
Σδούκος Παναγιώτης (Παραδοσιακό Τραγούδι) 
 
Ο Σδούκος Παναγιώτης είναι ένας Νέος Ερµηνευτής, Δάσκαλος 

Βυζαντινής Μουσικής & Παραδοσιακού Τραγουδιού. 
 
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. 
 
Κατάγεται από την Κόνιτσα Ιωαννίνων και σε µικρή ηλικία ξεκίνησε 

να ενδιαφέρεται και να αναζητά το Παραδοσιακό µας Τραγούδι ως ήχο 
και λόγο. Το Μάϊο του 2012 δηµιουργεί το δικό του παραδοσιακό 
συγκρότηµα, που ακούει στο όνοµα »Μουσικό Σεργιάνι», µε το οποίο 
παρουσιάζει κατά καιρούς το φωνητικό του έργο. 

 
Με δασκάλους τον Παναγιώτη Παπά και τον Λυκούργο Αγγελόπουλο 

(µαθητές του αείµνηστου Σίµωνος Καρά) και του π. Ειρηναίου Νάκου 
δ/ντου της Σχολής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών απ΄όπου πηρε και το δίπλωµα του, γίνεται 
κοινωνός του µουσικού τους πλούτου και υλικού. 

 
Επιπλέον, είναι µεταπτυχιακός φοιτητής στο ΕΚΠΑ, στο Μουσικό 

Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής και συγκεκριµένα στην Ερµηνεία της 
Παραδοσιακής Μουσικής µε ειδικότητα στο παραδοσιακό τραγούδι. 

 
Συνεχίζει πλέον το έργο του ως ερµηνευτής και δάσκαλος ο ίδιος 

παραδοσιακού τραγουδιού (αρχειακού υλικού µονωδιακού και 
χορωδιακού) και Βυζαντινής Μουσικής σε Φορείς, που προάγουν τον 
Πολιτισµό µας. Είναι Θεολόγος και τελεί χρέη Ιεροψάλτη σε Ιερό Ναό. 

 
Συµµετέχει µε τη διδασκαλία του και το τραγούδι του σε πολιτιστικά 

µουσικοχορευτικά δρώµενα, συναυλίες και σεµινάρια, που αφορούν στην 
διάδωση, ανάδειξη και διάσωση του παραδοσιακού µας ήχου & λόγου.  

 
Συγκεκριµένα διδάσκει σε πολιτιστικούς φορείς και µέσα από τη 

µουσικοκινητική µέθοδο διδασκαλίας του Παραδοσιακού Τραγουδιού που 
προτείνει κίνηση, χορός και τραγούδηµα) προκαλεί έντονο ενδιαφέρον 
ζωτικού χαρακτήρα στους ενδιαφερόµενους και ιδιαίτερα στους νέους 
µαθητές εκπαιδευτηρίων. 



 
Από την µέχρι τώρα πορεία του δεν λείπει η δισκογραφία και τα 

projects στα οποία παρουσιάζει µε τον δικό του νεανικό και φρέσκο τρόπο 
το έργο του. Αναµενόµενη Επιτυχία έχουν σηµειώσει η 1η δισκογραφική 
δουλειά του «Στης Προσφυγιάς την Αύρα» (Οκτ. 2015) και το «Εγω Είµαι 
Νέος Φίλος PROJECT» (2017-2018) µε τα οποία αποκαλύπτει την 
ταυτότητά του στο καλλιτεχνικό χώρο. 

 
Βραβευµένος πλέον ως ερµηνευτής από τον Παννελλήνιο 

Διαγωνισµό Μουσικής του Οµίλου για την Unesco Τεχνών, Λόγου και 
Επιστηµών Ελλάδος στην κατηγορία, »Παραδοσιακό Τραγούδι» 
(Τεχνόπολη Αθηνών -Γκάζι, Ιανουάριος 2014), σηµειώνει τη δική του 
καλλιτεχνική πορεία στο χώρο του Τραγουδιού µε σεβασµό και αγάπη 
προς αυτό, που του παραδίδεται και αυτό που προσφέρει χαρίζοντάς το 
στο σήµερα µε αισθητική. 

 
 


