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Καββαδίας Προκόπιος(Άκης) 
  
   Γελλήζεθα ζηελ Αζήλα ζηηο 30/07/1974.Η θαηαγσγή κνπ είλαη από ηηο Αξγπξάδεο Κέξθπξαο.Τειείσζα ην 3ν 
Γπκλάζην θαη ην 1ν Λύθεην Αγ.Βαξβάξαο. Δίκαη παληξεκέλνο από ην 2008 κε ηελ Καηεξίλα Λέθθα (θαζεγήηξηα 
πηάλνπ ζην Δζληθό Ωδείν).Δίκαη δεκόηεο Αγ.Βαξβάξαο. 
 Ξεθίλεζα ηηο κνπζηθέο κνπ ζπνπδέο ζην Απνιιώλην Ωδείν όπνπ πήξα πηπρίν Αξκνλίαο ην 1994 κε 
θαζεγήηξηα ηε Μ.Καιθαλδή Αβνύξε. Σπλέρηζα ηηο αλώηεξεο ζεσξεηηθέο κνπ ζπνπδέο ζην Γεκνηηθό Ωδείν Αγ. 
Βαξβάξαο όπνπ πήξα ηα πηπρία Αληίζηημεο θαη Φπγήο κε θαζεγήηξηα ηελ Κ.Μακκίδε. Παξαθνινύζεζα  
παξάιιεια  ζπνπδέο κνπζηθήο ηερλνινγίαο (ει.ελνξρήζηξσζεο-ερνιεςίαο )ζην ΙΔΚ ΑΚΜΗ κε θαζεγεηέο 
ηνπο γλσζηνύο γηα ην έξγν ηνπο Γ.Πεηξόιηα , Γ.Ξεληθάθε, Αληώλε Πιέζζα θαη Αζαλάζην Παπαδέιε. 
Παξαθνινύζεζα καζήκαηα θιαζηθήο θηζάξαο κε ην Ν.Μαληηαξά ,πήξα ζεκηλάξηα ζηε ζύγρξνλε θαη 
θιαζηθόκνξθε αξκνλία κε ην ζπλζέηε Α. Αξγπξνύ θαη ζπνύδαζα ειεθηξηθό κπάζν θαη ηδαδ αξκνλία κε ην 
Γ.Εεθνγηάλλε.  
  Δξγάζηεθα ζην Γεκνηηθό Ωδείν Αγ. Βαξβάξαο ( 1999-2010) σο κνπζηθνηερλνιόγνο θαη ελνξρεζηξωηήο 
ηεο Φηιαξκνληθήο Αγ.Βαξβάξαο θαη ππήξμα βνεζόο αξρηκνπζηθνύ (2008-2010). Σεκεηώλσ όηη δηεηέιεζα ελεξγό 
κέινο ηεο θηιαξκνληθήο ηεο Αγ.Βαξβάξαο (θξνπζηά 1998 - 2010). 
 Σην δηάζηεκα 1999-2010 ζπκκεηείρα σο ερνιήπηεο ελνξρεζηξσηήο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Αγ. Βαξβάξαο 
ζε πάλσ από 600 εθδειώζεηο κε θνξπθαίεο ζηηγκέο ηε ζπκκεηνρή κνπ σο ερνιήπηεο ζηηο ζπλαπιίεο ηνπ 
Γ.πάζα-Β.Λέθθα,Υάηθ Γηαηδηάλ,Ν.Μαπξνπδή,θαη ζηα αλνηθηά ζεκηλάξηα ηεο Αλώηεξεο Γξακαηηθήο Σρνιήο 
Αγ.Βαξβάξαο κε εηζεγεηή ηνλ Ιάθωβν Κακπαλέιιε ,ζηελ παξνπζίαζε βηβιίνπ ηνπ ζπγγξαθέα Μάλνπ 
Διεπζεξίνπ «Άλζξσπνο ζην πεγάδη»,ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηα δηαδεκνηηθά θεζηηβάι Γπηηθήο Αηηηθήο,ηε 
ζπκκεηνρή κνπ κε ελνξρεζηξώζεηο κνπ ζηε θηιαξκνληθή, αιιά θαη ηε δηνξγάλσζε καζεηηθώλ ζπλόισλ γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ  κε ακέηξεηεο παξνπζίεο ζηηο θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 
ηνπ Γήκνπ Αγ.Βαξβάξαο. Σπκκεηείρα ζην πξόγξακκα «θαηαζθήλωζε ζηελ πόιε» σο νκαδάξρεο θαη 
δάζθαινο κνπζηθήο (2005-2010 4ν Γεκνηηθό ζρνιείν Αγ.Βαξβάξαο). 
 Σην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζπκκεηείρα σο κπαζίζηαο ζηελ MV ATHENS ORCHESTRA ηνπ Α. Καξαηδίθε κε 
πνιιέο ζπλαπιίεο αιιά θαη εκθαλίζεηο ζηελ ηειεόξαζε . 
 Δξγάδνκαη από ην 1997 κέρξη ζήκεξα σο επαγγεικαηίαο κνπζηθόο / ελνξρεζηξσηήο)θαη είκαη ηδξπηηθό κέινο 
θαη ελνξρεζηξσηήο ζην ζπγθξόηεκα SATISFY κε ζεηξά από επηηπρεκέλεο εκθαλίζεηο ζε Αζήλα θαη πεξηθέξεηα 
κε θνξπθαίεο ζηηγκέο ην άλνηγκα ζε ζπλαπιίεο ησλ Β. Παπαθωλζηαληίλνπ θαη Π.Θαιαζζηλνύ θαη ηηο 
ζπλαπιίεο ζην ηαπξό ηνπ Νόηνπ θαη Αξρηηεθηνληθή. Σπκκεηείρα επίζεο σο θξνληηζηήο νξρήζηξαο ζηελ 
Καινθαηξηλή Βξαδηά Πνιηηηζκνύ ηνπ Γηάλλε Μαξθόπνπινπ(Μαξνύζη Ινύιηνο 2009). 
 Απηή ηε ρξνληά εξγάδνκαη ζαλ θηζαξίζηαο –ηξαγνπδηζηήο ζηελ θνζκηθή ηαβέξλα ΤΑΜΑΜ ζηε Ν. Φηιαδέιθεηα 
θαη ζπκκεηέρσ επίζεο ζηε κνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε ΡΩΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΤΛΙΔΣΑ ΙΝ ROCK. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


