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ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 
Βιολί 

 
Ο Πέτρος Χρηστίδης γεννήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε µαθήµατα βιολιού µε 
τον Πολύβιο Κοιρανίδη στο Ωδείο του Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν συνέχισε τις 
σπουδές του στο Εθνικό Ωδείο µε καθηγητή τον Κωνσταντίνο Καβάκο. Αποφοίτησε 
από το Εθνικό Ωδείο µε το Δίπλωµα σολίστ το 2003 και βαθµό Άριστα. Στη 
συνέχεια έκανε µαθήµατα τελειοποίησης της τεχνικής του µε τους σολίστες Γιώργο 
Δεµερτζή στην Αθήνα και Αριάδνη Δασκαλάκη στην Κολωνία της Γερµανίας. Τον 
Μάιο του 2008 απέκτησε τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master of music από το 
Πανεπιστήµιο του Bowling Green State University των Ηνωµένων Πολιτειών (Ohio, 
USA) µε υποτροφία από το ίδιο το Πανεπιστήµιο και καθηγητή τον Vasile Beluska. 
Τον Αύγουστο του 2014 έγινε δεκτός στο διδακτορικό πρόγραµµα του Παν/µίου 

Louisiana State University των Ηνωµένων Πολιτειών, µε υποτροφία από το Πανεπιστήµιο, σαν βοηθός του 
καθηγητή Espen Lilleslatten. 
 
Έχει συµµετάσχει σε master classes και σεµινάρια στην Χαλκιδική, στην Κέρκυρα, στην Γερµανία και στις 
ΗΠΑ (Ohio, Louisiana) µε καθηγητές τους Csaba Erdelyi, Vasile Beluska Ariadni Daskalakis, Berent Kofker, 
Sherry Kloss, Mariusz Patrya και άλλους.  
 
Έχει δώσει ρεσιτάλ στην Ελλάδα, στην Αµερική και στην Γερµανία κι έχει συµµετάσχει σε σύνολα µουσικής 
δωµατίου αλλά και µεγαλύτερες ορχήστρες. Από τον Σεπτέµβριο µέχρι τον Δεκέµβρη του 2014 ήταν co-
concertmaster στην ορχήστρα δωµατίου Louisiana Sinfonietta, υπό την διεύθυνση του συνθέτη και µαέστρου κ. 
Ντίνου Κωνσταντινίδη. Τον Σεπτέµβριο του 2005 ερµήνευσε σε Α’ παγκόσµια εκτέλεση στην Αθήνα, το 
κοµµάτι για solo βιολί του Νορβηγού Aarnt Haakon Enessen, Sit Point and Echo.  
 
Τον Ιούνιο του 2012 απέκτησε το Δίπλωµα σύνθεσης µε καθηγητή τον Θοδωρή Μπρουτζάκη και βαθµό 
Άριστα, από το Φιλαρµονικό Ωδείο. Συνθέσεις του για βιολί και πιάνο έχουν παρουσιαστεί στο Τρίτο 
Πρόγραµµα σε ρεσιτάλ έργων µουσικής δωµατίου µε πιανίστα την Φαίη Ψυχοπαιδοπούλου και επιµέλεια του 
Εµµανουήλ Κουτσουρέλη. Επίσης είναι έκτακτο µέλος ορχηστρών όπως η Φιλαρµόνια ορχήστρα Αθηνών και η 
Camerata Europaea. Ο Πέτρος Χρηστίδης διδάσκει βιολί σε επιλεγµένο κύκλο µαθητών. Δραστηριοποιείται δε 
τόσο ως ερµηνευτής όσο και ως καθηγητής βιολιού. 
 


