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Μουσικοί Κ.Ο.Θ. 
Α’ Βιολιά (Εξάρχοντες) Σ. Παπάνας, Α. Σουσάμογλου / (Κορ. Α) Γ. Πετρόπουλος, Θ. Πατσαλίδης / (Tutti) 
Ε. Παπαδημήτρης, Ε. Δελφινοπούλου, Κ. Αρχοντής, Γ. Κανδυλίδης, Γ. Παπά, Μ. Σπανού, Ε. Ταλακούδη, Χ. 
Λαζαρίδου, Γ. Γαρυφαλλάς, Έ. Λάππας, Σ. Κακάμπουρας, Κ. Καμπάνταης, Κ. Παυλάκος /   Β’ Βιολιά (Κορ. Α) 
Α. Τζίμα, Α. Παπανικολάου / (Κορ. Β) Α. Τζιαφέρης, Ν.Μπόγκοραντ / (Tutti) Μ. Τοπτσίδης, Θ. Θεοδωρίδης, Δ. 
Παπαστεργίου, I. Both, Ε. Κουζώφ, Π. Μυλαράκη, Ε. Αδαμόπουλος, Μ. Εκλεκτού, Γ. Κουγιουμτζόγλου, Μ. Μι-
χαηλίδης, Ί. Σελαλμαζίδης, Ί. Συμονίδου, Α. Μισυρλή, Ν. Τσανακάς, Ι. Τοπούρια /    Βιόλες (Κορ. Α) Ν. Νικολα-
ΐδης, Χ. Σειρά / (Κορ. Β) Α. Πορίχης, Α. Βόλτση / (Tutti) Φ. Ποπίκα, Ε. Παραλίκα, Χ. Βλάχος, Κ. Μητροπούλου, 
Β. Θεοδωρίδου, Δ. Δελφινόπουλος, Ρ. Τερζιάν, Δ. Φωτιάδης, Π. Μεταξάς, Θ. Σουργκούνης /   Βιολοντσέλα 
(Κορ. Α) Β. Σαΐτης, Α. Χανδράκης, Ν. Γκουντίμοβ /  (Κορ. Β) Λ. Μανώλα / (Tutti) Β. Δάβαρης, Δ. Πολυζωίδης, 
Γ. Στέφος, Χ. Γρίμπας, Μ. Ανισέγκου, Δ. Αλεξάνδρου, Ι. Κανάτσου, Ζ. Στέπιτς /   Κοντραμπάσα (Κορ. Α)  Χ. 
Χειμαριός / (Κορ. Β) Γ. Χατζής, Η. Σουμελίδης / (Tutti) Ε. Μπουλασίκη, Ε. Παντελίδου, Μ. Σαπουντζής, Γ. 
Πολυχρονιάδης, /   Φλάουτα (Κορ. Α) Ν. Δημόπουλος, Ό. Γκόγκας / (Κορ. Β) Γ. Ανισέγκος, Μ. Χατζή / (Tutti) 
Ν. Κουκής /    Όμποε (Κορ. Α)  Δ. Καλπαξίδης, Δ. Κίτσος / (Κορ. Β) Γ. Τσόγιας-Ραζάκοβ, Π. Κουγιουμτζόγλου / 
Κλαρινέτα (Κορ. Α) Κ. Παπαδόπουλος, Χ. Γραονίδης / (Κορ. Β) Α. Σταυρίδης, Α. Μιχαηλίδης / (Tutti) Β. Καρα-
τζίβας / Φαγκότα (Κορ. Α)  Γ. Πολίτης, Κ. Βαβάλας / (Κορ. Β) Μ. Πουλιούδη / (Tutti) Μ. Ηλιοπούλου /   Κόρνα 
(Κορ. Α) Τ. Ελευθεριάδης, T. Παπαδόπουλος / (Κορ. Β) Β. Βραδέλης, Π. Φεϊζός / (Tutti) Δ. Δεσποτόπουλος, Ε. 
Γκρούνης /   Τρομπέτες (Κορ. Α) Σ. Παπαδόπουλος, Γ. Νέτσκας / (Κορ. Β) Γ. Λασκαρίδης / (Tutti) Δ. Κουρατζί-
νος /   Τρομπόνια (Κορ. Α)  Φ. Στεφανίδης, Α. Ντώνες / (Κορ. Β) Φ. Δράκος, Γ. Κόκκορας / (Tutti) Ε. Μπαλτάς / 
Τούμπα (Κορ. Β) Π. Γεωργιάδης /   Τύμπανα (Κορ. Α) Δ. Βίττης, Β. Αφανάσιεβ /   Κρουστά / (Tutti) Ε. Αγγου-
ριδάκης, Ν. Μιχαηλίδου /   Άρπα  (Κορ. Α) Κ. Γίμα / Πιάνο (Κορ. Α)  Μ. Λιακοπούλου 

Έφορος Κ.Ο.Θ.: Α.Χανδράκης   /   Αν. Έφορος Κ.Ο.Θ.: Δ. Φωτιάδης

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Ο.Θ.
Μ. Νιμπή (Γραμματεία), Μ. Παπακωνσταντίνου (Γραμματεία Καλλ. Διεύθυνσης - Εκπαιδευτικά Προγ/τα), 
Φ. Χατζησίμου (Υλοποίηση Καλλ. Προγραμματισμού), Ν. Κυριακού (Προβολή & Επικοινωνία), 
Θ. Καραμανίδου (Μουσική Βιβλιοθήκη - Αρχείο), Μ. Αδάμος, Έ. Τερζή (Λογιστήριο), Π. Γιάντσης, 
Γ. Νιμπής (Φροντιστές), Ν.Κάκογλου (Κλητήρας), Έ. Παράσχου (Ταμείο)

Δημήτρης Πακσόγλου
Τενόρος

Ο τενόρος Δημήτρης Πακσόγλου γεννήθηκε στον 
Πειραιά. Είναι απόφοιτος του Ωδείου Athenaeum 
(τάξεις Κώστα Πασχάλη και Marina Krilovici), καθώς 
και της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης “Βεάκη”.
Έκανε το ντεμπούτο του στην όπερα με τον ρόλο του 
'Creonte' από την όπερα Edipo Re του Leoncavallo, 
σε μια παραγωγή της Όπερας Θεσσαλονίκης. Έχει 
κερδίσει Α' Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Κλασικού 
Τραγουδιού στην Αθήνα (Σ.Η.Μ.Μ.Ο.) και Β' Βραβείο 
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Διακρίθηκε 
επίσης στους Διεθνείς Διαγωνισμούς “Maria Callas” και 
“Elena Obraztsova”.
Πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση εκτός 
Ελλάδας ερμηνεύοντας με μεγάλη επιτυχία 'Don José' 
από την Carmen του Bizet στο Μπάρι της Ιταλίας. Τον 
Οκτώβριο του 2010 τραγούδησε 'Radamès'/Aida του 
Verdi στο Stade de France του Παρισιού. Ερμήνευσε 
διπλό ρόλο στην πρώτη ευρωπαϊκή παρουσίαση της 
όπερας του M. Weinberg, The Portrait, που ανέβηκε 
στην Opéra National de Lorraine à Nancy και τον Ιούλιο 
του 2011 έκλεισε ως guest το Φεστιβάλ της Γαλλικής 
Ραδιοφωνίας συνοδευόμενος από την ομώνυμη Ορ-
χήστρα, στην Place de l'Europe του Montpellier.
Έκανε το ντεμπούτο ως 'Turiddu'/Cavalleria Rusticana 
του Mascagni και ως 'Araquil'/La Navarraise του 
Massenet στην Opéra Théâtre de Saint-Etienne της 
Γαλλίας.
Τη σαιζόν 2011-2012 κλήθηκε από την Ε.Λ.Σ. να 
ερμηνεύσει ρόλους όπως ο 'Gustavo' από το Un Ballo 
in Maschera του Verdi και ο 'Danilo' από την οπερέτα Η 
Εύθυμη Χήρα του Lehár.
Ακολούθησαν ρόλοι όπως αυτοί του 'Des Grieux'Manon 
Lescaut (Puccini), του 'Alfredo'/La Traviata (Verdi), για 
δεύτερη φορά του 'Turiddu'/Cavalleria Rusticana, του 
'Macduff'/Macbeth (Verdi) και του 'Eisenstein'/Die 
Fledermaus (J. Strauss).
Από το 2012 ανήκει στο μόνιμο δυναμικό της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής.

Wolfgang Schröder
bioλι

“…ο εξαιρετικός νεαρός βιολονίστας Wolfgang Schröder…”  
    The Strad
“… η γοητευτικά υψηλή ποιότητα του βιολιού του Wolfgang Schröder…” 
    The Strad

Γεννημένος μέσα σε μία οικογένεια του γερμανικού νότου, οι 
πρώτες σπουδές του Wolfgang Schröder άρχισαν με τους γο-
νείς του. Σε νεαρή ηλικία είχε δασκάλα την Ana Chumachenko, 
η οποία έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ταλέ-
ντου του στο βιολί.
Σε ηλικία 17 μόλις ετών, κέρδισε το πρώτο βραβείο στον 
γερμανικό διαγωνισμό Jugend Musiziert (Οι Νέοι Δημιουρ-
γούν Μουσική) και ως επακόλουθο μία υποτροφία στην 
International Menuhin Music Academy (IMMA). Εμφανίστη-
κε δίπλα στους Yehudi Menuhin και Alberto Lysy, και ως σο-
λίστ και ως μέλος σχήματος μουσικής δωματίου, σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες, στη Ν. Αμερική και αλλού.
Μετά την αποφοίτησή του από την ΙΜΜΑ, συνέχισε τις 
σπουδές του στο Mozarteum University of Music του Σάλ-
τσμπουργκ με τον καθηγητή Sandor Vegh και αργότερα στο 
Mannes School of Music της Νέας Υόρκης με τον καθηγητή 
Aaron Rosand.
Η σόλο καριέρα του Wolfgang Schröder περιλαμβάνει εμ-
φανίσεις με τις Bavarian Chamber Philharmonic, Munich 
Philharmonic, Stuttgart Philharmonic Orchestra, Czech 
Symphony Orchestra, Talich Chamber Orchestra,  Polish 
Chamber Philharmonic, Kammerorchester Basel, Rubinstein 
Phil harmony Lodz, Salzburg Chamber Philharmonic κτλ. 
Υπήρξε επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής της European 
Community Chamber Orchestra (ECCO) την περίοδο 1993-
1995 πραγματοποιώντας με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία περι-
οδείες παγκοσμίως.  
Έχει συνεργαστεί με μαέστρους όπως οι Vladimir Ashkenazy, 
Andrey Boreyko, Daniel Raiskin, Simon Gaudenz κ.α..
Ως σολίστ και μουσικός δωματίου ο Wolfgang Schröder έ-
χει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες αίθουσες πολεων όπως, Βε-
ρολίνο, Άμστερνταμ, Βιέννη, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα και 
Μπουένος Άιρες.
Από το 1998 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Camerata 
Stuttgart. Στις εμφανίσεις με την Καμεράτα της Στουτγάρδης 
περιλαμβάνονται εμφανίσεις σε αναγνωρισμένου κύρους αί-
θουσες συναυλιών, όπως το Concertgebouw του Άμστερ-
νταμ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Liederhalle της Στουτ-
γάρδης. και το Opera House του Ντόρτμουντ.
Ο Wolfgang Schröder έχει ηχογραφήσεις για τις εταιρείες 
MDG, Divox, Ars Production, Thorofon, Symicon και CPO. Ένα 
CD του με όλες τις σονάτες για βιολί του Eugene Ysaye συμπε-
ριλήφθηκε στο Hook  Records το 2015. 
Από το 2005 είναι εξάρχων βιολιστής της Συμφωνικής Ορχή-
στρας Κύπρου. 

Άκης Λαλούσης
Βαρύτονος

Ο βαρύτονος Άκης Λαλούσης γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε Μονωδία και Μελοδραματική στο Κρατικό 
Ωδείο Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε το 1999 τάξη Κα-
τερίνας Καρατζά. Το 2002 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών στη Νέα Υόρκη (Juilliard School 
of Music - Manhattan School of Music), με υποτροφία 
του ιδρύματος «Ωνάση».
Συμμετείχε σε σεμινάρια  των Gabriella Ravazzi, Ulrich 
Rademacher, καθώς και των καθηγητών του μεταπτυ-
χιακού του, Spiro Malas και Marlena Malas στη Νέα Υ-
όρκη (Chautaqua School of Music) .
To 1996 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό «Φ. 
Νάκας» στη Θεσσαλονίκη, την ίδια χρονιά εκπροσώπη-
σε την Ελλάδα στη συνάντηση των Ωδείων της Μεσο-
γείου (E.C.U.M.) στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Συμμετείχε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όπερες 
των Salieri, Purcel, Pergolesi, Μonteverdi, Donizetti, 
Menotti, Britten, Mozart, Puccini, Bizet, Beethoven, Τσα-
λαχούρη, Ντάρλα, Καλομοίρη, Μartinu, Rossini, Verdi, 
Saint Saëns, Janáček και σε οπερέτες των J. Strauss και 
Lehart.
Το ρεπερτόριό του επεκτείνεται και σε έργα θρησκευ-
τικής μουσικής, όπως ορατόρια, λειτουργίες,  ρέκβιεμ, 
καντάτες.
Επίσης έχει ερμηνεύσει κύκλους τραγουδιών, κάποιους 
σε παγκόσμια πρώτη, των Δ. Λιάλιου, D. Blake, Α. Κουνά-
δη, Α. Μουρτζόπουλου, Γ. Κουρουπού, Μ. Θεοδωράκη, 
Μ. Χατζιδάκι, G. Mahler, F.Schubert.
Έχει συνεργαστεί με πολλές ορχήστρες και έχει συμμε-
τάσχει σε συναυλίες και παραγωγές όπερας στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό.
Από τις αρχές του 2015 είναι καθηγητής της Σχολής Με-
λοδραματικής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

www.akislalousis.com

Martin Lebel
διεύθυνση ορχήστρας

Ο Martin Lebel ήταν ο πρώτος Γάλλος μαέστρος που 
κέρδισε πρώτο βραβείο διεύθυνσης ορχήστρας στον 
Intenational ‘Prokofiev’ Competition της Αγίας Πετρού-
πολης (2003). Ως αποτέλεσμα αυτής της επιτυχίας προ-
σκλήθηκε επανειλλημένα να διευθύνει την St Petersburg 
Philharmonic Orchestra.
Ο Martin Lebel διορίστηκε Μουσικός Διευθυντής στη 
Filarmonia de Montevideo από τον Σεπτέμβριο του 2013 
έως το 2016, ενώ έχει επίσης προσκληθεί να συνεχίσει 
στο πόστο του Μουσικού Διευθυντή της Karlovy Vary 
Orchestra στη Τσεχία, μία θέση που είχε υπηρετήσει α-
πό το 2009 έως το 2016. Έχει γίνει επίτιμος πολίτης του 
Karlovy Vary το 2014, ενώ είναι ουσιαστικά ο Επίτιμος Δι-
ευθυντής της παραπάνω ορχήστρας.
Από το 2003, έχει διευθύνει πολλές γαλλικές και ξένες 
ορχήστρες, όπως οι Orchestre National du Capitole της 
Τουλούζης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαιντ Ετιέν, η 
Ορχήστρα της Βρετάνης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της 
Αικατερινούπολης, η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πρά-
γας, η Metropolitan Orchestra της Λισσαβώνας, η Συμ-
φωνική Ορχήστρα του Porto Alegre, η Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης και άλλες.
Ο Martin Lebel είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μαέ-
στρος, και στο εσωτερικό της Γαλλίας και εκτός συνόρων, 
με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο συμφωνικό ρεπερτό-
ριο, αλλά και μεγάλη εμπειρία στο οπερατικό ρεπερτό-
ριο.
Ως πιανίστας και τσελίστας, ο Martin Lebel έχει λάβει τέσ-
σερα διαφορετικά βραβεία στο Conservatoire National 
Supérieur de Musique των Παρισίων: στη φούγκα, τη 
αντίστιξη, την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχή-
στρας. 
Το 1998 κέρδισε στο Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορ-
χήστρας ‘Δημήτρης Μητρόπουλος', στην Αθήνα. Πριν α-
πό το συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε τελειοποιήσει την 
τεχνική του στο Tanglewood, όπου επιλέχτηκε από τον 
Séiji Osawa να διευθύνει κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
Έχει επίσης υπάρξει βοηθός του James Conlon σε διά-
φορες παραγωγές με την Köln Gürtznich-Orchester και 
με την Όπερα της Βαστίλλης. Επιπλέον, έχει διευθύνει σε 
Νανσί, Αβινιόν, Σαβοΐα και 40 συναυλίες με την ορχήστρα 
της Βρετάνης, ως συνεργαζόμενος νέος μαέστρος τη σε-
ζόν 1996-97.
Ο Martin Lebel έχει συνεργαστεί με διάφορους σο-
λίστ, όπως οι Brigitte Engerer, Nicolai Lugansky, Kun 
Woo Paik, Bruno Rigutto, Alexandre Mogilevsky, Daniel 
Pollak, Cédric Tiebergin, Vanessa Wagner, Jean-Frédéric 
Neuburger, Daniel Raiskin, Emmanuelle Bertrand, Francis 
Pierre και Guy Touvron.

Επιμέλεια εντύπου - κείμενα: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός: Fast Forward

Εκτύπωση: Σχήμα & Χρώμα

Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των έξι ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Η Κ.Ο.Θ. επιχορηγείται και εποπτεύεται 
από το Υ.ΠΟ.A.

www.tsso.gr

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία έργα της 
χρυσής περιόδου της τσέχικης μουσικής, των δύο επι-
φανέστερων συνθετών αυτής της σχολής. Ο Μπέντριχ 
Σμέτανα ονομάστηκε δικαίως ‘Πατέρας’  της σύγχρο-
νης τσεχικής μουσικής, ενώ ο Αντονίν Ντβόρζακ ήταν 
αυτός που αξιοποίησε πλήρως το ρυθμικό και μελωδι-
κό πλούτο της παραδοσιακής μουσικής της πατρίδας 
του και ανέδειξε έτσι τον έμφυτο λυρισμό της.

Bedřich Smetana (1824-1884): 
Εισαγωγή από την όπερα ‘Που-
λημένη Μνηστή’ 

Ο Μπέντριχ Σμέτανα θεωρείται ο ιδρυ-
τής της σύγχρονης τσεχικής μουσικής 
σχολής. Υπερασπίστηκε με πάθος τον 
αγώνα των συμπατριωτών του για ανε-
ξαρτησία από την αυστριακή κατοχή. 
Η ολική απώλεια της ακοής του μετά 
από ένα ατύχημα τον οδήγησε σε νευ-
ρική κατάπτωση που κατέληξε στον 
εγκλεισμό του σε άσυλο φρενοβλαβών, 
μέχρι το τέλος της ζωής του. Η όπερα 
«Πουλημένη Μνηστή» αποτελεί το αρι-
στούργημά του και έχει χαρακτηριστεί 
ως ο τσεχικός εθνικός ύμνος. Ο Σμέτανα 
διηγείται με μία ακαταμάχητη μουσική 
εφευρετικότητα τη σπαρταριστή ιστορία 
περιγράφοντας με έκδηλη τρυφερότητα 
τους ήρωές της. Η υπόθεση εκτυλίσσεται 
σε ένα χωριό της Βοημίας στα μέσα του 
19ου αιώνα και αναφέρεται στο δρά-
μα της φτωχής Μαρένκα, που πιέζεται 
από τον πατέρα της να παντρευτεί τον 
τραυλό Βάτσεκ, γιο του πλούσιου γαιο-
κτήμονα της περιοχής Μίσα. Η Μαρένκα 
όμως έχει μάτια μόνο για τον Γιένικ, έναν 
μυστηριώδη ξένο με άγνωστη κατα-
γωγή. Ο Γιένικ υποκύπτει φαινομενικά 
στην πίεση του προξενητή και ξεπουλάει 
την αγάπη της έναντι αμοιβής, με μόνο 
όρο αυτή να παντρευτεί έναν από τους 
γιους του πλούσιου γαιοκτήμονα. Στο 
τέλος αποκαλύπτεται ότι ο Γιένικ είναι ο 
ξενιτεμένος γιος του Μίσα και το ζευγάρι 
καταλήγει μαζί. Ο Σμέτανα σκόπευε να 
δημιουργήσει μία τσέχικη όπερα εφά-
μιλλη των καθιερωμένων ευρωπαϊκών 
σχολών και τα κατάφερε θαυμάσια, δε-
δομένης της καθολικής της αναγνώρι-
σης παγκοσμίως. Η Εισαγωγή της όπερας 
μεταφέρει όλη τη φρεσκάδα, το μπρίο 
και το χιουμοριστικό πνεύμα του έργου 
και παρασύρει με την ορμητικότητά της.

Antonín Dvořák (1841-1904): 
Κοντσέρτο για βιολί σε λα ελάσ-
σονα, έργο 53 

Ι. Αllegro ma non troppo   ΙΙ. Adagio ma 
non troppo   ΙΙΙ. Finale: Allegro giocoso, ma 
non troppo

Γραμμένο το 1879, το ‘Κοντσέρτο για βιο-
λί σε λα ελάσσονα, έργο 53’ του Ντβόρ-
ζακ προέκυψε από το θαυμασμό του δη-
μιουργού του για τον διάσημο Ούγγρο 
βιολονίστα Γιόζεφ Γιόακιμ. Παράλληλα 
ήταν μία ευκαιρία για τον ανερχόμενο 
εκείνη την εποχή συνθέτη να καθιερω-
θεί στα μουσικά πράγματα της Βιέννης 
γράφοντας για τον δεξιοτέχνη που θε-
μελίωσε τη σύγχρονη τεχνική στο βιολί. 
Ο Γιόακιμ από την πλευρά του ενδια-
φέρθηκε να δοκιμάσει ένα έργο του τα-
λαντούχου Τσέχου που είχε κερδίσει την 
εύνοια του φίλου του Μπραμς. Παρόλη 
όμως την αρχική θετική διάθεση των 
δύο πλευρών και την επί τριετία υποχω-
ρητικότητα του συνθέτη στις υποδείξεις 
του σολίστα για αναθεωρήσεις στο έργο, 
ο Γιόακιμ βρίσκοντας διάφορες προφά-
σεις δεν το εκτέλεσε ποτέ. Πιθανόν, ως 

θερμός υπέρμαχος του κλασικισμού, δεν 
μπόρεσε ποτέ να αποδεχθεί τις πινελιές 
μοντερνισμού στη γραφή του Ντβόρζακ, 
πόσο μάλλον όταν ένα μόλις χρόνο πριν 
είχε βοηθήσει τον Μπραμς να γράψει το 
αριστουργηματικό του αντίστοιχο κο-
ντσέρτο ως προμετωπίδα των αξιών του 
κλασικισμού. Ίσως πάλι δεν ξεπέρασε 
ποτέ το στερεότυπο για τους Τσέχους 
δημιουργούς, που θεωρούνταν παρακα-
τιανοί στην πρωτεύουσα της αυτοκρατο-
ρίας ή απλά ήταν πλέον αρκετά μεγάλος 
για να δοκιμάζει καινούρια πράγματα. 
Όλα αυτά δεν εμπόδισαν βεβαίως άλ-
λους σπουδαίους βιολονίστες του 19ου 
αιώνα, όπως ο Τσέχος František Ondříček 
που το πρωτόπαιξε, να το επιλέγουν συ-
χνά και να το καθιερώσουν σύντομα ως 
ένα από τα δημοφιλέστερα του σχετικού 
ρεπερτορίου. Το έργο έχει πλούσια λαο-
γραφικά μελωδικά στοιχεία και εκπέμπει 
μία έντονη θετικότητα. Κινείται στην πα-
ραδοσιακή μορφή των τριών μερών, με 
το αργό και λυρικό μέρος να παρεμβάλ-
λεται μεταξύ των δύο γρηγορότερων. 
Ξεγλιστρά όμως από τα παραδοσιακά 
πρότυπα στο θέμα της σύνδεσης των 
δύο πρώτων μερών, στην έλλειψη της 
παραδοσιακής σόλο καντέντσας, αλλά 
και στα περιθώρια που δίνει στη φαντα-
σία να περιπλανιέται ελεύθερα, με όχημα 
μία γλυκόπικρη μελωδία του βιολιού, 
όπως συμβαίνει στο εκφραστικό πρώτο 
μέρος. Μετά από την περιπλάνηση του 
νου το έργο ρέει σταδιακά προς το λυ-
ρικό δεύτερο μέρος, όπου η μελωδική 
επινοητικότητα του συνθέτη βρίσκεται 
στα καλύτερά της. Το συναρπαστικό φι-
νάλε σκορπίζει θετική ενέργεια με φρε-
νήρη ρυθμό, καθώς είναι εμπνευσμένο 
από έναν παραδοσιακό χορό της τσεχι-
κής υπαίθρου. Στο σύνολό του το έργο 
αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα 
της λεγόμενης ‘Σλαβικής περιόδου’ του 
Ντβόρζακ.

Antonín Dvořák (1841-1904): 
Συμφωνία αρ. 9 σε μι ελάσσονα, 
έργο 95 (“του Νέου Κόσμου”)

I. Adagio - Allegro molto   II. Largo   III. 
Scherzo - Molto vivace   IV. Allegro con 
fuoco

Η ‘Συμφωνία του Νέου Κόσμου’ αποτελεί 
μία αποτύπωση των εντυπώσεων του 
Ντβόρζακ από τη ζωή του στην Αμερική, 
όταν μετακόμισε εκεί τον Σεπτέμβρη του 
1892 για να αναλάβει τη διεύθυνση του 
Εθνικού Ωδείου της Νέας Υόρκης. Ο συν-
θέτης χτίζει ένα εντυπωσιακό πολυεθνι-
κό συμφωνικό οικοδόμημα παίρνοντας 
πρώτη ύλη από νέγρικα τραγούδια και 
ινδιάνικους χορούς, που τα αναμειγνύει 
με λαϊκές μελωδίες από όλη την Ευρώπη. 
Χρησιμοποιώντας όλο αυτό τον αξιόλο-
γο, αλλά και παράταιρο συνάμα πλούτο 
θεμάτων, τον αναπτύσσει ιδιοφυώς με 
όλα τα σύγχρονά του μέσα της ορχηστρι-
κής τέχνης, με το αποτέλεσμα να είναι 
κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό. Από 
την πρεμιέρα του ακόμη το έργο προ-
κάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό και απο-
τελεί έκτοτε ένα από τα σημαντικότερα 
έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου.

Το πρώτο μέρος ξεκινά με μία σύντομη 
και σχετικά αργή εισαγωγή. Το χαρακτη-
ριστικό ρυθμικό στοιχείο της νέγρικης 
μουσικής, η ‘συγκοπή’, προβάλλει αρχικά 
από τα τσέλα και στη συνέχεια από τα 
ξύλινα πνευστά. Ένα ξαφνικό θυελλώδες 
ξέσπασμα των εγχόρδων απαντάται από 
τα τύμπανα και οδηγεί με ένα μεγαλει-
ώδες κρεσέντο σε μία αίσθηση απειλής. 
Διάφορα παραδοσιακά θέματα από την 
κεντρική και την ανατολική Ευρώπη ξε-
προβάλλουν στη συνέχεια, αλλά η μελω-
δία που κυριαρχεί είναι βασισμένη στο 
μοτίβο του γνωστού νέγρικου τραγου-
διού "Swing low, sweet chariot". Η επε-
ξεργασία όλων αυτών των θεμάτων είναι 
συγκλονιστική, ενώ ο Ντβόρζακ εισάγο-
ντας κατά διαστήματα απαλές εκφρα-
στικές πινελιές μέσα σε αυτό το πλήθος 
αντιθέσεων και δραματικών εξάρσεων, 
οδηγεί σε συνεχείς κορυφώσεις.
Στο περίφημο Largo, που αποτελεί ένα 
από τα πλέον αναγνωρίσιμα μουσικά 
θέματα όλων των εποχών, κυριαρχεί ο 
συναισθηματικός πλούτος και η εκφρα-
στικότητα. Το μελίρρυτο κεντρικό θέμα 
αποδίδεται αρχικά από το αγγλικό κόρνο 
με την απαραίτητη αβρότητα και εσωτε-
ρικότητα. Όταν το παραλαμβάνουν τα 
έγχορδα του δίνουν έναν εκφραστικό 
παλμό, ενώ η επόμενη μελωδία σκορπά 
ρίγη συγκίνησης με το χαρακτηριστικό 
τρέμουλο των εγχόρδων. Ο συνθέτης 
έχει καταφέρει να εισχωρήσει στη ψυχή 
και να προκαλέσει πλήθος συναισθημά-
των.
Το τρίτο μέρος ξεκινά με μία ‘Γιορτή στο 
Δάσος’ γεμάτη ινδιάνικους χορούς που 
ξεσηκώνουν με το ρυθμικό και μελωδικό 
τους πλούτο. Στη συνέχεια βρίσκουμε 
αναφορές στο έργο του Σμέτανα ‘Η πα-
τρίδα μου’ και επιρροές από το σκέρτσο 
της Ενάτης του Μπετόβεν, όμως ο σπάνι-
ος μελωδικός του πλούτος προέρχεται 
ατόφιος μέσα από την έμπνευση του 
Ντβόρζακ, που την άντλησε θαυμάζο-
ντας τις απέραντες καταπράσινες αμερι-
κανικές πεδιάδες.
Το φινάλε είναι ένας εκφραστικός χεί-
μαρρος που κατακλύζει τα πάντα με τον 
κοφτερό ρυθμό του και τις φωτεινές συγ-
χορδίες του. Ο ζωώδης δυναμισμός του 
ακουμπά τη βιαιότητα, ενώ οι νέες με-
λωδίες που εισάγονται συνδυάζονται με 
τους λαϊκούς χορούς που προηγήθηκαν. 
Οι συνεχείς υπενθυμίσεις των προηγού-
μενων θεμάτων ανασυνθέτουν το έργο 
και καταφέρνουν τελικά να τα εντυπώ-
σουν στη μνήμη μας. Μετά από μία εντυ-
πωσιακή κορύφωση το έργο σβήνει με 
μια αινιγματική τελική συγχορδία. 

Εντύπωση προκαλεί η ‘προφητεία’ του 
Ντβόρζακ, μόλις έφτασε στην Αμερική: 
«Είμαι πεπεισμένος ότι το μέλλον της 
μουσικής αυτής της χώρας πρέπει να 
βασιστεί σε αυτό που ονομάζεται ‘νέγρι-
κες μελωδίες’. Είναι η λαϊκή μουσική της 
Αμερικής και οι συνθέτες σας πρέπει να 
στραφούν σε αυτήν». Σίγουρα πάντως η 
δική του 'Συμφωνία του Νέου Κόσμου' 
συνετέλεσε αποφασιστικά στο να στρα-
φεί η προσοχή όλων σε αυτή τη μουσική.
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