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Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συναυλία στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη
Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης 

συμμετέχει στο τριήμερο Εθνικό Πέν
θος αφιερώνοντας την αποψινή της συ
ναυλία (ώρα 21:00, Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Αιμίλιος Ριά- 
δης (M2)) ‘Συμφωνία της Άνοιξης’ στα 
θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος 
των δύο τρένων στα Τέμπη. Το πρό
γραμμα της συναυλίας θα τροποποι
ηθεί με την προσθήκη του ‘Adagiofor- 
strings’TCm Σάμουελ Μπάρμπερ στη 
θέση των ‘Χορών της Γκαλάντα’, ενώ 
η συμφωνία του Σούμαν παραμένει ως 
φόρος τιμής στην πλειοψηφία των θυ
μάτων που έφυγαν τόσο νέοι από τη 
ζωή. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας 
δεν θα επιτρέπονται χειροκροτήματα.

Η σχετική ανακοίνωση του Διευθυν
τή της Κ.Ο.Θ. Σίμου Παπάνα αναφέρει 
σχετικά:

«Αγαπητοί φίλοι,

Εμείς, η οικογένεια της Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, συγκλονι
σμένοι, επιθυμούμε να σάς μεταφέρου
με την απέραντη θλίψη μας για την 
ανείπωτη τραγωδία που συντάραξε τη 
χώρα μας, εκφράζοντας τα βαθιά μας 
συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των 
ανθρώπων που χάθηκαν, τις ευχές μας 
για εύκολη και γρήγορη ανάρρωση 
προς τους τραυματισμένους και την 
συμπαράστασή μας τους διασώστες και

όλους τους ανθρώπους που δίνουν αυ
τήν τη στιγμιή μάχη να πετύχουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν σε αυτήν την τόσο 
δύσκολη στιγμή.

Η μουσική έχει υπάρξει κατά την 
ιστορία της κοινωνός όχι μόνο χαράς, 
αλλά όλων των συναισθημάτων, συμ- 
πορευόμενη με τον ανθρώπινο πόνο, 
την θλίψη, την αγωνία, τον φόβο, την 
απόγνωση, την απώλεια. Η μουσική 
αποτελεί το έσχατο καταφύγιο της αν
θρώπινης ψυχής όταν όλα έχουν χαθεί. 
Έχοντας επίγνωση του δύσκολου αυ
τού ρόλου μας, εμείς στην Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θα είμαστε 
παρόντες την Παρασκευή 3 Μαρτίου, 
τροποποιώντας την συναυλία μας όπως 
αρμόζει, και αφιερώνοντάς την στη 
μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας. Οι 
χοροί της Γκαλάντα θα αντικαταστα- 
θούν από το Adagio του SamuelBarber.

Η συναυλία θα διεξαχθεί χωρίς διά
λειμμα και ζητούμε από τους ακροατές 
μας να μην χειροκροτήσουν καθ’ όλη 
τη διάρκειά της, αφήνοντας τη μουσική 
να ηχήσει ανάμεσα στη σιωπή. Η συμ
φωνία της Άνοιξης του RobertSchu- 
mann θα αφιερωθεί στους άδικα χαμέ
νους νέους ανθρώπους που ονειρεύτη
καν την άνοιξη χωρίς να προλάβουν να 
την ζήσουν, ακριβώς όπως και ο συν
θέτης της. Τα μουσικά άνθη της συμ
φωνίας του Schumann θα είναι τα άνθη 
που θα αποθέσει η Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης προς τιμήν των συναν
θρώπων μας που χάθηκαν πρόωρα.

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα δια
τεθούν για την ενίσχυση του Κέντρου 
Αιμοληψίας του Νοσοκομείου ΑΧΕ
ΠΑ».

Πιάνο: ΛόλαΤότσιου
Διεύθυνση ορχήστρας: Κορνήλιος

Μιχαηλίδης
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα:
Σάμουελ Μπάρμπερ (1910-1981): 

Αντάτζιο για έγχορδα
Γκαλίνα Ουστβόλσκαγια (1919- 

2006): Κοντσέρτο για πιάνο, έγχορδα 
και τύμπανα (1946)

Ρόμπερτ Σούμαν (1810-1856): Συμ
φωνία αρ. 1 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 
38 («της Άνοιξης»)

Παραγωγή: Κρατική Ορχήστρα 
Θεσσαλονίκης, Σε συνεργασία με τον 
Ο.Μ.Μ.Θ..

Είσοδος: Πλατεία: 15€,
Θεωρεία/Εξώστης: 10€, Μειωμένο: 
5€..Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.: Λ. Νίκης 73, 
Τηλ. 2310236990 (Ώρες λειτουργίας: 
8:00-15:00). Ηλεκτρονικό εισιτήριο: 
www.tsso.gr.
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