
 

 

μέρος σε ένα Master class και να συνεχίσει της σπουδές της στα 

Μπίτολα (F.Y.R.O.M.).  

Το 1996 μεταγράφηκε με υποτροφία στη Ρουμανία όπου συνέχισε την 

αποπεράτωση των σπουδών της στην τάξη της καθηγήτριας  Κ. Στεπάνσκι. 

Στη συνέχεια πέρασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Μουσικής του  

Βουκουρεστίου στην τάξη της διακεκριμένης  καθηγήτριας D. Pavlovici 

(πιάνο) και των επίσης διακεκριμένων καθηγητριών A. Maier (μουσική 

δωματίου), S. Radu (μαθήματα συνοδείας). 

Το 2008, περιμένοντας την αναγνώριση διπλώματος του 

Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου, από το  Δ. Ο. Α. Τ. Α. Π., εγγράφεται 

στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη της  Ε. Μαυροδή, απ’ όπου   

αποκτά το δίπλωμα πιάνου με Άριστα παμψηφεί, Ά βραβείο και έπαινο 

για την εξαιρετική ερμηνεία. Έχει λάβει μέρος σε αρκετά Master class 

(B.Van Oort,  G.Otto, D.Wrightn, G.Kurzynski, H.Medjimorec, S.Constantin)  

και σε αρκετούς διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου και μουσικής  δωματίου 

σε διάφορες  χώρες της Ευρώπης.  

Επίσης έχει συμμετάσχει σε συναυλίες ως σολίστ, ως μέλος  

συγκροτημάτων  μουσικής δωματίου και ως συνοδός διαφόρων συνόλων 

και αρκετών καταξιωμένων μουσικών.  

Από το 2008 είναι μόνιμη πιανίστρια της γαλλόφωνης χορωδίας 

“CHoralia” και της ιταλικής χορωδίας “In Canto”. Από το 2010 είναι 

μαέστρος της χορωδίας “Θερμαϊκός” του  Ο. Σ. Ε. Θεσσαλονίκης. Από το 

2008  διδάσκει στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Το 2011- 2012 

δίδασκε στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης. Το 2012 συνεργάστηκε με την 

Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος  

παρουσιάζοντας την οπερέτα «Οι Κυρίες της Λαϊκής», του Ζακ Όφενμπαχ.   

Από το 2012 είναι ιδρυτικό μέλος του πολυφωνικού σχήματος « 

STRINGLESS - Vocal Group ». 

 Το τελευταίο διάστημα ετοιμάζεται για μια σειρά συναυλιών στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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J. S. Bach    Σονάτα αρ. 1 σε σολ ελάσσονα BWV 1001  

(1685 – 1750)       Adagio 

        Fuga (Allegro) 

        Siciliana 

        Presto 

 

N. Paganini   Καπρίτσιο αρ. 9 (Allegretto) σε μι μείζονα 

(1782 – 1840) 

 

 

W. A. Mozart   Κοντσέρτο αρ. 5 σε λα μείζονα KV 219 

(1756 – 1791)      Allegro aperto 

           

            

P. D. Sarasate   Gipsy Airs, Zigeunerweiner 

(1844 – 1908)      Moderato  

 

 

Διάλειμμα 

 

 

P. I. Tschaikowsky  Κοντσέρτο σε ρε μείζονα έργο 35 

(1840 – 1893)          Allegro moderato 

        Canzonetta (Andante) 

        Finale (Allegro vivacissimo) 

 

 

Συνοδεύει στο πιάνο η Ελιόνα - Ελένη Σινιάρη   

 

 

 

 

 

 

 

Ο Κυριάκος Πέτρου γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1993. Από το 2000 είναι 

μαθητής του ΩΝΑΦ. Άρχισε βιολί σε ηλικία 7 ετών. Τελείωσε τα 

υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα στο ΩΝΑΦ καθώς και τα 

υποχρεωτικά βιόλας, μουσικής δωματίου και πιάνου με άριστα, όπως και 

τις σπουδές του στο τμήμα βιολιού με καθηγήτρια την κα Ελένη Ντίνε, 

στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης και πήρε το πτυχίο του  με άριστα 

παμψηφεί και ειδικό έπαινο για την καλύτερη εκτέλεση έργων σε πτυχίο. 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο ΣΩΘ ήταν κονσερτίνο της 

ορχήστρας του. Τέλος Ιούνη δίνει εξετάσεις για το δίπλωμά του. Στο 

ΩΝΑΦ έκανε και μαθήματα φωνητικής με καθηγήτρια την κα Αντρέεα-

Μιρέλα Διδασκάλου. Έχει πάρει το α' βραβείο στο διαγωνισμό έντεχνου 

τραγουδιού το 2009 στα Γρεβενά.  

Όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει μέρος σε διάφορες συναυλίες του 

ΩΝΑΦ και του ΣΩΘ και συμμετείχε σε κάθε εμφάνιση του Ωδείου στα 

"Πρέσπεια", καθώς και σε κάθε συμμετοχή σε διαγωνισμό ή εκδηλώσεις 

της χορωδίας του ΩΝΑΦ.  

Από το 2013 συμμετέχει παίζοντας βιολί στο συγκρότημα “κόρε –

ύδρο”, το οποίο με την κυκλοφορία του 5ου άλμπουμ του έκανε 

συναυλίες παρουσιάζοντάς το σε μουσικές σκηνές στην Αθήνα. Πήρε 

μέρος σε όλες τις περιοδείες του συγκροτήματος, σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδας όταν αποχαιρετούσαν το κοινό τους ως “κόρε-ύδρο” και 

μετονομαζόταν το συγκρότημα σε “Παιδιά της παλαιότητας”. Τα 

τελευταία τρία χρόνια εμφανίζεται με το ακουστικό τρίο “Cicadas”.  

Αυτό τον καιρό βρίσκεται στη Βιέννη και φοιτά στο J.S.Bach 

conservatorio με καθηγητή τον κο Georg Hamann. 

Πήρε μέρος σε μουσικά σεμινάρια, όπως στη Bλάστη με καθηγητή τον 

κο Μίκη Μιχαηλίδη και τα τελευταία 6 χρόνια στην Αυστρία, στο 

INTERNATIONALE MUSIKTAGE BAD LEONFELDEN με καθηγητές τους κο 

Χρήστο Πολυζωίδη, Δημήτρη Πολυζωίδη και Elizabeth Baich-Polyzoides. 

 

 

Η Ελιόνα - Ελένη Σινιάρη γεννήθηκε το 1982 στην Κορυτσά και ξεκίνησε 

τα πρώτα της μαθήματα στο πιάνο σε ηλικία 6 ετών.  

Πολύ νωρίς οι καθηγητές της διέκριναν το ταλέντο της για μια καλή 

πορεία στις μουσικές σπουδές. 

   Το 1995 συμμετέχοντας στο 1ο Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στα 

Τίρανα, κέρδισε το 1ο βραβείο κάτι που της έδωσε το δικαίωμα να λάβει  


