
           

      
         

   

Διευθύντρια Κ.Ο.Θ.
Ζωή Τσόκανου
Αν. Διοικητική Διευθύντρια
Χρυσή Γκαρίπη

ΕΙΔΙΚΌ ΤΑΜΕΙΌ ΌΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (Ε.Τ.Ό.Σ.) ΤΗΣ Κ.Ό.Θ.
Πρόεδρος
Ούβε Μάτσκε
Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Χανδράκης
Μέλη
Θεοφάνης Καραγιώργος
Ελευθερία Παπαδημητρίου
Εύη Δελφινοπούλου

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.  Απόστολος Χανδράκης Αναπληρωτής Έφορος Δημοσθένης 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.

Αλεξία Μουζά
ΠΙΑΝΟ

Πιανίστρια με ‘καταπληκτική ενέργεια, καθα-
ρότητα και ακρίβεια’, σύμφωνα με τις κριτι-
κές, η Αλεξία Μουζά κέρδισε σε ηλικία 11 
ετών το αριστείο στον Πανελλήνιο Διαγω-
νισμό Πιάνου ‘Φίλων 2000’. Νικήτρια μεταξύ 
άλλων του 'Cantú International Competition 
for Piano and Orchestra' στην Ιταλία, του δι-
αγωνισμού ‘Γιώργος Θυμής’ στη Θεσσαλονί-
κη, του 'Delia Steinberg International Piano 
Competition' στη Μαδρίτη (πρώτα βραβεί-
α) και του 'Hamamatsu International Piano 
Competition' στην Ιαπωνία (τρίτο βραβεί-
ο). Ως προσκεκλημένη σολίστ, η Αλεξία έχει 
συνεργαστεί με ορχήστρες της Ελλάδας, Ι-
ταλίας, Βενεζουέλας, Μεξικού και Ιαπωνί-
ας. Συμμετείχε με ρεσιτάλ σε διεθνή φεστι-
βάλ: Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Χόνγκ Κόνγκ, 
Βερολίνο, Βοστώνη, Μιλάνο, Semaine 
Μusicale (Ελβετία), Maggio Fiorentino, 
Pomeriggi Musicali (Ιταλία), Si Chuan 
International Piano Festival in Chengdu 
(Κίνα), International Mozart Festival in 
Hokkaido (Ιαπωνία). Η Αλεξία Μουζά ολο-
κλήρωσε τις σπουδές της στην Accademia 
Pianistica Internazionale ‘Incontri col 
Maestro’ στην Imola της Ιταλίας (τάξεις. L. 
Margarius, A. Kravtchenko), με υποτροφί-
α του Ιδρύματος Ωνάση. Απέκτησε Master 
ερμηνείας (2011, Cesena, Conservatorio 
Statale di Musica) και Artist Diploma (2013, 
College of Fine Arts, Boston University, τά-
ξη. B. Sharon), όπου σπούδασε με υποτρο-
φίες από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών και το Boston University. Σήμερα 
συνεχίζει τις σπουδές της στην Buchmann-
Mehta School of Music, στο Τελ Αβίβ, με τον 
καθηγητή A. Vardi.

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

Mihkel Kütson
διεύθυνση ορχήστρας

Ο Εσθονός μαέστρος  Mihkel Kütson είναι μία αναγνωρίσιμη φι-
γούρα στην γερμανική και εσθονική μουσική σκηνή. Γεννημέ-
νος το 1971 στο Ταλίν, ο Mihkel Kütson είναι Μουσικός Διευθυ-
ντής του Theater Krefeld and Mönchengladbach από τη σεζόν 
2012/2013.
Μετά τις σπουδές του στην Εσθονική Μουσική Ακαδημία και στο 
Πανεπιστήμιο Μουσικής και Τέχνης στο Αμβούργο, ανέλαβε τη 
θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και του Αρχιμουσικού της Ό-
περας του Ταρτού και της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εσθονίας 
(1994-2004). Επιπλέον υπηρέτησε ως Αρχιμουσικός στην Όπερα 
του Αννόβερου (2002 - 07), όπου του δόθηκε η ευκαιρία να διευ-
ρύνει το οπερατικό του ρεπερτόριο. Ως νικητής του Γερμανικού 
Βραβείου Διεύθυνσης Ορχήστρας το 2006, πήρε τη θέση του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Κρατικό Θέατρο και τη Συμφωνι-
κή Ορχήστρα Schleswig-Holstein (2008-12).
Ο Mihkel Kütson έχει εμφανιστεί με πολλές σημαντικές ορ-
χήστρες, μεταξύ των οποίων είναι η Staatskapelle Dresden, η 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, η Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, η WDR Symphony Orchestra Cologne, η 
NDR Radiophilharmonie Hannover, η SWR Radio Symphony 
Stuttgart, η Dortmund Philharmonic, η Staatskapelle Halle και η 
Taiwan Philharmonic.
Στον τομέα της όπερας, έχει αναγνωριστεί ευρέως το έργο του 
κατά τις τακτικές guest εμφανίσεις του, σε προηγούμενες περι-
όδους, στην Sächsische Staatsoper Dresden και την Komische 
Oper Berlin. 
Τις πρόσφατες περιόδους τον βρίσκουμε να διευθύνει παραγω-
γές όπερας όπως Königskinder”, “Der Freischütz”, “Rosenkavalier”, 
“Peter Grimes”, “Katja Kabanova”, “Ein Maskenball” και 
“Lohengrin”. Στις ξεχωριστές συναυλίες του στη σεζόν 2016/17 
περιλαμβάνονται οι εκ νέου προσκλήσεις των Κρατικών Ορχη-
στρών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και μία ραδιοφωνική παραγω-
γή με την Bamberg Symphony στο Bavarian Radio.
Ανάμεσα στα highlights της σεζόν 2017/18 είναι οι καινούριες 
παραγωγές όπερας των έργων “Χάνσελ & Γκρέτελ” και ‘Άμλετ’ 
στο θέατρο Krefeld/Mönchengladbach, καθώς και συναυλίες 
στο πλαίσιο του διάσημου Mecklenburg-Vorpommern Music-
Festival, εμφανίσεις στην Ελλάδα, ένας κύκλος Πρωτοχρονιάτι-
κων συναυλιών με την Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νυ-
ρεμβέργης.

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

Οι τρεις συνθέτες του σημερινού προγράμματος κα-
τέχουν ξεχωριστή θέση σε αυτή την εξελικτική διαδι-
κασία, αφού κατάφεραν σε ένα τεταμένο περιβάλλον 
που απαιτούσε ξεκάθαρες θέσεις και επιλογές στρα-
τοπέδων να ακολουθήσουν μία προσωπική πορεία. 
Ο Γκλαζουνώφ ισορρόπησε μεταξύ εθνικισμού και 
κοσμοπολιτισμού αφομοιώνοντας με θαυμαστή ευε-
λιξία κάθε είδους επιρροή στα έργα του. Ο Ραχμάνινοφ 
αποτέλεσε έναν αξιαγάπητο ρομαντικό αναχρονισμό 
την εποχή που τα πρωτοπόρα κινήματα του 20ου αι-
ώνα είχαν κυριαρχήσει πλήρως. Ο δε Τσαϊκόφσκι θε-
ωρείται ο κατεξοχήν ανένταχτος σε κάποιο καλούπι  
συνθέτης, με ένα ιδιαίτερο στυλ που κατάφερνε να 
ξεσηκώνει αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, αλλά και 
να δημιουργεί φανατικούς υποστηρικτές πανταχόθεν. 

Η ρωσική μουσική δημιουργία άργησε να αναπτύξει 
ένα διακριτό πλαίσιο εθνικής ταυτότητας και για πολλά 
χρόνια βρισκόταν στη σκιά του ιταλικού, κυρίως, μελο-
δράματος, ως αποτέλεσμα ενός κοσμοπολίτικου πνεύ-
ματος που επικρατούσε στην τσαρική αυλή. Μόνο όταν 
εισέβαλλε ο ρομαντισμός στη χώρα και αντιτάχθηκε 
στην αριστοκρατία δημιουργήθηκε μία ανάγκη ενίσχυ-
σης του εθνικού φρονήματος και υπήρξε μία στροφή 
προς τη λαϊκή παράδοση με εξύμνηση των προτερη-
μάτων του λαού. 
Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε η ρωσική μουσική 
σχολή από την ‘Ομάδα των 5’ πάνω στο δρόμο που είχε 
στρώσει ο Γκλίνκα. Μία σχολή που εξελίχθηκε ραγδαία 
και έφτασε  στις αρχές του 20ου αιώνα να πρωτοπορεί 
στις μουσικές εξελίξεις παγκοσμίως, αφομοιώνοντας 
παράλληλα όλο και περισσότερα δυτικά στοιχεία, σε 
μία άκρως ενδιαφέρουσα διελκυστίνδα επιρροής, που 
συνεχίστηκε και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αλεξάντρ Γκλαζουνώφ (1865-1936): 
Stenka Razin, έργο 13    
15’
Σεργκέι Ραχμάνινοφ (1873-1943): 
Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 
σε ντο ελάσσονα, έργο 18  
33’

        διάλειμμα

Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι (1840-1893): 
Συμφωνία αρ.4 σε φα ελάσσονα, έργο 36  
45’

Alexandre Glazunov (1865-1936): 
Stenka Razin, έργο 13    

Το ‘Stenka Razin’ είναι ένα συμφωνικό ποίημα του Γκλαζουνώφ 
βαθιά επηρεασμένο από τα ιδανικά της ρωσικής φυλής. Ο Στέν-
κα Ράζιν ήταν ο ηγέτης της μεγάλης αγροτικής εξέγερσης στα 
νοτιοανατολικά σύνορα της Ρωσίας στα τέλη του 17ου αιώνα, 
ενώ σε όλη του τη ζωή κατεδίωκε με πάθος το τσαρικό καθε-
στώς. Η μουσική του Γκλαζουνώφ αποδίδει με ρομαντική διά-
θεση το χαρακτήρα του ανυπόταχτου Κοζάκου, εξωραΐζοντάς 
τον σε μεγάλο βαθμό. Μελωδικά κυριαρχούν οι αναφορές στο 
παραδοσιακό ‘Τραγούδι των burlaks του Βόλγα’, όπως ονομά-
ζονταν οι εργάτες που ήταν υπεύθυνοι να βγάζουν τα καράβια 
στη στεριά, ώστε να μη ξεχειμωνιάζουν στα νερά των παγωμέ-
νων ποταμών. Η σύνθεση ξεκινά περιγράφοντας μία ήσυχη και 
ρομαντική στιγμή που απολαμβάνει ο ήρωας με την αγαπημένη 
του σε μια βαρκάδα στον Βόλγα. Τραγική ειρωνεία αποτελεί η 
εξομολόγησή του λίγο πριν συλληφθεί πως κουράστηκε να αγω-
νίζεται και ονειρεύεται να ζήσει μία ήρεμη οικογενειακή ζωή. Σε 
μια στιγμή ο τόπος γεμίζει στρατιώτες του τσάρου και ο Ράζιν, 
αφού σπρώχνει την αγαπημένη του στον ποταμό για να μην πέ-
σει στα χέρια τους, παραδίδεται στους επικείμενους εκτελεστές 
του. Πλούσιο σε συναισθήματα, το έργο αποτελεί πρόκληση για 
κάθε συμφωνική ορχήστρα.

Sergei Rachmaninoff (1873-1943): 
Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε ντο ελάσσονα, 
έργο 18 

Ι. Moderato   ΙΙ. Adagio sostenuto   ΙΙΙ. Allegro Scherzando

Ο Ραχμάνινοφ υπήρξε ένας σπουδαίος πιανίστας που προκα-
λούσε ντελίριο ενθουσιασμού σε κάθε του εμφάνιση με το αέρι-
νο παίξιμο και τη σοκαριστική του άνεση στην ερμηνεία ακόμη 
και των πλέον απαιτητικών έργων. Συνέθεσε τέσσερα κοντσέρτα 
για πιάνο που αποτελούν πρόκληση για κάθε ερμηνευτή, κάτι 
απολύτως φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς πως τα έγραφε πρω-
τίστως για τον εαυτό του. Το δεύτερο εξ αυτών είναι το πλέον 
δημοφιλές και ένα από τα γνωστότερα του πιανιστικού ρεπερτο-
ρίου, ενώ ήταν αυτό που τον καθιέρωσε ως σημαντικό συνθέτη. 
Γραμμένο το 1901, στο τέλος μίας ιδιαίτερα επίπονης ψυχολογι-
κά περιόδου που ξεκίνησε από την άσχημη υποδοχή της πρώτης 
συμφωνίας του, το ‘Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε ντο ελάσσονα, 
έργο 18’ είναι αφιερωμένο στο γιατρό Nikolai Dahl, οι υπνοθε-
ραπείες του οποίου βοήθησαν το συνθέτη να αντιμετωπίσει την 
κατάθλιψη και να βρει δύναμη να ξαναγράψει μουσική. Αποτε-
λεί ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά έργα του συνθετικού 
ύφους του Ραχμάνινοφ, ο οποίος δεν ακολούθησε ποτέ την εθνι-
κή παράδοση του Γκλίνκα και των επιγόνων του της ‘Ομάδας των 
5’, αλλά ούτε και τις σύγχρονές του διεθνείς τάσεις. Το κοντσέρτο 
έχει πλούσιες αναφορές στον Τσαΐκόφσκι και το γερμανικό ρο-
μαντισμό, όμως δεν χάνει στιγμή την προσωπική σφραγίδα του 
δημιουργού του. Η θερμή μελωδική του γραμμή, καθώς και η 
φυσικότητα με την οποία εξελίσσεται, αποκαλύπτουν το πηγαίο 
της έμπνευσης του Ραχμάνινοφ και αποκαλύπτουν μία εκπληκτι-
κή επιδεξιότητα στο χτίσιμο ενός κοντσέρτου για πιάνο. Πίσω 
από τη ρομαντική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί, κεντρίζουν την 
προσοχή μας οι έντονες μελωδικές μεταπτώσεις, που υποδηλώ-
νουν αλληλοσυγκρουόμενες ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποί-
ες σε συνδυασμό με την υψηλή πιανιστική τεχνική που απαιτεί ο 
συνθέτης οδηγούν τον ερμηνευτή στα όρια.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893): 
Συμφωνία αρ.4 σε φα ελάσσονα, έργο 36  

I. Andante sostenuto   II. Andantino in modo di canzona   III. 
Scherzo - allegro   IV. Finale – allegro con fuoco

H χειμαρρώδης ‘Συμφωνία αρ.4 σε φα ελάσσονα, έργο 36’ του 
Τσαϊκόφσκι, γραμμένη μεταξύ 1877-78, είναι αφιερωμένη στον 
‘καλύτερο φίλο του’, όπως χαρακτήρισε την προστάτιδά του Μα-
ντάμ φον Μεκ. Ικανοποιώντας ένα αίτημά της ο συνθέτης έγρα-
ψε ένα είδους πρόγραμμα 'εξηγώντας' τη συμφωνία. Το έργο 
πραγματεύεται το θέμα της Μοίρας, ως μίας σκοτεινής δύναμης 
που εμποδίζει την ευτυχία και επιτρέπει μόνο προσωρινές χα-
ρές. Μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο αν αποδεχτούμε 
το αναπόφευκτο και ζήσουμε κάθε μας ημέρα με ασυγκράτητη 
ορμή, σαν να μην υπάρχει αύριο.
Στο πρώτο μέρος, μετά από μία σύντομη εισαγωγή, προβάλ-
λει απειλητικά το βασικό μοτίβο της Μοίρας, το οποίο κυριαρ-
χεί σε ολόκληρο το έργο, αρχικά από τα κόρνα και τα φαγκότα 
και στη συνέχεια από τα υπόλοιπα ξύλινα και τις τρομπέτες, 
διασκορπίζοντας ένα αίσθημα πικρίας και απογοήτευσης που 
εξελίσσεται σε πόνο, ως ‘μία σκοτεινή δύναμη η οποία εμποδίζει 
την πραγματοποίηση της ευτυχίας, μια δύναμη που, σαν δαμόκλεια 
σπάθη, κρέμεται διαρκώς πάνω από το κεφάλι μας. Τη δύναμη αυτή 
δεν μπορούμε ούτε να την αποφύγουμε. ούτε να τη νικήσουμε’. Με 
αυτά τα λόγια την περιγράφει ο συνθέτης σε επιστολή του προς 
τη φον Μεκ, ενώ στο πρόγραμμα αναφέρει πως ‘όλη μας η ζωή 
είναι μία συνεχής εναλλαγή της σκληρής πραγματικότητας με σύ-
ντομα περάσματα ονείρων και οραμάτων πραγματικής ευτυχίας’, 
κάτι που αποδίδει με μία αισιόδοξη παρέμβαση του κλαρινέτου, 
την οποία περιγράφει ως ‘ένα γλυκό και τρυφερό όνειρο που οδη-
γεί στην απομάκρυνση από κάθε τι σκοτεινό και χωρίς χαρά’. Η αισι-
οδοξία όμως είναι πρόσκαιρη και η σκιά της Μοίρας επανέρχεται 
δυναμικά.
Το δεύτερο μέρος πλημμυρίζει με ρυθμό και μελωδίες από μια 
συνομιλία του όμποε με τα τσέλα, η οποία αλλάζει χαρακτήρα 
με την παρέμβαση των εγχόρδων. Το συναίσθημα που κυριαρ-
χεί είναι η γλυκιά μελαγχολία, που δεν εξελίσσεται σε λύπη ή 
απόγνωση, ούτε ξεσηκώνει κάποια αντίδραση, αλλά αποτελεί 
αποδοχή του αναπόφευκτου. Ο άνθρωπος βυθίζεται στις ανα-
μνήσεις σε μία ανασκόπηση της ζωής του και οι ευχάριστες μνή-
μες τον αποσπούν από την πρότερη θλίψη. Στο τέλος, νιώθοντας 
γεμάτος από όλα όσα έζησε, καλά ή άσχημα, επιθυμεί έντονα να 
αναπαυθεί.
Το σκέρτσο ξεκινά αναπόφευκτα στεγνό από συναισθήματα και 
στη συνέχεια πραγματεύεται διάφορα παράταιρα μεταξύ τους 
θέματα, αποτελώντας ουσιαστικά μία ανέμελη περιπλάνηση της 
φαντασίας, που φέρνει σκόρπιες εικόνες στο νου. Έτσι το χαριτω-
μένο πιτσικάτο των εγχόρδων περιγράφει μεθυσμένους αγρό-
τες σε μια επαρχιακή γιορτή που δηλώνεται με τη χρήση ενός 
δημοτικού τραγουδιού, ενώ το θέμα των χάλκινων που θυμίζει 
εμβατήριο υποδηλώνει μία στρατιωτική πομπή κάπου μακριά. 
Αυτές οι σκόρπιες εικόνες οδηγούν σε κλιμακούμενη εσωτερική 
αναταραχή.
Το φινάλε είναι θριαμβευτικό, με το συνθέτη να σκορπά ένα 
συναίσθημα χαράς και ευτυχίας με ‘ένα χειμαρρώδες ξέσπασμα 
που παρασύρει τα πάντα’. Η επανεμφάνιση της Μοίρας δεν μπορεί 
να αναχαιτίσει αυτή την ορμή, παρά μόνο για λίγο. Ο άνθρωπος 
έχοντας αποδεχθεί πλέον το αναπόφευκτο αποφασίζει να ζήσει 
κάθε μέρα που του απομένει στο έπακρο. Όταν ο φόβος φεύγει 
από τη ψυχή, η Μοίρα χάνει τη δύναμή της και ο άνθρωπος είναι 
πραγματικά ελεύθερος.

Νίκος Κυριακού




