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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. Στέ-
φος, 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, 
Μ.Μ. Μπουκόβιαν  /  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. Κα-
ρατζίβας / Φαγκότα (Κορ. Α)  Γ. Πολίτης, Κ. Βαβάλας / (Κορ. Β) Μ. Πουλιούδη / (Tutti) Μ. Ηλιοπούλου / Κόρ-
να (Κορ. Α) Τ. Ελευθεριάδης, T. Παπαδόπουλος / (Κορ. Β) Β. Βραδέλης, Π. Φεϊζός / (Tutti) Δ. Δεσποτόπουλος, 
Ε. Γκρούνης /  Τρομπέτες (Κορ. Α)  Γ. Νέτσκας / (Κορ. Β) Γ. Λασκαρίδης / (Tutti) Δ. Κουρατζίνος /   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. Αγγουριδάκης, Ν. Μιχαη-
λίδου / Άρπα  (Κορ. Α) Κ. Γίμα / Πιάνο (Κορ. Α)  Μ. Λιακοπούλου 

Έφορος Κ.Ο.Θ.  Απόστολος Χανδράκης Αναπληρωτής Έφορος Δημοσθένης Φωτιάδης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Ο.Θ.
Μ. Νιμπή (Γραμματεία), Μ. Παπακωνσταντίνου (Συνεργάτιδα Καλλ. Διεύθυνσης), 
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)

Γεώργιος 
Φαρούγγιας
φαγκοτο

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, ό-
που έλαβε τα πρώτα μαθήμα-
τα μουσικής σε ηλικία 7 ετών 
στην Φ.Ε.Μάντζαρος. Ακολου-
θούν σπουδές φαγκότου με κα-
θηγητή τον Κωνσταντίνο Σαμο-
ϊλη στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών 
απ’όπου αποφοιτά με Δίπλωμα 
και βαθμό «Άριστα Παμψηφεί & 
Α’Βραβείο». Οι σπουδές συνε-
χίζονται στην Ανώτατη Μουσι-
κή Ακαδημία του Φράιμπουργκ 
(Γερμανία) με υποτροφία του Ι-
δρύματος Αλέξανδρος Ωνάσ-
σης και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του με Διάκριση.
Από το 1993 έως το 1996 ήταν μέλος του Συγκροτήμα-
τος Μουσικής Δωματίου «Νικόλαος Μάντζαρος», της 
Ορχήστρας των Χρωμάτων, της Ε.Σ.Ο. της Ε.Ρ.Τ. και της 
Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
Από το 1996 έως το 2001 ήταν μόνιμο μέλος σαν Σόλο-
Φαγκότο της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Έσσεν (Γερ-
μανία) με Δ/ντές αρχικά τον W. D. Hauschild και στη συ-
νέχεια τον Steffan Soltesz.  
Έχει συνεργαστεί με πολλές σημαντικές Ορχήστρες ό-
πως η Φιλαρμονική του Μονάχου, η Στάατσκαπέλλε 
της Δρέσδης, η Γκεβάντχαους της Λειψίας, η Ορχήστρα 
Γκιούρτζενιχ της Κολωνίας, οι Ορχήστρες Ραδιοφωνίας 
WDR, NDR, SWR, κ.α., καθώς και με πολλά θέατρα της 
Γερμανίας. Επίσης έπαιξε υπό τη μπαγκέτα διασήμων 
Αρχιμουσικών όπως οι Z. Mehta, G.Sinopoli, A. Fischer, 
D. Baremboim, K. Masur, D. Kitajenko, W. Ashkenazy, C. 
Karydis, Ch. Ehwald, P.Bellugi, Chr. Warren-Green, Chr. 
Hogwood, H. Rilling,  J. Hrusa, G. Dudamel  κ.α. Το δι-
άστημα 1999-2001 συνεργάστηκε σαν 1ο Φαγκό-
το με το διάσημο συγκρότημα Μουσικής Δωματίου 
Consortium Classicum.
Ως Σολίστ έχει εμφανιστεί με την Κ.Ο.Α., την Κ.Ο.Θ., την 
Ε.Σ.Ο. της Ε.Ρ.Τ., την Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της 
Μουσικής, με τους Munich Bach Soloists και με τη Φι-
λαρμονική Ορχήστρα του Essen.
Από το 2001 είναι 1ο Φαγκότο της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ.. 
Είναι μέλος του Συγκροτήματος Σύγχρονης Μουσικής 
υπό τον Θόδωρο Αντωνίου, ιδρυτικό μέλος  του KYKLOS 
ENSEMBLE και του Κουιντέτου Ξύλινων Πνευστών «Αίο-
λος». Δραστηριοποιείται επίσης με το Κοντραφαγκότο 
και το μπαρόκ Φαγκότο, ενώ διδάσκει στο Ωδείο Αθη-
νών.   
Σημαντικός ο αριθμός ηχογραφήσεων με αρκετές από 
τις παραπάνω Ορχήστρες του εξωτερικού, συμπληρώ-
νεται με ηχογραφήσεις με το Συγκρότημα Ν.Μάντζα-
ρος, ενώ σύντομα θα κυκλοφορήσει συλλογή αυθεντι-
κών Έργων Ελλήνων Συνθετών για κουιντέτο ξύλινων 
πνευστών με το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών «Αίολος» 
από τη σειρά GREEK CLASSICS της εταιρίας NAXOS.

Ανδρέας Τσελίκας
διεύθυνση ορχήστρας

Ο Έλληνας αρχιμουσικός Ανδρέας Τσελίκας γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε βιολί, ανώτερα 
θεωρητικά και διεύθυνση ορχήστρας. Έκανε με-
ταπτυχιακές σπουδές διεύθυνσης ορχήστρας και 
σύνθεσης, στο Μουσικό Πανεπιστήμιο της Βιέν-
νης, με τους Leopold Hager, Erwin Acel και Herbert 
Lauermann.
Παρακολούθησε σεμινάρια διεύθυνσης ορχή-
στρας και μουσικής δωματίου στις Η.Π.Α., την Αυ-
στρία και την Ρουμανία. Από το 1998, έχει διευθύ-
νει όπερες, μπαλέτα και συναυλίες σε μερικές από 
τις σημαντικότερες αίθουσες του κόσμου, όπως 
το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης, το θέατρο Ολύμπια της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, το Konzerthaus της Βιέννης, το 
Finlandia Hall στο Ελσίνκι, το Radio Kulturhaus της 
Κοπενγχάγης κ.α. 
Έχει διευθύνει ορχήστρες όπως η Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 
η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Ορχή-
στρα Σύγχρονης Μουσικής της Ε.Ρ.Τ., η Εθνική Συμ-
φωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η Συμφωνική Ορχή-
στρα του Δήμου Αθηναίων, η Ορχήστρα Δωματίου 
των Τιράνων, η Συμφωνική Ορχήστρα Oradea και 
Satu Mare (Ρουμανία), η Εθνική Συμφωνική Ορχή-
στρα της Δανίας, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ελ-
σίνκι και η Συμφωνική Ορχήστρα Φιλανδικής Ραδι-
οφωνίας. Έχει αναδείξει νέους συνθέτες, σολίστες 
και τραγουδιστές και έχει λάβει επαινετικές κριτικές 
για πολυάριθμες συναυλίες του.
Κέρδισε επί σειρά ετών το Α’ βραβείο στο Διεθνή 
Διαγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας των σεμινα-
ρίων των Πανεπιστημίου της Βιέννης (2001-2005), 
καθώς και το μοναδικό βραβείο στον Γ’ Διεθνή Δια-
γωνισμό Διεύθυνσης “Sibelius” στο Ελσίνκι (2005).

Επιμέλεια εντύπου - κείμενα: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός: Fast Forward
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Καρλ Μαρία φον Βέμπερ (1786-1826): 
Εισαγωγή από την όπερα «Ευρυάνθη»                      9'

Καρλ Μαρία φον Βέμπερ (1786-1826): 
Κοντσέρτο για φαγκότο σε φα μείζονα, έργο 75
 18'
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Φραντς Σούμπερτ (1797-1828): 
Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα, D.944 
(Μεγάλη Συμφωνία)

52'

Carl Maria von Weber (1786-1826):
Εισαγωγή από την όπερα «Ευρυάνθη»  

Η ‘Ευρυάνθη’ του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ είναι μία τρίπρα-
κτη ηρωική-ρομαντική όπερα, που πρωτοπαρουσιάστηκε τον 
Οκτώβριο του 1823 στην Βιέννη. Η υπόθεση διαδραματίζεται 
στο Πρεμερύ και στη Νεβέρ στις αρχές του 12ου αιώνα. Στο κά-
στρο του βασιλιά Λουδοβίκου ΣΤ’ όλοι γιορτάζουν τη νίκη στον 
πόλεμο, εκτός από τον κόμη Αντολάρ που έχει επιθυμήσει τη 
μνηστή του Ευρυάνθη. Αυτή περιμένει ανυπόμονα στην πατρίδα 
την επιστροφή του καλού της, που της λείπει εξίσου. Την ευτυχία 
τους όμως επιβουλεύονται ο κόμης του δάσους Λυσιάρτ, ο οποί-
ος διαδίδει φήμες για απιστία της Ευρυάνθης και η σύμμαχος του 
Εγκλαντίν, κόρη ενός αποστάτη που ζητά εκδίκηση. Μετά από 
μία σειρά επεισοδίων που καταφέρνουν να τους χωρίσουν προ-
σωρινά, οι δύο ερωτευμένοι κατορθώνουν να ξεσκεπάσουν τις 
διαβολές των εχθρών τους και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Το κατά 
γενική ομολογία αδύναμο λιμπρέτο της Χελμίνα φον Σέζι συνε-
τέλεσε στο να μην λάβει το έργο την αναγνώριση που του έπρε-
πε ανάλογα με την αξία της μουσικής του, την οποία ο Σούμαν 
χαρακτήρισε ως «μία αλυσίδα από πολύτιμους λίθους που ξετυ-
λίγεται από την αρχή ως το τέλος». Ο Βέμπερ μεταδίδει όλο τον 
ιπποτικό χαρακτήρα του έργου, περιγράφοντας γλαφυρά τον 
άλλοτε ειδυλλιακό και άλλοτε δαιμονικό του κόσμο, ενώ εφαρ-
μόζει αριστοτεχνικά την αρχή της μουσικής αμφιθυμίας, αφού 
κάθε φορά που τα πρόσωπα νιώθουν ευτυχισμένα ή ασφαλή, 
η μουσική αλλάζει το κλίμα προειδοποιώντας για τους επικεί-
μενους κινδύνους. Η Εισαγωγή του έργου συμπυκνώνει όλο τον 
παραπάνω πλούτο σε ένα απολαυστικό δεκάλεπτο, με τα διάφο-
ρα μοτίβα της να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους χαρακτήρες 
ή καταστάσεις, τεχνική που θα εξελίξει αργότερα ο Βάγκνερ, ο 
οποίος θεματικά εμπνέονταν επίσης από τα έπη του Μεσαίωνα. 

Carl Maria von Weber (1786-1826): 
Κοντσέρτο για φαγκότο σε φα μείζονα, 
έργο 75 (J.127)
Ι. Allegro ma non troppo   ΙΙ. Adagio   III. Rondo. Allegro

Ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ έγραψε το 1811 το ‘Κοντσέρτο για φα-
γκότο σε φα μείζονα, έργο 75’ που θεωρείται το πλέον δημοφιλές 
στο είδος του, μαζί με το αντίστοιχο του Μότσαρτ. Αιτία της δημι-
ουργίας του υπήρξε μία επίσκεψη του συνθέτη στο Μόναχο, στις 
αρχές του 1811, όταν και έγραψε το αριστουργηματικό ‘Clarinet 
Concertino’ για τον βιρτουόζο κλαρινετίστα Heinrich Baermann. 
Το έργο αυτό είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αφενός ο αυτοκρά-
τορας του ανέθεσε άμεσα τη σύνθεση δύο κοντσέρτων για κλα-
ρινέτο και αφετέρου όλοι οι μουσικοί του Μονάχου τον εκλιπα-
ρούσαν να γράψει κάτι και γι’ αυτούς. Ο μόνος που κατάφερε να 
τον πείσει ήταν ο φαγκοτίστας Georg Friedrich Brandt, μαθητής 
του Georg Wenzel Ritter, αγαπημένου φαγκοτίστα του Μότσαρτ. 
Ο Βέμπερ δεν μπόρεσε να ακούσει το κοντσέρτο του, παρά μόνο 
δύο χρόνια μετά σε μία συναυλία στην Πράγα. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της ακρόασης προέκυψαν εννιά χρόνια αργότερα μικρές 
αναθεωρήσεις στο έργο, πριν το εκδόσει στο Βερολίνο.  
Το πρώτο μέρος είναι σε μορφή σονάτας. Η ορχήστρα εισάγει 
δύο αντιμαχόμενα θέματα, το ένα αρκετά επιθετικό και το άλλο 
πιο λυρικό, ώσπου εισέρχεται ο σολίστας και οδηγεί με μία αξι-
οσημείωτη περηφάνια την ορχήστρα σε έναν ρόλο απόμακρο 
και συνοδευτικό. Σύντομα ο θρίαμβος δίνει τη θέση του στην 
ηρεμία, που στην πραγματικότητα είναι μία ήρεμη δύναμη. Συ-
νολικά το μέρος αποπνέει ένα αίσθημα σοβαρότητας και αξιο-
πρέπειας. Το αντάτζιο είναι ένα ονειρεμένο λυρικό μέρος που 
θυμίζει τις άριες από τις όπερες του συνθέτη, ενώ η είσοδος του 
κόρνου για να συνοδέψει το φαγκότο δημιουργεί ένα υπέροχο 
αποτέλεσμα που ο Βέμπερ θα επαναλάβει λίγα χρόνια αργότερα 
στην όπερα ‘Der Freischütz’. Η αγάπη του συνθέτη για το θέατρο 
αφήνει έντονο το στίγμα της εδώ, ενώ ο Βέμπερ επιπλέον πειρα-
ματίζεται με τα ηχοχρώματα και την ενορχήστρωση. Στο φινάλε 

το φαγκότο ξεκινά μια περιπλάνηση με ένα θέμα που το επε-
ξεργάζεται με διάφορους τρόπους. Ο συνθέτης επιστρατεύει το 
χιούμορ του για να κατακερματίσει τα αρχικά θέματα, με τελικό 
σκοπό βεβαίως να αναδείξει όλες τις δυνατότητες του οργάνου 
πριν καταλήξει σε ένα φανταχτερό αποκορύφωμα.

Franz Schubert (1797-1828): 
Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα, D.944 
(Μεγάλη Συμφωνία)  
Ι. Andante - Allegro, ma non troppo - Più moto   ΙΙ. Andante 
con moto   III Scherzo. Allegro vivace - Trio IV. Allegro vivace

Ο Σούμπερτ εμπνεύστηκε την ‘Ενάτη Συμφωνία’ του το 1824 
στην πρεμιέρα της αντίστοιχης του Μπετόβεν, η οποία πλημμύ-
ρισε τη ψυχή του με έντονα συναισθήματα και του δημιούργησε 
την ανάγκη να γράψει κάτι εξίσου μεγαλειώδες. Αυτή η ανάγκη 
έγινε πιο επιτακτική όταν έμαθε πως θα πεθάνει σύντομα γιατί 
πάσχει από σύφιλη. Συγκλονισμένος από τα φριχτά νέα και σε 
βαθιά κατάθλιψη αποφάσισε να καταπιαστεί ξανά με τη συγκε-
κριμένη σύνθεση, θέλοντας να ολοκληρώσει αυτό που είχε ξε-
κινήσει σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν. Αυτή έμελλε να είναι και η 
τελευταία ολοκληρωμένη συμφωνία του Σούμπερτ, αφού ο θά-
νατος πρόλαβε να στερήσει από τον κόσμο τη σπάνια μουσική 
του ιδιοφυΐα, πριν ολοκληρώσει την επόμενη. Η ονομασία ‘Με-
γάλη’ οφείλεται στη μεγαλοπρέπεια και τις κολοσσιαίες διαστά-
σεις της, αλλά χρησιμοποιήθηκε και για να τη διακρίνει από την 
‘Έκτη’, που είναι επίσης γραμμένη σε ντο μείζονα. Ο Σούμπερτ 
δεν άκουσε ποτέ το αριστούργημά του, αφού η πρεμιέρα του 
έγινε στη Λειψία έντεκα ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του, 
με τον Μέντελσον στο πόντιουμ. Αυτή η αργοπορία οφείλονταν 
στο φόβο διαφόρων ορχηστρών να αντιμετωπίσουν κάτι τόσο 
μεγάλο και απαιτητικό. Έτσι το χειρόγραφο παρέμενε στα συρ-
τάρια του σπιτιού του αδερφού του Φερδινάρδου, ώσπου το 
ανακάλυψε ο Σούμαν. 

Η ‘Μεγάλη Συμφωνία’ είναι το ωριμότερο συμφωνικό έργο του 
Σούμπερτ και αυτό που ανοίγει διάπλατα το δρόμο στο ρομα-
ντισμό της μετα-Μπετόβεν εποχής, εισάγοντας πλήθος συνθε-
τικών καινοτομιών. Παρόλο που την εμπνεύστηκε ακούγοντας 
την ‘Ενάτη’ του Μπετόβεν, ο Σούμπερτ δεν τη χρησιμοποίησε 
ως πρότυπο. Ως ένας αληθινά μεγάλος δημιουργός, γράφει 
ένα έργο ολότελα δικό του, κάνοντας απλά μία αναφορά στην 
‘Ωδή της Χαράς’ και στο δικό του φινάλε, αποτίνοντας με αυτό 
τον τρόπο φόρο τιμής στο ίνδαλμά του και αναγνωρίζοντας πως 
αποτέλεσε το πρότυπό του. Πέραν τούτου όμως ουδέν. 
Παρά την απεραντοσύνη του έργου, ο συνθέτης καταφέρνει και 
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον, χάρη στον ανεξάντλητο μελω-
δικό του πλούτο, που σκορπά μία ανυπέρβλητη γοητεία. Αυτό 
ήταν άλλωστε και το μεγάλο συνθετικό του όπλο. Η απαισιό-
δοξη φύση του Σούμπερτ, που φυσιολογικά είχε ενισχυθεί από 
την κατάσταση της υγείας του, τον οδηγεί στο να επικεντρώσει 
στο δράμα περισσότερο από όσο είχε τολμήσει κάποιος πριν 
και να ξεκινήσει ένα ιδιαιτέρως εκφραστικό συμφωνικό ταξίδι, 
που θυμίζει ανασκόπηση της ζωής και της μουσικής του. Πλέον 
όμως το πράττει με έναν μάλλον ακατέργαστο και φανερά πιο 
ασυμβίβαστο τρόπο. Το άγριο ρυθμικό ταξίδι, για παράδειγμα, 
στο φινάλε αποτελεί ένα συγκλονιστικό ξέσπασμα του συνθέτη. 
Λίγο πριν, στο αργό δεύτερο μέρος, είχε αφήσει μία χαραμάδα 
για να φανεί η βαθιά μελαγχολία και η πικρία στη ψυχή του. Αυτά 
τα συναισθήματα όμως τα πολεμά έντονα στη συνέχεια. Οι ου-
ράνιες μελωδίες του έχουν σκοπό να νικήσουν τη δυσθυμία και 
να ταξιδέψουν τον ακροατή σε έναν πιο όμορφο κόσμο, όπου 
δεν έχει θέση η δυστυχία και ο πόνος. Στο φινάλε δεν βρίσκουμε 
κάποιου είδους επικράτηση, αλλά το έργο ολοκληρώνεται μέσα 
σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Νίκος Κυριακού

Ο Μπετόβεν είναι αυτός που καθόρισε την πορεία των δύο συνθετών του σημερινού προγράμματος, έστω και μέσα 
από εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Η συμπάθεια που έτρεφε για τη μουσική του Βέμπερ, δεν έβρισκε, παραδόξως, 
καμία ανταπόκριση από το νεαρό ακόμη συνθέτη, που προσπαθούσε να γράφει ο,τιδήποτε δεν θύμιζε Μπετόβεν’. Από 
την άλλη πλευρά, ο θαυμασμός του Σούμπερτ για τον ‘γίγαντα της Βόννης’ τον ωθούσε να γίνεται όλο και καλύτερος 
με στόχο να του μοιάσει το δυνατόν περισσότερο. Έτσι ο πρώτος εξελίχθηκε σε ιδρυτή της γερμανικής όπερας και 
πρόδρομο του νεορομαντισμού, ενώ ο δεύτερος άνοιξε το δρόμο στο ρομαντισμό της μετά-Μπετόβεν εποχής, επηρ-
ρεάζοντας συνθέτες όπως ο Σούμαν και ο Μέντελσον. Στην πενταετία που μεσολάβησε από το 1823, όταν γράφτηκε 
η όπερα ‘Ευρυάνθη’ του Βέμπερ, έως και το 1828 που ο Σούμπερτ παρέδωσε στον κόσμο την ‘Μεγάλη Συμφωνία’ του, 
ο κόσμος της μουσικής έψαχνε εναγωνίως να βρει τις εκφραστικές ατραπούς που θα οδηγούσαν στο μέλλον. Σε αυτές 
τις ζυμώσεις πρωτοστάτησαν με τα έργα τους αυτοί οι δύο μεγάλοι συνθέτες συντελώντας τα μέγιστα στην εξέλιξη της 
μουσικής. Μία ανάγκη που γινόταν ακόμη πιο επιτακτική μετά το θάνατο του Μπετόβεν το 1827.




