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Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και κατάγεται από την Κέρκυρα. Είναι διπλωματούχος 
κλασικής σύνθεσης, ανώτερων θεωρητικών και σύνθεσης για το θέατρο και τον 
κινηματογράφο με υποτροφία. Επίσης είναι Δρ. Φιλοσοφίας (Αισθητική) του ΕΜΠ με 
υποτροφία, (ΣΕΜΦΕ, ΑΚΕΔ), μεταπτυχιακός αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, και πτυχιούχος της σχολής "Ανθρωπιστικών Σπουδών" του Ε.Α.Π. Έχει 
συνθέσει μουσική για περίπου 60 θεατρικές παραστάσεις (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
Εθνικό Θέατρο, Μιχάλης Κακογιάννης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.ά), 16 ταινίες μικρού και μεγάλου 
μήκους, ντοκιμαντέρ, animation, μουσική για εικαστικές εκθέσεις και ποιητικές συλλογές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει στο ενεργητικό του πάνω από 130 κυκλοφορημένα 
τραγούδια καθώς και ορχηστρική μουσική. Έχει τιμηθεί με 4 πρώτα Πανελλήνια βραβεία για 
μουσική ταινιών, 6 διεθνή Αwards για μουσική σε εικόνα, Βραβείο Unesco για θεατρική 
μουσική και Τιμητικό Έπαινο για μελοποίηση ποίησης από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Έχει δώσει σειρές διαλέξεων και επικουρική διδασκαλία στο ΕΜΠ, δίδαξε το ΕΚΠΑ. 
(Μουσικών σπουδών και Θεατρολογία), ενώ το 2017-2018 δίδαξε στο Μεταπτυχιακό του 
ΜΙΘΕ (Φιλοσοφία και Αισθητική της Μουσικής). Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Το μαύρο 
αλφαβητάρι της μουσικής» (Κουίντα, 2016) και «Λόγια σε αχνό πορτοκαλί» (Δρόμων, 2017).  

Filippos Peristeris was born in Athens. He studied piano, accordion and organ and he also 
holds diplomas in harmony, counterpoint, fugue, classical composition and music composition 
for film and theatre. He studied cultural sciences (Hellenic Open University), he is a master 
student in architecture (National Technical University of Athens) and Dr. of N.T.U.A in 
philosophy (aesthetics). He has composed symphonic music for small and large orchestral 
ensembles and original scores for more than 60 theatre performances, 16 feature and short 
films and more than 100 recorded songs. He has been awarded four national and six 
international prizes for film composing. He taught undergraduate and graduate courses at 
NTUA and UOA as assistant several times. Essays have been published in books and magazines  
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“Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ – O ΥΜΝΩΔΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” 

Θεατρική παράσταση του Γ. Χαλιακόπουλου με μουσική και ποίηση 

Μουσική Ενορχήστρωση: Φίλιππος Περιστέρης 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  

“C.P. ΚΑVAFY – THE POET OF ALEXANDRIA” 

Theater music and poetry performance (G. Haliakopoulos)  

Composition – Arrangment: Filippos Peristeris 

Athens Concert Hall 

 

  

“ΕΠΥΛΛΙΑ” 

Δίσκος ακτίνας (17 μελοποιημένα ποιήματα)  

Μουσική Ενορχήστρωση: Φίλιππος Περιστέρης  

“EPYLLIA” 

Compact Disk (17 songs (Greek poetry}) 

Composition – Arrangment: Filippos Peristeris 

 



 

“ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΥΓΗΣ” 

Δίσκος ακτίνας (10 ορχηστρικά κομμάτια)  

Μουσική Ενορχήστρωση: Φίλιππος Περιστέρης  

“ΜΙND TRAVEL” 

Compact Disk (10 instrumental tracks) 

Composition – Arrangment: Filippos Peristeris 

 


