
Χριστίνα Σιδηροπούλου βιογραφικό  
 

Γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Μaster of Music 

του London College of Music του Πανεπιστημίου Τhames Valley με ειδικεύσεις Πιάνο, 

τάξεις Ι. Kennaway και R. Terroni, Μουσική Δωματίου, Συνοδεία, Ανάλυση, Μουσική 

του 20ου αιώνα υπό τον P. Mead και διατριβή στην Ψυχολογία της Μουσικής 

Εκτέλεσης, Διπλώματος Licentiateship in Piano Performance του ΤVU, Διπλώματος 

Πιάνου με Άριστα και Βραβείο, τάξη Π. Δημητριάδη από το Σύγχρονο Ωδείο 

Θεσσαλονίκης, Πτυχίων Ανώτερων Θεωρητικών και Πτυχιούχος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

Συμμετείχε ενεργά σε σειρά σεμιναρίων ερμηνείας, μουσικής δωματίου, συνοδείας και 

διδασκαλίας πιάνου υπό τους M. Tirimo, R. Terroni, B. Morrison, J. F. Osorio, R. 

Markson, D. Ellman, Δ. Ευνουχίδου, Γ. Χατζηνίκο.  

Την καλλιτεχνική της δραστηριότητα συνθέτουν ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής 

δωματίου, συνοδείες και διευθύνσεις χορωδιών με συμμετοχές σε φεστιβάλ στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως ντούο με τον Δ. Δελφινόπουλο έχουν παρουσιάσει υπό 

τους τίτλους Εθνο-τοπία και Εθνο-ιχνηλασίες ερανίσματα της ανίχνευσης του διεθνούς 

ρεπερτορίου έργων για βιόλα και πιάνο, στα οποία το παραδοσιακό παρελθόν 

εθνοτήτων συνυφαίνεται με το διαχρονικό παρόν. Είναι ιδρυτικό μέλος του quintetto 

contraVento και του quartetto contraVento crossOver.  

Επί σειρά ετών συνάρμοσε τη διδασκαλία στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση και 

των τριών βαθμίδων με την επιστημονική έρευνα με δημοσιεύσεις για την ερμηνεία, 

τη διδασκαλία, την ψυχολογία της μουσικής, την οργάνωση και δομή των 

εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στην Ελλάδα καθώς και τη μελέτη, παρουσίαση 

και προαγωγή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας με πρώτες εκτελέσεις 

και ηχογραφήσεις.  

Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται το έργο Moments σε Α΄εκτέλεση του Ι.Βαλέτ, 

CD Contra-pedal, Contemporary Piano, Irida Classical, Τα ανέκδοτα έργα των Ελλήνων 

συνθετών για κοντραμπάσο και πιάνο στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, Δ. Δ. του Ε. Πολίτη, 

η Κριτική έκδοση με ηχογράφηση των Πολίτη – Σιδηροπούλου του Γ. Σαχινίδης (1915-

1990):Κονσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα, op.26, Μεταγραφή για κοντραμπάσο 

και πιάνο, Edition Orpheus, καθώς και τα Ιστορικά και Ερμηνευτικά Στοιχεία για τις 32 

Σονάτες για Πιάνο του L. v. Beethoven, των εκδόσεων Μ. Μ. Μ.  Είναι διδάσκουσα 

πιάνου ως τακτικό μέλος Ε.Ε.Π και Υ.Δ. στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

 


