
Βιογραφικό Σημείωμα 

Γιάννης Σκαρής 

Ο  Γιάννης  Σκαρής με καταγωγή από την Τήνο, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Η 
ενασχόλησή του με τη μουσική και το μπουζούκι ξεκίνησε στην ηλικία των δώδεκα ετών, 
σπουδάζοντας στο Απολλώνιο ωδείο με καθηγητή το Νικόλαο Παπαποστόλου. Δάσκαλοί 
του στο μπουζούκι στα χρόνια της μαθητείας του, υπήρξαν επίσης ο Αντώνης Αντωνίου και 
ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.  

Σπούδασε Πληροφορική στην Αθήνα και διετέλεσε τραπεζικό στέλεχος επί σειρά ετών, 
διαγράφοντας σημαντική σταδιοδρομία, η οποία αδιαμφισβήτητα διαμόρφωσε την 
μετέπειτα πορεία του. Ωστόσο, ήταν αναπόφευκτο να τον κερδίσει η σύνθεση και ο 
ευρύτερος χώρος της μουσικής, όπου δραστηριοποιείται ως ακούραστος εργάτης. 

Συμμετείχε για χρόνια σε μουσικά συγκροτήματα και το 2003 ξεκίνησε την επαγγελματική 
του διαδρομή παίζοντας μπουζούκι σε μουσικές σκηνές, συναυλιακούς χώρους και βραδινά 
κέντρα στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Το 2009 ιδρύει το συγκρότημα “Ασμάτων 
Εραστές”, με το οποίο εμφανίζεται σε ποικίλα στέκια τέχνης στην Αθήνα. 

Επί σειρά ετών συμμετείχε με το μπουζούκι του ως σολίστ, στην κερκυραϊκή χορωδία και 
την χορωδία της Τζιάς, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιάγκου Χαρτοφύλακα, με 
εμφανίσεις σε όλη την επικράτεια. 

Υπήρξε μέλος της έντεχνης - λαϊκής ορχήστρας του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων του 
ΟΤΕ και συμμετείχε σε σημαντικά αφιερώματα Ελλήνων καλλιτεχνών και δημιουργών όπως 
Μίμη Πλέσσα, Μάριου Τόκα, Στέλιου Καζαντζίδη, Γιώργου Ζαμπέτα, Χρήστου 
Νικολόπουλου κ.α, συνοδεύοντας καταξιωμένους ερμηνευτές όπως την Πίτσα 
Παπαδοπούλου, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Κωνσταντίνα, Πέγκυ Ζήνα, Στάθη Αγγελόπουλο, Σοφία 
Βόσσου, Ηλία Κλωναρίδη, Νάντια Καραγιάννη, Λάμπρο Καρελά, κ.α. 

Δισκογραφικά συστήνεται στο κοινό το 2014 κυκλοφορώντας από τη “Zefxis Music” την 
πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά ως δημιουργός, με τίτλο “Εκτός εποχής”  και ερμηνευτές 
το Θανάση Παπαβασιλείου και τη Μαρία Σκαρή. 

Το 2019 κυκλοφορεί από την εταιρεία «Καθρέφτης ήχων αληθινών» η δισκογραφική 
συλλογή νούμερο 3 του Τάκη Κωνσταντακόπουλου, όπου εμπεριέχεται το τραγούδι      
”Ήλιε μου” σε στίχους και μουσική του Γιάννη Σκαρή. 

Το ίδιο έτος οι εκδόσεις “Μετρονόμος” κυκλοφορούν το δίσκο “Στου ονείρου τον ανθό” της 
νέας ερμηνεύτριας Διαμάντης Δαγιάση, που περιέχει δέκα ολοκαίνουργια τραγούδια σε 
στίχους και μουσική δικά του. 

Συνεχίζοντας τη δημιουργική του παρουσία, το 2020 συνεργάζεται δισκογραφικά με την 
ποιήτρια και στιχουργό Στέλλα Πετρίδου, με αφορμή την κυκλοφορία της συλλογής της με 
τίτλο “Έλα Ξανά”, όπου μελοποιεί τρία ποιήματα, μεταξύ αυτών και το ομώνυμο του album. 



Το ίδιο διάστημα, συνεργάζεται με τον καταξιωμένο ερμηνευτή Γεράσιμο Ανδρεάτο, στα 
πλαίσια της κυκλοφορίας απο την “Reload – General Music” του προσωπικού δίσκου του 
ερμηνευτή, με τίτλο “Ψυχές Γενναίες”, όπου υπογράφει τη μουσική και τους στίχους στο 
τραγούδι “Για τους Ανέμους”.  

Το 2021 κυκλοφορεί από την εταιρεία “Καθρέφτης ήχων αληθινών” η νέα προσωπική του 
δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Στους Μαγεμένους Χρόνους”. Τα 12 ολοκαίνουρια 
τραγούδια ερμηνεύουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, Νίκος Ανδρουλάκης, Μαρία Σουλτάτου, 
Σοφία Παπάζογλου, Ασπασία Στρατηγού, Διαμάντη Δαγιάση, Λάμπρος Καρελάς, Μαρία 
Σκαρή και Τάκης Κωνσταντακόπουλος. Στο album ο Γιάννης Σκαρής υπογράφει τη μουσική 
στο σύνολο των τραγουδιών και τους στίχους στα έξι από αυτά. Στα υπόλοιπα έξι 
τραγούδια συνεργάζεται με τους στιχουργούς Κώστα Λάζαρη, Στέλλα Πετρίδου, Μαρίνα 
Ξένου-Κασσιανού, Πέτρο Ζήκο, Δημήτρη Σχοινοπλοκάκη και Σταυρούλα Βαλάρη.   

Ως μουσικός και ενορχηστρωτής έχει δώσει την παρουσία του σε αρκετές  δισκογραφικές 
δουλειές συναδέλφων του, βάζοντας τον προσωπικό του ήχο και την ψυχή του, με αγάπη 
και πίστη για τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. 

 

 

  

 


