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Πασχαλινή συναυλία 
Ελλήνων συνθετών
ΤΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ

Η πασχαλινή συναυλία με έργα σπουδαίων Ελλήνων συνθετών 
στο πνεύμα των ημερών, που θα μεταδώσει το Μ. Σάββατο otis 
10 το βράδυ η ΕΡΤ3, είναι μία ακόμα συμπαραγωγή uis Κρατικήε 
Ορχήστραε θεσσαάονίκηε και του Μεγάρου Μουσικήε θεσσα- 
λονίκηε. Την ορχήστρα διευθύνει η Ζωή Τσόκανου, μέτζο σοπράνο 
η Αγγελική Καθαρίου και στο κλαρινέτο ο Μίήτοε Μουμουήίδηε. 
Στη συναυλία συμμετέχει ωε αφηγητήε ο καήήιτεχνικόε διευθυντήε 
του Κ.Θ.Β.Ε. Nikos Κοήοβόε, ενώ τα κείμενα επιμελήθηκε ο Χρυ- 
σόστομοε Σταμούήηε.
Το πρόγραμμα ξεκινά με το υστερο-ρομαντικήε αισθητικήε «Δει
λινό» του Γεώργιου Αξιώτη, ενόε ελάχιστα γνωστού'Ελληνα συν
θέτη και μουσικολόγου του περασμένου αιώνα. Η «Κασσιανή» 
του Δημήτρη Μητρόπουλου γράφτηκε για φωνή και πιάνο πάνω 
στη νεοελληνική απόδοση του γνωστού τροπαρίου από τον Κω- 
στή Παλαμά και είναι αφιερωμένη στην Κατίνα Παξινού. Ο Nikos 
Σκαλκώταε την ενορχήστρωσε για μεγάλο σχήμα, με το σχετικό 
χειρόγραφο να ανακαλύπτεται λίγα χρόνια πριν.
Ο δημιουργόε του Τρίτου Προγράμματοε, Avti'oxos Ευαγγελάτο5, 
υπήρξε μία από tis σημαντικότερεε προσωπικότητεε Tns Ελληνικήε 
μουσικήε. Η «Βυζαντινή Μελωδία» του για ορχήστρα εγχόρδων 
ενσωματώνει μελωδικά στοιχεία Tns βυζαντινή5 μουσική5 και πε
ριγράφει την πορεία από τα Πάθη έωε τη λυτρωτική Ανάσταση. 
Ο ιδρυτήε Tns Κ.Ο.Θ. Σόλων Μιχαηλίδη5 μελέτησε βαθιά τη βυ
ζαντινή μουσική μαε παράδοση και συνέθεσε πολλά έργα εμ
πνευσμένα από αυτήν. Τα δύο «Βυζαντινά Σκίτσα» είναι μικρέ5 
εικόνεε από τη Σταύρωση του Χριστού και βασίζονται σε πρωτό- 
τυπεε μελωδίεε, tis οποίε5 ο δημιουργό5 tous επεξεργάζεται με 
βυζαντινότροπο χαρακτήρα. Το συμφωνικό ποίημα «Κυπριακά 
Ελευθέρια» είναι εμπνευσμένο από τον αγώνα του Κυπριακού 
λαού για ελευθερία. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εναρ
κτήρια συναυλία Tns Κ.Ο.Θ. (1/6/1959) και ολοκληρώνεται με το 
«XpioTos Ανέστη», συμβολίζονταε την πίστη στην τελική νίκη, 
που θα έρθει cos Kapnos Tns 0uoias και του αγώνα.
Η «Ελεγεία» του σύγχρονου Έλληνα συνθέτη Χρήστου Σαμαρά 
είναι ένα5 0p0vos για τον πρόωρο χαμό ενόε επίση5 σπουδαίου 
συναδέλφου του, του Κώστα Νικήτα. Η θλίψη εκφράζεται μέσα 
από φολκλορικά και βυζαντινά μελωδικά χαρακτηριστικά, ενώ 
μέσα από το πένθοε και τον ανθρώπινο πόνο ανακύπτει η υπερ
βατική προοπτική Tns μετά θάνατον ζωή5. Οι μουσικοί Tns Κ.Ο.Θ. 
προσφέρουν την αμοιβή από τα συγγενικά tous δικαιώματα aunis 
τηε τηλεοπτικήε μετάδοσηε υπέρ Tns ΕΛΕΠΑΠ.
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