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ΜΟΥΣΙΚΟΙ 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 / 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. Μιχαηλίδης, Ί. Σελαλμαζί-
δης, Ί. Συμονίδου, Α. Μισυρλή, Ν. Τσανακάς, Ι. Τοπούρια / Βιόλες (Κορ. Α) Ν. Νικολαΐδης, 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. Γρί-
μπας, 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 / (Tutti) Β. Καρατζίβας / 
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Τρομπέτες (Κορ. Α) Σ. Παπαδόπουλος, 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 (Κορ. Β) Β. Χουζούρη 
/ (Tutti) Ε. Αγγουριδάκης, Ν. Μιχαηλίδου / Άρπα  (Κορ. Α) Κ. Γίμα / Πιάνο (Κορ. Α)  Μ. Λιακοπούλου 
Έφορος Κ.Ο.Θ. Α. Χανδράκης, Βοηθός Εφόρου Λ. Μανώλα
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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), Έ. Παράσχου, Γ. Κοκόλη (Ταμείο)

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

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σίμος Παπάνας
EΞΑΡΧΩΝ, ΣΟΛΟ ΒΙΟΛΙ

Ο Σίμος Παπάνας γεννήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη το 1979. Σπούδασε βιολί, μπαρόκ βιολί, 
σύνθεση και μαθηματικά. Ξεκίνησε τις σπου-
δές του στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και τις 
ολοκλήρωσε στο Oberlin College και το Yale 
Universlty στις Η.Π.Α.. Καθηγητές του υπήρ-
ξαν ο Πέταρ Αρναούντοβ, ο Τάρας Γκαμπόρα, 
ο Έρικ Φρίντμαν (βιολί), η Μέριλιν Μακ Ντό-
ναλντ (μπαρόκ βιολί) και ο Χρήστος Σαμαράς 
(σύνθεση).
Έχει συμπράξει σαν σολίστας με πολλές ορ-
χήστρες, μεταξύ των οποίων η ορχήστρα 
του θεάτρου Bolshoi, η Geneva Camerata, η 
Kammerorchester Basel, οι Κρατικές Ορχή-
στρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η Καμερά-
τα της Αθήνας, η Εθνική Συμφωνική Ορχή-
στρα της ΕΡΤ, η Φιλαρμονική της Σόφιας, οι 
Σολίστες της Σόφιας, η Κρατική Ορχήστρα 
της Κύπρου, η Συμφωνική του Μονάχου, η 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νοτιοδυτικής 
Γερμανίας, η μπαρόκ ορχήστρα "1756" του 
Σάλτσμπουργκ,  η Louisiana Sinfonietta, οι 
American Bach Soloists και η Philharmonia 
Moments Musicaux της Ταϊβάν. Σαν σολί-
στας έχει, επίσης, ηχογραφήσει για τις εται-
ρίες Deutche Grammophon, BIS και Centaur.  
Μεταξύ των φεστιβάλ στα οποία έχει συμ-
μετάσχει συγκαταλέγονται το φεστιβάλ του 
Verbier, τα Sommets Musicaux Gstaad, τα 
Bristol Proms, το φεστιβάλ της Pollenca (Μα-
γιόρκα, Ισπανία), το φεστιβάλ Αθηνών και το 
φεστιβάλ μουσικής του Τόκυο. Οι συνθέσεις 
του έχουν παρουσιαστεί και ηχογραφηθεί σε 
πολλά μέρη του κόσμου (Η.Π.Α., Ρωσία, Κανα-
δάς, Περού, Ιράν, Ιαπωνία, Ταιβάν και τις πε-
ρισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες), συμπεριλαμ-
βανομένων και θεατρικών φεστιβάλ όπου 
παρουσιάστηκε μουσική για θέατρο.
Από το έτος 2003 είναι μόνιμος εξάρχων της 
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Γεράσιμος Χοϊδάς
ΤΣΕΜΠΑΛΟ

Ο πιανίστας και τσεμπαλίστας Γεράσιμος Χοϊδάς σπούδασε 
πιάνο στην τάξη της Νίλιαν Πέρεζ-Ιωαννίδου αποφοιτώντας 
με Α’ Βραβείο και ανώτερα Θεωρητικά (Φούγκα) με τον Πανα-
γιώτη Αδάμ, από τον οποίο και μυήθηκε στην παλαιά μουσική.  
Στο Βέλγιο σπούδασε τσέμπαλο και basso continuo με τους 
Kris Verhelst, Anne Galowich, Jos van Immerseel και εκκλησι-
αστικό όργανο με τους Lieven Strobbe και Joris Lejeune στο 
Lemmensinstituut και τη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Αμ-
βέρσας. Ειδικεύθηκε στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία σε 
αυθεντικά όργανα εποχής μελετώντας στα πληκτροφόρα του 
Μουσείου Vleeshuis της Αμβέρσας και ασχολήθηκε με τη μελέ-
τη του κλάβικορντ και του φορτεπιάνο.
Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στο ρεπερτόριο της μουσικής 
του 17ου και 18ου αιώνα για τσέμπαλο, στο πιανιστικό ρεπερ-
τόριο του 18ου και 19ου αιώνα, το οποίο απέκτησε μια νέα διά-
σταση για το Γεράσιμο Χοϊδά, μετά την μελέτη σε πιάνα εποχής 
και στη φωνητική μουσική της Αναγέννησης και του μπαρόκ 
-όπερα, καντάτα, ορατόριο, πολυφωνία- καθώς και στο λιντ. 
Ο Γεράσιμος Χοϊδάς, έχει εμφανιστεί με όλα τα κορυφαία σχή-
ματα της χώρας μας (Καμεράτα, Κρατική Ορχήστρα Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, Ensemble Memorandum, Concerto Ellenico, 
Latinitas Nostra, Ex Silentio κ.α.) σε πολυάριθμους χώρους (Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μπενάκη, 
Ίδρυμα Ι&Μ Θεοχαράκη, Παρνασσό, Αναγεννησιακό Φεστιβάλ 
Ρεθύμνου κ.α.) και έχει δώσει πολυάριθμα ρεσιτάλ. Το 2013 
ίδρυσε το φωνητικό σύνολο παλαιάς μουσικής Corpus Minor.
Ο Γεράσιμος Χοϊδάς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ποιότητα 
των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιεί, καθώς πιστεύει πως 
μόνο πολύ υψηλού επιπέδου όργανα μπορούν να αποδώσουν 
τα μέγιστα στην ερμηνεία της μουσικής, αλλά και στις ανάγκες 
και επιταγές του ερμηνευτή. Διαθέτει συλλογή με σπάνια ιστο-
ρικά πληκτροφόρα αλλά και αντίγραφα, τα οποία διατηρεί σε 
άριστη κατάσταση και χρησιμοποιεί σε κονσέρτα, ανάλογα με 
τις ανάγκες των έργων που ερμηνεύει. 
Διδάσκει πιάνο, τσέμπαλο και είναι Korepetitor  της τάξης 
μπαρόκ τραγουδιού στο Ωδείο Kodaly και στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης. Προσκαλείται τακτικά σε σεμινάρια και αρθρο-
γραφεί σε έντυπα και στο διαδίκτυο. 

Δήμος Γκουνταρούλης
MΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΜΠΑΡΟΚ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

Ο βιολοντσελίστας Δήμος Γκουνταρούλης είναι ένας πολύπλευρος και ιδιαίτερα δραστήρι-
ος καλλιτέχνης, ο οποίος ανήκει σε μια νέα γενιά μουσικών που παίζουν με την ίδια άνεση 
και ποιότητα διαφορετικά στιλ, τόσο σε ιστορικά όσο και σε σύγχρονα όργανα. Κατά τη 
διάρκεια της τριαντάχρονης μουσικής πορείας του έχει κληθεί να συμμετάσχει σε αναρίθ-
μητες περιοδείες και ηχογραφήσεις, παίζοντας με κορυφαίους μουσικούς και σύνολα κλα-
σικής και μπαρόκ μουσικής, καθώς και τζαζ/αυτοσχεδιαζόμενης/λαϊκής μουσικής ανά τον 
κόσμο κι έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες από διάφορους χώρους της τέχνης. 
Γεννήθηκε το 1970 στη Λάρισα και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου μελέτησε τσέλο με 
τον Γιώργο Μανώλα, τον Ιβάν Μπιάνκι και τον Ρούσι Ντράγκνεφ, αποφοιτώντας από το Νέο 
Ωδείο Θεσσαλονίκης με την υψηλότερη διάκριση. Το 1988, μόλις 18 χρονών, έφυγε από 
την Ελλάδα και, με υποτροφία του γαλλικού κράτους, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου 
συνέχισε τις σπουδές του με τον Philippe Muller και την Reine Flachot. Εκεί, ξεκίνησε να 
παίζει τζαζ και αυτοσχεδιαστική μουσική, εξερευνώντας νέες δυνατότητες και δημιουρ-
γώντας μια πρωτότυπη γλώσσα για το τσέλο που οδήγησε σε συνεργασίες με θρυλικούς 
μουσικούς, όπως οι Lee Konitz, Jackie McLean, Max Roach, Walter Bishop Jr, Horace Parlan, 
Stephane Grapelli, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos.
Το 1996 μετακόμισε στη Βραζιλία. Έκτοτε αφιερώθηκε στην ιστορική ερμηνεία της παλαιάς 
μουσικής, μελετώντας κι εξερευνώντας το ρεπερτόριο για μπαρόκ και κλασικό τσέλο και 
συμπράττοντας με σημαντικά σύνολα και μουσικούς, όπως οι Anner Bylsma, Vera Beths και 
το ολλανδικό ensemble Musica ad Rhenum, ο Nicolau de Figueiredo και η Viktoria Mullova, 
παίζοντας σε μεγάλες ευρωπαϊκές και βραζιλιάνικες αίθουσες και φεστιβάλ. Παράλληλα, 
εμφανίζεται συχνά ως σολίστ με διάφορες ορχήστρες και ερμηνεύει σύγχρονη μουσική 
από όλο τον κόσμο. 
Ήταν για μια δεκαετία καθηγητής βιολοντσέλου στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Sao Paulo - 
UNICAMP. Το 2003 κέρδισε στη Βραζιλία το έγκυρο Βραβείο Carlos Gomes ως ο καλύτερος 
σολίστ της χρονιάς, ενώ το 2008 η ηχογράφησή του με τις Σουίτες για σόλο βιολοντσέλο 
του J.S.Bach έλαβε το Βραβείο Κουλτούρας “Bravo” (Prêmio Bravo de Cultura) για το καλύ-
τερο CD κλασικής μουσικής του έτους. Το 2010 κέρδισε το Βραβείο του Συνδέσμου Βραζι-
λιάνων Κριτικών Τέχνης (APCA) με την Camerata Aberta, ένα ειδικευμένο σύνολο σύγχρο-
νης μουσικής, και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε με τον τσεμπαλίστα Nicolau de Figueiredo 
το διπλό άλμπουμ “Ο Χαμένος Τενόρος”, με πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις μουσικής 
για violoncello piccolo με 4 χορδές, λαμβάνοντας ενθουσιώδεις κριτικές. 
Το 2012 διηύθυνε και παρουσίασε το πολυθέαμα “Logos - Dialogos / 6 Suites for violoncello 
solo and dance by J.S.Bach”, συνεργαζόμενος με έξι κορυφαίους βραζιλιάνους χορογρά-
φους - Ismael Ivo, Deborah Colker, Luis Arrieta, Henrique Rodovalho, Jorge Garcia, Tíndaro 
Silvano.
Ο Δήμος Γκουνταρούλης ασχολείται συστηματικά από τη μία με την μουσική του 18ου αιώ-
να σε όργανα εποχής κι από την άλλη με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και παίζει μοντέρνο 
και μπαρόκ βιολοντσέλο, καθώς και τετράχορδο ή πεντάχορδο βιολοντσέλο πίκολο. Εμ-
φανίζεται τακτικά σε όλη την Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, στις Η.Π.Α. και στον Καναδά.

Επιμέλεια εντύπου: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός: Fast Forward

Εκτύπωση: Visual Advertising

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

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα 
50α Δημήτρια με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που 
προβάλλει τον πλούτο των συναισθημάτων, την εξέ-
λιξη, αλλά και τις αντιθέσεις της μουσικής μπαρόκ, 
μέσα από έργα κορυφαίων εκπροσώπων του είδους. 
Οι γεμάτοι και πολύπλοκοι ήχοι αυτής της εποχής εκ-
πέμπουν μία αναμφισβήτητη δύναμη και περικλείουν 
μία έντονη εσωτερικότητα, καταφέρνοντας έτσι να αγ-
γίξουν και να συγκινήσουν τη ψυχή του ακροατή. 
Ο Δήμος Γκουνταρούλης επιμελήθηκε ένα εντυπωσι-
ακό πρόγραμμα συναισθηματικών αντιθέσεων, που 
προκαλεί τους δεξιοτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς των 
ερμηνευτών. Ως διακεκριμένος τσελίστας δεν θα μπο-
ρούσε παρά να ξεκινήσει με ένα έργο του Ντομένικο 
Γκαμπριέλι, τον επονομαζόμενο ‘κυρίαρχο του τσέλου’, 
όπως τον ονόμασαν κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνο-
μά του. 
Κυριότεροι εκφραστές της μουσικής μπαρόκ είναι 
δύο ανυπέρβλητοι συνθέτες, ο Αντόνιο Βιβάλντι και ο 
Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, οι οποίοι έγραψαν (μεταξύ 
άλλων) υπέροχες σουίτες, σονάτες και κοντσέρτα για 
τσέλο, αναδεικνύοντας τις εκφραστικές του δυνατότη-

τες και συντελώντας αποφασιστικά στην επιβολή του 
ως οργάνου δεξιοτεχνίας. 
Ο Φραντζέσκο Τζεμινιάνι υπήρξε ένας απαράμιλλος 
βιρτουόζος του βιολιού, με εκπληκτική δεξιοτεχνία και 
μυθικούς αυτοσχεδιασμούς. Οι μαθητές του τον ονό-
μασαν ‘παράφορο’ λόγω του παιξίματός του. Έγραψε 
απαιτητικά κοντσέρτι γκρόσι, έντονα επηρεασμένα 
από το δάσκαλό του Αρκάντζελο Κορέλι, ‘πατέρα’ των 
συγκεκριμένων συνθέσεων και μεγάλο μύστη της τέ-
χνης του βιολιού. 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα έργο του Καρλ 
Φιλίπ Εμάνουελ Μπαχ, ο οποίος στις μετά-μπαρόκ εξε-
λίξεις πρέσβευε το ‘ευαίσθητο στυλ’, έναν πρόδρομο 
του ρομαντισμού, που φιλοδοξούσε να εκφράσει τα 
αληθινά συναισθήματα και τις ξαφνικές αλλαγές στη 
διάθεση, σε αντίθεση με το "στυλ galant" που θέλησε 
να αντιτάξει  τη φωτεινή ελαφρότητα στα ειωθότα της 
αξιοπρεπούς σοβαρότητας και της μεγαλοπρέπειας 
του μπαρόκ.

Νίκος Κυριακού

Ricercar 1o για βιολοντσέλο σόλο σε σολ ελάσσονα

Largo από τη Σονάτα VI για βιολοντσέλο και 
μπάσο κοντίνουο σε σι ύφεση μείζονα, RV 46
Adagio από τη Σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα, RV 26
Concerto για βιολοντσέλο, ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο σε σολ 
μείζονα, RV 413
- Allegro
- Largo
- Allegro

Concerto για βιολοντσέλο, ορχήστρα εγχόρδων 
και μπάσο κοντίνουο σε σι ελάσσονα, RV 424
- Allegro non molto
- Largo
- Allegro

Αλάπ - θρήνος κι αυτοσχεδιασμοί πάνω στη Follia

Prelude ΙI από τη Σουίτα ΙΙ για βιολοντσέλο σόλο σε ρε ελάσσονα, BWV 1008

Concerto Grosso ΧΙΙ “La Follia” για δύο βιολιά, βιόλα και βιολοντσέλο “di 
concertino”, ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο σε ρε ελάσσονα
                                          Σόλο βιολί: Σίμος Παπάνας, Ανδρέας Παπανικολάου
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Suite V “discordable” για βιολοντσέλο σόλο σε ντο ελάσσονα, BWV 1011
- Prelude
- Sarabande

Allegro από τη Σονάτα για βιολί και τσέμπαλο obligato σε σολ ελάσσονα 
Concerto για βιολοντσέλο, ορχήστρα εγχόρδων
και μπάσο κοντίνουο σε λα ελάσσονα, H.432
- Allegro assai
- Andante
- Allegro assai

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Domenico Gabrielli
(1659 – 1690)
Antonio Vivaldi
(1678 – 1741) 

Δήμος Γκουνταρούλης 
(1970)
Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Carl Philipp 
Emanuel Bach
(1714 – 1788)

Διήμερο μπαρόκ

Francesco Geminiani
(1687 – 1762)




