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  Ή μουσική συμπορεύεται καί με την απώλεια,
έπισημαίνει ή Κρατική ’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
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03-03-2023

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

201.79 cm² Κυκλοφορία: 1080

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ή μουσική συμπορεύεται 
καί με την απώλεια, έπισημαίνει 

ή Κρατική ’Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Η ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΣ τραγωδία ή όποια έπληξε τήν χώρα δέν δύναταν νά 
αφήσει ανεπηρέαστη τήν καλλιτεχνική κοινότητα, καί γιά τόν λόγο 
αυτό εν μέσφ εθνικού πένθους ή «Συμφωνία τής’Άνοιξης» θά παρου- 
σιασθεϊ σήμερα από τήν ΚΟΘ τροποποιημένη καί χωρίς νά επιτρέπο
νται τά χειροκροτήματα ώς άφιερωματική έκδήλωσις μνήμης «στούς 
αδικοχαμένους νέους, οί όποιοι ονειρεύτηκαν τήν άνοιξη χωρίς νά προ
λάβουν νά τή ζήσουν.»

Συμφώνως μέ ανακοίνωση στό πρόγραμμα, προστίθεται τό «Adagio 
for strings» τοΰ Σάμουελ Μπάρμπερ στήν θέση των «Χορών τής Γκαλά- 
ντα», ενώ ή συμφωνία τοΰ Σούμαν παραμένει ώς άπόδοσις τιμής στούς 
προώρως άπολεσθέντες.

Σέ ανακοίνωσή του, ό Διευθυντής τής Κ.Ο.Θ. Σίμος Παπάνας, 
εκφράζοντας τήν θλίψη τής Κρατικής’Ορχήστρας Θεσσαλονίκης γιά 
τήν ανείπωτη τραγωδία, έπεσήμανε πώς «ή μουσική έχει υπάρξει κατά 
τήν Ιστορία της κοινωνός όχι μόνο χαράς, άλλά όλων τών συναισθημά
των, συμπορευόμενη μέ τόν ανθρώπινο πόνο, τήν θλίψη, τήν αγωνία, 
τόν φόβο, τήν απόγνωση, τήν απώλεια. Ή μουσική αποτελεί τό έσχα
το καταφύγιο τής ανθρώπινης ψυχής όταν όλα έχουν χαθεΐ.’Έχοντας 
επίγνωση τοΰ δύσκολου αύτοΰ ρόλου μας, εμείς στήν Κρατική ’Ορχή
στρα Θεσσαλονίκης θά είμαστε παρόντες, τροποποιώντας τήν συναυ
λία μας όπως αρμόζει, καί άφιερώνοντάς την στή μνήμη τών θυμάτων 
τής τραγωδίας.»

Όπως θεώρησαν ορθόν οί συντελεστές τής συναυλίας, «ή συναυ
λία θά διεξαχθεΐ χωρίς διάλειμμα καί ζητούμε από τούς ακροατές μας 
νά μήν χειροκροτήσουν καθ’ όλη τή διάρκειά της, αφήνοντας τή μου
σική νά ήχήσει ανάμεσα στή σιωπή. Ή συμφωνία τής’Άνοιξης τοΰ 
Robert Schumann θά αφιερωθεί στούς άδικα χαμένους νέους ανθρώ
πους πού ονειρεύτηκαν τήν άνοιξη χωρίς νά προλάβουν νά τήν ζήσουν, 
ακριβώς όπως καί ό συνθέτης της. Τά μουσικά άνθη τής συμφωνίας τοΰ 
Schumann θά είναι τά άνθη πού θά άποθέσει ή Κρατική ’Ορχήστρα Θεσ- 
σαλονίκης πρός τιμήν τών συνανθρώπων μας πού χάθηκαν πρόωρα...»

Ό κ. Παπάνας δέν παρέλειψε νά έκφράσει τά βαθιά συλλυπητήρια 
τής ΚΟΘ πρός τις οικογένειες τών ανθρώπων πού χάθηκαν, καί ευχές 
γιά ταχεία ανάρρωση πρός τούς τραυματίες.Όλα τά έσοδα τής συναυ
λίας θά διατεθοΰν γιά τήν ενίσχυση τοΰ Κέντρου Αιμοληψίας τοΰ Νο
σοκομείου ΑΧΕΠΑ.
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