
Βιογραφικό Δημήτρης Χιονάς επιμέλεια: 
Αργύρης Βλάττας 

Ο Δημήτρης Χιονάς γεννήθηκε στα Παλιά Σφαγεία, στο Κουκάκι, στις 29 Ιουλίου του 1945, 
με καταγωγή από τα Καμπιά Χίου. 

 
Υπήρξε μέρος της ιστορικής εποχής του ελληνικού τραγουδιού και καθιερώθηκε στην πρώτη 

γραμμή των εκτελεστών στο μπουζούκι, τόσο στη δισκογραφία, όσο και στη νυχτερινή 
διασκέδαση, όπως μαρτυρά το πολύ πλούσιο βιογραφικό του. 

 
Από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τη μουσική, αφού ο πατέρας του ήταν ερασιτέχνης 

ουτίστας και τραγουδιστής, ενώ ο μεγαλύτερος αδερφός του έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Σε 
ηλικία δεκατεσσάρων χρονών ο Δημήτρης Χιονάς έπιασε για πρώτη φορά μπουζούκι στα χέρια 
του, με την παρότρυνση του ξαδέλφου του, Χρήστου Ψαρρού. 

 
Μαζί με το Χρήστο Ψαρρό, αποτέλεσαν ένα από καλύτερα ντουέτα της Ελλάδας - μέχρι το 1978 

που χώρισαν - μετά από αυτό των Κώστα Παπαδόπουλου και Λάκη Καρνέζη. 
 
Μόλις απολύεται από φαντάρος, το 1967, τον παίρνει μαζί του ο ξάδελφός του, στα παλιά 

Δειλινά. Στο σχήμα ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης (με μπουζούκι τον Κώστα Παπαδόπουλο), ο 
Σταμάτης Κόκοτας, η Βίκυ Μοσχολιού και άλλοι. Από τότε μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί επίσης 
δίπλα στους Δούκισσα, Χρηστάκη, Ζαμπέτα, Καλατζή, Πάριο, Καφάση, Μητροπάνο και πολλούς 

άλλους. 
 
Τον ίδιο χρόνο, ο Δημήτρης Χιονάς παίρνει το βάπτισμα του πυρός ως εκτελεστής στο 

στούντιο της Columbia, ηχογραφώντας για την Odeon το «Χαδιάρα μου» του Θόδωρου 
Δερβενιώτη, που τραγουδούσε ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Δεύτερη ηχογράφηση ήταν το «Ρολόι 
κομπολόι» του Άκη Πάνου με το Δημήτρη Ευσταθίου, πάλι για την Odeon. Έκτοτε, έχει παίξει 
μπουζούκι σε περίπου 15.000 ηχογραφήσεις. 

 
Εμφανίστηκε παίζοντας μπουζούκι σε εφτά κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και αργότερα σε 

τηλεοπτικές εκπομπές, όπως «Στην υγειά μας». 
 
Το 1977 ο Δημήτρης Χιονάς κάνει τα πρώτα συνθετικά του βήματα, με το τραγούδι «Ο βοριάς 

και ο χιονιάς δε με τρομάζουν» (στίχοι Δ. Τσιτομενέα), που ερμήνευσε ο Μάκης Μιχαλόπουλος, 
γιός του γνωστού Πάνου Μιχαλόπουλου. Άλλα τραγούδια του κατά καιρούς, έχουν τραγουδήσει η 
Δούκισσα, ο Βασίλης Καρράς, ο Φίλιππος Νικολάου, ο Βασίλης Παϊτέρης, ο Κώστας Σμοκοβίτης, η 
Κατερίνα Στανίση κ.ά. 

 
Το 1996 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο «Πρώτη παρουσία», που περιλαμβάνει 

δώδεκα οργανικές συνθέσεις. Το 2001 ακολούθησαν τα «Οργανικά», το 2004 το άλμπουμ 
«Roads», το 2010 οι «Μαγικές Διαδρομές» κ.α. Το 2015 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ο Δημήτρης 
Χιονάς τραγουδάει άσματα αθάνατα» με τον ίδιο σε ρόλο τραγουδιστή, να ερμηνεύει γνωστά κι 
αγαπημένα τραγούδια, ένα καινούργιο «αυτοβιογραφικό» τραγούδι και τέσσερα ορχηστρικά σόλο. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε θέματος, ο Δημήτρης 
Χιονάς χρησιμοποιεί και διαφορετικό μπουζούκι από τη συλλογή του, ενώ παίζει επίσης τζουρά, 
μπαγλαμά και ούτι. 

 
Πηγή πληροφοριών: Όγδοο 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Δημήτρης Χιονάς Facebook 
Μπουζούκι και Μπουζουξήδες 
 

 

 

http://www.ogdoo.gr/prosopa/afieromata/dimitris-xionas-enas-virtouozos-tou-bouzoukioy
https://www.facebook.com/dimitris.chionas
http://mpouzoukimpouzouksides.blogspot.gr/2016/12/Hionas-dimitris.html%23

