
Μαντώ Παναγιωτάκη 
Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1984. 
Ξεκίνθςε κλαςικό πιάνο ςτθν θλικία των 5 ετών.  
ποφδαςε Ελλθνικό τραγοφδι και ςτθν ςυνζχεια Μοντζρνο και Jazz τραγοφδι ςτο Ωδείο 

Athenaeum, εςτιάηοντασ ςτον αυτοςχεδιαςμό και ςτθν ερμθνεία τθσ Jazz. 
Ζχει παρουςιάςει διάφορα μουςικά προγράμματα με ελλθνικό και διεκνζσ ρεπερτόριο, 

ςυνδυάηοντασ κλαςικοφσ, ςφγχρονουσ, ζντεχνουσ και jazz ιχουσ. 
Από το 2010 ςυμμετζχει ςτο Φεςτιβάλ τθσ Κορώνθσ.  
Σο 2012 ςυνεργάςτθκε με τον ςυνκζτθ Παναγιώτθ Κωνςταντακόπουλο, ερμθνεφοντασ 

ζργα του ιδίου βαςιςμζνα ςε ποίθςθ του Νικθφόρου Βρεττάκου. 
Από το 2013 είναι μζλοσ του jazz φωνθτικοφ ςχιματοσ “Les Trois Femmes” και από το 

2014 είναι μζλοσ του “The Jazz Express”, ενόσ ςχιματοσ που τα τελευταία δφο χρόνια 
εμφανίηεται ςτον υπζροχο χώρο «Σρζνο ςτο Ρουφ».   

Από το 2015 ςυνεργάηεται με τον ςυνκζτθ Παναγιώτθ Καλαντηόπουλο, ςυμμετζχοντασ 
και ςτον νζο του δίςκο «Σο τζλειο ζγκλθμα». 

Είναι απόφοιτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών (2006) και κάτοχοσ 
μεταπτυχιακοφ διπλώματοσ από το University of Reading τθσ Αγγλίασ (2008). 

 
Manto Panagiotaki 
Manto was born in Athens in 1984. 
She started playing the Classical Piano at the age of five. 
She has studied Modern Singing and Jazz Vocal Performance at the Athenaeum 

Conservatory specializing in Jazz Improvisation. 
She has participated in various musical projects, with both international and Greek 

repertoire, combining the classical, modern, and Jazz sounds. 
Since 2010 she has been performing in the yearly Cultural Festival of Koroni, in Messinia.  
In 2012 she participated in the presentation of original musical pieces composed by 

Panagiotis Kontstantakopoulos, based on the poetry of  Nikiforos Vretakos.  
Since 2013 she has been a member of the vocal jazz group “Les Trois Femmes” and since 

2014 she has been a member of “The Jazz Express”, a group which performs weekly at «Treno 
sto Rouf».   

In 2015 she collaborated with composer Panagiotis Kalatzopoulos in his new album “The 
Perfect Crime”.  

She also holds a degree in Economics from the Athens University of Economic and 
Business (2006) and a Master in International Management from the University of Reading in 
England (2008). 

 

Αντώνης Αρβανίτης 
Ο Αντώνθσ Αρβανίτθσ γεννικθκε το 1985.  
ποφδαςε  jazz κοντραμπάςο  ςτο ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ, με κακθγθτι τον Κώςτα 

Κωςταντίνου και μοντζρνο τραγοφδι ςτο Εκνικό ωδείο, με κακθγθτι τον Γιάννθ Παντελι.  
Ωσ jazz κόντρα μπαςίςτασ ζχει ςυνεργαςτεί με τουσ μεγαλφτερουσ εκπροςώπουσ τθσ τηαη 

ςτθν χώρα μασ. Ζχει δώςει ςυναυλίεσ ςε μουςικζσ ςκθνζσ, κζατρα, ςτο Μζγαρο Μουςικισ 
Ακθνών και Θεςςαλονίκθσ, ςτο ίδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ και ςε πολλοφσ άλλουσ χώρουσ. 
Επίςθσ ζχει εμφανιςτεί ςε πολλά φεςτιβάλ, μιοφηικαλ και κεατρικζσ παραςτάςεισ. 

  
Antonis Arvanitis 
Antonis Arvanitis was born in 1985. He studied Jazz Double Bass at the Philippos Nakas 

conservatory with Kostas Konstantinou and contemporary vocal studies with Giannis Pantelis.  



He has performed with some of the most important jazz musicians in Greece. He has 
performed in concerts in a lot of stages, theatres, at Athens and Thessaloniki Concert Hall, at  
Stavros Niarchos Foundation and many more. He has also performed in lots of festivals, 
musicals and theatrical plays.  

 
Μάνος Αθανασιάδης  
Γεννικθκε ςτθν Ακινα.  
Ξεκίνθςε τθν εναςχόλθςι του με τθν μουςικι και το πιάνο ςε θλικία 6 χρονών με τον 

ςυνκζτθ Γ. Κουρουπό και ςτθν ςυνζχεια με τισ Νφλιαν Περζη και Μαρία Ευςτρατιάδθ. 
ποφδαςε Ανώτερα κεωρθτικά (Αρμονία-Αντίςτιξθ-Ενορχιςτρωςθ), με τον μαζςτρο και 
ςυνκζτθ Γ. Ιωαννίδθ και φοφγκα και ςφνκεςθ με τον ςυνκζτθ Ε. Κοκκόρθ. Ζχει 
παρακολουκιςει μακιματα διεφκυνςθσ ορχιςτρασ με τον Φ. Παπαδόπουλο. Από το 1993 
ζωσ το 1997  ςποφδαςε με εςωτερικι υποτροφία ςτο μοντζρνο τμιμα του Ωδείου Φ. Νάκασ 
με τον Σ. Πατερζλθ. Ζχει παρακολουκιςει μακιματα αυτοςχεδιαςμοφ με τον Μάρκο 
Αλεξίου. 

Σο 1999 παρακολοφκθςε μακιματα ςτο Μιλάνο με τον διάςθμο Ιταλό πιανίςτα 
E.Pierranungi και μετζπειτα με τον διάςθμο Αμερικανό πιανίςτα Benny Green. 
Παρακολοφκθςε επίςθσ ςεμινάρια τεχνοτροπίασ μοντζρνασ ςφνκεςθσ του 20ου αιώνα με 
τον Θ. Αντωνίου. Από το 1996 δουλεφει ωσ κακθγθτισ Jazz πιάνου και ανώτερων 
κεωρθτικών ςτο Ωδείο Φ. Νάκασ. 

Από το 1995 ςυνεργάηεται με γνωςτοφσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ, ςυμμετζχοντασ ςε γνωςτζσ 
μουςικζσ παραςτάςεισ που άφθςαν το ςτίγμα τουσ ςτα καλλιτεχνικά δρώμενα τθσ Ακινασ, 
ενώ εμφανίηεται ςυχνά ςε διάφορα Jazz ςχιματα αλλά και με το δικό του trio ςε ακθναϊκά 
club. Από το 2002 ζωσ το 2008 ςυνεργάςτθκε με το ςφνολο "Cammer-ton" με το οποίο 
εμφανίςτθκε ςε πολλά φεςτιβάλ και ςυναυλιακοφσ χώρουσ (Μζγαρο Μουςικισ Ακθνών 
κ.λ.π.). Σον επτζμβριο του 2007 παρουςίαςαν, ςε δικζσ του ενορχθςτρώςεισ, για πρώτθ 
φορά ςτθν Ελλάδα, αποςπάςματα από τα Sacred Concerts του Duke Ellington ςτο πλαίςιο 
του 7ου Φεςτιβάλ Θρθςκευτικισ Μουςικισ ςτθν Πάτμο. 

Σον Απρίλιο του 2012 κυκλοφόρθςε το πρώτο του album με τίτλο "Everybody Swings" με 
γνωςτά Jazz standards ςε δικά του arrangements. Σον Δεκζμβριο του 2012 κυκλοφόρθςε το 
διδακτικό του βιβλίο "Σο λεξιλόγιο του Jazz πιανίςτα" από τισ εκδόςεισ Φ. Νάκασ. 

 
Manos Athanasiadis 
Manos was born in Athens 
He began his involvement with the music and the piano at age of 6 with the composer 

G.Kouroupos and then with Nylian Perez and Maria Efstratiadis. He studied Music Theory 
(Harmony, Counterpoint, Orchestration) with conductor and composer G. Ioannidis and fugue 
and composition with composer E.Kokkoris. He has attended courses for orchestral 
conducting with John Papadopoulos. He studied with internal scholarship in the modern part 
of Philippos Nakas Conservatory from 1993-97 with T. Paterelis. He attended improvisation 
classes with Mark Alexiou. 

In 1999 he attended courses in Milan with the famous Italian pianist E. Pierranungi and 
later with the famous American pianist Benny Green, and seminar-style modern synthesis of 
the 20th century by Theodore Antoniou. Since 1996 he has worked as professor of Jazz Piano 
and Theory at the Philippos Nakas Conservatory. 

Since 1995 he has collaborated with well-known Greek artists participating in known 
musical performances that have left their mark on the arts of Athens, and frequently appears 
with his own Jazz trio in Athenian clubs. From 2002-2008 worked with ensemble "Cammer-
ton" which appeared in many festivals and concert halls (Megaron Athens Concert Hall etc.). 



In September 2007 he presented in his own orchestrations for the first time in Greece, 
excerpts from Sacred concerts of Duke Ellington in the 7th Festival of Sacred Music of Patmos. 

In April 2012 he released his first album titled "Everybody Swings" with known Jazz 
standards in his own arrangements. In December 2012 he released his training book titled 
"The vocabulary of the Jazz pianist" by F. Nakas publications. 

 


