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ΑΑ ΛΛ ΕΕ ΞΞ ΑΑ ΝΝ ΔΔΡΡ ΟΟ ΣΣ    ΡΡ ΑΑ ΪΪΔΔΗΗ ΣΣ  
 
Συνθέτης - Παραγωγός - Ηχολήπτης      
       
Σκεπαστού 3    
40 Εκκλησιές  Κιν: 6944592991 
Θεσσαλονίκη  54636  Email: alexraidis@yahoo.com  
Έτος Γέννησης: 1978 Αθήνα 
 
          
 
 
 
 
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
 
9 Απρ 2010 Πιστοποίηση από την Apple (Λονδίνο) ως ειδικού καθηγητή εκμάθησης του 

προγράμματος LOGIC της πρώτης βαθμίδας, για αντίστοιχα πιστοποιημένα 
κέντρα εκπαίδευσης  

 
17 Απρ 2007 Αντιστοίχηση και ισοτιμία των πτυχίων ΜΑ και ΒΑ μουσικής με το 

απονεμόμενο από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   

 
2001 - 2002 Master Μουσικής Σύνθεσης (Ακουστικός κλάδος), 
City University MA in Music Composition 
London 
 Portfolio: τέσσερεις συνθέσεις διαφορετικών ενορχηστρώσεων. 
 Διπλωματική: Στοιχεία του μουσικού χαρακτήρα της Judith Weir. 
 
 
1998 - 2001  Bachelor Μουσικής 
Middlesex  BA (Hons) Music (2:1), 
University  
London Portfolio: δώδεκα συνθέσεις για ποικίλες ομάδες οργάνων. 

Συμπεριλαμβανόμενα μαθήματα: Γραπτή και Ακουστική Μουσική  Ανάπτυξη, 
Υποχρεωτική Αρμονία, Οργανογνωσία, Ενορχήστρωση, Σύνθεση, Pastiche 
σε διάφορα στυλ, 1 μάθημα Μουσικών Επιχειρήσεων, γραφή παρτιτούρας με 
Finale σε Macintosh, Ιστορία της Μουσικής.  

 
 
1997 - 1998   Ετήσια Σπουδή στο τμήμα Βιολογικών Επιστημών.  
ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  
ΦΦλλωωρρεεννττίίααςς,,  ΙΙττααλλίίαα  Συμπεριλαμβανόμενα μαθήματα::  ΚΚυυττττααρροολλοογγίίαα,,  ΙΙσσττοολλοογγίίαα,,  ΧΧηημμεείίαα,,  ΦΦυυσσιικκήή  

κκααιι  ΜΜααθθηημμααττιικκάά..   
  
 
 
1993 - 1996  Απολυτήριο Λυκείου 
13ο Λύκειο 
Θεσσαλονίκης  
 
 
1990 – 1996 Εκτέλεση Πιάνου(3η Μέση), Υποχρεωτικό Αρμονίας,  
 Ιστορία της Μουσικής. 
 ΝΕΟ Ωδείο Θεσσαλονίκης. 
 
 
1985 - 1990 Ιδιωτικά μαθήματα Πιάνου. 
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ 
 

q Εμπειρία Διδασκαλίας: 
Εμπειρία εκμάθησης σύνθεσης, μουσικής αρμονίας και ιστορίας, μουσικής τεχλονογίας και 
ηχοληψίας, ανεξαρτήτου βαθμίδος μαθητή.   

q Εμπειρία Συνεργασίας: 
Ομαδική ενασχόληση με τέσσερα μουσικά συγκροτήματα και τρεις μεμονωμένους τραγουδιστές, 
εκτελόντας ποικίλα μουσικά είδη με αφοσίωση και επαγγελμάτικο χαρακτήρα έχοντας ως σκοπό 
την δημοσίευση και παραγωγή του υλικού. 

q Έρευνα / Ανάλυση: 
Εκτενείς διαγνωστικές και αναλυτικές τεχνικές σε ευρύ φάσμα μουσικών πεδίων 
υπερκαλύπτωντας ζητήματα στυλιστικά και αισθητικής. Τέτοιες τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν 
στην διπλωματική του Μaster (ΜA Dissertation) όπου προσωπικοί ισχυρισμοί έπρεπε να 
επιβεβαιωθούν απο λογικά επιχειρήματα που προήλθαν απο λεπτομεριακή ανάλυση του 
μουσικου εργου της Judith Weir.   

q Γνώσεις Computer: 
Άριστος χειρισμός audio, scoring, midi sequencing στα δύο φορμά (MacOSX, Windows) καθώς 
και εκτνενείς γνώσεις Microsoft Windows και Office προγραμμάτων, διαχείριση internet 
εφαρμογών και hardware συστημάτων. 

q Ξένες Γλώσσες:  
Άριστη γνώση Αγγλικής; 
Άριστη γνώση Ιταλικής. 

q Διεύθυνση ορχήστρας: 
Διεύθυνση ορχήστρας 4 οργάνων σε δύο συναυλίες δικών μου έργων που έγιναν κατά την 
διάρκεια των σπουδών μου στο Λονδίνο. 
 
 

 
  
  
  
ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
  
  
OOκκττ  22002211  --  ΠΠααρρόόνν    MMeettrrooppoolliittaann  CCoolllleeggee  ooff  TThheessssaalloonniikkii   
 
• Καθηγητής του Module Collaboration 
• Διδάσκοντα μαθήματα: sound design, folley, sound engineering, mixing and mastering 
  
ΜΜααρρττ  22001188  --  ΠΠααρρόόνν    RReedd  SSccoorree  MMuussiicc  
 
• Ατομική επιχείρηση 
• Υπηρεσίες σύνθεσης, ενορχήστρωσης, mockup, ηχοληψίας, μιξάζ και μάστερ. 
  
ΣΣεεππ  22001177  ––  ΠΠααρρόόνν  ΚΚρρααττιικκήή  ΟΟρρχχήήσσττρραα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((ΚΚΟΟΘΘ))  
 
• Ηχολήπτης, τεχνικός ήχου & βίντεο. 
• Μετέπειτα μιξάζ ήχου και μάστερ.  
 
ΣΣεεππ  22001166  ––  ΠΠααρρόόνν    ΙΙΕΕΚΚ  ΑΑκκμμήή    
 
• Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας & Ηχοληψίας. 
• Διδάσκοντα μαθήματα: Διπλ. Εργασία, Ηχοληψία, Ακουστική, Μεθ. Ηχοληψίας Συναυλιών 
  
  
  
ΙΙοουυνν  22001133  ––  ΜΜααρρττ  22001199    ΕΕττααιιρρίίαα  RRooooffTToopp  AAddvveerrttiisseemmeenntt    
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• Η εταιρία παράγει φιλμ, διαφημιστικά και video clip παντός τύπου. 
• Θέση παραγωγού, συνθέτη μουσικής, διευθυντή φωτογραφίας και post production.  
  
ΙΙοουυνν  22001133    ΜΜοουυσσιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  κκααιι  ππααρρααγγωωγγήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  μμιικκρροούύ  μμήήκκοουυςς  ‘‘SShhoorrtt  

FFiillmm’’  ααπποο  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  RRooooffTToopp    
 
• Το φιλμ κατέκτησε την 5η θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό των σχολών της Καλών Τεχνών. 
• Σύνθεση μουσικής και παραγωγή της, διεύθυνση φωτογραφίας και post production. 
  
ΑΑππρρ  22001133  ––  ΜΜάάιιοο  22001133    ΜΜοουυσσιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  κκααιι  ππααρρααγγωωγγήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  μμιικκρροούύ  μμήήκκοουυςς  ‘‘FFeeaarr’’  
 
• H ταινία προβάλλεται στο φεστιβάλ απόδημου ελληνισμού στο Chicago. 
• Σύνθεση μουσικής και παραγωγή της, καθώς και sound design. 

 
ΝΝεεοομμ  22001111  ––  ΦΦεεββ  22001122    ΣΣύύννθθεεσσηη  μμοουυσσιικκήήςς  γγιιαα  ττοο  ννττοοκκιιμμααννττέέρρ  ‘‘ΑΑππααλλλλοοττρρίίωωσσηη’’  ττοουυ  ΜΜάάννοουυ  

ΠΠααππααδδάάκκηη  
 
• Προβλήθηκε στο 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στα Βραβεία Κοινού και 

κερδίζοντας το βραβείο τηλεοπτικής προβολής της ΕΤ3 στην ενότητα ¨Κοινωνία και Περιβάλλον¨. 
  
  
ΟΟκκττ  22000044  ––  ππααρρόόνν    ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ττοομμέέαα  κκααιι  κκααθθηηγγηηττήήςς  ΜΜοουυσσιικκήήςς  ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς  κκααιι  

ΗΗχχοολληηψψίίααςς  σσττοο  ΙΙΕΕΚΚ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΑΑ  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  
 
• Τομεάρχης των ειδικοτήτων μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας, με 96 άτομα μαθητικό δυναμικό. 
• Καθηγητής στα μαθήματα ακουστικής, μουσικής για κινηματογράφο, TV, Ρ/Δ και θέατρο, μίξης και 

επεξεργασίας ήχου, διπλωματικής εργασίας.  
• Δημιουργία και παραγωγή ραδιόφωνικών και τηλεοπτικών διαφημηστικών σποτ εκ μέρους της 

εταιρείας.   
  
ΙΙοουυνν  22000099––  ΟΟκκττ  22000099  ΣΣύύννθθεεσσηη  κκααιι  ππααρρααγγωωγγήή  μμοουυσσιικκήήςς  γγιιαα  ττοο  mmuussiiccaall  ‘‘DDoonn  JJuuaann’’  ααππόό  ττοο  

θθέέααττρροο  ΠΠααρράάθθλλαασσηη    
 
• Σύνθεση όλων των μουσικών κομματιών και επενδύσεων. 
• Διδασκαλία των τραγουδιών στους ηθοποιούς.  
• Δισκογραφική παραγωγή του αντίστοιχου έργου.  
  
  
ΙΙοουυνν  22000077––  ΣΣεεππττ  22000077  ΣΣύύννθθεεσσηη  κκααιι  ππααρρααγγωωγγήή  μμοουυσσιικκήήςς  γγιιαα  ττοο  mmuussiiccaall  ‘‘ΜΜααιιττρρ  κκααιι  
ΜΜααρργγααρρίίτταα’’  ααππόό  ττοο  θθέέααττρροο  ΠΠααρράάθθλλαασσηη    
 
• Σύνθεση όλων των μουσικών κομματιών και επενδύσεων. 
• Διδασκαλία των τραγουδιών στους ηθοποιούς.  
• Δισκογραφική παραγωγή του αντίστοιχου έργου.  

 
  
  
ΜΜάάιιοο  22000077  ––  ππααρρόόνν  ΙΙδδρρυυττιικκόό  μμέέλλοοςς  ττοουυ  πποοππ//ρροοκκ  σσχχήήμμααττοοςς  ‘‘FFAANNEELLAA  RRIIGGEE’’    
 
• Σύνθεση και παραγωγή του πρώτου Single EP του σχήματος. 
• Σύνθεση και παραγωγή του άλμπουμ του σχήματος. 
• Ενορχήστρωση των μελών. 
 
ΟΟκκττ  22000066  ––  ΙΙοουυνν  22001133    ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  ΦΦωωννηηττιικκήήςς  κκααιι  ΜΜοουυσσιικκήήςς  σσττοο  θθεεααττρριικκόό  εερργγαασσττήήρριι  

‘‘ΠΠααρράάθθλλαασσηη’’    
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• Διδασκαλία φωνητικής και ορθοφωνίας. 
• Διδασκαλία βασικών μουσικών γνώσεων στους ηθοποιούς.  
  
 
ΙΙοουυνν  11999999––  ππααρρόόνν  ΑΑννοοιιχχττήή  σσυυννεερργγαασσιιαα  μμεε  Beetroot Ltd, Graphic Design Company  
 
• Σύνθεση μουσικής επένδυσης για διαφημηστικά τηλεόρασης της εταιρίας “FENA”. 
• Μουσική επένδυση σε CD που προορίζονταν για τον αθλητικό όμιλο “ΠΑΟΚ”.  
• Μουσική επένδυση σε CD που προορίζονταν για τον όμιλο εταιρειών “ΜΑΣΟΥΤΗΣ”. 
•  
ΔΔεεκκ  22000055  ––  ΑΑππρρ  22000077    ΕΕκκττέέλλεεσσηη  lliivvee  μμοουυσσιικκήήςς  σσττοο  εεσσττιιααττόόρριιοο  ‘‘PPoommooddoorroo’’  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  

ΘΘεεςς//ννίίκκηηςς  
 
• Μαέστρος και ενορχηστρωτής όλων των μουσικών κομματιών. 
• Το σχήμα είχε την μορφή ντουέτου. (πλήκτρα – κιθάρα/φωνή)  
  
 
ΜΜάάιιοοςς  22000055  ––  ΑΑυυγγ  22000055  ΣΣύύννθθεεσσηη  μμοουυσσιικκήήςς  γγιιαα  ττοο  θθεεααττρριικκόό  έέρργγοο  ““ΟΟιιδδίίπποοδδααςς  ΤΤύύρρρρααννοοςς””  
  
• To έργο ανέβηκε ύπο την σκηνοθεσία της Κατερίνας Παλιού από την ομάδα ‘Αρκαδία’ στο θέατρο 

κήπου στα πλαίσια Δημητρίων Θεσσαλονίκης. 
 
ΑΑππρρίίλλιιοοςς  22000055 Σύνθεση και παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ για την Energy 

 Productions     
 

  
ΣΣεεππ  22000033  ––  ΣΣεεππ  22000044  ΕΕκκππλλήήρρωωσσηη  σσττρρααττιιωωττιικκήήςς  θθηηττεείίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΑΑεερροοπποορρίίαα  
  
  
ΦΦεεββ  22000011  --  σσήήμμεερραα Σύνθεση / Ενορχήστρωση / Παραγωγή  
 

• Χρηματοδότηση για ενορχήστρωση jazz παρτιτούρων για το πενταμελές συγκρότημα “MELOS” . 
• Οι “MELOS” διαμένουν στην Αθήνα και έχουν ενεργή παρουσία σε όλη την Ελλάδα. 
• Σύνθεση και παραγωγή CD στην Γερμανία και προώθησή του ως DEMO. 
 
  
AAππρρίίλλιιοοςς  22000011  ––  ΙΙοούύνν  22000011 Middlesex University Library 
 

• Βοηθός βιβλιοθηκάριου, οργάνωση βιβλίων και εγγράφων. 
 
ΣΣεεππ  22000000  --  ΑΑππρρίίλλιιοοςς  22000011  Μαθήματα Πιάνου και Σύνθεσης σε Ιδιώτες. 
 

• Διδασκαλία πιάνου σε αρχάριους και ανω καθώς επίσης σύγχρονη σύνθεση και ενορχήστρωση.   
 
 
 
 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ 
 
Ενδιαφέροντα  Συναυλίες, φωτογραφία, κινηματογράφος, computing, αθλητισμός, Internet. 
 
Computing  Audio, MIDI sequencing και επεξεργασία μουσικού κειμένου με Η/Υ. Προγράμματα: 

ProTools HD, Sibelius, Finale, Nuendo 3, Cubase SX 3, Sequoia 7, Sonar 7, 
Wavelab 5, Sound Forge 9, Logic Audio 8, Reason 3, Photoshop CS3, Adobe 
Priemiere. Άλλες εφαρμογές: Microsoft Office, Internet Explorer/Netscape, Adobe 
Photoshop, άριστος γνώστης hardware. 
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ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ 
 
Κατόπιν αιτήσεως. 
 


