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Συνθέτης 

 

 

Ο Παναγιώτης Λιαρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος Διδακτορικού 

Διπλώματος στη Σύνθεση από το Boston University (Η.Π.Α), όπου σπούδασε ως 

υπότροφος του ιδρύματος Fulbright κοντά στο Θόδωρο Αντωνίου και το Lukas Foss 

και αποφοίτησε λαμβάνοντας τιμητική διάκριση για εξαιρετική επίδοση στη 

Σύνθεση στα Ανώτερα Θεωρητικά. 
 

Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και σύνθεση 

στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης με το Χρήστο Σαμαρά. Είναι επίσης απόφοιτος του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.  
 

Οι συνθέσεις του περιλαμβάνουν έργα για σόλο όργανα, για σύνολα μουσικής 

δωματίου, καθώς και για ορχηστρικά σύνολα. ‘Εργα του έχουν εκτελεστεί και διακριθεί στις Η.Π.Α, στην Ελλάδα 

καθώς και σε άλλες Ευρωπαικές χώρες. Ανάμεσα στις διεθνείς διακρίσεις έργων του συμπεριλαμβάνεται και το 

πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης ALEA III (2002) για το έργο Orientations Beta για Μέτζο 

Σοπράνο και Ορχήστρα Δωματίου, και το δεύτερο βραβείο για το Κοντσέρτο για Φλάουτο και Ορχήστρα στο 

διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης Δημήτρη Μητρόπουλου (2005).  
 

Έργα του έχουν παραγγελθεί και εκτελεστεί από σημαντικά ορχηστρικά σύνολα και σύνολα μουσικής δωματίου 

στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Boston Pops Symphony Orchestra, Albany Symphony Orchestra, 

Alea III Contemporary Music Ensemble, Greek Ensemble for Contemporary Music, και άλλα. 
 

Το φθινόπωρο του 2018 απέσπασε νέα ακαδημαική υποτροφία από το ίδρυμα Fulbright δημιουργώντας 

ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη συλλογή και διάσωση της παραδοσιακής μουσικής της Αμοργού και των 

Μικρών Κυκλάδων. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Οπτικοακουστικού ψηφιακού αρχείου 

της Παραδοσιακής Μουσικής αυτών των νησιών.  Στο Αρχείο θα στεγαστούν σε μορφή ψηφιακών δεδομένων 

όλα τα είδη παραδοσιακής μουσικής των νησιών και θα είναι διαθέσιμα στην Ελληνική  και τη διεθνή κοινότητα 

για περαιτέρω μελέτη και έρευνα.  
 

 Ο κ. Λιαρόπουλος ζει στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι αναπληρωτής καθηγητής σύνθεσης στο 

Berklee College of Music και καθηγητής Πιάνου στο μουσικό τμήμα του University of Massachusetts Boston. 

Είναι επίσης ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Συνόλου Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ειδικεύεται στην 

κριτική ερμηνεία και εκτέλεση έντεχνης, αστικής και παραδοσιακής Ελληνικής μουσικής. 
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