
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους 
 
*Γεννήθηκε το 1977, και σε ηλικία 8 χρονών ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές 
στο πιάνο στο Dortmund με καθηγητή τον P. Kuehler.* 
 
*Συνέχισε τις σπουδές του στο πιάνο στο Αλεξάνδρειο Ωδείο Θεσσαλονίκης με 
την κ. Σαρρή Έλενα από την Ρωσία, όπου παράλληλα το 1994 αποκτά το 
πτυχίο Αρμονίας. Το 1999 παίρνει το Πτυχίο πιάνου από το Σύγχρονο Ωδείο 
Θεσσαλονίκης στην τάξη της κ. Αλέκας Τοκμακίδου. Σήμερα φοιτά στο 
Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη της κ. MayaVelcheva - 
Παπαδοπούλου από την Βουλγαρία για την απόκτηση του Διπλώματος 
πιάνου. 
 
*Έχει συμμετάσχει επανειλημμένως σαν ενεργό μέλος σε σεμινάρια πιάνου, 
όπως στο «Λογική και Θεμέλια της Μουσικής Ερμηνείας» με τον κ. Γ. Χατζηνίκο 
και «Μεθοδολογία και Διδακτική του Πιάνου» με την κ. Inci Hausler – Altinok 
από την Τουρκία  στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, στο Αλεξάνδρειο Ωδείο με την κ. 
Marina Kapatsinskaya από την Ρωσία, στο Σύγχρονο Ωδείο με τον κ. Λάμπη 
Βασιλειάδη, επίσης στο Σύγχρονο Ωδείο με τον κ. Ervin Leiter από την 
Ουγγαρία.  
 
*Έχει διδάξει Αρμονία, Θεωρία, Ιστορία, Μορφολογία Μουσικής καθώς και 
μαθήματα πιάνου στο Αλεξάνδρειο και στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης.  
 
*Έχει συμμετάσχει σε ρεσιτάλ Πιάνου και συναυλίες Μουσικής Δωματίου στη 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, στο Κέντρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σε αρχαιολογικούς χώρους 
όπως τα Αρχαία Στάγειρα Χαλκιδικής, την Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, την 
αρχαία Πύδνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, στον Βόλο, στην Λήμνο.  
 
*Επίσης σε συναυλίες Μουσικής Δωματίου με Βιολί, Βιολοντσέλο, Κλαρινέτο, 
συνοδός σε σοπράνο σε Gala όπερας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό 
(Γαλλία – Παρίσι). Από το 2009 συνεργάζεται με τη Χιλιανή πιανίστα Marianne 
Libis Wandersleben σε ένα πιανιστικό dueto σε ρεσιτάλ πιάνου για 4 χέρια στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Βαλντίβια Χιλής). 
 
*Τον Ιούλιο του 2017 βραβεύτηκε με το βραβείο “Orpheus Soloists” στον 
ομώνυμο πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής Δωματίου που διεξήχθη στα 
πλαίσια του St George Internationa lMusic Festival στην Θεσσαλονίκη.* 
 
*Είναι επιπλέον Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. * 
 
*Από το 2005 είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και σήμερα 
υπηρετεί ως προϊστάμενος στο Κατάστημα Σταυρού Θεσσαλονίκης.* 
 


