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Ερατώ Αλακιοζίδου // Πιάνο
Σε πρόσφατη κριτική του στο περιοδικό Gramophone, ο 
μουσικοκριτικός Ivan Moody κατέταξε την δισκογραφική 
της παραγωγή Light Over Darknes, με έργα A. Schnittke 
& G. Kancheli  στα «Εditor’s Choice» (Ιανουάριος 2018) 
χαρακτηρίζοντας το σύνολο του έργου και την ερμηνεία 
εκρηκτική.
Με σπουδές στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την 
Ελβετία, η Ερατώ Αλακιοζίδου μαθήτευσε δίπλα σε μεγάλους 
δασκάλους και παιδαγωγούς, όπως, μεταξύ άλλων, Ελένη 
Παπάζογλου (Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης-Δίπλωμα πιάνου με 

Άριστα παμψηφεί), Lilia Boyadjieva (Conservatoire de Villepinte Παρίσι, με Diplome Superieur d’Execution, 
την ανώτερη διάκριση και Α΄ Bραβείο), S. Dimitrova, Alfredo Speranza, Lazar Berman, Margaret Newmann, 
Carla Cuidici, Julia & Constantin Ganevi. Οι επιρροές της, μουσικές και τεχνικές, προέρχονται από πολλές 
πιανιστικές σχολές, κυρίως των δασκάλων στους οποίους μαθήτευσε ως προς την σολιστική ερμηνεία 
και τη μουσική προσέγγιση κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου: Νίκος Αστρινίδης (μαθητής του Dinu 
Lipatti), Julia και Constantin Ganev (μαθητές του Heinrich Neuhaus), Roberto Szidon (μαθητής των Ilona 
Kabos, Claudio Arrau & Arthur Rubinstein). Διατηρεί μια πολυπεπίδεδη δραστηριότητα σε διάφορους 
τομείς της σύγχρονης δημιουργίας. Ασχολείται ενεργά με ερμηνείες σύγχρονων έργων, με την διερεύνηση 
θεματικών ενοτήτων ως προς το ρεπερτόριο, εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, εκδόσεις, καλλιτεχνικές 
διοργανώσεις και παραγωγές, ενώ το ενδιαφέρον της τα τελευταία χρόνια εστιάζεται στο ρεπερτόριο 
μουσικής δωματίου  συνθετών της Ρωσικής Πρωτοπορίας, αλλά και άλλων σημαντικών Ευρωπαϊκών 
σχολών και νέων συνθετών.  Παράλληλα ασχολείται ενεργά (από το 2000) με την ανάδειξη έργων 
Ελλήνων συνθετών του 20ου & 21ου αιώνα. Διακεκριμένοι Έλληνες συνθέτες έχουν αφιερώσει έργα τους 
προς τιμήν της, τα οποία η ίδια παρουσίασε σε πρώτες εκτελέσεις. Tο ρεπερτόριό της περιλαμβάνει μια 
μεγάλη γκάμα έργων κλασικής και σύγχρονης μουσικής. Έχει βραβευτεί για το σύνολο της καλλιτεχνικής 
της παρουσίας. Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συναυλίες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό αποσπώντας πάντα εξαιρετικές κριτικές. Προσκαλείται τακτικά σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, 
Ακαδημίες και Πανεπιστήμια για συναυλίες, διαλέξεις και master courses, ενώ συχνά συμμετέχει και σε 
διεθνείς επιτροπές διαγωνισμών. Διδάσκει στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και στο Ωδείο Αθηνών. Έχει 
ηχογραφήσει για τις εταιρίες Protasis Productions, ankh productions, Subways music και από το 2017 
ηχογραφεί για την Αμερικανική εταιρία Odradek records. 

eratoalakiozidou.weebly.com

Δημήτρης Μποτίνης //Διεύθυνση ορχήστρας

Ο Έλληνας μαέστρος Δημήτρης Μποτίνης είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια 
της ρωσικής μουσικής σκηνής. Υπήρξε ο νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού 
Διεύθυνσης Ορχήστρας Antonio Pedrotti το 2006 στην Ιταλία, όπου απέσπασε 
και όλα τα ειδικά βραβεία, αλλά και ο νικητής του 1ου Παν-ρωσικού Μουσικού 
Διαγωνισμού Διεύθυνσης Όπερας και Συμφωνικής Ορχήστρας στη Μόσχα το 2011.
Την ίδια χρονιά, σε ηλικία 24 ετών, ανέλαβε τη θέση βοηθού μαέστρου του Yuri 
Simonov στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας. Το 2015, ο Μποτίνης διορίστηκε 
Αρχιμουσικός στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Βορείου Καυκάσου. Είναι τακτικός 
προσκεκλημένος μαέστρος μεγάλων ρωσικών ορχηστρών και έχει μακρόχρονες 
σχέσεις με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολωνικής Βαλτικής του Γκντανσκ και 

την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης κληθεί στο φεστιβάλ “Musical Olympus” στην Αγία 
Πετρούπολη και στο Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών. Είναι ένας απαράμιλλος ερμηνευτής των μεγάλων Ρώσων 
Ρομαντικών και του ρεπερτορίου των αρχών του 20ου αιώνα. Το 2017, ο Δημήτρης Μποτίνης διηύθυνε τη 
Συμφωνική του Μπάμπεργκερ σε στούντιο ηχογραφήσεις έργων των Kallinikov, Tcherepnin, Lyadov και 
Rimsky Korsakov για την Bayerische Rundfunk. Η σεζόν 2018-19 περιλαμβάνει επαναπροσκλήσεις από τη 
Συμφωνική Ορχήστρα Svetlanov, Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ρωσίας, τη Συμφωνική Ορχήστρα 
Αγίας Πετρούπολης και τη Saint Petersburg State Capella, καθώς και διάφορες άλλες μεγάλες ρωσικές 
ορχήστρες, συμπεριλαμβανομένων των Φιλαρμονικών του Σαράτωφ, Χαμπάροφσκ και Σβερντλόφσκ. 
Η σεζόν περιλαμβάνει επίσης την πρώτη περιοδεία της νεοσύστατης Ρωσικής Εθνικής Συμφωνικής 
Ορχήστρας Νέων, καθώς και την πρώτη εμφάνισή της στην Tchaikovsky Hall. Γεννημένος σε οικογένεια 
μουσικών, ο Δημήτρης Μποτίνης ξεκίνησε τη μουσική από τα πέντε του χρόνια μαθαίνοντας βιολί και 
βιόλα. Αποφοίτησε από το Ωδείο Πάτρας. Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, ξεκίνησε σπουδές διεύθυνσης 
ορχήστρας με την καθοδήγηση του πατέρα του, παράλληλα με την παρακολούθηση των master-classes 
του Yuri Simonov στην Ουγγαρία. Συνέχισε τις σπουδές του με τον Simonov στο Κρατικό Ωδείο Ρίμσκι-
Κόρσακωφ της Αγίας Πετρούπολης, αποφοιτώντας με ‘summa cum laude’ (ανώτατη τιμητική διάκριση) το 
2011.
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Leonard Bernstein (1918-1990):
Εισαγωγή από Candide
Η ‘Candide’ είναι μία κωμική οπερέτα που συνέθεσε το 1956 ο Μπερνστάιν βασισμένος στην ομώνυμη σατιρική 
πικαρέσκα νουβέλα του Βολταίρου, η οποία εξιστορεί τις περιπέτειες του αφελούς νεαρού Candide, με την απλή καρδιά, 
που ερωτεύεται την Cunégonde. Ο Βολταίρος χρησιμοποιεί μία σειρά από παράλογα και σαρκαστικά επεισόδια για 
να αναδείξει τη μωρία που κυβερνά τον κόσμο, διακωμωδώντας την αντίληψη περί τελειότητας της ύπαρξης, η οποία 
πηγάζει από την αισιόδοξη αντίληψη ότι όλα (ακόμη και τα κακά) συμβαίνουν για καλό και πως δεν έχει νόημα να τα 
βάζει κανείς με δυνάμεις ανώτερες από αυτόν. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ειρωνεύεται την επικρατούσα φιλοσοφία 
της εποχής ‘ό,τι είναι, είναι το σωστό’, από το ‘Δοκίμιο για τον Άνθρωπο’ του Αλεξάντερ Πόουπ, που υποστηρίζει ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να δέχεται αδιαμαρτύρητα όποιο κακό τον βρει ή την όποια θέση του στην κοινωνία, αφού δεν γνωρίζει 
το σχέδιο του Θεού. Η μουσική της ουβερτούρας εισάγει τον ακροατή σε αυτή την πικρή διαπίστωση με έναν εξαιρετικά 
σατιρικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα μεταδίδει ενθουσιασμό με το φρενήρη ρυθμό της. Ο Μπερνστάιν διακωμωδεί, επίσης, 
διάφορα στοιχεία που συναντάμε σε κλασικές εισαγωγές του 19ου αιώνα, εμβληματικών συνθετών, όπως ο Ροσσίνι και 
ο Βέρντι, που είναι και τα πλέον δημοφιλή του ‘θύματα’. Η πλούσια χρήση κρουστών και χάλκινων πνευστών οδηγεί σε 
ηχητικές επιθέσεις που ενισχύονται από τον έντονο ρυθμό. Οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις από όλους τους μουσικούς της 
ορχήστρας ξεχωριστά είναι υψηλές. Μελωδικά συναντάμε αναφορές σε τραγούδια της οπερέτας, όπως τα  “The Best 
of All Possible Worlds”, “Battle Music”, “Oh, Happy We” και “Glitter and Be Gay”, αλλά και ξεχωριστές μελωδίες, ειδικά 
γραμμένες για την Εισαγωγή. Έτσι αυτή η σύνθεση καταφέρνει να διανύσει, μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μία 
τεράστια μουσική διαδρομή προσκρούοντας σε διάφορες ιδέες και αλλάζοντας κατευθύνσεις με πυρετώδη ρυθμό.

Giya Kancheli (1935): 
Valse Boston (1996)
Ο Γκίγια Καντσέλι είναι ένας σύγχρονος Γεωργιανός συνθέτης με ιδιαίτερο και ξεχωριστό προσωπικό ύφος. 
Προσπαθώντας να τον κατατάξουν κάπου οι ειδικοί τον έχουν χαρακτηρίσει ως ‘ασκητή με ταμπεραμέντο μαξιμαλιστή’ 
και ως ‘Βεζούβιο που συγκρατιέται’. Το ‘Valse Boston’ είναι μία από τις πλέον γνωστές του συνθέσεις. Γράφτηκε το 1996 
και φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των ύστερων συνθέσεων του Καντσέλι, με το χαρακτηριστικό τρόπο περιγραφής των 
πόλεων της Δύσης που επισκέπτεται ή και ζει για ένα διάστημα. Ο συνθέτης φαίνεται σαν να υπνοβατεί ανάμεσα στα 
πλήθη, αναζητώντας μέσα από τη μουσική του ένα προσωπικό τρόπο ένταξης στη ζωή και την καθημερινότητα αυτών 
των πόλεων.
Το Valse Boston (1996) είναι μία κοντσερτάντε σύνθεση για πιάνο και ορχήστρα που εξελίσσεται σε μία κίνηση. 
Περιστρέφεται συνεχώς γύρω από το κυρίως θέμα, που είναι ένα βαλς, το οποίο όμως χορεύεται με νωχελικές κινήσεις, 
ενώ η γενική αίσθηση ακινησίας δίνει την εντύπωση υπνοβασίας μέσα σε έναν εφιάλτη. Διάφορες αυτόνομες εύθραυστες 
υπάρξεις προσπαθούν να αναδυθούν μέσα από τη μελωδική υφή του κομματιού διεκδικώντας το δικό τους χώρο για να 
αναπτυχθούν. Ο μονόλογος του πιάνου μεταφέρει τη θλίψη της αναπόλησης, ενώ ενισχύεται συχνά με βίαια ξεσπάσματα 
που σκορπούν ζοφερή διάθεση, η οποία κορυφώνεται στο τέλος μέσα σε μία ολοκληρωτική κατήφεια, που απλώνει 
το σκοτάδι της παντού. Η αφήγηση δεν είναι γραμμική και έτσι δεν καταλήγει κάπου, αλλά αντίθετα φαίνεται να κάνει 
συνεχώς κύκλους, αποτυπώνοντας το αδιέξοδο.
Η λαχτάρα του νόστου είναι διάχυτη στο έργο, όπως άλλωστε σε όλα τα έργα του συνθέτη μετά την αυτοεξορία του 
από τη Σοβιετική Ένωση. Μέσα από τη μουσική του δεν προσπαθεί απλώς να αφομοιωθεί στο νέο του περιβάλλον, σε 
όποια πόλη της Δύσης και αν είναι αυτό, αλλά επιθυμεί και να περιγράψει στους άλλους το τι σημαίνει εξορία για αυτόν 
προσωπικά. Έτσι προκύπτουν στο έργο και πολλές στιγμές διαμαρτυρίας, κυρίως μέσα από θυμωμένες παρεμβάσεις 
των εγχόρδων, ενώ κάποιες αναφορές σε χορούς της πατρίδας του χάνονται πριν ακόμη προλάβουν να γεννηθούν. Είναι 
οι μνήμες που ξεθωριάζουν ή που επίτηδες αποφεύγονται για να μην πληγώσουν παραπάνω και στο τέλος μένει αυτή 
η αίσθηση μελαγχολίας.
Ο Καντσέλι αφιέρωσε το Valse Boston (1996) στη σύζυγό του, με την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ‘δεν έτυχε να
χορέψω ποτέ’. 

Dmitri Shostakovich (1906-1975): 
Συμφωνία αρ.11 σε σολ ελάσσονα, έργο 103 («Το έτος 1905»)
Ι. Adagio (The Palace Square)  II. Lento (The 9th of January)  III. Adagio (Eternal Memory)
IV.  Allegro (Tocsin)

Η Συμφωνία αρ.11’ του Σοστακόβιτς έμεινε γνωστή ως ‘Το έτος 1905’, αναφερόμενη στις εξεγέρσεις που έλαβαν χώρα 
εκείνη τη χρονιά και οδήγησαν σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων στην τσαρική, ακόμη, Ρωσία. Η αρχική έμπνευση πάντως 
προήλθε από τα γεγονότα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956, που έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στον Σοστακόβιτς. 
Το έργο ολοκληρώθηκε το 1957 με την πρεμιέρα του να πραγματοποιείται στην επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης 
γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από την πρώτη στιγμή. Τον αμέσως επόμενο χρόνο ο συνθέτης έλαβε το Βραβείο 
Λένιν, κάτι που άλλαξε ριζικά (και για πολλοστή φορά) τις σχέσεις του με το καθεστώς, ενώ παράλληλα αποτέλεσε τον 
προπομπό της προσχώρησής του στο Κομμουνιστικό Κόμμα δύο χρόνια αργότερα. Μία αντιφατική σχέση πολλών 
χρόνων κατέληξε τελικά στο σημείο αυτό, με τους ιστορικούς να διαφωνούν για τους λόγους που οδήγησαν το συνθέτη 
σε αυτή την απόφαση. Η συμφωνία έχει πλήθος αναφορών σε επαναστατικά ρωσικά εργατικά τραγούδια της εποχής, 
που ο Σοστακόβιτς δεν παραθέτει αυτούσια, αλλά τα ενσωματώνει στο συμφωνικό του οικοδόμημα με το προσωπικό 
συνθετικό του ύφος.
Το πρώτο μέρος ονομάζεται ‘Πλατεία των Ανακτόρων’ και περιγράφει ουσιαστικά την ηρεμία πριν την καταιγίδα. Οι 
εργάτες διαδηλώνουν ειρηνικά μαζί με τις οικογένειές τους στην παγωμένη πλατεία της Αγίας Πετρούπολης, μπροστά 
στα χειμερινά ανάκτορα. Οι απειλητικοί τυμπανισμοί και τα στρατιωτικά παραγγέλματα των τρομπετών φέρνουν μία 
αίσθηση απειλής. Το φλάουτο εισάγει απαλά το επαναστατικό τραγούδι ‘Άκου’, ενώ ακολουθεί από το κοντραμπάσο ένα 
δεύτερο, πιο μελαγχολικό τραγούδι, με τίτλο ‘Ο Φυλακισμένος’ παραπέμποντας σε γνωστά πολιτικά πρόσωπα της εποχής. 
Η απάντηση από την αντίθετη πλευρά έρχεται μέσα από το μονότονο απειλητικό μοτίβο των τυμπάνων, που πλησιάζει 
όλο και πιο κοντά στους επαναστάτες προοιωνίζοντας όσα επακολουθούν. 
Το δεύτερο μέρος ονομάζεται  ‘Η 9η Ιανουαρίου’, η μέρα που έμεινε γνωστή και ως  ‘Ματωμένη Κυριακή’  λόγω του τραγικού 
απολογισμού της βάναυσης και απρόκλητης επίθεσης των αυτοκρατορικών στρατευμάτων κατά του άοπλου πλήθους 
των διαδηλωτών. Ο Σοστακόβιτς βασίζεται σε δύο δικά του θέματα από τη σύνθεση ‘Δέκα Χορωδιακά Ποιήματα πάνω 
σε Επαναστατικά Κείμενα’, με τίτλο ‘Χαίρε Τσάρε Πατέρα μας’ και  ‘Ξεγυμνώστε τα κεφάλια σας’. Το μονότονο και απειλητικό 
μοτίβο των τυμπάνων δίνει τη θέση του σε μία μελωδία των εγχόρδων, η οποία διαχέει ένα αίσθημα ανησυχίας μέσα στη 
γενική αναταραχή. Η αιματηρή επίθεση περιγράφεται με ένα εμβατήριο που εισάγει ολόκληρη η ορχήστρα και οδηγεί 
σταδιακά σε μία δραματική κορύφωση, μέσα σε μία έκρηξη όπου οι τρομπέτες αλαλάζουν τρομαχτικά και τα τύμπανα 
αναπαριστούν τους τυφλούς πυροβολισμούς. Η προέλαση του στρατού και η άτακτη υποχώρηση των διαδηλωτών 
περιγράφεται από έγχορδα και χάλκινα με μία μουσική που εσκεμμένα προκαλεί αποστροφή.
Μόλις ολοκληρωθεί το αποτρόπαιο έργο των δυνάμεων καταστολής ακολουθεί το τρίτο μέρος, ένα θρηνητικό αντάτζιο με 
τίτλο ‘Αιώνια Δόξα’. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό μοιρολόι που εισάγουν οι βιόλες και βασίζεται στο πένθιμο εμβατήριο 
της επανάστασης ‘Εσείς πέσατε ως θύματα’. Είναι το κομμάτι με το οποίο αποχαιρέτησε ο ρωσικός λαός τον Λένιν, το 1924, 
στην κηδεία του. Ένα δεύτερο επαναστατικό τραγούδι, το ‘Χαίρε ανοιχτή έκφραση της ελευθερίας’, εμφανίζεται ταυτόχρονα 
και ο θρήνος δίνει πλέον τη θέση του στην απόδοση τιμών προς τους νεκρούς ήρωες. Ένα σύντομο ξέσπασμα υπενθυμίζει 
τα αιματηρά γεγονότα, πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος και καταλήξουμε στο αρχικό λαμέντο.
Το φινάλε ονομάζεται ‘Συναγερμός’ και καλεί σε αντίσταση προειδοποιώντας το καθεστώς για το τέλος του. Αποτυπώνει 
πλήρως τον αντίκτυπο της θηριωδίας του 1905, που θα γεννούσε δώδεκα χρόνια αργότερα την Οκτωβριανή Επανάσταση. 
Ξεκινά με ένα φλογερό επαναστατικό τραγούδι το ‘Οργή, τύραννοι!’ και συνεχίζει με ένα εκτεταμένο εμβατήριο που παίζουν 
μόνα τους τα έγχορδα, πάνω σε έναν από τους πλέον διάσημους επαναστατικούς ύμνους το ‘Τραγούδι της Βαρσοβίας’ 
καταλήγοντας σε ένα ακόμη τραγούδι της επανάστασης, το ‘Σπίθες’. Μετά την ανεξέλεγκτη οργή που εξαπλώνεται παντού, 
επανέρχεται προσωρινά η αρχική παγωμένη ατμόσφαιρα θρηνώντας για τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά και ως υπόσχεση 
πως καμία θυσία δεν θα πάει χαμένη. Τα εμβατηριακά ξεσπάσματα αναφέρονται στην ολοένα αυξανόμενη δυναμική του 
καταπιεσμένου λαού και οι καμπάνες προαναγγέλλουν το τέλος της απολυταρχίας και τη βεβαιότητα για την τελική νίκη, 
που όμως δεν γιορτάζεται όσο πρέπει αφού απαίτησε μεγάλο φόρο αίματος.
Η συμφωνία έχει εύστοχα χαρακτηριστεί ως ‘κινηματογραφική μουσική χωρίς την ταινία’, αφού περιγράφει τόσο παραστατικά 
τα γεγονότα της ‘Ματωμένης Κυριακής’ και τα αποτελέσματά τους. Ο συνθέτης, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θέλει με 
αυτή τη συμφωνία να δώσει δύναμη σε όσους έπαψαν να ελπίζουν και να διαλαλήσει πως το κακό έχει πλέον νικηθεί.

Νίκος Κυριακού
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