
ΛΕΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε μαθήματα κιθάρας με καθηγητές, την Κάλλη Καστώρη, 
τον Κώστα Κοτσιώλη και Στέργιο Ζυγούρα, ανώτερα θεωρητικά με τους Γιάννη Αγγελάκη, Αλκή Μπαλτά, 
και σύνθεση με τον Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη.  

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κιθάρας με καθηγητές τους David Russell, Hubert Kappell, Gerhard Rein-
hebach, T.M. Perring, Κώστα Κοτσιώλη και σύνθεσης με καθηγητές τους Κώστα Σιέμπη, J. L. Darbellay, Di-
otima Quartet, Αλέξανδρο Μούζα, Νίκο Κυπουργό, Παναγιώτη Κόκορα.  

Ως κιθαρίστας έχει εμφανισθεί σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα Φεστιβάλ Μουσικής και αί-
θουσες συναυλιών όπως το Φεστιβάλ Φίλιππων, Βαλκανικό Φεστιβάλ Μουσικής, Φεστιβάλ Δημητρίων, 
Παραθιν΄αλός, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέ-
ντρο, Θέατρο ‘’Μελίνα Μερκούρη’’.  

Ως συνθέτης, έργα του έχουν παρουσιασθεί στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Κρατικό Ωδείο και Μέ-
γαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ωδείο Atheneum, Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας, 
Digital Performance Festival του Δήμου Καλαμαριάς, Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής Νάξος 2015, Φουαγέ 
Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.  

Έχει ηχογραφήσει για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, έχει αναλάβει τη μουσική επιμέλεια σε θεατρικές 
παραστάσεις, καθώς επίσης συμμετείχε και σε δισκογραφικές παραγωγές ως session μουσικός. Συνεργά-
στηκε με τη δισκογραφική εταιρεία ‘’DISSONANCE RECORDS’’ , ως συνθέτης και ως κιθαρίστας σε δυο CD, 
ενώ από το καλοκαίρι του 2018, εκπαιδευτικά βιβλία για την κιθάρα αλλά και έργα του εκδίδονται από 
τον μουσικό οίκο ‘’ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ¨.  

Για την μουσική του έχει βραβευτεί τέσσερις φορές όπως επίσης, μαθητές του έχουν διακριθεί σε πανελ-
λήνιους διαγωνισμούς κιθάρας. Εργάστηκε ως καθηγητής κιθάρας σε διάφορα ωδεία και μουσικές σχο-
λές, ενώ από το 1999, εργάζεται στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμαριάς και στην Μουσικη Σχολή «Εν Αρμονία».  

Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών [ΕΕΜ], και του Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών 
Ηλεκτροακουστικής Mουσικής [ΕΣΣΗΜ]. 

LEDAKIS KIRIAKOS – CV 

Ledakis Kiriakos was born in Thessaloniki-Greece. He studied classical guitar with Kalli Kastori, Costas 
Cotsiolis and Stergios Zigouras, harmony with Giannis Aggelakis, counterpoint & fugue with Alkis Baltas and 
composition with Leontios Hadjileontiadis in Thessaloniki, Greece. 

He has attended guitar and composition courses with teachers such as David Russell, Hubert Kappell, Ger-
hard Reinhebach, T.M. Perring, Costas Cotsiolis, Diotima Quartet, J.L. Darbellay, Alexandros Mouzas, Pa-
nayiotis Kokoras, and Nikos Kipourgos. 

As a guitarist he has participated with various ensembles concerts in Greece and appeared in several music 
festivals. He has recorded for Greek television and radio; works have been commissioned by orchestras 
and musicians and have been performed in many concert halls in Greece, he has worked as an orchestrator 
in theatrical performances, and has also participated in recordings as a session musician.  

He has collaborated with the record label '' DISSONANCE RECORDS '' as a composer and guitarist on two 
CDs. Since 2018, educational books on guitar and his works have been published by '' DO RE MI’’ editions, 
in Thessaloniki.  

He has been awarded four times for his music, and his students have been recognized for nationwide gui-
tar competitions. He has worked as a guitar teacher at various conservatories and music schools. Since 
1999 he has been working at the Kalamaria Municipal Conservatory and at the ‘’In Harmony” Music School. 



He is member of Greek Composers Union [GCU] and HELMCA [Hellenic Electroacoustic Music Composers 
Association]. 

 


