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Γιώργος Μισετζής 

Ο Γιώργος Μισετζής γεννήθηκε στη Χίο στις 3 Οκτωβρίου 1963. 
Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές το 1972 στο ακορντεόν με δάσκαλο το Περικλή Πλακωτάρη. Το 

1981 συνέχισε στην Αθήνα στο Ωδείο του Κώστα Κλάββα με μοντέρνο πιάνο και συγχρόνως 
παρακολούθησε μαθήματα Marketing στο αγγλικό κολέγιο.  

 

Τον 1986 ανοίγει το πρώτο οργανωμένο μουσικό κατάστημα στη Χίο και το 1987 μετά από τριετές 
σεμινάριο υπό την καθοδήγηση του γνωστού ενορχηστρωτή - μουσικού Κώστα Γανωσέλη, γίνεται 
δάσκαλος στο πρότυπο Κέντρο Αρμονίου της Yamaha Music Foundation, και ιδρύει σχολές, στη Χίο, τα 
Καρδάμυλα και την Μυτιλήνη.  

 

Το 1990 ιδρύει την Μουσική Σχολή Αιγέας και το 2000 το «Ωδείο Αιγέας» το πρώτο αναγνωρισμένο 
από το κράτος μουσικό ίδρυμα στη Χίο και γίνεται αποκλειστικός συνεργάτης του Ωδείου «Φίλιππος 
Νάκας» στην Αθήνα. Με το Ωδείο Αιγέας συνεργάζονται οι πιο καταρτισμένοι διπλωματούχοι καθηγητές 
μουσικής στην Χίο και το επίπεδο σπουδών του Ωδείου είναι πολύ υψηλό. Μαθητές του Ωδείου είναι 
ήδη καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες μουσικοί ή φοιτούν στο μουσικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

Επαγγελματίας μουσικός από το 1978 έχει συνεργασθεί στην Αθήνα και τη Χίο με πολλές 
προσωπικότητες της Ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως Μαίρη Λίντα, Αργύρη Μπακιρτζή, Μαριώ, 
Παντελή Θαλασσινό, Νίκο. Οικονομίδη, Βασίλη Καζούλη, Βασίλη Λέκκα κ.ά. 

 

Το 1996 συνεργάζεται με τον Στέλιο Ελληνιάδη και τον Νίκο Οικονομίδη και με πολλούς άλλους 
επώνυμους μουσικούς και τραγουδιστές και συμμετείχε ως υπεύθυνος της λαϊκής ορχήστρας σε σειρά 
συναυλιών με τίτλο «Ελλήνων Ορχήστρα» που έγιναν για τον Ελληνισμό που βρίσκεται γύρω από την 
Μαύρη Θάλασσα (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, αλλά και Γιουγκοσλαβία). 

 

Έχει συνεργασθεί αρκετές φορές με την Χορωδία Χίου σε διάφορες συναυλίες - αφιερώματα. Έχει 
διευθύνει, ενορχηστρώσει και οργανώσει πολλά αφιερώματα σε γνωστούς Έλληνες συνθέτες και 
στιχουργούς. Έχει ενορχηστρώσει μουσική για το έργο του Δήμου Αβδελιώδη «Η εαρινή σύναξη των 
Αγροφυλάκων» Έχει μελοποιήσει ποιήματα της Ελένης Χωρεάνθη, του Ευάγγελου Παραμερίτη κ.ά. 
Μαζί με τον Γιώργο Γαλάντη και την Ευγενία Ασλανίδη, έχουν φτιάξει τα musicals «Κωσταντής και 
Μαριγάκι», «Μήπως είσαι ο Παντελής», «17 φορές γυναίκα». 

 

Έχει γράψει την μουσική για τα Θεατρικά έργα: «Ο Μουγγός», «Εκκλησιάζουσες», «Κλέψε 

λιγότερο», «Παραμύθι μύθοι μύθοι», «Αυγουστιάτικο Φεγγάρι», «Η καρδιά μου στο πιάτο», «Αχ αυτές 
οι πεθερές», «Μ’ απατά δεν μ’ απατά», «Το όνειρο του δωδεκάμερου» και για τα παιδικά έργα: 
«Τύμπανο τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα», «Τα μαξιλάρια της Ουρανούπολης». 

 

Μουσικές του έχουν επενδύσει παραστάσεις του θεατρικού εργαστηρίου Δήμου Καλλιθέας όπως: 
«Τα πολύχρωμα πανιά και παρδαλές ιστορίες», «Όχι, μη, στοπ!», «Όπου ακούς πολλά κεράσια», «Το 
μικροσκοπικό βιβλίο» κ.ά. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Γιώργος Μισετζής Facebook 
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