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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 / 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 / 
Φαγκότα (Κορ. Α)  Γ. Πολίτης / (Κορ. Β) Κ. Βαβάλας, Μ. Πουλιούδη / (Tutti) Μ. Ηλιοπούλου / Κόρνα (Κορ. Α) 
Τ. Ελευθεριάδης, T. Παπαδόπουλος / (Κορ. Β) Β. Βραδέλης, Π. Φεϊζός / (Tutti) Δ. Δεσποτόπουλος, / 
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 / (Tutti) Ε. Αγγουρι-
δάκης, Ν. Μιχαηλίδου / Άρπα  (Κορ. Α) Κ. Γίμα / Πιάνο (Κορ. Α)  Μ. Λιακοπούλου 

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 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)

ΛΟΛΑ ΤΟΤΣΙΟΥ
πιανο
Είναι αριστούχος απόφοιτος του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης και του Μουσικού Πανεπιστήμιου 
Χαϊδελβέργης - Μάννχαϊμ, με δασκάλους την Ε. Πα-
πάζογλου και C. Back. 
Για δύο χρόνια μαθήτευσε  κοντά στον διεθνούς φή-
μης πιανίστα Ζ. Kocsis στην Ακαδημία Ferenc Liszt 
της Βουδαπέστης.
Ασκεί τη σολιστική της καριέρα από το 1980 στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό με συναυλίες , ηχογραφήσεις 
και μαγνητοσκοπήσεις. Στην Ελλάδα έχει συνεργα-
στεί επανειλημμένα με όλες τις μεγάλες ορχήστρες 
και έχει ηχογραφήσει με την ορχήστρα της ΕΡΤ.
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα σύγχρονα ρεύματα της 
κλασσικής μουσικής και διεύρυνε το ρεπερτόριό 
της με jazz, new music και ινδικά bhajans. Στο ενερ-
γητικό της έχει πολλές πρώτες εκτελέσεις έργων του 
σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου
Πειραματίζεται με τη μουσική έκφραση και 
performance, αυτοσχεδιάζει και συνθέτει.
΄Eργα της έχουν παιχτεί μεταξύ άλλων στα λθ'Δημή-
τρια, Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2004, “café bar Flou", 
"club 22",. Έχει γράψει τη μουσική για θεατρικά έρ-
γα που παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Θέατρο,  Κρα-
τικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης, Θέατρο Αυλαία, Θέατρο Σοφούλη 
και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Δισκογραφία :
1) Erik Satie - Music for solo piano (1993) 
2) Ρώσσικη μουσική για δύο πιάνα (1995) - Άννη και Λό-
λα Τότσιου 
3) Kυριάκος Σφέτσας: “Lost Memories” (2000)  για πιά-
νο και σαξόφωνο, Θανάσης Ζέρβας-σαξόφωνο, Λόλα 
Τότσιου-πιάνο
4) “Friends” - πιανιστικοί αυτοσχεδιασμοί (2008) 
5) Θοδωρής Μοιρισκλάβος: “Mediterranean” (2009)
 για πιάνο,  βιολί , κρουστά  και ηλεκτρονικά 
Αγαπώντας παράλληλα βαθειά την εκπαίδευση, δί-
δαξε για τριάντα και πλέον χρόνια σε διακεκρμμένα 
ωδεία της Θεσσαλονίκης και στο τμήμα Μουσικής 
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας.
Από το 2005 διοργανώνει τα προσωπικά μουσικά 
της σεμινάρια με τη μέθοδο "focus training", χρησι-
μοποιώντας τεχνικές από τη μέθοδο Soundings του 
Πολωνού σκηνοθέτη Richard Nieoszym και ειδικές 
πρακτικές για μουσικούς και καλλιτέχνες γενικότε-
ρα της Satyananda Yoga, στην οποία έχει εκπαιδευ-
τεί και είναι  εισηγήτρια.
Από τον Ιούνιο 2011 διατελεί Διευθύντρια του Κρα-
τικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

* Μέρος της αμοιβής της σολίστ θα διατεθεί για την ενίσχυση του περιοδικού 
δρόμου Σχεδία.
Tι είναι η Σχεδία
Η «σχεδία» είναι το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου & μέλος του Διεθνούς 
Δικτύου Περιοδικών Δρόμου (INSP). Είναι μηνιαίο (κυκλοφορεί την τελευταία Τε-
τάρτη κάθε μήνα) και πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης 
από διαπιστευμένους πωλητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι ένα ζωντανό και 
ανεξάρτητο περιοδικό με θέματα, ειδήσεις και σχόλια για όλους τους τομείς της 
ζωής μας και για ό,τι μπορεί να μας αφορά -η πολιτική, η κοινωνική, η αθλητική 
ζωή του τόπου, αλλά και στήλες για την πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριό-
τητα, τον κόσμο της γαστρονομίας κ.ά.
Πωλητές
Οι πωλητές προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες που α-
ποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η τιμή πώλησης είναι 3€. Α-
πό αυτά, το 50% (δηλαδή το 1,50€) πηγαίνει απευθείας στον πωλητή. Αποτελεί μί-
α ξεχωριστή ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο, αξιοπρεπές εισόδημα και 
ένα επιπλέον κίνητρο να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Δημήτρης Σπούρας
διεύθυνση ορχήστρας
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1989. Σπούδασε στο 
Δημοτικό Ωδείο Σταυρούπολης στις τάξεις του κ. Φ. 
Τερζή, του κ. Π. Μπεκιαρίδη και της κ. Ο. Σολομωνί-
δου, από όπου αποφοίτησε αποκτώντας διπλώματα 
με εξαιρετικές διακρίσεις και βραβεία. Είναι απόφοι-
τος του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην ειδίκευση του κλα-
ρινέτου με καθηγητή τον κ. Μ. Μουμουλίδη και κ. Μ. 
Πλουμίδη. Το 2016 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Αμβέρ-
σας στο κλαρινέτο με καθηγητές τους Raymond Dils 
και Ivo Lybeert και στην Διεύθυνση Ορχήστρας με τον 
Ivo Venkov, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στην Βασιλική Μουσική Ακαδημία των Βρυξελλών 
στην τάξη διεύθυνσης Ορχήστρας του καθηγητή Bart 
Bouckaert. Τώρα συνεχίζει τις σπουδές του ως υπότρο-
φος στο Guildhall School of Music and Drama του Λον-
δίνου στο Postgraduate Masters in Clarinet-Orchestral 
Artistry, συμπράττοντας με την Συμφωνική Ορχήστρα 
του Λονδίνου και με καθηγητές τους Andrew Marriner, 
Nic Carpenter, Joy Farrall, James Burke και Jennifer 
McLaren. Πρόσφατα του δόθηκε η θέση για Diplom 
Studium στην Διεύθυνση Ορχήστρας στην Νορβηγική 
Μουσική Ακαδημία του Όσλο με καθηγητές τους Ole 
Kristian Ruud και Vassily Petrenko.
To 2014 κέρδισε το Α΄ Βραβείο και το Ειδικό Βραβεί-
ο των μουσικών της Ορχήστρας στον Πανελλήνιο Δι-
αγωνισμό Διεύθυνσης Ορχήστρας της Κρατικής Ορχή-
στρας Θεσσαλονίκης. 
Έχει διευθύνει ορχήστρες σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδί-
α, Αγγλία, Βουλγαρία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με-
ταξύ αυτών την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την Φι-
λαρμονική Ορχήστρα του Ρούσσε. Έχει συνεργαστεί 
ως μαέστρος με διεθνούς φήμης συνθέτες και σολί-
στες όπως ο Paul Patterson, Eliane Rodrigues, Nadja  
Nevolovitsch, Hendrickje Van Kerckhove, Wilfried Van 
den Brande, Luc Tooten και Aaron Wajnberg.
Παράλληλα είναι ενεργός κλαρινετίστας και συμμετέ-
χει σε διάφορα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ συμπράττοντας  
με διαφορετικά σχήματα μουσικής δωματίου και ορ-
χήστρες. Έχει συνεργαστεί, ως μουσικούς ορχήστρας, 
με διεθνούς φήμης μαέστρους όπως ο Sir Simon Rattle, 
Daniel Harding, Gianadrea Noseda, Ivo Venkov, Diego 
Matheuz, Takuo Yuasa, Μαρία Μακράκη, Κάρολο Τρι-
κολίδη και έχει εμφανιστεί σε διάσημες αίθουσες όπως 
το Barbican Hall, Milton Court, de Singel, Mozarteum 
Hall και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Από το 2015 έχει την τιμή να είναι Καλλιτεχνικός Δι-
ευθυντής και μόνιμος Αρχιμουσικός της Antwerpen 
Camerata στο Βέλγιο. 

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.

Samuel Barber 
(1910-1981): 
Αντάτζιο για έγχορ-
δα, έργο 11  

Το ‘Αντάτζιο για έγχορδα’ του Μπάρ-
μπερ είναι το δημοφιλέστερο ίσως 
αμερικανικό συμφωνικό έργο. Δέκα 
λεπτά απόλυτης γαλήνης και μακαριό-
τητας, με ένα διάχυτο πνεύμα ευλάβει-
ας, που καθηλώνουν τον ακροατή από 
τις πρώτες κιόλας νότες. Ο Alexandre 
Morin έγραψε εύστοχα πως πρόκειται 
για ένα έργο ‘γεμάτο συγκίνηση και 
καθαρτικό πάθος’, που ‘σπάνια αφήνει 
στεγνά τα μάτια’. Η μουσική του προ-
έρχεται από το δεύτερο μέρος του 
‘Κουαρτέτου εγχόρδων σε σι ελάσσο-
να, έργο 11’ που είχε γράψει ο συνθέ-
της το 1936 και είναι χαρακτηριστικό 
της τεχνοτροπίας της πρώτης περιό-
δου του. Ο Μπάρμπερ εμπνεύστηκε 
το έργο διαβάζοντας τα Γεωργικά του 
Βιργιλίου, που με τη σειρά του έχουν 
αναφορές στο διδακτικό έπος Έργα 
και Ημέραι του Ησίοδου. Το κομμάτι 
ξεκινά με μία απαλή μελωδία που ει-
σάγουν τα βιολιά, η οποία βαθμιαία 
αναπτύσσεται και γεμίζει ηχητικά, δί-
νοντας την εντύπωση πως ανεβαίνει 
μία προς τον ουρανό, την οποία στη 
συνέχεια κατεβαίνει σταδιακά. Αυτή η 
αυξομείωση της έντασης παραπέμπει 
στη μακαριότητα μίας ευτυχούς κατά-
ληξης της ύπαρξης, είτε όμως, με μία 
άλλη ανάγνωση, σε αποτυχία επίτευ-
ξης του ποθητού και στην επικείμενη 
θλίψη, η οποία καταλήγει σε οριστική 
παραίτηση. Το έργο έχει χρησιμοποι-
ηθεί πολλάκις στον κινηματογράφο, 
σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και 
σε συναυλίες ροκ και ηλεκτρονικής 
χορευτικής μουσικής, ενώ αποτελεί 
σταθερά και το κλασικό κομμάτι με 
τις υψηλότερες πωλήσεις στο iTunes.

Alfred Schnittke 
(1934-1998): 
Κοντσέρτο για πιάνο 
και ορχήστρα εγχόρ-
δων 
 
Σύμφωνα με τον Σνίτκε, η συνθετική 
του γραφή κατά τη δεκαετία του 60’ δι-
απνέονταν από ‘ρομαντισμό, νεοκλα-
σικό ακαδημαϊσμό και προσπάθεια να 
γράψω εκλεπτυσμένη μουσική’, όπως 
ακριβώς συνέβαινε και με πολλούς 
άλλους συναδέλφους του που έστρε-
φαν το ενδιαφέρον τους στο δωδε-
καφθογγισμό και τη σειριακή γραφή. 
Βλέποντας όμως ότι ήταν μάλλον 
πολλοί αυτοί που είχαν επιβιβαστεί 
σε αυτό το ‘τρένο’, προκαλώντας συμ-
φόρηση, αποφάσισε να κατεβεί στον 
επόμενο σταθμό και να συνεχίσει τη 
συνθετική του πορεία ‘περπατώντας’, 
σύμφωνα με δική του έκφραση. 
Το ‘Κοντσέρτο για πιάνο’ είναι γραμμέ-
νο το 1979 με πολλαπλές τεχνικές σύν-
θεσης. Πρόκειται για έργο χαρακτηρι-
στικό του μεταμοντερνισμού, αφού 
πλέον ο συνθέτης είχε διανύσει με-
γάλη απόσταση από τότε που αποβι-
βάστηκε από το τρένο των ρευμάτων 
που εξέφραζαν το κίνημα του μοντερ-
νισμού στην Ευρώπη, ενώ είναι επίσης 

βαθιά μυστικιστικό, όπως και όλα τα 
έργα του Σνίτκε μετά τον εκχριστιανι-
σμό του. Το πιάνο αντιπαρατίθεται με 
τα έγχορδα αναπαριστώντας ουσια-
στικά τις εσωτερικές συγκρούσεις της 
ψυχής, οι οποίες καταλήγουν μετά α-
πό περίπλοκες διαδρομές και έντονες 
αντιπαραθέσεις στην ασφάλεια της 
πίστης σε μία ανώτερη ύπαρξη, που 
προσφέρει την ποθούμενη ψυχική 
ειρήνη. 
Το κοντσέρτο εξελίσσεται σε μία ε-
κτεταμένη κίνηση ξεκινώντας με μία 
αργή και μακρόσυρτη εισαγωγή από 
το πιάνο, το οποίο στη συνέχεια πλέκει 
διαλόγους και συνδέει τα έγχορδα με-
ταξύ τους, ώσπου αναπτύσσεται ένα 
θέμα που θυμίζει ύμνο της ρωσικής 
ορθόδοξης εκκλησίας και συμπλέκε-
ται με ένα θέμα του πιάνου που θυμίζει 
Προκόφιεφ. Οι συγκρούσεις φαίνο-
νται αρχικά να οδηγούνται, αρκετά 
νωρίς, σε μία κορύφωση, όμως ξαφ-
νικά αλλάζουν ρότα καταλήγοντας σε 
μία ‘ηχηρή’ σιωπή. Το πιάνο είναι αυτό 
που σπάει πρώτο τη σιωπή με τη μου-
σική που παίχτηκε λίγο πριν, παρασύ-
ροντας και την ορχήστρα εγχόρδων, η 
οποία αναλαμβάνει σταδιακά δράση, 
σαν να αναγεννιέται, για να φτάσουμε 
αυτή τη φορά, όντως, σε μία εντυπω-
σιακή κορύφωση. Ακολουθεί ηρεμία 
για λίγο, η οποία όμως εξελίσσεται σε 
θρήνο από τα έγχορδα, ενώ το πιάνο 
εμφανίζεται με δεξιοτεχνικά περά-
σματα. Η κατάληξη είναι διφορούμε-
νη, αφού υπενθυμίζει τις προηγούμε-
νες συγκρούσεις, δίνοντας όμως μία 
σαφή αχτίδα ελπίδας.  
Το έργο στο σύνολό του αποτυπώνει 
πλήρως το προσωπικό στυλ του συν-
θέτη, το οποίο χαρακτηρίζεται από 
πολυσυλλεκτικότητα και επιρροές 
από διάφορα είδη μουσικής πριν α-
πό την εποχή του, πρεσβεύοντας ένα 
μέλλον όπου η μουσική δεν θα έχει 
φραγμούς και ‘ταμπέλες’.
 
Franz Liszt 
(1811-1886): 
Όυγγρική Ραψωδία 
σε ντο ελάσσονα 
αρ.2, s 244/2 
Ο Λιστ έχει διασκευάσει για ορχή-
στρα έξι από τις συνολικά δεκαεννιά 
ραψωδίες του για πιάνο με θέματα 
βασισμένα σε τσιγγάνικα τραγούδια. 
Ο συνθέτης παρομοίαζε τους τσιγγά-
νους με τους αρχαίους Έλληνες ραψω-
δούς, που αφηγούνταν τμηματικά μία 
ιστορία, ενώ οι μελωδίες του σε αυτές 
τις ραψωδίες, παρόλο που είναι πρω-
τότυπες, έχουν πλούσιες αναφορές 
σε στοιχεία της ουγγρικής μουσικής 
και παραδοσιακών λαϊκών χορών της 
χώρας του, όπως ο χορός 'της γνω-
ριμίας' Verbunkos. Ο Λιστ αγαπούσε 
ιδιαίτερα την παραδοσιακή μουσική 
της πατρίδας του με τα τσιγγάνικα 
στοιχεία, τον αυθόρμητο ρυθμό και 
τις σαγηνευτικές μελωδίες. 
Στην ενορχήστρωση των κομματιών 
βοήθησε ο καλός φίλος του συνθέ-
τη και ξακουστός φλαουτίστας της 
εποχής Franz Doppler, στον οποίο πι-
στώθηκε κατά λάθος η σύνθεση κατά 
την έκδοση του έργου, χωρίς παρόλα 
αυτά ο Λιστ να ζητήσει να αφαιρέσουν 

αργότερα το όνομα από την παρτιτού-
ρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Λιστ 
δεν μπορούσε να ενορχηστρώσει και 
ανέθετε συχνά σε μαθητές του αυτή 
τη δουλειά. 
Η ‘Ουγγρική Ραψωδία αρ. 2’, γραμ-
μένη το 1847, είναι αναμφισβήτητα 
η πλέον δημοφιλής από όλες και 
χαρακτηρίζεται από ευαισθησία αρ-
χικά, ενώ εξελισσόμενη τονίζει την 
υπερηφάνεια του ουγγρικού λαού και 
τη λαμπρότητα της μουσικής του. Τα 
όμορφα θέματά της είναι βασισμένα 
σε δημοφιλή τραγούδια της εποχής. 

Bedřich Smetana 
(1824-1884): 
Σάρκα και Μολδάβας 
από το έργο ‘Η πατρίδα 
μου’       
Ο Σμέτανα συνέθεσε μεταξύ 1874-
79 τον κύκλο έξι συμφωνικών ποι-
ημάτων ‘Η πατρίδα μου’ σε πλήρη 
δυστυχία λόγω κώφωσης, αλλά με 
υπερήφανο πνεύμα για να τιμήσει τη 
σκλαβωμένη του πατρίδα. 
Το ποίημα ‘Σάρκα’ αναφέρεται στον 
πασίγνωστο σχετικό μύθο της τσέχι-
κης παράδοσης ‘Ο Πόλεμος των Κο-
ρών’, όπου οι Αμαζόνες εκδικούνται 
το αντρικό φύλο χρησιμοποιώντας 
ως δόλωμα την αρχηγό τους. Αφού 
οι ατρόμητες πολεμίστριες δένουν 
την Σάρκα σε ένα δέντρο, κρύβονται 
και περιμένουν τον ιππότη Ctirad και 
τους συντρόφους του. Όταν αυτοί 
καταφθάνουν, η Σάρκα γοητεύει τον 
Ctirad και προκαλεί τον οίκτο των 
υπολοίπων. Οι άντρες δεν είναι από-
λυτα βέβαιοι για την ειλικρίνειά της 
όταν λέει πως είναι αιχμάλωτη των 
Αμαζόνων, αλλά ταυτόχρονα ανα-
ρωτιούνται τι θα μπορούσε να πάει 
στραβά αν απλά βοηθήσουν μία γυ-
ναίκα σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα το 
χαμό τους.
Στο συμφωνικό ποίημα ‘Μολδάβας’ 
ο Σμέτανα ακολουθεί τη ροή του επι-
βλητικού ποταμού που πηγάζει από 
δύο διαφορετικές πηγές, την Κρύα 
και τη Ζεστή. Αφού τα δύο ρεύματα 
ενώνονται σε μία κοίτη αρχίζει το 
ταξίδι στην όμορφη τσέχικη γη και η 
μουσική περιγράφει αυτή τη φυσική 
ομορφιά και όχι μόνο. Οι εικόνες δια-
δέχονται η μία την άλλη και διάφορες 
ιστορίες εναλλάσσονται καθώς το 
ποτάμι διασχίζει τη χώρα. Έτσι παρα-
κολουθούμε σκηνές από τη ζωή στις 
όχθες, ένα κυνήγι στο δάσος, μία τοπι-
κή γιορτή, το πλέξιμο του αργαλειού, 
τα περήφανα κάστρα που στέκονται 
επιβλητικά και κοιτούν αγέρωχα από 
τις πλαγιές των βουνών του Αγίου Ιω-
άννη, ενώ καθώς βραδιάζει νεράιδες 
εμφανίζονται ως οπτασίες και χορεύ-
ουν στο φως του φεγγαριού. Ο ποτα-
μός εισέρχεται στην πρωτεύουσα με 
μεγαλοπρέπεια, ώσπου λίγο παρακά-
τω ενώνεται με τον Έλβα και χάνεται.

Νίκος Κυριακού

26.5.2017

Πρόγραμμα
Σάμουελ Μπάρμπερ
Αντάτζιο για έγχορδα, έργο 11              9’
Άλφρεντ Σνίτκε
Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων        25'

διάλειμμα

Φραντς Λιστ
Ουγγρική Ραψωδία αρ. 2 σε vτo ελάσσονα       11'
Μπέντριχ Σμέτανα
Σάρκα και Μολδάβας από το έργο ‘Η πατρίδα μου’       25'
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Πιάνο Λόλα Τότσιου
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