
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γεννήθηκε το  1980 στη Βέροια Ηµαθίας. Ξεκίνησε τις σπουδές του στη µουσική στο 
∆ηµοτικό Ωδείο Βέροιας και έπειτα συνέχισε στο Ιδιωτικό Ωδείο Βέροιας 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ», απ’  όπου και πήρε το πτυχίο της Κλασικής Κιθάρας µε καθηγητή 
το Χρήστο Βερνάρδο, και της Αρµονίας µε καθηγητή το Σάκη Λάιο. Έχει 
συµµετάσχει σε Φεστιβάλ Κιθάρας, όπως στο 2ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας 
«Κύπρος 2000», στο 5ο ∆ιεθνές Χειµερινό Φεστιβάλ Κιθάρας στο Βόλο το 2003, 
καθώς και σε Φεστιβάλ Κιθάρας στη Βέροια και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έχει 
πραγµατοποιήσει Ρεσιτάλ και Μουσικές Συναυλίες στο Βόλο, στη Βέροια, στη 
Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της Κύπρου. Κατέχει βεβαιώσεις παρακολούθησης από 
σεµινάρια κιθάρας µε τους Ricardo Gallen, Fabio Zanone, ∆ηµήτρη Ρεγγίνο, Γιώργο 
Φουντούλη, Έλενα Παπανδρέου, αλλά και άλλους καθηγητές κιθάρας. Από το 1998 
µέχρι το 2000 υπήρξε µέλος του κιθαριστικού συνόλου «∆ιάχορδοι» µε έδρα το 
Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης πραγµατοποιώντας εµφανίσεις σε πόλεις της 
Ελλάδας αλλά και της Κύπρου. Το 2000 απέσπασε το 3ο Βραβείο από το 2ο 
Παγκυπριακό Φεστιβάλ Κιθάρας στο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για Νέους  Κιθαρίστες 
«Κύπρος 2000». Από το 2007 διδάσκει Κλασική Κιθάρα στο Ωδείο της 
Περιφερειακή Ενότητας Φλώρινας και στο παράρτηµα του Αµυνταίου. Από το 
Νοέµβριο του 2012 είναι ένας από τους δύο υπεύθυνους των κιθαριστικών συνόλων 
του Ωδείου της Π.Ε. Φλώρινας και του παραρτήµατος Αµυνταίου. Το 2016 πήρε το 
πτυχίο Αντίστιξης µε βαθµό Άριστααπό την τάξη του κ. Ιωάννη Παυλίδη και µε τον 
ίδιο καθηγητή συνεχίζει τις σπουδές του στη Φούγκα.  Κατά την περίοδο 2008-2009 
οι µουσικές σπουδές και γνώσεις του σχετικά µε την εκπαίδευση  εµπλουτίστηκαν µε 
το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης του Ετήσιου Επιµορφωτικού 
Σεµιναρίου 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση της Μ.Ε.Υ. της Β΄ 
Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
καθώς και µε τη Βεβαίωση Πιστοποίησης Γνώσης του Συστήµατος Γραφής και 
ανάγνωσης Τυφλών  Braille από το ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης 
Τυφλών). Οι δραστηριότητές του, εκτός από τις επαγγελµατικές, αφορούν σε 
συναυλιακές εµφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις στη Φλώρινα αλλά και σε άλλες 
πόλεις, όντας µέλος ροκ συγκροτήµατος, αλλά και συµµετοχή σε άλλα συγκροτήµατα 
παίζοντας κιθάρα. 


