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Σάκης Πιπίδης 

Ο Σάκης Πιπίδης γεννήθηκε στα Μεστά της Χίου το 1971. Είναι επαγγελματίας οργανοπαίκτης 
και τραγουδιστής. Το βασικό μουσικό όργανο που παίζει είναι το κλαρίνο όμως εκτός από αυτό παίζει 
φλάουτο, φλογέρα και σαξόφωνο. Είναι παντρεμένος με την Άννα και έχουν δυο παιδιά. 

 
Το 1985 ξεκίνησε μαθήματα πρακτικής και θεωρίας της μουσικής με το Μιχάλη Νεαμονιτάκη και το 

1987 πρωτοξεκίνησε να παίζει κλαρίνο σε πανηγύρια, μαζί του. 
 
Από την αρχή της μουσικής του καριέρας συμμετέχει στην κομπανία που αποτελούν ο Στέλιος 

Βαρκάρης (μπουζούκι), ο Γιάννης Βούκουνας και ο αδελφός του Μιχάλης Βούκουνας (ντραμς - 
κρουστά). 

 
Έχει συνεργαστεί περιοδικά με πολλούς μουσικούς της Χίου, όπως με τους αδερφούς Παναγιώτη 

και Βαγγέλη Στρουμπάκη που παίζουν μπουζούκι και κιθάρα αντίστοιχα, τον Γιάννη Λιγνό, τον 
Γιάννη Βαφειάδη καθώς και τον Λευτέρη Μπουρνιά οι οποίοι παίζουν επίσης κλαρίνο. Έχει 
συνεργαστεί επίσης με τον Μαρκέλλο Μοσχούρη που παίζει κλαρίνο, τον Γιώργο Φλωράδη, τον 
Μάριο Νεαμονιτάκη, τον Λουλούδη από τα Νένητα που παίζει βιολί, τον Θοδωρή Ντούσλατζη 
(μπουζούκι) και τον Παντελή Έρωτα (ούτι) από τις Οινούσσες, τον Κώστα Ψαλτάκη ο οποίος παίζει 
κιθάρα και τραγουδάει, τον Σταμάτη Πούπαλο και τον Γιώργο Αυγουστίδη που παίζουν βιολί, τον 
Μαρκέλο Πούπαλο (ούτι, λαούτο). 

 
Έχει επίσης συνεργαστεί και με πολλές γυναίκες τραγουδίστριες που έχουν καταγωγή από τη Χίο, 

όπως η Τζένη Σπανούδη, η Δέσποινα Τσουρού, η Γιάννα Φαφαλιού, η Αθηνά Βελισάρη, η Πάτρα 
Νεαμονιτάκη και η Λουλούδη Σούτη, η οποία τραγουδάει μόνο παραδοσιακά τραγούδια. 

 
Στην αρχή της δεκαετίας του 1990, ο Σάκης Πιπίδης έπαιζε συνήθως με τη συγκεκριμένη 

κομπανία σε πανηγύρια και γλέντια γάμων, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και το χειμώνα έπαιζε σε 
κάποια γλέντια, που γίνονταν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Από το 2000 έως και το 2003 ο Σάκης 
Πιπίδης έπαιζε κλαρίνο στο νυχτερινό κέντρο «Χάραμα», ενώ στα τέλη δεκαετίας του 1990, παρέδιδε 
μαθήματα κλαρίνου στους μαθητές της Φιλαρμονικής Χίου, καθώς και στο Μουσικό Γυμνάσιο. 

 
Το 1999 κυκλοφορεί το πρώτο του CD με τίτλο «Πανηγυριώτικα» το οποίο περιέχει τραγούδια 

που ακούγονται στα πανηγύρια της Χίου. Στο CD αυτό συμμετέχει η Καλλιόπη Πιπίδη. 
 
Το 2002 κυκλοφορεί το δεύτερο CD που έχει τίτλο «Η δική μας ανατολή» και περιλαμβάνει 

αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια του Σάκη Πιπίδη και της κομπανίας του, από τα παράλια της 
Μικράς Ασίας και από τη Χίο. Σ’ αυτό συμμετέχουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Κατερίνα 
Παπαδοπούλου. 

 
Το 2013 κυκλοφορεί το τρίτο CD με τίτλο «Στης καρδιάς το ακρωτήρι» σε μουσική και στίχους 

του Γιάννη Φακίρη στα περισσότερα τραγούδια. Στίχους σε πέντε τραγούδια έγραψε η Χριστίνα 
Καλαμπούκα και τέλος μουσική και στίχους έγραψε σε ένα τραγούδι ο Γιάννης Στογιάννος και ο 
Σάκης Πιπίδης αντίστοιχα. Στο CD συμμετέχει η Χριστίνα Παγιουμτζή. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Σάκης Πιπίδης Facebook 
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