
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
O Θύμιος Ατζακάς γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1971. 
Σπούδασε κλασική κιθάρα με τους Κώστα Κοτσιώλη, Hubert 
Käppel και Carlo Marchione, ενώ ούτι και τροπική μουσική 
διδάχθηκε δίπλα στους Ziad Radjab, Βehnam Manadjedi και 
Ross Daly. Eίναι απόφοιτος του Νέου Ωδείου Θεσσαλονίκης, 
της Μουσικής Ακαδημίας της Κολωνίας και της Ακαδημίας 
Μουσικής και Θεάτρου της Λειψίας, καθώς και διδάκτορας 
του Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Μέχρι το 1996 βραβεύτηκε ως εκτελεστής σε τέσσερις 
διεθνείς διαγωνισμούς και έδωσε ρεσιτάλ σε πολλά φεστιβάλ 
κιθάρας.  
 

Από το 1998 ως το 2004 έζησε στη Γερμανία (Κολωνία, Λειψία, Βερολίνο). Κατά την τελευταία δεκαπενταετία το 
κύριο αντικείμενο του είναι η ερμηνεία και εξερεύνηση διαφόρων νυκτών εγχόρδων. Πυρήνας της ενασχόλησης αυτής 
είναι το ούτι και η μουσική τροπικότητα, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη σύγχρονη σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό 
και τη μουσική προφορικότητα. 

 
Από το 1996 σήμερα έχει ερμηνεύσει σαν ουτίστας σε διεθνή φεστιβάλ και επιμελήθηκε ή έλαβε μέρος σε 

πάνω από 500 μουσικές παραστάσεις Έχει εμφανιστεί, σαν σολίστας ή μέλος μουσικών συνόλων, σε διεθνή φεστιβάλ 
και projects σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιαπωνία, Ινδία, Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Μόντε Νέγκρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Aγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Aυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία, Λιθουανία, Μαρόκο και Συρία ενώ ηχογράφησε 
και μαγνητοσκόπησε για την ελληνική ραδιοτηλεόραση, το WDR, την Deutsche Welle, το MDR, το Arte, το RADIO 3 FRANCE 
και το BBC. 

 
Εμφανίστηκε και ηχογράφησε με πολλούς αναγνωρισμένους μουσικούς όπως οι: Βijan Chemirani, Madjid 

Bekkas, Εfren Lopez, Ziya Azazi, Chris Dahlgren, Hayden Chisholm, Kemal Dinc, Σπύρος Σακκάς, Σωκράτης 
Σινόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Κώστας Θεοδώρου, Σωκράτης Μάλαμας, Θανάσης Παπακωσταντίνου, Θεοδώρα 
Μπάκα, Μάρκελος Χρυσικόπουλος, Ευγένιος Βούλγαρης, Μαρία Θωίδου κ.α., ενώ παράλληλα έχει ιδρύσει μουσικά 
σχήματα όπως το Armos Ensemble, το Tropos Quartett Berlin, και, μαζί με τον Αντώνη Ανισέγκο, το ΣΩΜΑ. Aπό το 2010 
ερμηνεύει  σαν σταθερό μέλος του συνόλου παλαιάς μουσικής Ex Silentio (με καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη 
Κούντουρα).  

 
Έχει εμφανιστεί ως σολίστ ή παρουσιάζοντας έργα του σε μεγάλα ελληνικά και ξένα φεστιβάλ και φορείς όπως η 

Στέγη Γραμματών και Τεχνών του Ωνασείου Ιδρύματος, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το ΜΜΑ, το ΜΜΘ, το Φεστιβάλ Αθηνών, 
το ίδρυμα Νιάρχος, το Styriarte Festival (Αυστρία), το Festival Aix en Province (Γαλλία), το Festival Sud Arles (Γαλλία) και 
άλλα.   

 
Aπό το 2005 διδάσκει ούτι και συντονίζει μουσικά σύνολα στην κατεύθυνση ελληνικής παραδοσιακής μουσικής 

του τμήματος Μουσικής Τέχνης και Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
Από το 2006 ως το 2016 εργάζεται μαζί με τον Κώστα Μακρυγιαννάκη και τον Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη επάνω 

στον καλλιτεχνικό/εκπαιδευτικό σχεδιασμό της διεθνούς διοργάνωσης ‘Μουσικό Χωριό’ (www.music-village.gr) που 
πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, καθώς και του καλλιτεχνικού forum «το αβγό» στη 
Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα της εργασίας αυτής μέχρι σήμερα είναι η υλοποίηση και τεκμηρίωση πάνω από 150 
συμβιωτικών μουσικών εργαστηρίων, παραστάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

O προσωπικός του δίσκος “Udopia” (2016, Carpe Diem Records) διακρίθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του German 
Record Critics' Award (Preis der deutschen Schallplattenkritik), στην κατηγορία "Grenzgänge" (Crossover). Ο δίσκος είναι 
παραγωγή της γερμανικής carpe diem. Την επιτροπή απαρτίζουν 156 έγκριτοι μουσικοκριτικοί, συγγραφείς, μουσικολόγοι 
και παραγωγοί από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία ενώ η διάκριση αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες στην 
Ευρώπη όσον αφορά στη δισκογραφία. 

 
Στον παρακάτω σύνδεσμο ο πλήρης φάκελός του 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0AmK9CyII3-dnJKc0NHWWZDcU0?usp=sharing 

http://www.music-village.gr/
https://drive.google.com/drive/folders/0B0AmK9CyII3-dnJKc0NHWWZDcU0?usp=sharing

