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Σίμος Παπάνας
ΒΙΟΛΙ

Ο Σίμος Παπάνας γεννήθηκε στην 
Θεσσαλονίκη το 1979. Σπούδασε βιολί, 
μπαρόκ βιολί, σύνθεση και μαθηματι-
κά. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Νέο 
Ωδείο Θεσσαλονίκης και τις ολοκλή-
ρωσε στο Oberlin College και το Yale 
Universlty στις Η.Π.Α.. Καθηγητές του 
υπήρξαν ο Πέταρ Αρναούντοβ, ο Τά-
ρας Γκαμπόρα, ο Έρικ Φρίντμαν (βιολί), 
η Μέριλιν Μακ Ντόναλντ (μπαρόκ βιο-
λί) και ο Χρήστος Σαμαράς (σύνθεση).
Έχει συμπράξει σαν σολίστας με πολλές 
ορχήστρες, μεταξύ των οποίων η ορ-
χήστρα του θεάτρου Bolshoi, η Geneva 
Camerata, η Kammerorchester Basel, οι 
Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης, η Καμεράτα της Αθήνας, η 
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, 
η Φιλαρμονική της Σόφιας, οι Σολίστες 
της Σόφιας, η Κρατική Ορχήστρα της 
Κύπρου, η Συμφωνική του Μονάχου, η 
Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νοτιοδυ-
τικής Γερμανίας, η μπαρόκ ορχήστρα 
"1756" του Σάλτσμπουργκ,  η Louisiana 
Sinfonietta, οι American Bach Soloists 
και η Philharmonia Moments Musicaux 
της Ταϊβάν. Σαν σολίστας έχει, επίσης, 
ηχογραφήσει για τις εταιρίες Deutche 
Grammophon, BIS και Centaur.  Μετα-
ξύ των φεστιβάλ στα οποία έχει συμμε-
τάσχει συγκαταλέγονται το φεστιβάλ 
του Verbier, τα Sommets Musicaux 
Gstaad, τα Bristol Proms, το φεστιβάλ 
της Pollenca (Μαγιόρκα, Ισπανία), το 
φεστιβάλ Αθηνών και το φεστιβάλ 
μουσικής του Τόκυο. Οι συνθέσεις του 
έχουν παρουσιαστεί και ηχογραφηθεί 
σε πολλά μέρη του κόσμου (Η.Π.Α., 
Ρωσία, Καναδάς, Περού, Ιράν, Ιαπωνία, 
Ταιβάν και τις περισσότερες Ευρωπαϊ-
κές χώρες), συμπεριλαμβανομένων και 
θεατρικών φεστιβάλ όπου παρουσιά-
στηκε μουσική για θέατρο.
Από το έτος 2003 είναι μόνιμος εξάρ-
χων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα-
λονίκης.

Robert Schumann (1810-1856)
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα 
σε ρε ελάσσονα, WoO 23

Ι. In kräftigem, nich zu schnellen tempo   ΙΙ. Langsam   ΙΙΙ. 
Moderato

O Schumann ασχολήθηκε με την σύνθεση έργων για 
βιολί στην τελευταία περίοδο της ζωής του: ανάμεσα 
στο 1851 και το 1853 συνέθεσε τις τρεις σονάτες για 
πιάνο και βιολί, τη φαντασία για βιολί και ορχήστρα, κα-
θώς και το κοντσέρτο για βιολί. Κατά την διάρκεια αυτής 
της πολύ δημιουργικής περιόδου, ο Schumann υπέφε-
ρε από συμπτώματα ψυχικής διαταραχής που όλο και 
εντείνονταν: πίστευε ότι άκουγε φωνές αγγέλων και δαι-
μόνων, πως έβλεπε φαντάσματα, πως συνομιλούσε με 
πνεύματα κλπ. Η συνεχής επιδείνωση της ψυχικής του 
υγείας οδήγησε στην απόπειρα αυτοκτονίας του τον 
Φεβρουάριο του 1854, τον εγκλεισμό του σε άσυλο και 
τελικά τον θάνατό του το 1856.
Το κοντσέρτο για βιολί του Schumann αποτελεί το τελευ-
ταίο συμφωνικό του έργο. Ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτω-
βρίου 1854, μερικές μόλις μέρες αφού ο Schumann 
είχε γνωρίσει τους νεαρούς J. Brahms και J. Joachim. 
Ειρωνικά, ο Joachim, που είχε κερδίσει τον θαυμασμό 
του Schumann ως βιολονίστας, υπήρξε και η αιτία που 
το κοντσέρτο παρέμεινε στην αφάνεια για πάνω από 
80 χρόνια. Ο Joachim θεώρησε πως ο Schumann είχε 
επηρεαστεί υπερβολικά από την ασθένειά του όταν 
συνέθετε το κοντσέρτο, και πως το έργο ήταν αδόκιμο. 
Έπεισε την Clara Schumann και τον Brahms, που τότε 
ασχολούνταν με την έκδοση των έργων του Schumann, 
πως το κοντσέρτο για βιολί δεν έπρεπε να εκδοθεί. Ο 
Joachim παρέδωσε το χειρόγραφο στην Πρωσική Κρα-
τική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, με όρο να μην παιχτεί 
ή εκδοθεί πριν περάσουν 100 χρόνια από τον θάνατο 
του συνθέτη. Το έργο ανακαλύφθηκε με περιπετειώδη 
τρόπο το 1933 και χρησιμοποιήθηκε από την ναζιστι-
κή ηγεσία της Γερμανίας για να αναπληρώσει το κενό 
που είχε δημιουργηθεί από την απαγόρευση του κο-
ντσέρτου του Mendelssohn, λόγω της Εβραικής του 
καταγωγής. Ωστόσο, ο σκοτεινός και εσωστρεφής 
χαρακτήρας του κοντσέρτου δεν άρμοζε στον χαρα-
κτήρα φιέστας που ήθελαν να δώσουν οι ναζιστές, γι’ 
αυτό και ανέθεσαν στον P. Hindemith να ξαναγράψει το 
κοντσέρτο κάνοντάς το πιο λαμπρό. Η πρώτη εκτέλεση 
(του μεταγραμμένου κοντσέρτου) έγινε από τον Georg 
Kulenkamp�  και την φιλαρμονική του Βερολίνου το 
1937, σε παγκόσμια ραδιοφωνική αναμετάδοση. Το αυ-
θεντικό μουσικό υλικό εκλάπη, ώστε να μπορέσει να το 
παίξει ο Yehudi Menuhin (στον οποίο είχε απαγορευθεί 
από την Γερμανική Κυβέρνηση να το παίξει λόγω της 
εβραϊκής του καταγωγής), ο οποίος και το ηχογράφησε 
στην αυθεντική του μορφή το 1938. 
Το έργο εμπεριέχει πολλά χαρακτηριστικά της τελευταί-
ας περιόδου του Schumann. Είναι δομημένο σε αυστη-
ρή φόρμα σονάτας για το πρώτο μέρος και σονάτας-
rondo για το τρίτο. Το πρώτο μέρος αντανακλά έντονα 
τον συναισθηματικό κόσμο του συνθέτη, με μεγάλες 

εξάρσεις και συναισθηματικές αντιθέσεις, εξερευνώ-
ντας τις χαμηλές και μεσαίες περιοχές του βιολιού. Το 
δεύτερο μέρος κινείται επίσης σε χαμηλές, σκουρόχρω-
μες περιοχές και βασίζεται σε ένα θέμα που χρησιμο-
ποιήθηκε αρκετές φορές από τον Schumann και που ο 
ίδιος πίστευε ότι τού το είχαν υπαγορεύσει τα πνεύματα 
του Schubert και του Mendelssohn. Το τρίτο μέρος, το 
πιο λαμπρό του έργου, αντανακλά ίσως την αισιοδοξία 
που ενέπνευσε στον συνθέτη η καινούρια γνωριμία του 
με τους Brahms και Joachim και έχει εμφανή σύνδεση 
με τον χαρακτήρα των τραγουδιών του και των έργων 
του για πιάνο. Το έργο, στην ολότητά του, αποτελεί 
μία σαγηνευτική περιπλάνηση ανάμεσα σε αντικρουό-
μενους συναισθηματικούς κόσμους και θα μπορούσε 
κατά έναν τρόπο να αποτελεί μία μουσική αυτοβιογρα-
φία του συνθέτη. 

Σίμος Παπάνας

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Συμφωνία αρ. 3 σε λα ελάσσονα, 
έργο 56  ‘Σκωτική’ 

Ι. Andante con moto-Allegro un poco agitato  ΙΙ. Vivace 
non troppo   ΙΙΙ. Adagio   IV. Allegro vivacissimo - Allegro 
maestoso assai

Το καλοκαίρι του 1829 ο Μέντελσον είχε μόλις τελειώ-
σει μία σειρά εμφανίσεων στο Λονδίνο με μεγάλη επι-
τυχία και δεδομένου ότι ήταν το πρώτο του ταξίδι στη 
Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισε να επισκεφτεί μερικά 
αξιοθέατα της Γηραιάς Αλβιώνας. Ταξιδεύοντας βό-
ρεια, έφτασε στο ανάκτορο Χόλιρουντ, την επίσημη 
κατοικία της βρετανικής μοναρχίας στη Σκωτία. Μέσα 
στο ερειπωμένο παρεκκλήσι του παλατιού που η Μα-
ρία Στιούαρτ στέφθηκε βασίλισσα των Σκώτων, ο ρο-
μαντικός Μέντελσον εμπνεύστηκε τη 3η συμφωνία του 
αναλογιζόμενος την αντίθεση της ερημιάς και της απο-
σύνθεσης μπροστά του, με τη λάμψη και τη χλιδή που 
είχε γνωρίσει στο παρελθόν το ίδιο μέρος. Η συμφωνία 
ολοκληρώθηκε 13 ολόκληρα χρόνια μετά και αυτός 
είναι ο λόγος που πρωτοπαίχθηκε τελευταία από τις 
συνολικά πέντε συμφωνίες του συνθέτη. Ο Μέντελσον 
αφιέρωσε το έργο στη Βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία, 
η οποία ήταν μεγάλη θαυμάστριά του. Η ‘Σκωτική’ Συμ-
φωνία’ (όπως την ονόμασε ο ίδιος) αποτελεί ένα από τα 
πλέον ώριμα έργα της καριέρας του ιδιοφυούς συνθέτη 
και περικλείει όλες τις αρετές της μουσικής του. Χαρα-
κτηριστικές μελωδικές γραμμές που παραπέμπουν στα 
άγρια και ρομαντικά τοπία του βορρά αναδεικνύονται 
μέσα από μία εμπνευσμένη αρμονική επεξεργασία και 
μία υποδειγματική ενορχήστρωση.

Νίκος Κυριακού

Μίλτος Λογιάδης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε θεωρητικά και πιάνο στο Εθνικό 
Ωδείο Αθηνών και Χαλανδρίου, αποσπώντας το πρώτο βραβείο και 
αριστείο εξαιρετικής επίδοσης. Με υποτροφία του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, συνέχισε τις σπουδές του με 
καθηγητές τους Fritz Schieri, Max Frei, Hermann Michael, στη Μου-
σική Ακαδημία του Μονάχου, απ’ όπου αποφοίτησε με διπλώματα 
διεύθυνσης χορωδίας και ορχήστρας και δίπλωμα Meisterklasse, 
επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο βαθμό που είχε δοθεί ποτέ από την 
Ακαδημία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διορίστηκε επίκουρος καθηγη-
τής στη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, ενώ παράλληλα ανέλαβε 
τη διεύθυνση της Χορωδίας των Μαδριγαλιστών, καθώς και τη διεύ-
θυνση της χορωδίας και της ορχήστρας της καθολικής κοινότητας 
του πανεπιστημίου (KHG). Στη συνέχεια, εργάστηκε ως μόνιμος μαέ-
στρος για δύο χρόνια στην όπερα του Ulm.
Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση του Μά-
νου Χατζιδάκι, για να συνεργαστεί με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, 
έχοντας στο ενεργητικό του πολλές συναυλίες και παραστάσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Έχει πραγματοποιήσει σημαντικές πρώτες πανελλήνιες εκτελέσεις 
έργων Eλλήνων και ξένων συνθετών, όπως την πρώτη πανελλήνια 
εκτέλεση της όπερας του Debussy ‘Πελλέας και Μελισσάνθη’, τη ‘Θά-
λασσα’ του Σκαλκώτα, το συμφωνικό έργο ‘Οι Πλανήτες’ του Holst, 
τη Συμφωνία ‘Turangalila’ του Messiaen, τα Κοντσέρτι για πιάνο και 
ορχήστρα ‘Atmosphères’ και ‘Lontano’ του Ligeti, αφιέρωμα με έργα 
του Lutoslawski, την όπερα ‘Θαϊς’ του Massenet,  καθώς και πολλά 
άλλα σημαντικά έργα του εικοστού αιώνα. Η δισκογραφία του συ-
μπεριλαμβάνει έργα των Σκαλκώτα, Ξενάκη, Χρήστου, Πετρίδη, Κων-
σταντινίδη, Piazzolla, Xατζιδάκι, Θεοδωράκη, Κουρουπού και άλλων 
Ελλήνων και ξένων συνθετών.
Εκτός από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, έχει διευθύνει επίσης την 
Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, τη Βασιλική Φιλαρμονική 
Ορχήστρα του Λονδίνου, την Ορχήστρα της Όπερας του Αμβούρ-
γου, την Ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας της Δανίας, την Ορχήστρα 
Δωματίου της Βιέννης, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου, την 
Ορχήστρα της Όπερας της Σόφιας, τη Συμφωνική Ορχήστρα της 
Πράγας, την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την 
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Καμεράτα κ.ά.
Ηχογράφησε για λογαριασμό του ‘Αθήνα 2004’ το μεγαλύτερο μέρος 
των μουσικών έργων που παρουσιάσθηκαν στις τελετές έναρξης και 
λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχή-
στρα του Λονδίνου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. και συμ-
μετείχε στις τελετές διευθύνοντας τον Ολυμπιακό Ύμνο του Σπύρου 
Σαμάρα.
Είναι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπι-
στημίου στο μάθημα Διεύθυνσης Ορχήστρας.

Επιμέλεια εντύπου: Νίκος Κυριακού
Σχεδιασμός: Fast Forward

Εκτύπωση: Visual Advertising

Απαγορεύεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας
Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των έξι ετών

Σούμαν & Μέντελσον

Η σχέση του Σούμαν με τον Μέντελσον χαρακτηρίζεται από τις κοινές τους 
αντιλήψεις για τη μουσική και τους αγώνες για την προάσπιση των ιδεωδών 
τους στη ‘μετά-Μπετόβεν’ περίοδο. Οι δυο τους αποτελούσαν τον κεντρικό 
πυρήνα της συντηρητικής σχολής της Λειψίας, που υπερασπίστηκε με πάθος 
τις παραδοσιακές μουσικές αξίες απέναντι στις καινοτομίες της Βαΐμάρης. Τα 
ανυπέρβλητα έργα τους αποτέλεσαν βεβαίως την εν τοις πράγμασι κατάθεση 
των μουσικών τους απόψεων, αλλά οι συνθέτες αυτοί δεν μιλούσαν μόνο με 
τις νότες. Ο Σούμαν ίδρυσε το περιοδικό Neue Zeitschrift für Musik, ως μέσο 
για την ευρύτερη ανάδειξη της μουσικής τέχνης και ως προπύργιο αντίστασης 
κατά του πνευματικού ευτελισμού. Κορυφαίοι συνθέτες της εποχής, ανάμεσά 
τους και ο Μέντελσον, αρθρογραφούσαν τακτικά στο περιοδικό. Ο εκπεφρα-
σμένος θαυμασμός του Σούμαν για τον ιδιοφυή Φέλιξ μετατράπηκε σε ενθου-
σιασμό, όταν έμαθε για την προσπάθεια του δεύτερου να αναβιώσει το έργο 
του ξεχασμένου Μπαχ. 
Αυτή η πολυεπίπεδη μουσική συμμαχία και η σχέση αλληλοεκτίμησης δύο 
κορυφαίων μουσικών μετατράπηκε έναν αιώνα αργότερα από τη ναζιστική 
προπαγάνδα, σε μία υποτιθέμενη κόντρα της ‘γνήσιας’ γερμανικής μουσικής 
με την ‘εκφυλισμένη’ μουσική ενός Εβραίου στην καταγωγή! Αφορμή ήταν 
τα αριστουργηματικά κοντσέρτα για βιολί των δύο πρωτοπόρων του ρομα-
ντισμού. Ο Σούμαν είχε γράψει το δικό του για τον Γιόζεφ Γιοακίμ, ο οποίος 
φοβισμένος από την απόπειρα αυτοκτονίας του συνθέτη το θεώρησε ‘νοσηρό 
προϊόν τρέλας’ και όρισε στη διαθήκη του να μην παιχτεί πριν περάσει ένας 
αιώνας από το θάνατό του. Το ναζιστικό καθεστώς παραβίασε τον εκατονταε-
τή κανόνα, θέλοντας να αντιπαραβάλει το υπέροχο αυτό κοντσέρτο στο αντί-
στοιχο αριστούργημα του Μέντελσον, προσπαθώντας έτσι να χρησιμοποιήσει 
ένα κορυφαίο δημιούργημα της ανθρώπινης διανόησης στην υπηρεσία ταπει-
νών κινήτρων μιας μισαλλόδοξης προπαγάνδας. Φευ! 
Η εμβληματική Σκωτική Συμφωνία του Μέντελσον που κλείνει το πρόγραμ-
μα καταδεικνύει και το σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετώπιζε η 
ναζιστική προπαγάνδα στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει πειστικά το χα-
ρακτηρισμό 'εκφυλισμένη' που χρησιμοποιούσε για κάθε σύνθεση την οποία 
θεωρούσε επιβλαβή ή παρακμιακή, απλά γιατί την έγραψε κάποιος ξένος και 
δη εβραϊκής καταγωγής.

Νίκος Κυριακού

Ρόμπερτ Σούμαν
Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρε ελάσσονα, 
WoO 23    35'

Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντι
Συμφωνία αρ. 3 σε λα ελάσσονα, 
έργο 56 ‘Σκωτική’     35'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

Μίλτος Λογιάδης
ΒΙΟΛΙ 

Σίμος Παπάνας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 15€  10€  5€
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΚΟΘ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Τ. 2310 236990

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έργα Σούμαν και Μέντελσον

02.10
'15

//  20.30
ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΕΛΕΤΩΝ 

Α.Π.Θ.

ΠΑΡAΣΚΕΥΗ


