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Ταλαντούχος και επαγγελματίας κομμωτής που έχει εργαστεί για 27 χρόνια στο 
χώρο. Στο ξεκίνημά του δούλεψε ως τεχνικός μέσα σε εταιρεία με βαφές, που 
σημαίνει ότι μάθαινε πρώτος τις πληροφορίες για τις τεχνικές, τα χρωματολόγια 
και τις μετέφερε μετέπειτα στους υπόλοιπους κομμωτές. Στη συνέχεια μπήκε στον 
κόσμο της μόδας όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια δημιουργώντας τα πιο 

καλλιτεχνικά εξώφυλλα και editorials σε περιοδικά.  

Ακολούθησε η συμμετοχή του σε πολλά projects στην τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο. Πάνω από 10 χρόνια αποτελεί τον αποκλειστικό Hair Expert για 

την L’Oréal Paris στην Ελλάδα. 

Γνωρίζει τις τάσεις του κλάδου και ο ίδιος πολύ συχνά δημιουργεί τις νέες τάσεις 
εφόσον διατηρεί και μια λίστα πελατών υψηλού επιπέδου με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις, μερικοί από τους οποίους ήταν πελάτες για όλη τη διάρκεια της 

καριέρας του. 

Ιδιαίτερα ειδικευμένος σε διάφορες τεχνικές χρώματος και στυλ που ταιριάζουν 
σε άτομα όλων των ηλικιών και τύπων μαλλιών. 

Δημιουργικό άτομο με πραγματικό πάθος για να κάνει τους ανθρώπους να 
αισθάνονται όμορφα μέσα από τα χρώματα που δημιουργεί.  

«Η αισθητική για εμένα είναι το παν και φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με τα 
μαλλιά. Έχει να κάνει με οτιδήποτε υπάρχει γύρω σου. Από την αρχιτεκτονική και 
τη ζωγραφική, μέχρι οποιαδήποτε άλλη τέχνη υπάρχει και εξελίσσεται. Υπάρχουν 
πολλά πράγματα που πρέπει να παρακολουθείς για να είσαι σωστός 
επαγγελματίας κομμωτής. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα σεμινάρια που 
παρακολουθείς, γιατί όπως συνηθίζω να λέω: «την τεχνική μπορείς να την 
αγοράσεις, το συναίσθημα δεν μπορείς να το αγοράσεις πουθενά». Φυσικά και 
έχει τεράστια σημασία να είσαι τεχνικά καταρτισμένος, όμως εκεί χρειάζεται να 
κάνεις και την ανατροπή. Θα πρέπει κατ’εμέ να παρακολουθείς κάθε μορφή 

τέχνης για να πας ένα βήμα παραπέρα».  

Μετά από την πολυετή του εμπειρία σε γνωστά hair salons έχει πια ανοίξει το δικό 
του χώρο. 
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«Είναι ένας εικαστικός χώρος στον οποίο έχω βάλει μέσα έργα τέχνης και παίζει 
κλασική μουσική. Προσπαθώ να περάσω ένα μήνυμα: ότι η ομορφιά θέλει ηρεμία 
και δε χρειάζεται πάντα να είναι ένα πάρτι γεμάτο φωνές και πανικό. Οι 
πληροφορίες μπορούν να περαστούν και ήσυχα και πραγματικά αυτή η ηρεμία μας 
βοηθά όλους να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας.» 


