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Ευάγγελος 
Παπαδημήτρης 
bioλι

Ο βιολονίστας Ευάγγελος Παπαδημήτρης με-
γάλωσε σε μουσικό περιβάλλον. Σπούδασε στα 
Τίρανα, αρχικά στη Σχολή Καλών Τεχνών και κα-
τόπιν στην Ανώτατη Ακαδημία Τεχνών. Αφού α-
ποφοίτησε με τον τίτλο «Violonist» συνέχισε τις 
μεταπτυχιακές σπουδές του στην Ιταλία, πρώτα 
στο Ωδείο «Giuseppe Verdi» του Τορίνο και κα-
τόπιν στην Ακαδημία της Μπιέλα, με τους καθη-
γητές B. Landi και C. Romano.
Ξεκίνησε τη σολιστική του δραστηριότητα σε 
ηλικία 16 ετών και ένα χρόνο αργότερα κλήθη-
κε από την Αλβανική Ραδιοφωνία & Τηλεόρα-
ση για να ηχογραφήσει έργα σύγχρονων συνθε-
τών. Από τότε συμπράττει συχνά με ορχήστρες 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, και εμφανίζε-
ται τακτικά σε ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής 
δωματίου, με έργα που καλύπτουν το ρεπερτό-
ριο από το Μπαρόκ μέχρι τα τέλη του 20ου αι-
ώνα.
Από το 1981 ως το 1992 ήταν διευθυντής του 
Τμήματος Βιολιού στην Ανώτατη Ακαδημία Τε-
χνών των Τιράνων. Το 1988, σε αναγνώριση της 
εκπαιδευτικής προσφοράς του, το Αλβανικό Υ-
πουργείο Πολιτισμού του απένειμε το Μετάλλι-
ο του «Διακεκριμένου Καθηγητή». Το 1992 ήρ-
θε στην Ελλάδα για να εργαστεί ως καθηγητής 
βιολιού στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης (νυν δι-
ευθυντής του Τμήματος), και τα επόμενα τρία 
χρόνια υπήρξε επίσης εξάρχων της Συμφωνι-
κής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από 
το 1993 παίζει στα πρώτα βιολιά της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), όπου πλέον 
έχει διοριστεί ως μόνιμος.
Έχει δώσει σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Ελ-
λάδας, ενώ πολλοί μαθητές του έχουν διακριθεί 
σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Το 
1995 και το 1996 προσκλήθηκε να αντιπροσω-
πεύσει την Ελλάδα στο Διεθνές Συνέδριο Βιο-
λιού «Rodolfo Lipizer» (Γκορίτσια, Ιταλία), όπου 
παρουσίασε την έρευνά του σε θέματα παιδα-
γωγικής και ανάλυσης, ενώ το 2011 ήταν μέλος 
της κριτικής επιτροπής στον 30ο Διεθνή Διαγω-
νισμό Βιολιού «Premio Rodolfo Lipizer». Τον Ι-
ούλιο του 2014 δίδαξε στην 3η Διεθνή Θερινή 
Μουσική Ακαδημία της Καβάλας, ενώ το φθινό-
πωρο του ίδιου έτους έδωσε master class στο 
Καλλιτεχνικό Λύκειο των Τιράνων και συνέπρα-
ξε ως σολίστ με την Ορχήστρα της Ραδιοφωνί-
ας των Τιράνων. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με 
την Κ.Ο.Θ. συνολικά πέντε φορές, σε κοντσέρ-
τα των Stravinsky, Szymanowski, Wieniawski, 
Piazzolla, και στο Gran Duo Concertante για Βιο-
λί και Κοντραμπάσο του Bottesini.
Από το 2016 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής 
της ορχήστρας εγχόρδων ProMusica η οποία ε-
δρεύει στην Θεσσαλονίκη.
Το πρώτο του σόλο CD, με έργα Χρήστου Σα-
μαρά, Σίμου Παπάνα και Γιάννη Παπαδημήτρη, 
κυκλοφόρησε στα τέλη του 2011 από την IRIDA 
Classical.

Έκτορας Ταρτανής
διεύθυνση ορχήστρας

Από τη σεζόν 2017/18 ο Έκτορας Ταρτανής αποτελεί το 
νέο πρώτο Kapellmeister και αναπληρωτή γενικό μουσικό 
διευθυντή της Κρατικής Όπερας και της Συμφωνικής Ορ-
χήστρας του Μπρεμερχάφεν. Από αυτή τη θέση θα διευθύ-
νει πλήθος παραγωγών όπερας και μπαλέτου, όπως επίσης 
και δύο συμφωνικές συναυλίες. Από τον Σεπτέμβριο του 
2016 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και συν-ιδρυτής της 
Argo Ensemble, μιας ορχήστρας με την οποία παρουσιά-
ζει νέες μορφές συναυλιών και καινοτόμα προγράμματα, 
με έδρα την Στουτγάρδη. Ως προσκεκλημένος μαέστρος 
στη σεζόν 2017/18 θα συνεργαστεί με την SWR Symphony 
Orchestra, τη Symphony Orchestra του Βούπερταλ και τη 
MusicAeterna στο Opera Ηouse του Περμ. 
Ο Έκτορας Ταρτανής ήταν μουσικός βοηθός της Συμφω-
νικής Ορχήστρας και του Opera House του Βούπερταλ για 
τη σεζόν 2015/16. Εκεί διηύθυνε τη Συμφωνική του Βού-
περταλ, συνεργάστηκε με πολλούς προσκεκλημένους μα-
έστρους - τόσο σε συναυλιακές όσο και σε οπερατικές πα-
ραγωγές - και εργάστηκε επίσης ως repetiteur. 
Από το 2014 μαθητεύει δίπλα στον Θεόδωρο Κουρεντζή, 
με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε πλήθος συναυλιακών και 
οπερατικών παραγωγών σε όλη την Ευρώπη. Τον Ιούνιο 
του 2016 ο Έκτορας Ταρτανής ανέλαβε έκτακτα τα καθή-
κοντα του Θεόδωρου Κουρεντζή με την Radio Symphony 
Orchestra Μπάντεν-Μπάντεν και Φράιμπουργκ, όταν ο 
δεύτερος αρρώστησε. Το ντεμπούτο του νεαρού μαέστρου 
στο Rosengarten του Μάνχαϊμ με έργα Beethoven, Berg 
και Shostakovich μαζί με την Patricia Kopatchinskaja - μία 
από τις πιο ενδιαφέρουσες βιολίστριες της εποχής μας - έ-
γινε δεκτό με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς. Το κα-
λοκαίρι του 2016 ήταν μουσικός βοηθός για την όπερα “La 
Bohème” στην Opera Academy of Bad Orb της Γερμανίας. 
Πριν από αυτή την παραγωγή συνεργάστηκε επίσης με τη 
Συμφωνική Ορχήστρα του Φόραρλμπεργκ της Αυστρίας 
σε μια επιτυχημένη παραγωγή της όπερας “The abduction 
of the seraglio” του Mozart. Επιπλέον έχει εμφανιστεί στο 
Bridgewater Hall, στον Καθεδρικό του Manchester και στο 
Brucknerhaus του Λιντς. Ανάμεσα στις ορχήστρες που έχει 
διευθύνει είναι η Badische Staatskapelle Karlsruhe, η Συμ-
φωνική Ορχήστρα του Βίρτσμπουργκ, η Ορχήστρα Δω-
ματίου της Στουτγάρδης, η Φιλαρμονική Νότιας Τσεχίας, 
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Lucern Festival 
Strings.
Πέρα από το κλασικο-ρομαντικό και το οπερατικό ρεπερ-
τόριο, ο Έκτορας Ταρτανής έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στο σύγχρονο ρεπερτόριο, εφόσον ξεκίνησε την μουσική 
του εκπαίδευση μελετώντας σύνθεση και διεύθυνση. Έχει 
διευθύνει σε πολλές πρεμιέρες όπως αυτή της όπερας δω-
ματίου του Tim Benjamin «The Rosenhahn Experiment». Συ-
νέχισε τις σπουδές του στη διεύθυνση στο Royal Northern 
College of Music στο Μάντσεστερ με τους Clark Rundell 
και Mark Heron, και στο Anton Bruckner Conservatoire στο 
Λιντς με τον Ingo Ingensand, από αποφοίτησε με τιμητική 
διάκριση. Επιπλέον των ακαδημαϊκών του σπουδών έλα-
βε μέρος επίσης σε αρκετά master classes με μαέστρους 
όπως ο Bernard Haitink, ο Sir Mark Elder, ο Juanjo Mena, ο 
Lothar Zagrozek και ο Mark Shanahan.
Ο Έκτορας Ταρτανής έλαβε το δεύτερο βραβείο στο δια-
γωνισμό διεύθυνσης «Νέοι Καλλιτέχνες 2014» της Κ.Ο.Θ. 
Επίσης έλαβε βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό «Jungend 
Musiziert» και την πρώτη θέση στο διαγωνισμό σύνθεσης 
«Jugend komponiert». Υπήρξε υπότροφος των ιδρυμάτων 
«Robert-Bosch» και «Fulbright».
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Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): 
Εισαγωγή από Ερείπια των Αθηνών, έργο 113 

6'

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): 
Κοντσέρτο για βιολί αρ.1 σε σι ύφεση μείζονα, K.207
Οι καντέντσες του κοντσέρτου είναι του Robert D. Levin                        21'

                                                    διάλειμμα

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): 
Συμφωνία αρ.4 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 60

35'

Ludwig van Beethoven (1770-1827): 
Εισαγωγή από ‘Ερείπια των Αθηνών, έργο 113’ 
 
Ι. Andante con moto (G minor)   ΙΙ. Allegro, ma non troppo (G major)

Τα ‘Ερείπια των Αθηνών, έργο 113’ είναι μία συλλογή τυχαίων 
κομματιών που συνέθεσε ο Μπετόβεν το 1811 για το ομώνυμο 
θεατρικό έργο του August von Kotzebue, το οποίο προοριζό-
ταν για τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς νέου θεάτρου της Πέ-
στης. Η υπόθεση εξελίσσεται στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα, 
όπου ξυπνά η θεά Αθηνά μετά από έναν ύπνο δύο χιλιετιών και 
βρίσκει τον Παρθενώνα κατεστραμμένο και τους Αθηναίους 
σκλάβους. Κάθε ίχνος αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και γλώσ-
σας έχει χαθεί από την κοιτίδα του, αλλά το πνεύμα αυτού του 
πολιτισμού έχει διασωθεί, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, στην 
Πέστη από τον φωτισμένο αυτοκράτορα Φραντς. Η ουβερ-
τούρα εμπεριέχει όλη τη λαμπρότητα και τα συναισθήματα 
μεγαλείου και ενθουσιασμού από τις άριες, τα εμβατήρια και 
τα χορωδιακά μέρη μιας σύνθεσης που εξυπηρετεί απόλυτα το 
σκοπό του θεατρικού έργου, που δεν ήταν άλλος από την ανύ-
ψωση του πατριωτικού αισθήματος του λαού και την εξύμνηση 
του αυτοκράτορα. Ο Μπετόβεν χτίζει την εισαγωγή με έναν 
ασυνήθιστο τρόπο, τουλάχιστον ως προς τη χρήση του μελω-
δικού υλικού, ξεκινώντας με ένα δυσοίωνο αργό μέρος σε σολ 
ελάσσονα, ώσπου το όμποε εισάγει ένα φωτεινό και ενεργητικό 
πιο γρήγορο μέρος σε σολ μείζονα υπερτονίζοντας την αντίθε-
ση της δόξας της Πέστης με την παρακμή της Αθήνας.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Κοντσέρτο για βιολί αρ.1 σε σι ύφεση μείζονα, 
K.207  

Ι. Allegro moderato   ΙΙ. Adagio   III. Presto

Ο Μότσαρτ έγραψε σε ηλικία 17 ετών και κατά τη διάρκεια μίας 
επίσκεψης στην Ιταλία το πρώτο του κοντσέρτο για βιολί, ένα 
αισιόδοξο έργο γεμάτο χάρη και λαμπρότητα, όπου κάνουν την 
πρώτη εμφάνισή τους όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
που θα τελειοποιήσει στα επόμενα τέσσερα κοντσέρτα του για 
βιολί. Η δομή του έργου είναι μάλλον απλή και το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει περισσότερο τις όμορφες μελωδίες του. Μάλιστα, 
όταν λίγα χρόνια αργότερα θέλησε ο συνθέτης να ξαναγρά-
ψει το φινάλε εμπλουτίζοντάς το, αποφάσισε τελικά να μην 
αναθεωρήσει το αρχικό υλικό και κράτησε το αποτέλεσμα της 
πλουσιότερης εμπειρίας του ως ξεχωριστό έργο. Ο νεαρός Μό-
τσαρτ σίγουρα ένιωθε πολύ πιο άνετα πάνω από ένα πιάνο και 
χρειάστηκε η παρότρυνση του πατέρα του για να ασχοληθεί με 
ένα κοντσέρτο για βιολί. ‘Δεν ξέρεις πραγματικά πως είσαι ένας 
εξαιρετικός βιολιστής και θα το μάθεις μόνο αν συγκεντρώσεις 
όλη σου τη δύναμη και παίξεις με αυτοπεποίθηση, οίστρο και 
εσωτερική φλόγα’. Οι πηγές της έμπνευσής του βρίσκονται στα 
κοντσέρτα για βιολί των Βοημών συνθετών, όπως ο Myslivec και 
ο Vanhal, που απολάμβανε ιδιαίτερα, στα οποία όμως ενσωμα-
τώνει και στοιχεία της ιταλικής σχολής που του κέντρισαν την 
προσοχή στο ταξίδι αυτό. Η ασυνήθιστη επιλογή του Μότσαρτ 
να γράψει και τα τρία μέρη του έργου σε μορφή σονάτας απο-
καλύπτει την εγγενή του έφεση στην ομορφιά και την τελειό-
τητα, που τις προτάσσει από τη δεξιοτεχνία και τη συγκίνηση. 
Κατά κάποιο τρόπο δικαιολογήθηκε στον πατέρα του για αυτό 

το γεγονός γράφοντας πως ‘ξέρετε ότι δεν είμαι λάτρης των δυ-
σκολιών’, όμως η αλήθεια είναι πως το κοντσέρτο θέτει πολλές 
ερμηνευτικές προκλήσεις θυμίζοντας τελικά τη ρήση του Artur 
Schnabel για τις σονάτες για πιάνο του Μότσαρτ, πως ‘είναι πολύ 
εύκολες για τα παιδιά και πολύ δύσκολες για τους καλλιτέχνες’.

Ludwig van Beethoven (1770-1827): 
Συμφωνία αρ.4 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 60  

Ι. Adagio - Allegro vivace   ΙΙ. Adagio   III. Allegro vivace - Un poco 
meno allegro   IV. Allegro ma non troppo

Ο Μπετόβεν έγραψε την ‘Τέταρτη Συμφωνία’ του το καλοκαίρι 
του 1806 μετά από σχετική ανάθεση ενός συγγενούς του μαι-
κήνα του Πρίγκιπα Λιχνόβσκι, ο οποίος ενθουσιάστηκε από 
τη μεγαλοπρέπεια και την ενέργεια της ‘Δεύτερης Συμφωνίας’. 
Η πρεμιέρα της έγινε τον αμέσως επόμενο χρόνο στην οικία 
του πρίγκιπα Φραντς Γιόζεφ φον Λόμπκοβιτς. Η διάθεση του 
συνθέτη την εποχή που την έγραψε ήταν ασυνήθιστα καλή, 
γεγονός που οφείλονταν στη σχέση που άρχισε να αναπτύσσει 
με την κόμισσα Τερέζα Μπρούσνβικ, με την οποία συνδέθηκε 
ερωτικά όταν αποδέχτηκε το αδιέξοδο του έρωτά του για την 
αδερφή της Τζοζεφίνα. Αυτά τα συναισθήματα πάθους, χαράς 
και απολύτρωσης μεταφέρονται συγκλονιστικά προκαλώντας 
μία ουράνια ευτυχία. Ο Σούμαν χαρακτήρισε τη συμφωνία ως 
‘μία καλλίγραμμη Ελληνίδα παρθένα, ανάμεσα σε δύο Σκαν-
διναβούς γίγαντες’, υπογραμμίζοντας τη θέση της ανάμεσα 
στις δύο αδερφές της, την «Ηρωική» και την «Πέμπτη». Όμως 
δεν συνθλίβεται από αυτές και αυτό οφείλεται στη ξεχωριστή 
της δύναμη, η οποία πηγάζει από το νεανικό της σφρίγος και 
τη ζωντάνια της, που σκορπούν το άρωμα ενός ανεπιτήδευτου 
έρωτα με μια ανοιξιάτικη αύρα.  

Το πρώτο μέρος ξεκινά με μία αργή και μυστηριώδη εισαγω-
γή σε μία φαινομενικά άσκοπη περιπλάνηση που σταδιακά 
αποκτά χαρακτήρα αναζήτησης και παράλληλα αποκαλύπτει 
στοιχεία από το χαρακτήρα όλου του έργου. Η συνθετική ωρι-
μότητα του Μπετόβεν είναι εμφανής μαζί με τη χαρακτηριστική 
αυτοπεποίθηση της λεγόμενης δεύτερης περιόδου του. Η ανα-
ζήτηση δεν καταλήγει τελικά σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά σε 
μία εντυπωσιακή κορύφωση.

Στο δεύτερο μέρος δεσπόζει ένα καθηλωτικό θέμα των πρώ-
των βιολιών, ενώ γύρω του ξεφυτρώνουν και άλλα ενδιαφέ-
ροντα ακούσματα δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έχει 
χαρακτηριστεί από τον Μπερλιόζ ως ‘γραμμένο από το χέρι του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ’ επιμένοντας πως δεν μπορεί άνθρωπος να 
γράψει τέτοια μουσική.

Το τρίτο μέρος σφύζει από ενεργητικότητα και ζωή, ενώ σε 
πολλά σημεία γίνεται υπενθύμιση των αναζητήσεων του πρώ-
του μέρους, όμως φανερά από θέση ισχύος, σαν να τις περιγελά 
πλέον ο δημιουργός. 

Στο φινάλε τα συναισθήματα απογειώνονται και κυριαρχεί 
ολοκληρωτικά η χαρά της ζωής και η δύναμη του έρωτα που τα 
καλύπτει όλα με την πηγαία ζωτικότητά του.

Νίκος Κυριακού
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