από το 
2001, και λαϊκή κιθάρα, λαούτο και μουσικά σύνολα στην 
σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, τμήμα Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι Ηπείρου από το 2001. 
Έχει εκδοθεί το πρώτο του βιβλίο, το οποίο είναι μέθοδος 
εκμάθησης για το λαούτο, από τις εκδόσεις «εν χορδαίς» 
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ενώ υπό έκδοση είναι η μέθοδος για Λαϊκή κιθάρα. Τον 
Δεκέμβριο του 2006 κυκλοφόρησε και η πρώτη του 
προσωπική δισκογραφική δουλειά που περιέχει ρεμπέτικα 
τραγούδια σε επανεκτέλεση μόνο με κιθάρες.  

Μανώλης Πάππος 

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Από το 1978 άρχισε να 
ασχολείται με την λαϊκή και την παραδοσιακή μουσική 
μαθαίνοντας μπουζούκι, ούτι και κιθάρα. Εργάζεται σαν 
επαγγελματίας μουσικός από το 1982, παίζοντας σε κέντρα 
διασκέδασης και σε συναυλίες, ενώ ταυτόχρονα 
συμμετέχει και σε ηχογραφήσεις  
δίσκων γνωστών συνθετών και τραγουδιστών. Έχει 
συνεργαστεί με τον Νίκο Παπάζογλου, την Δήμητρα 
Γαλάνη, την  
Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον Γιώργο Νταλάρα, την Ελένη 
Βιτάλη, τον Σωκράτη Μάλαμα, τον Ορφέα Περίδη κ.ά. 
Συνεργάστηκε επίσης με τονΜίκη Θεοδωράκη στην όπερα 
Λυσιστράτη, με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου στον δίσκο 
Τραγούδια για τους μήνες, ενώ από το 2004 είναι μόνιμος 
συνεργάτης της ΚΟΕΜ (Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής 
Μουσικής) και του Σταύρου Ξαρχάκου. Το 2003 
κυκλοφόρησε ο δίσκος Όσα σου μοιάζουν (UNIVERSAL), 
με  
τραγούδια σε μουσική δική του και στίχους των Ηλία 
Κατσούλη, Αλκίνοου Ιωαννίδη, Χρήστου Σπουρδαλάκη, 
Θανάση Παπακωνσταντίνου και ερμηνεύτρια την Σοφία 
Παπάζογλου. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και ο δίσκος 
Αιγαίο (PROTASIS), που περιλαμβάνει τη μουσική και τα 
τραγούδια που έγραψαν από κοινού με τον Βασίλη 
Δρογκάρη για  
το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Κολόζη, Αιγαίο Νυν και Αεί. 
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Ευγένιος Βούλγαρης 

Η μουσική του ενασχόληση ξεκίνησε με σπουδές στο χώρο 
της Βυζαντινής μουσικής, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν με 
την απόκτηση του αντίστοιχου Διπλώματος. Από το 1992 
ασχολείται συστηματικά με το ούτι και την παραδοσιακή 
μουσική μαθητεύοντας αρχικά δίπλα στο Χρήστο 
Τσιαμούλη, ενώ κοντά στον Fahrettin Cimenli 
παρακολουθεί μαθήματα στο yayli tanbur, την ερμηνεία 
των μακάμ, και τον αυτοσχεδιασμό με συχνές επισκέψεις 
στην Κωνσταντινούπολη από το 2001. Τα τελευταία 
χρόνια στα πλαίσια των καλοκαιρινών σεμιναρίων του 
Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος» στο Χουδέτσι έχει 
εστιάσει στη μελέτη της αφγάνικης και πέρσικης μουσικής.  
Έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες σε συναυλίες και 
ηχογραφήσεις με ένα μεγάλο αριθμό μουσικών 
δημιουργών. Ανάμεσά τους οι: Ross Daly, Χρήστος 
Τσιαμούλης, Νίκος Κηπουργός, Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
Νότης Μαυρουδής. Από το 1995  συνεργάζεται με την 
Ορχήστρα των Χρωμάτων παίζοντας μαντολίνο και 
μπουζούκι, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συμπράξει με την 
Καμεράτα και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η 
ενασχόλησή του με τη διδασκαλία αποτελεί σημαντική 
συνισταμένη της μουσικής του παρουσίας. Στη διδακτική 
του εμπειρία συμπεριλαμβάνονται η Σχολή Ελληνικής 
Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, τα Μουσικά 
Σχολεία του Βαρθολομιού και της Πάτρας, καθώς και η 
συνεργασία του με τους καλοκαιρινούς κύκλους 
σεμιναρίων του Μουσικού Εργαστηρίου «Λαβύρινθος», και 
του «Μουσικού Χωριού», καθώς και  το Τμήμα Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής, του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα. 
Το  2007 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Fagotto (με την 
επιμέλεια του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής) το βιβλίο του (σε συνεργασία με τον Βασίλη 
Βανταράκη) με τίτλο Το Αστικό Λαϊκό Τραγούδι του 
Μεσοπολέμου: Σμυρναίικα και Πειραιώτικα Ρεμπέτικα. 
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Στην προσωπική του δισκογραφία συμπεριλαμβάνονται τα 
«Ταξίδια» (σε συνεργασία με την ερμηνεύτρια Δώρα 
Πετρίδη) και το «Το Μήνυμα του Πρίγκιπα» (σε σύμπραξη 
με το Χρήστο Γαλανόπουλο). Το συνθετικό του έργο 
περιλαμβάνει τη μελοποίηση μέρους των Ρουμπαγιάτ του 
Ομάρ Καγιάμ,  και μουσική για τις θεατρικές παραστάσεις: 
«Η ιστορία ενός αιχμαλώτου», «Η Σταχομαζώχτρα», «Η 
Γυναίκα της Ζάκυνθoς», (Ιόνιο Θέατρο),  «Τέλος του 
Παιχνιδιού» και «Πάπισσα Ιωάννα» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας). 
Εξάλλου σε συνεργασία με τους Δημ. Μυστακίδη, Απ. 
Τσαρδάκα και Θεοδώρα Αθανασίου έχει πρόσφατα 
κυκλοφορήσει το cd με τίτλο «Αψιλίες». 

 
 


