
Η κομπανία του Δημήτρη Κώτσικα δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2010 από τον 

Δημήτρη Κώτσικα κι αποτελείται από καταξιωμένους μουσικούς με κοινό στοιχείο την 

αγάπη τους για την Ελληνική παραδοσιακή μουσική. Επιδιώκει την δυναμική  

επικοινωνία με τον ακροατή-χορευτή αφού αντιμετωπίζει την μουσική, το χορό και το 

τραγούδι σαν μια αδιάσπαστη ενότητα. Οι σκοποί και τα τραγούδια, από διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας, παρουσιάζονται με τρόπο ζωντανό και δυναμικό προσκαλώντας 

το κοινό σε ένα γλέντι "παλιακό". Η κομπανία υπήρετει όλες τις σύγχρονες, 

διαφορετικές εκφάνσεις της παραδοσιακής μουσικής συμμετέχοντας το ίδιο άνετα σε 

μουσικοχορευτικές παραστάσεις και σύναυλιες όσο και σε γάμους και πανηγύρια.  

Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε ραδιοφωνικές (Αόρατος Θίασος, Η μουσική των 

προσώπων κ.α) και τηλεοπτικές εκπομπές (Το αλάτι της Γης, Έχει γούστο, Μένουμε 

Ελλάδα κ.α) και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ και παραστάσεις με συλλόγους 

παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα. 

Η κομπανία του Δημήτρη Κώτσικα αποτελείται από τους Δημήτρη Κώτσικα 

(Κλαρίνο), Ηλία Γάκο (Τραγούδι), Γιώργο Κώτσικα (Βιολί), Νικόλα Αγγελόπουλο 

(Λαούτο) και Θανάση Κώτσικα (Κρουστά). 

 

Ο  Γιώργος Κώτσικας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μουσικών 

Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιού στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής» με ειδίκευση στο Λαϊκό 

Βιολί. 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο βιολί σε ηλικία 6 ετών στο Αττικό Ωδείο  με δάσκαλο 

τον Βαγγέλη Δεσποτίδη, μελέτησε για 3 χρόνια μουσική δωματίου με τον  Παντελή 



Δεσποτίδη και πήρε το δίπλωμα του με βαθμό Άριστα  Παμψηφεί τον Ιανουάριο του 

2015. Ασχολείται συστηματικά με την διδασκαλία κλασσικής και παραδοσιακής 

μουσικής 

Από πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με την Ελληνική παραδοσιακή μουσική καθώς 

ο πατέρας του είναι δεξιοτέχνης του παραδοσιακού Κλαρίνου ενώ και οι δύο γονείς 

του δίδασκαν παραδοσιακό χορό. Παράλληλα με τις σπουδές του στην κλασσική 

μουσική διδάχτηκε την παραδοσιακή μουσική από τον πατέρα του Δημήτρη Κώτσικα 

και μελέτησε για 2 χρόνια τις τεχνοτροπίες του παραδοσιακού βιολιού δίπλα στον 

Στάθη Κουκουλάρη. 

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συναυλιών και μουσικοχορευτικών παραστάσεων 

παραδοσιακής μουσικής συνεργαζόμενος με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως οι : 

Νίκος Φιλιππίδης, Παναγιώτης Λάλεζας, Πετρολούκας Χαλκιάς, Αντώνης Κυρίτσης, 

Δημήτρης Κώτσικας, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος, Γιώργος Κοτσίνης κ.α.  καθώς και 

σε τηλεοπτικές εκπομπές της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης  (Αλάτι της Γης, 

Μένουμε Ελλάδα, Έχει Γούστο, Στην υγειά μας ρε παιδιά κ.α. ).  

Εκτός από την κλασσική και παραδοσιακή μουσική τα ενδιαφέροντα του 

περιλαμβάνουν πολλά ακόμη είδη όπως Latin, Jazz, Ελληνική έντεχνη, Ethnic, 

Ρεμπέτικα κ.α.  


