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οι φίλοι του ιδρύματος θωραξ συνεχίζουν μέσα στα πλαίσια του προγράμματος υγεία-
πολιτισμός την πορεία για την υγεία και την εκπαίδευση. Έμβλημά τους η επιδίωξη της αριστείας 
και στόχος ο εξοπλισμός των μονάδων εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ευαγγελισμός, 
εκεί που η ζωή κρέμεται από μία κλωστή.

Σήμερα έρχεται ως υποστηρικτής της προσπάθειας ο άριστος μουσικός μίκης θεοδωράκης, 
που γαλούχησε γενιές ελλήνων μέσα από τη μουσική του και οδηγεί πέρα από τα στενά όρια των 
ατόμων στο μεγαλείο του έθνους των ανθρώπων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας και την ανεκτίμητη βοήθειά σας, που είναι 
ο μοχλός που κινεί τις δραστηριότητες του ιδρύματος.

οι φίλοι του ιδρύματος θωραξ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α FOUNDATION
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μεροΣ ι

πνευματικό εμβατήριο – αρκαδία V 
(1969 / μεταγραφή Δ. μίχα, 2010)

ορατόριο σε ποίηση Άγγελου Σικελιανού, 
για κοντράλτο, βαθύφωνο, μικτή χορωδία και συμφωνική ορχήστρα

I. andante Maestoso – «Σαν έριξα και το στερνό δαυλί στο φωτογώνι...»
II. andante mosso, tsamikos – «γιγάντιες σκέψεις, σα νέφη πύρινα...»
III. allegro – «κ’ είπα: το ξέρω, ναι, το ξέρω, που κι οι θεοί Σου οι ολύμπιοι χθόνιο τώρα γίνανε θεμέλιο...»
IV. adagio – «μοίρα· κι η μοίρα Σου ως τα τρίσβαθα δική μου...»
V. tempo di Marcia – «ομπρός· βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω απ’ την ελλάδα...»
VI. andante cantabile – «ομπρός, οι δημιουργοί!.. την αχθοφόρα ορμή Σας...»
VII. allegro ma non troppo – «Σιμώνει ο νέος ο λόγος, που όλα θα τα βάψει στη νέα του φλόγα...»
VIII. andante – «Έτσι, σαν έριξα και το στερνό δαυλί στο φωτογώνι...»

Σολίστ: Μαρία Φαραντούρη, Δημήτρης Καβράκος

Ένας Όμηρος 
(1962 / 2010)

Σουίτα για πιάνο και ορχήστρα, 
από τη μουσική για το ομώνυμο θεατρικό έργο του Brendan Behan

(διασκευή Δ. μίχα, 2010)

Σολίστ: Τατιάνα Παπαγεωργίου

προγραμμα

M I K H Σ   Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Η Σ
Στο μεγαρο μουΣικηΣ αθηνων
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μεροΣ Iι

canto general 
(1972 / συμφωνική εκδοχή 1980 / 1998 / 2005)

ορατόριο σε ποίηση Pablo neruda, 
για κοντράλτο, βαρύτονο, μικτή χορωδία και συμφωνική ορχήστρα

algunas Bestias (μερικά Ζωντανά)
Voy a Vivir (εγώ θα ζήσω)

los libertadores (οι ελευθερωτές)
la United Fruit co.

Vegetaciones (Βλαστήσεις)
america Insurrecta (ξεσηκωμένη αμερική)

Σολίστ: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής

aπαγγελία: Στέφανος Ληναίος

Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων

Μικτή Δημοτική Χορωδία Αθηνών

Διεύθυνση: Σταύρος Μπερής

Χορωδία της ΕΡΤ

Διεύθυνση: Δημήτρης Μπουζάνης

μουσική Διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

M I K H Σ   Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Η Σ
αιθουΣα «ΧρηΣτοΣ λαμπρακηΣ»
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μίκης θεοδωράκης – μαρία φαραντούρη
πνευματικό εμβατήριο  

1970, λονδίνο, royal albert Hall 
πρώτη εκτέλεση και ηχογράφηση του έργου 

οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του μίκη θεοδωράκη.
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Πνευματικό εμβατήριό
αρκαδία v (1969)

Ποίηση Άγγελου Σικελιανού (επίνικοι β’, Λυρικός βίος, τόμος ε’) 

όρατόριο για κοντράλτο, βαθύφωνο, μικτή χορωδία και συμφωνική ορχήστρα

    

ο πνευματικό εμβατήριο (αρκαδία V) ανή-

κει στην τρίτη περίοδο μουσικής δημιουρ-

γίας του μίκη θεοδωράκη (1960-80), και 

αποτελεί το δεύτερο ορατόριο μετά το Άξιον 
εστί. Σε αυτή την περίοδο, ο θεοδωράκης 

επιστρέφει στην ελλάδα μετά από πολυετή εργασία συμ-

φωνικών έργων στο παρίσι και στο λονδίνο, και αφιερώ-

νεται στο κίνημα πολιτιστικής-πολιτικής αναγέννησης, του 

οποίου τίθεται επικεφαλής. το κίνημα αυτό στόχευε στον 

εκδημοκρατισμό της κοινωνικής ζωής και στην ευρύτε-

ρη πνευματική εξύψωση του ελληνικού λαού. επίκεντρο 

της καλλιτεχνικής δημιουργίας του θεοδωράκη γίνεται 

η σύζευξη ποίησης και μουσικής, με κυριότερες συνθέ-

σεις τους δεκάδες κύκλους έντεχνων τραγουδιών και τα 

ορατόρια Άξιον εστί, πνευματικό εμβατήριο και canto 
general. η σύνθεση του πνευματικού εμβατηρίου συν-

δέεται με τα τραγικά γεγονότα της στρατιωτικής 

δικτατορίας (1967-74) στην ελλάδα. το έργο 

γράφτηκε το χειμώνα του 1969 στη Ζάτουνα 

αρκαδίας, όπου ο θεοδωράκης βρισκόταν εξό-

ριστος επί έντεκα μήνες σε συνθήκες απόλυτης 

απομόνωσης, σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρί-

ας. κι όμως, σε όλη αυτή την περίοδο, συνθέτει 

ακατάπαυστα «για να επιβιώσει, να μην απελπίζε-

ται  και να εμψυχώνει τους γύρω του». φυγαδεύει 

πολλά από τα τραγούδια του στο εξωτερικό, όπου 

παρουσιάζονται από τη μαρία φαραντούρη και με-

ταδίδονται σε διεθνείς σταθμούς, όπως το BBc. η 

στάση του γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και από-

δειξη πως τίποτα δεν μπορεί να καταπνίξει τη φωνή 

του ελεύθερου πνεύματος. κάθε μουσικό έργο που 

γράφει στην εξορία αποτελεί ύμνο στην ελευθερία 

και τη δημοκρατία, και γίνεται πρόκληση ενάντια στο 

αυταρχικό καθεστώς.  Στη Ζάτουνα συνθέτει έντεκα 

ολόκληρους κύκλους τραγουδιών (συνολικά 45 κομ-

μάτια), που αποτελούν μια αδιαίρετη ενότητα με τίτλο 

αρκαδίες.  οι αρκαδίες διακρίνονται για την επική τους 

πνοή και αποτελούν μια  ηχηρή απάντηση του συνθέτη 

στα γεγονότα της εποχής. Συγχρόνως, αξιοποιούν ποι-

ητικά κείμενα με εξαιρετική  δύναμη που ανήκουν στον 

ίδιο τον συνθέτη και άλλους Έλληνες ποιητές, όπως τους 

κάλβο, Σικελιανό, αναγνωστάκη, ελευθερίου, περγιάλη, 

κ.ά.  το  πνευματικό εμβατήριο (αρκαδία V)  θεωρείται το 

πιο συγκινητικό και θριαμβευτικό έργο από όσα συνέθε-

σε ο θεοδωράκης στη Ζάτουνα. Βασίζεται σε ολοκλη-

ρωμένο ποιητικό λόγο, σε ελεύθερο στίχο, που έγραψε 

το 1945 ο Άγγελος Σικελιανός (1884 –1951), μέσα στον 

οποίο εκφράζει την αγωνία και το όραμά του για την  

«πνευματική ελλάδα εμπρός στο δράμα της κατοχής». 

T
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κυρίαρχη αντίληψη του ποιήματος αποτελούν οι έννοιες 

του πατριωτισμού, της  μαχητικότητας και της αντίστασης 

για την ανόρθωση της ελλάδας, οι οποίες εκφράζονται 

μέσα από έναν πλούσιο ποιητικό λόγο, έντονες οπτικές 

και ακουστικές εικόνες, και συναισθήματα ευφορίας, 

νοσταλγίας και έντασης.  το  πνευματικό εμβατήριο 

αποτελείται από οκτώ μέρη (συμφωνικά τραγούδια) που 

άλλοτε συνδέονται μοτιβικά και άλλοτε δημιουργούν 

εντυπωσιακές αντιθέσεις. η «κυκλική» δομή του έργου 

διατηρεί την αίσθηση της μουσικής ενότητας και παραπέ-

μπει τον ακροατή σε μια διευρυμένη μορφή εσωτερικής 

ανάπτυξης που ξεφεύγει από τα στενά όρια του απλού 

τραγουδιού και επιτυγχάνει την απόδοση του δραματικού 

βάρους του ποιητικού λόγου. Χαρακτηριστικό στοιχείο 

της «κυκλικής» δομής αποτελεί η θεματική και ποιητική 

συγγένεια του πρώτου και του τελευταίου μέρους  («Σαν 

έριξα και το στερνό δαυλί στο φωτογώνι...»). επιπλέον, η 

επανεμφάνιση  κεντρικών μοτίβων σε διαφορετικά μέρη 

του έργου, όπως η κατιούσα μελωδική φράση στη λέξη 

«ελλάδα», που συνδέει την εσωτερική εξέλιξη του έργου: 

το θριαμβευτικό αρχικό μέρος  οδηγεί σε μια συγκινητι-

κή αναφορά των δεινών του ελληνικού λαού («γιγάντιες 

Σκέψεις, σα νέφη πύρινα...»)  όπου δεσπόζει ο δωρικός 

ρυθμός του τσάμικου χορού. η τραγικότητα αυτού του 

μέρους αναδεικνύεται σταδιακά, όταν εμφανίζεται ο 

πένθιμος παλμός που συνοδεύει το δεύτερο τμήμα «τι 

το γυμνό μου πόδι επάτει μέσα στα αίματά 

Σου».  ακολουθεί αναφορά σε αρχαιοελλη-

νικό  ποιητικό και μουσικό ύφος μέσω του 

ρετσιτατίβο που εναλλάσσεται με τις απα-

ντήσεις του χορού («κ’ είπα το ξέρω, πως 

οι θεοί  Σου οι ολύμπιοι χθόνιο τώρα γίνα-

νε θεμέλιο...»), το οποίο δίνει τη θέση του 

σε ένα σπαραχτικό τραγούδι με βυζαντινό 

χαρακτήρα («μοίρα· κι η μοίρα Σου ως τα 

τρίσβαθα δική μου...»). τότε ξεσπάει το επι-

τακτικό πρόσταγμα του αγώνα («ομπρός· 

βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω 

απ’ την ελλάδα...») που προεκτείνεται στο 

εξαιρετικά εκφραστικό έκτο τραγούδι μέ-

σα από μια λυρική και στοχαστική διάθεση 

(«ομπρός, οι δημιουργοί, την αχθοφόρα ορ-

μή σας...»). το έβδομο τραγούδι («Σιμώνει 

ο νέος ο λόγος, που όλα θα τα βάψει στη 

νέα του φλόγα...») παραπέμπει στη «Στωική 

έννοια του λόγου ως καθοδηγούσας αρχής του σύμπα-

ντος». Διακατέχεται από ευφορία, ρυθμική ζωντάνια, αι-

σιοδοξία και προτροπή «...να μην αφήσουμε τα χώματά 

μας να ξεραθούν.... τη γη αυτή να οργώσει ο καθένας 

μας... ν’ ανθίσει η δάφνη απάνω της και δέντρο της ζωής 

να γίνει, κι η Άμπελός μας ν’ απλωθεί ως τα πέρατα της 

οικουμένης...ν’ αστράψει ο Ήλιος πνέμα». η κλιμάκωση 

ολοκληρώνεται με το τελευταίο μέρος, όπου ο συνθέτης 

ανανεώνει με παραλλαγές το αρχικό θέμα, και επαναφέ-

ρει τον ποιητικό λόγο με επική πνοή («…αναψυχώθηκε 

άξαφνα τρανή η κραυγή μου…») κι ένα θριαμβευτικό ξέ-

σπασμα («…ως Σας έκραζα, συντρόφοι! »). 

την 13η απριλίου 1970, ο μίκης θεοδωράκης φυγαδεύ-

εται στο παρίσι από τον Ζαν-Ζακ Σερβάν-Σρεμπέρ, έπειτα 

από παγκόσμια κατακραυγή για τις απάνθρωπες συνθή-

κες φυλάκισής του και τη σοβαρά επιβαρυμένη υγεία του. 

Στις 28 ιουνίου 1970 δίνεται η πρεμιέρα του πνευματικού 
εμβατηρίου στο royal albert Hall του λονδίνου, με σο-

λίστ τους μαρία φαραντούρη, αντώνη καλογιάννη, 

γιάννη θεοχάρη. Συμμετέχει η Συμφωνική ορχήστρα του 

λονδίνου, η Χορωδία της νέας Όπερας του λονδίνου και 

η ανδρική Χορωδία ουαλλών ανθρακωρύχων gwalia, υπό 

τη διεύθυνση του μίκη θεοδωράκη. κατά την έναρξη, ο 

συνθέτης, απευθυνόμενος στο κοινό, αφιέρωσε τη συναυ-

λία στον ποιητή γιάννη ρίτσο, ο οποίος βρισκόταν στη λέρο, 

εξόριστος της στρατιωτικής δικτατορίας.   
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εναΣ όμήρόΣ
(1962)

Σουίτα για πιάνο και ορχήστρα, από τη μουσική 
για το ομώνυμο θεατρικό έργο του Brendan Behan 
(διασκευή-ενορχήστρωση Δημήτρης μίχας, 2010)

    
σουίτα για πιάνο και ορχήστρα  Ένας Όμηρος, βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο μίκης θεοδωράκης 
στο παρίσι το 1961-1962 για το ομώνυμο θεατρικό έργο του  Brendan Behan (an giall / the Hostage, 
1958). το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αθήνα το 1962, και στη συνέχεια το 1966, 
σε απόδοση Βασίλη ρώτα και σκηνοθεσία λεωνίδα τριβιζά. ο Brendan Behan (1923-64) θεωρείται 
κορυφαίος ιρλανδός συγγραφέας, του οποίου το έργο αναγνωρίστηκε διεθνώς από τη δεκαετία του 

1950 όταν παρουσιάστηκε στα μεγάλα θέατρα του λονδίνου και της νέας υόρκης. ολόκληρο το έργο του Behan 
εμπνέεται από τον απελευθερωτικό αγώνα του ιρλανδικού λαού, τη σχέση του με τον ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό 
και τα βιώματά του, ως ιδεολογικού κρατούμενου, σε Βρετανικές φυλακές από τα εφηβικά του χρόνια. Όμως το 
έργο του υπερβαίνει τα πλαίσια της εθνικής συνείδησης, εξυμνεί την ελευθερία και καταγγέλλει τη βία και τα τραγικά 
αδιέξοδα του πολέμου, που εκμηδενίζουν την ανθρώπινη υπόσταση. το κείμενο που έγραψε ο μίκης θεοδωράκης 
για τον Όμηρο το 1970, ενώ βρισκόταν κρατούμενος της δικτατορίας στο Στρατόπεδο ωρωπού, αναφέρει: «...το αρι-
στούργημα αυτό της ιρλανδικής θεατρικής τέχνης είναι ένα υπόδειγμα σύγχρονου δραματικού έργου, που καθώς 
είναι οργανικά δεμένο με τη μουσική – γιατί έτσι το συνέλαβε ο ίδιος ο συγγραφέας – αποτελεί συνάμα και ένα τέλειο 
υπόδειγμα για τη σύγχρονη λαϊκή τραγωδία.... με το κεντρικό πρόσωπο-σύμβολο του όμηρου-άγγλου στρατιώτη, ο 
Behan υψώνει μια σπαραχτική κραυγή μπροστά στον παραλογισμό του πολέμου που μεταβάλλει τους ανθρώπους σε 

ή
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απλά εξαρτήματα ενός αποτρόπαιου και στυγνού μηχανισμού που ζει με σάρκες και δάκρυα....».  Σύμφωνα με τον 
θεοδωράκη, η επικαιρότητα και παγκοσμιότητα αυτού του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι ο Όμηρος προέρχεται 
από τη νεότερη ιρλανδική μυθολογία, η οποία συγγενεύει με τη νεοελληνική και τη σύγχρονη παγκόσμια μυθολογία 
εφόσον χαρακτηρίζεται από τα θεμέλια προβλήματα των κοινωνικών ομάδων, κυρίως τον αγώνα τους για Ζωή και 
ελευθερία. Έτσι κι η μουσική του μίκη θεοδωράκη ενισχύει το βαθύτερο ιρλανδικό χαρακτήρα του έργου, μέσα από 
ένα νεοελληνικό αγωνιστικό πνεύμα και από σύγχρονα μουσικά στοιχεία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. η μουσική 
του θεοδωράκη για τη θεατρική παράσταση Ένας Όμηρος συμπεριλάμβανε 16 τραγούδια, που αποδόθηκαν στην 
ελληνική γλώσσα από τον Βασίλη ρώτα. Χαρακτηριστική είναι η απουσία των λαϊκών ελληνικών μουσικών στοιχείων 
σε αυτόν τον κύκλο, που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έργα της εποχής. εδώ ο συνθέτης παρουσιάζει νέα 
γνήσια θέματα εξαιρετικής έκφρασης, που εμπνέονται από το ιρλανδικό έργο και παραπέμπουν σε σύγχρονα δυτικά 
στοιχεία, όπως τη φόρμα της μπαλλάντας και του εμβατηρίου, το χορευτικό μέτρο 8/8 και τις μελωδίες σε 2/4 που 
παραπέμπουν στην παραδοσιακή μουσική της ιρλανδίας και της αγγλίας. παράλληλα με τη θεατρική παράσταση, ο 
θεοδωράκης ηχογράφησε αρχικά τα πρώτα τέσσερα τραγούδια (μέσα σε αυτά και το «γελαστό παιδί»),  με τη φωνή 
της ντόρας γιαννακοπούλου και τον κιθαρίστα Δημήτρη φάμπα, που βρήκαν εξαιρετική απήχηση. η κυκλοφορία της 
ηχογράφησης ολόκληρου του κύκλου από την columbia βρήκε ανυπέρβλητα εμπόδια από τη λογοκρισία της εποχής, 
και ο θεοδωράκης αρνούμενος να περικόψει μέρος του κειμένου, προέβη σε καταγγελία της λογοκρισίας και σε μια 
ιστορική φωνοληψία με τον ίδιο να τραγουδά και να παίζει τον Όμηρο στο πιάνο. Σε συνεργασία με την εφημερίδα 
αυγή, προσέφερε με πρωτοφανή τότε τρόπο την ηχογράφηση αυτή δωρεάν στο κοινό, υπερβαίνοντας την ισχύ της 
λογοκρισίας που αφορούσε σε εμπορική χρήση δίσκων. τελικά, ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση ολόκληρου του κύ-
κλου με τον θεοδωράκη να τραγουδά και συγχρόνως να διευθύνει τη λαϊκή του ορχήστρα, η οποία κυκλοφόρησε 
το 1963 από τη «λύρα». το 1966, κυκλοφόρησε νέα ηχογράφηση με τη μαρία φαραντούρη και ενορχήστρωση του 
μίκη θεοδωράκη για δύο μπουζούκια, φλάουτο, όμποε, τσέλο, κοντραμπάσο, κιθάρα, πιάνο, κλαβεσέν και κρου-
στά. η απήχηση των τραγουδιών υπήρξε εξαιρετική και κάποια από αυτά (όπως «το γελαστό παιδί» και «η λαμπρή») 
αφομοιώθηκαν από το ελληνικό κοινό σαν τραγούδια-σύμβολα για την ελευθερία, ιδιαίτερα με τα ιστορικά γεγονότα 
της εποχής, τη δολοφονία του λαμπράκη και τη δικτατορία του 1967. Σύντομα, η δύναμη της μουσικής του Ένας 
Όμηρος ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και απέκτησε διεθνή απήχηση ως μουσική υπόκρουση του φιλμ Ζ σε σκηνοθε-
σία κώστα γαβρά, το οποίο αποτέλεσε σύμβολο των καταπιεσμένων λαών και οι μελωδίες του τραγουδήθηκαν σε όλο 
τον κόσμο, από την ιρλανδία, την τουρκία και  το ιράν, εως την αργεντινή και τον καναδά.  
η  Σουίτα για πιάνο και ορχήστρα Ένας Όμηρος είναι μια διασκευή του Δημήτρη μίχα βασισμένη στα επτά θέματα 
από τη μουσική για το θεατρικό έργο του Behan: «η λαμπρή», «το γελαστό παιδί», «Ήταν 18 νοέμβρη», «Άνοιξε λίγο 
το παράθυρο», «τον Σεπτέμβριο θυμάμαι», «θα σου δώσω ένα τόπι Χρυσό», «Δεν έχει η γη κι ο κόσμος θέση». η 
σχέση του πιάνου με την ορχήστρα έχει χαρακτήρα συνεχούς διαλόγου και η επεξεργασία των θεμάτων είναι εμφα-
νής, χωρίς όμως να ξεφεύγει από το ύφος της μουσικής του θεοδωράκη. η δομή της σουίτας είναι «κυκλική», καθώς 
ξεκινά και ολοκληρώνεται με το ίδιο θέμα (αυτό της «λαμπρής»). επιπλέον, η αίσθηση ενότητας επιτυγχάνεται με τη 
διαρκή εμφάνιση μελωδικών και ρυθμικών συνδέσμων, μέσω παραλλαγών των επτά κεντρικών θεμάτων. η Σουίτα 
αυτή πρωτογράφτηκε από τον Δημήτρη μίχα για φιλαρμονική ορχήστρα πνευστών και στη συνέχεια ενορχηστρώθηκε 
για πιάνο και ορχήστρα. το έργο αφιερώθηκε στην πιανίστα τατιάνα παπαγεωργίου, η οποία το παρουσιάζει σε πρώτη 
εκτέλεση στην αποψινή συναυλία.         
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canto general
(1972 / συμφωνική εκδοχή 1980/1998/2005) 

Ποίηση Pablo neruda

όρατόριο για κοντράλτο, βαρύτονο, μικτή χορωδία και συμφωνική ορχήστρα

    
μίκης θεοδωράκης ξεκίνησε να γράφει το 
canto general  (γενικό Άσμα), με αφορ-
μή την επίσκεψή του στη Χιλή ως προ-
σκεκλημένος της κυβέρνησης allende 
το 1971, και κατόπιν υποσχέσεώς του 

να δώσει τη δική του μουσική άποψη στο κορυφαίο ποι-
ητικό έργο του Pablo neruda (1904-1973).  η μελoποίη-
ση των πρώτων 12 μερών του μνημειώδους αυτού έργου 
ολοκληρώθηκε το 1972 στο παρίσι όπου και ακολούθησε 
η ενορχήστρωση των πρώτων 7 μερών για λαϊκή ορχή-
στρα. το 1975 ο θεοδωράκης μελοποίησε το 13ο μέρος 
«america Insurrecta» (ξεσηκωμένη αμερική)  και σταδιακά 
ολοκλήρωσε την ενορχήστρωση των κομματιών 8 έως 13, 
το 1980. η ενορχήστρωση αυτή συμπεριλάμβανε 15 όρ-
γανα (3 μπουζούκια και/ή 3 φλάουτα, ακουστική κιθάρα, 
12χορδη κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, 2 
πιάνα και κρουστά για 6 κρουστούς). αργότερα, το 1998 
πραγματοποιήθηκε η συμφωνική ενορχήστρωση των 6 με-
ρών από τους Henning Schmiedt και Jens naumilkat και 
του «los libertadores» (οι ελευθερωτές) από τον γιάννη 
Σαμπροβαλάκη τo 2005. το canto general γράφτηκε κατά 
το μεγαλύτερο του μέρος στο παρίσι και σημαντική υπήρξε 
η συμβολή του πιανίστα γιάννη Διδίλη, ο οποίος άφησε την 
ελλάδα ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του συνθέτη να τε-
θεί επικεφαλής της λαϊκής του ορχήστρας. Σύμφωνα με τα 
λεγόμενα του θεοδωράκη, ο Διδίλης έτρεφε «μεγαλύτερη 
αγάπη και κατανόηση»  για το έργο του ακόμη και από τον 
ίδιο τον συνθέτη.  ο Διδίλης ήταν ο άνθρωπος που κατόρ-
θωσε να διδάξει φράση-φράση στους μουσικούς  ένα τόσο 
πολυρυθμικό και δύσβατο για τους λαϊκούς οργανοπαίκτες 
έργο. η πρώτη εκτέλεση του canto general, που επρόκει-
το να δοθεί το 1973 στη Χιλή, αλλά ματαιώθηκε λόγω της 
πτώσης της Unidad Popular, πραγματοποιήθηκε εν τέλει το 
καλοκαίρι του 1975 στην ελλάδα αφού επέστρεψε ο μίκης  
θεοδωράκης με την αποκατάσταση της δημοκρατίας.  με 
συμμετοχή της γαλλικής Χορωδίας και των κρουστών του 
Στρασβούργου, ιστορικούς σολίστ τη μαρία φαραντούρη, 
τον πέτρο πανδή και με την απαγγελία του μάνου κατράκη 
στο στάδιο «καραϊσκάκη», ο μίκης αφιέρωσε την πρώτη 

εκτέλεση του canto general στη μνήμη των allende και 
neruda και στον αγωνιζόμενο λαό της Χιλής. το έργο πα-
ρουσιάστηκε επίσης στο μπουένος Άιρες το 1972, στο 
παρίσι το 1974, στο Βερολίνο το 1981 και το 1989 (σε 
μορφή μπαλέτου), και στο Σαντιάγο της Χιλής το 1993. 
Σημαντική υπήρξε και η συμμετοχή της φινλανδής τραγου-
δίστριας arja Sajonmaa στις συναυλίες του μπουένος Άιρες 
και της Χιλής, δίπλα στη μαρία φαραντούρη και τον πέτρο 
πανδή. 
το canto general, το «opus Magnum» του Pablo neruda, 
του «μηχανικού της ψυχής» όπως έχει αποκαλεστεί και ενός 
από τους σημαντικότερους ισπανόφωνους λογοτέχνες στον 
κόσμο, αποτελείται από 342 ποιήματα και έχει χαρακτηριστεί 
«Βίβλος» της αμερικανικής ηπείρου. Σε αυτό ο ποιητής ανα-
παριστά με εντυπωσιακές εικόνες τη γένεση της ηπείρου και 
την ιστορία των λαών που κατοίκησαν ή κατοικούν ακόμη 
και υποφέρουν και αγωνίζονται ενάντια στους καταπιεστές.  
με τη χρήση δυνατών μεταφορών, εικόνων και μελωδιών 
το ποιητικό αυτό έργο μιλά για το σύμπαν, στο κέντρο του 
οποίου στέκει ο άνθρωπος ως στοιχείο της φύσης από την 
οποία υποφέρει αλλά και αντλεί τη δυναμή του. η σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση γίνεται πρότυπο για τις ανθρώπινες 
σχέσεις.  το έργο έγραψε ο neruda στα τέλη της δεκαετίας 
του 1940, όντας κυνηγημένος και «διασχίζοντας κάμπους, 

ό
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λιμάνια, πολιτείες» και γίνεται έτσι  «σπαρακτική κραυγή 
ξεσηκωμού ενάντια στις δυνάμεις καταπίεσης, τραγούδι 
αλληλεγγύης προς τους εξανδραποδισμένους, έκφραση 
αγάπης προς τους απλούς ανθρώπους που πασχίζουν για 
ένα καλύτερο αύριο».  Στο canto general  δημιουργείται μια 
δυνατή όσο ποτέ σχέση ανάμεσα σ’ένα ποιητικό έργο και 
μια ολόκληρη ήπειρο και εκφράζεται έντονα και ριζοσπα-
στικά, η άρνηση του φόβου μπροστά στην καταπίεση.  και 
αυτό μόνο το γεγονός προσδίδει στο έργο τον παγκόσμιο 
χαρακτήρα που δικαιούται.  
από την πλευρά του ο θεοδωράκης εγκαινιάζει μια νέα 
εποχή δημιουργίας με τη μουσική του για το canto general. 
Έχοντας ήδη πετύχει μια εννιαία διαλεκτική σχέση δημιουρ-
γού και κοινού αντλώντας στοιχεία από τη λαϊκή μουσική 
παράδοση και δημιουργώντας έργα που απευθύνονται στο 
λαό, ο θεοδωράκης επιχειρεί μια νέα αντίληψη, ενός ευρύ-
τερου «κοινωνικού έργου». για πρώτη φορά, σε μια εποχή 
όπου οι περισσότεροι Έλληνες ποιητές, τρομοκρατημένοι, 
αρνούνται να του δώσουν νέα ποιήματα, ο εθνικός μας 
συνθέτης χρησιμοποιεί πρωτότυπο και όχι μεταφρασμένο 
κείμενο και αποβλέπει σε ενα μεγαλύτερο κοινό στιγματίζο-
ντάς το με το πανανθρώπινο έπος. 

η μουσική του θεοδωράκη «καθρεφτίζει ζωτική ορμή και 
εκφραστική δύναμη» και έχει χαρακτήρα  λαϊκό όπου η 
συλλογική παρουσία (χορωδία και ορχήστρα) εναλλάσσε-
ται με το ατομικό στοιχείο (σολίστ). ο μουσικός διάλογος 
του canto general διατηρεί την οξύτητα και αυθεντικότητα 
των κοινωνικών αντιθέσεων, τις οποίες προβάλλει με τόλ-
μη και ρωμαλέο λυρισμό το προοδευτικό κοινωνικό όραμα 
του neruda και του θεοδωράκη. Διατηρεί τις παραδόσεις 
των  επαναστατικών αγώνων και μας κρατά σε επαγρύπνι-
ση μιλώντας για «το χώμα που’ ναι δικό μας, τη σοφία των 
δέντρων και τους νεκρούς μας συντρόφους».  είναι αδιαμ-
φησβήτητο λοιπόν ότι με τη μελοποίηση του canto general 
από τον μίκη θεοδωράκη το έργο λαμβάνει τις διαστάσεις 
μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής επανάστασης. μετά απο 
15 δύσκολα και  πολυσήμαντα χρόνια για την ιστορία της 
ελλάδας, αυτό το τραγούδι «ωκεανός» συντελεί στο να δια-
μορφωθεί μια συσσώρευση αξιών και πολιτιστικών δυνατο-
τήτων αυτοπροσδιορισμού και αυτοεξέλιξης του λαού που 

προδιαγράφει μια καινούρια τροχιά. το canto general είναι 
έργο που επιβεβαιώνει περίτρανα την «ενιαία σχέση δημι-
ουργού-κοινού» που είχε εισηγηθεί από τα προηγούμενα 
χρόνια ο θεοδωράκης, καταρρίπτοντας τα δεδομένα της 
εποχής περί τέχνης.  μια σχέση που στηρίζεται στην κατο-
χύρωση ελευθερίας και ευαισθησίας του δημιουργού, συ-
νοδευόμενη πάντα από την επιβλητική πολιτική του δράση 
και διαρκή ενεργό κοινωνική του παρουσία. 
το canto general συγκαταλέγεται στα αυθεντικά έργα της 
σύγχρονης μουσικής και συγκλονίζει τους ακροατές χάρη 
στη συνύπαρξη πολυποίκιλων ρευμάτων τόσο σε ιδεολο-
γικό όσο και σε μουσικό επίπεδο. ο καινούριος ήχος των 
λέξεων μετατρέπεται σε «καινούρια μουσική ηχητική όπου 
σολίστες, χορωδίες και ορχήστρα - με ένα γιγαντιαίο σύνο-
λο κρουστών -  εκτινάσσονται στη σφαίρα της υμνωδίας». 
η επιλογή των 13 ποιημάτων  που συνθέτουν το έργο δη-
μιουργεί την εναλλαγή της επικής πνοής με τον πιο προσω-
πικό τόνο. ο συνθέτης επιτυγχάνει την εναλλαγή διαφο-
ροποιώντας το εύρος της ενορχήστρωσης και τα φωνητι-
κά μέσα που χρησιμοποιεί, που ξεκινούν από τη χορωδία 
α-καπέλα και φτάνουν μέχρι την έκρηκτική συνύπαρξη του 
φωνητικού συνόλου.  το ρυθμικό στοιχείο κυριαρχεί καθώς 

το μελωδικό βάρος πέφτει στις φωνές. το canto general 
αντιπροσωπεύει ίσως την πιο σπουδαία ρυθμική έρευνα του 
θεοδωράκη μέχρι σήμερα.  καθώς οι ελληνικοί ασύμμε-
τροι ρυθμοί ανέκαθεν αποτελούσαν πηγή έμπνευσής του, 
στο έργο αυτό αναπτύσσει την τεχνική των μικτών ρυθμών 
σ’ ένα πιο αφηρημένο επίπεδο ρυθμικής οργάνωσης, εξα-
κολουθώντας να εμπνέεται τόσο από τους λατινοαμερικα-
νικούς όσο και από τους ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθ-
μούς. Στα μεγάλα πoλυρυθμικά μέρη δεν ασχολείται τόσο 
με τις παραλλαγές παραδοσιακών σχημάτων όσο με την 
έρευνα των ουσιαστικών διαφορών των διπλών και τριπλών 
ρυθμών.  
τα μέρη του έργου «algunas Bestias» (μερικά Ζωντανά) και 
«Vegetaciones» (Βλαστήσεις), όπου οι στίχοι αναβιώνουν τη 
γένεση της ηπείρου, της βλάστησης και των ζώων, σφύζουν 
από χαρά για τη ζωή και την εύφορη γη. ο συνθέτης απα-
ντά στην πληρότητα της ποιητικής  δημιουργίας με αφθονία 
και έτσι η μουσική είναι γεμάτη από ενθουσιασμό, ρυθμική 
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ένταση και παλμό υπερθεματίζοντας  την εκρηκτική ατμό-
σφαιρα που καθηλώνει τον ακροατή.  Χαρακτηριστικό είναι 
το στοιχείο της πολυρυθμίας, όπου εναλάσσονται τα μεικτά 
και σύνθετα διπλά και τριπλά μέτρα. Στον αντίποδα βρίσκο-
νται τα ποιήματα που μαρτυρούν την καταπίεση και την εκ-
μετάλλευση, τη φτώχεια και δυστυχία που μαστιγώνουν τη 
νότια αμερική, τα «los libertadores» (οι ελευθερωτές) και 
«la United Fruit co.» (η εταιρία φρούτων United Fruit co.). 
Στο πρώτο ξεχωρίζει μια συγκρατημένα τρυφερή μελωδία 
και εξυμνείται ο ηρωϊκός αγώνας για την πληγωμένη γη ενώ 
στο δεύτερο ο συνθέτης «ρίχνει πύρινα βέλη, βουτηγμένα 
στην ειρωνία και σαρκασμό» κατά των αμερικανικών τραστ.  
εν κατακλείδει, στο «america Insurrecta» (ξεσηκωμένη 
αμερική) που θεωρείται το σημαντικότερο ίσως τραγούδι του 
έργου, η μουσική δύναμη της σύνθεσης αγγίζει το απόγειό 
της. Άλλοτε ελεγειακό κι άλλοτε επαναστατικό, το τραγού-
δι αυτό αποδίδει με μεγαλοπρέπεια τον ποιητικό λόγο που 

μιλάει για την καταπιεσμένη πατρίδα («...είχε βουβαθεί το 
λουλούδι της, είχε κυνηγηθεί το συναγμένο φως της...») και 
τη γέννηση της επαναστατικής συνείδησης («...αυτή όμως 
ξεπετάχτηκε σκίζοντας τοίχους, αποσπώντας τις φυλακές 
απ’ τη γη»). η αργόσυρτη εκφραστική μελωδία της εισαγω-
γής, που παραπέμπει σε πένθιμη πομπή, δίνει τη θέση της 
στην πολυρυθμία των λατινοαμερικάνικων ρυθμών όπου 
αξιοποιείται εντυπωσιακά η παρουσία των δεκάδων κρου-
στών οργάνων. το τραγούδι σε αυτό το σημείο πανηγυρίζει 
παθιασμένα την εξέργεση ενάντια στον καταπιεστή, μέχρι 
να δώσει τη θέση του στη συγκλονιστική ελεγειακή μελωδία 
της εισαγωγής: «...σήμερα θα καταφέρεις να τραντάξεις τις 
πόρτες με χέρια κακοπαθιασμένα, με κομμάτια ψυχής που 
περισώθηκε, με δέσμες από βλέμματα που ο θάνατος δεν 
έσβησε...».     

τατιάνα Παπαγεωργίου 

οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό
αρχείο του πέτρου πανδή.   
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Μαρία Φαραντουρη
η μαρία φαραντούρη γεννήθηκε στην αθήνα και έγινε γνωστή σε όλον τον κόσμο 
ως «ιδεώδης ερμηνεύτρια» του μίκη θεοδωράκη, παίζοντας, συγχρόνως, σπου-
δαίο ρόλο στο κίνημα για την αναβίωση της ελληνικής μουσικής. θεωρείται η πιο αυ-
θεντική έκφραση του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού. η πλούσια κοντράλτο φωνή 
της με την τεράστια γκάμα και τη μελωδική ποιότητα σε συνδυασμό με την εξαιρετική 
δραματική της έκφραση, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης της. 
το 1967 εγκαταλείπει την ελλάδα και αγωνίζεται ενάντια στο δικτατορικό καθε-
στώς, δίνοντας χιλιάδες συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο και στα μεγαλύτερα 
θέατρα. παντού οι κριτικές είναι ενθουσιώδεις. η “guardian” γράφει: «μοναδική, η 
φωνή της είναι ένα δώρο των θεών του ολύμπου», ενώ ο μουσικοκριτικός της γαλ-
λικής “le Monde” τη χαρακτηρίζει «τζόαν μπαέζ της μεσογείου». ο πρόεδρος 
της γαλλικής Δημοκρατίας φρανσουά μιττεράν στο βιβλίο του η μέλισσα και ο 
αρχιτέκτονας σημειώνει μεταξύ άλλων: «η μαρία για μένα είναι η ελλάδα. Έτσι 
φανταζόμουν τη θεά Ήρα, δυνατή, αγνή και άγρυπνη. Δεν θυμάμαι να συνάντησα 
άλλον καλλιτέχνη που να μου έδωσε σε τέτοιο σημείο την αίσθηση του θείου.»
μερικές από τις μεγαλύτερες ερμηνείες της σε μουσική μίκη θεοδωράκη είναι το 
canto general  σε ποίηση Pablo neruda, του οποίου τις πρόβες παρακολούθησε 
ο ίδιος ο ποιητής, το romancero gitano σε ποίηση F.g.lorca, το οποίο ηχογράφη-
σε και με τον διεθνούς φήμης κιθαρίστα John Williams, η κατάσταση πολιορκίας, 
το πνευματικό εμβατήριο και η μπαλλάντα του μαουτχάουζεν, που παρουσίασε 
τον αύγουστο του 1991 στο ηρώδειο με τη φιλαρμονική ορχήστρα του ισραήλ, 
υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Zubin Mehta. η μαρία ερμήνευσε επί-
σης κύκλους τραγουδιών που έγραψε ο μάνος Χατζιδάκις ειδικά για τη φωνή της, 
όπως τα παράλογα και η Σκοτεινή μητέρα σε ποίηση νίκου γκάτσου και η εποχή 
της μελισσάνθης σε ποίηση του ίδιου του συνθέτη. 
το διεθνές της ρεπερτόριο περιλαμβάνει τραγούδια του Bertold Brecht, του 
τούρκου συνθέτη Zülfü livaneli, του lucio Dalla καθώς και τα lP τραγούδια 
Διαμαρτυρίας (Χρυσός Δίσκος το 1977) και 17 τραγούδια (μεταξύ των οποίων και 
τρία τραγούδια του Βαγγέλη παπαθανασίου ειδικά γι’ αυτήν), τα οποία της ενορ-
χήστρωσε ο κουβανός συνθέτης leo Brouwer. ερμήνευσε george gershwin 
(2006) και τραγούδια του διεθνούς κινηματογράφου στην παράσταση cine Maria 
στο μέγαρο μουσικής αθηνών (2008). η φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον με-
γάλο σαξοφωνίστα της jazz charles lloyd οδήγησε στην κοινή τους εμφάνιση σε 
μεγάλα θέατρα στη ελλάδα και στο εξωτερικό. 
τα τελευταία της cD είναι το Way Home (βραβευμένο με το α΄ Βραβείο γερμανών 
κριτικών Δισκογραφίας 2007), το Maria Farantouri sings george gershwin (ηχο-
γραφημένη συναυλία στο μέγαρο μουσικής αθηνών), οι μύθοι γυναικών (με τη 
λυδία κονιόρδου) κ.ά. 
η μαρία φαραντούρη, αποδεχόμενη την πρόταση του ιστορικού ηγέτη του 
παΣοκ ανδρέα παπανδρέου, διετέλεσε βουλευτής επικρατείας του κινήματος 
κατά τη βουλευτική περίοδο 1989-1993.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2004, ο πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας κ. κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος επιβράβευσε την προσφορά της μαρίας φαραντούρη στο ελληνι-
κό τραγούδι, απονέμοντας της τον Χρυσό Σταυρό του τάγματος του φοίνικος. 
περισσότερες πληροφορίες για τη μαρία φαραντούρη (αναλυτική βιογραφία, πλή-
ρη δισκογραφικό οδηγό, κριτικές, βιβλία, κείμενα, video, ενημέρωση) μπορούν να 
αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της www.farantouri.gr 

δηΜητρησ καβρακοσ
ο Δημήτρης καβράκος γεννήθηκε στα τρίκαλα θεσσαλίας και σπούδασε στο 
εθνικό ωδείο αθηνών. θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς μπάσους του 
λυρικού θεάτρου.
Έκανε το ντεμπούτο του στο ρόλο του «Ζαχαρία» (ναμπούκο) στην εθνική λυρική 
Σκηνή. Στην ιταλία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο ρέκβιεμ του Βέρντι στο 
Σπολέτο, και το 1976 έκανε το ντεμπούτο του στο Έιβερυ φίσερ Χολ του κέντρου 
λίνκολν, στην αμερική, στο έργο του ρεφίτσε Σικελία.
το 1979 έκανε το ντεμπούτο του στη μετροπόλιταν Όπερα ως «μέγας 
ιεροεξεταστής» στον ντον κάρλος  και στη συνέχεια ερμήνευσε κεντρικούς ρό-
λους στις όπερες αΐντα, ερνάνης, τροβατόρε, Σικελικοί εσπερινοί, ρωμαίος και 
ιουλιέτα, ντον τζιοβάννι, τουραντότ, λουίζα μίλλερ, Σίμων μποκκανέγκρα, 
ναμπούκο, νόρμα, λουτσία, Δύναμη του πεπρωμένου  και η εβραία. την περίοδο 
2007-2008 έλαβε μέρος στις παραγωγές αΐντα, μάκβεθ και τουραντότ.
ως πρωταγωνιστής της λυρικής Όπερας του Σικάγο, του Σαν φρανσίσκο, του 
Χιούστον και του ντάλλας έχει εμφανιστεί στις όπερες μπόρις γκουντούνωφ, 
λουίζα μίλλερ, Δύναμη του πεπρωμένου, τζιοκόντα, αΐντα, πουριτανοί, υπνοβάτις 
και λακμέ.
Στη Σκάλα του μιλάνου έχει εμφανιστεί στις όπερες λουτσία, ντον τζιοβάννι, 
λα Βεστάλε, ριγκολέττο και αλτσίνα. Στην Όπερα του παρισιού έχει εμφανιστεί 
στις όπερες λουτσία, νόρμα, πουριτανοί, ντον κάρλος, τουραντότ.  Στο κόβεν 
γκάρντεν του λονδίνου έχει πρωταγωνιστήσει στις όπερες μπόρις γκουντούνωφ, 
Άννα μπολένα, γάμοι του φίγκαρο και λα ντόνα ντε λάγκο.
Έχει εμφανιστεί στις όπερες φλωρεντίας, Βενετίας, ρώμης, μπολόνια, νάπολης, 
μαδρίτης, Σεβίλλης, κατάνια, γένοβα, μόντρεαλ, μασσαλίας, μπορντώ, 
κολωνίας, Άμστερνταμ, τόκυο, μπουένος Άϊρες, Σάο πάολο και ρίο ντε τζανέϊρο.
ως πρωταγωνιστής έχει συμπράξει με μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, όπως του 
Ζάλτσμπουργκ, του μπρέγκετς, της αιξ αν προβάνς και του γκλάιντμπορν. ως 
συναυλιακός καλλιτέχνης έχει συμπράξει με τις Συμφωνικές ορχήστρες του 
Σικάγο, του κλήβελαντ, της μινεσσότα, του πίτσμπουργκ, του Σινσινάττι, του 
μόντρεαλ, του Άμστερνταμ και του παρισιού, υπό τη διεύθυση διάσημων αρχι-
μουσικών όπως οι ντάνιελ μπάρενμποϊμ, τζέμς κόνλον, Σαρλ ντυτουά, Έντο 
ντε Βάαρτ, Ζούμπιν μέτα, μπέρναρντ Χάιτινκ, τζέιμς λιβάϊν, τζουσέππε πατανέ, 
Χέλμουτ ρίλλινγκ, γκέοργκ Σόλτι και ρικάρντο μούτι.
Στις ηχογραφήσεις του περιλαμβάνονται τα έργα: ντον τζιοβάννι (εμι/angel, 
μπέρναρντ Χάιτινκ), οθέλλος (Decca/london, γκέοργκ Σόλτι), Δαναΐδες και μικρή 
επίσημη λειτουργία του ροσσίνι (εμι), νόρμα, λα Βεστάλε και ριγκολέττο (SonY, 
ρικάρντο μούτι) και νόρμα (Vara raDIo, Άμστερνταμ). επίσης διατίθενται σε video 
η αΐντα με τη μετροπόλιταν Όπερα και ο ριγκολέττο με τη Σκάλα του μιλάνου.
ο Δημήτρης καβράκος έχει μόνιμη συνεργασία με την εθνική λυρική Σκηνή 
και συχνές εμφανίσεις στο μέγαρο μουσικής αθηνών, το μέγαρο μουσικής 
θεσσαλονίκης και το φεστιβάλ αθηνών. Έχει ακόμη συνεργαστεί με τις κρατικές 
ορχήστρες αθηνών και θεσσαλονίκης και την ορχήστρα της ερτ.
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τατίανα ΠαΠαγεωργίουΠετροσ Πανδησ
γεννημένη στην αθήνα, η τατιάνα παπαγεωργίου έχει καθιερωθεί ως πιανίστα με διεθνή 
δραστηριότητα. Διπλωματούχος πιάνου (α  ́ βραβείο & χρυσό μετάλλιο) και ανώτερων 
θεωρητικών (πτυχία αρμονίας, αντίστιξης και φούγκας, ωδείο αθηνών). Σε ηλικία 12 ετών 
έγινε δεκτή  κατ’ εξαίρεση στο τμήμα πιάνου του πανεπιστημίου της μελβούρνης, στα 17 έγι-
νε δεκτή στο ωδείο τschaikovsky της μόσχας και παράλληλα απέσπασε τη μέγιστη διάκριση 
και υποτροφία στις εισαγωγικές εξετάσεις του Βασιλικού κολλεγίου μουσικής του λονδίνου. 
ολοκλήρωσε ανώτερες σπουδές πιάνου, ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας, στο 
Βασιλικό κολλέγιο και τη Βασιλική ακαδημία μουσικής του λονδίνου. είναι κάτοχος ακαδη-
μαϊκού διπλώματος Master’s με διάκριση για την έρευνά της στο έργο για πιάνο του Heitor 
Villa-lobos, και κατά τη διάρκεια των σπουδών της απέσπασε βραβεία-υποτροφίες από το 
Βρετανικό Συμβούλιο, τη Βρετανική κυβέρνηση, τη διεθνή Jeunesses Musicales και το Ίδρυμα 
κρατικών υποτροφιών (ι.κ.υ.). επίσης διακρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό σύγχρονης μουσι-
κής του Park lane group (royal Festival Hall, λονδίνο) σε διαγωνισμό έργων Schumann και 
στον διαγωνισμό κοντσέρτου του royal college of Music. φοίτησε ακόμη στο πανεπιστήμιο 
Indiana (Bloomington) των ηπα και συμμετείχε επί σειρά  ετών σε διεθνή σεμινάρια πιάνου 
της ακαδημίας Mozarteum του Salzburg, της ακαδημίας της Βιέννης, του conservatorium 
στο Σύδνεϋ, της ακαδημίας του graz, του φεστιβάλ Βαρκελώνης, κ.ά. μελέτησε κοντά 
στους διαπρεπείς καθηγητές lev Vlassenko, Yonty Solomon, Karl-Heinz Kämmerling, tanya 
Sarkissova και τώνη γεωργίου. Σε ηλικία 19 ετών, έκανε το ντεμπούτο της στο λονδίνο με το 
Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του rachmaninoff, και λίγο αργότερα συνέπραξε 
ως σολίστ με τη φιλαρμονική ορχήστρα του λονδίνου στο Queen elizabeth Hall. παράλληλα 
με τη σολιστική της δραστηριότητα, διδάσκει στο αμερικανικό κολλέγιο ελλάδος (Deree), όπου 
έχει διατελέσει επικεφαλής καθηγήτρια του μουσικού τμήματος επί μια σχεδόν δεκαετία.
Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες ανά τον κόσμο: αγγλία, αμερική, αυστρία, αυστραλία, αίγυπτο, 
αργεντινή, Βραζιλία, γερμανία, ελλάδα, ισπανία, κίνα, κύπρο, ουρουγουάη, πολωνία 
και τουρκία. Έχει συμπράξει ως σολίστ με ορχήστρες όπως: φιλαρμονική του λονδίνου,  
Συμφωνική του πεκίνου, Συμφωνική της νέας Όπερας της μόσχας, φιλαρμονική κεντρικής 
γερμανίας της λειψίας, Συμφωνική amadeus της Σόφιας, Συμφωνική Βασιλικού κολλεγίου 
μουσικής του λονδίνου, κ.ά. Έχει επίσης εμφανιστεί με όλες τις σημαντικές ελληνικές ορχή-
στρες: κρατική ορχήστρα αθηνών, κρατική ορχήστρα θεσσαλονίκης, εθνική Συμφωνική 
ορχήστρα της ερτ, καμεράτα-ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ορχήστρα Σύγχρονης 
μουσικής της ερτ, Συμφωνική «εναρμόνια» και αθηναϊκή Δημοτική Συμφωνική ορχήστρα. 
η διδακτορική της έρευνα με θέμα το πιανιστικό έργο του μίκη θεοδωράκη έχει φέρει στο φως 
ανέκδοτα έργα του, τα οποία έχει παρουσιάσει σε πρώτες εκτελέσεις (κοντσέρτο ελικώνας, 
Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο, πασακάλιες για δύο πιάνα, 12 μέλος, Σουίτα μπαλέτου 
αλέξης Ζορμπάς για σόλο πιάνο). οι ερμηνείες της έχουν αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από 
το διεθνή τύπο και την έχουν κατατάξει στους κύριους ερμηνευτές του πιανιστικού του έργου. 
είναι μέλος του κλασσικού Συνόλου και της λαϊκής ορχήστρας «μίκης θεοδωράκης». η 
συνεργασία της με τον μίκη θεοδωράκη, που υπερβαίνει τη δεκαετία, επεκτείνεται σε επε-
ξεργασίες, μεταγραφές και διασκευές έργων του για πιάνο, καθώς και επιμέλεια μουσικών εκ-
δόσεων. επιστέγασμα αποτελεί η ηχογράφηση των πιανιστικών απάντων (2009) και η έκδοση 
διασκευασμένων τραγουδιών για κλασσικό πιάνο (Schott Musik International, 2010). 

ο πέτρος πανδής συνεργάζεται με τον μίκη θεοδωράκη από το 1971.

μίκης θεοδωράκης, Pablo neruda, 
Matilde neruda, πέτρος πανδής 1972, παρίσι

οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο 
της μαργαρίτας θεοδωράκη.
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Λουκασ καρυτίνοσ

δηΜητρησ Μίχασ

γεννήθηκε στην αθήνα το 1952. Σπούδασε θεωρητικά και πιάνο στο ωδείο αθηνών και είναι διπλωματούχος της νομικής Σχολής του πανεπιστημίου αθηνών.
από το 1976 έως το 1981 σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας στο πανεπιστήμιο των τεχνών του Δ. Βερολίνου με τον Χ. Άλεντορφ. παράλληλα παρακολούθησε σεμινά-
ρια διεύθυνσης ορχήστρας στο «μοτσαρτέουμ» του Σάλτσμπουργκ.
από το 1981 έως το 1985 εργάστηκε στη γερμανία και από το 1985 εργάζεται ως αρχιμουσικός στην εθνική λυρική Σκηνή, της οποίας διετέλεσε μουσικός Διευθυντής 
(1992) και καλλιτεχνικός Διευθυντής (1999-2005). κατά τη διαμονή του στο Βερολίνο, υπήρξε μουσικός Διευθυντής της ορχήστρας δωματίου Σαρλότενμπουργκ-
Βερολίνου και διευθυντής του «πίκολο τεάτρο μπερολίνο». 
Έχει εργαστεί ως διευθυντής στο Δημοτικό ωδείο Βόλου, ως καθηγητής στη σχολή υποκριτικής τέχνης του «αμφι-θεάτρου» και εργάζεται ως καθηγητής στο ωδείο 
αθηνών στην τάξη της Διεύθυνσης ορχήστρας. Έχει συνεργαστεί με το εθνικό θέατρο και με το «αμφι-θέατρο». από το 1997 είναι ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής της ορχήστρας «εναρμόνια».
ο λουκάς καρυτινός έχει επανειλημμένα εμφανιστεί με όλες τις ελληνικές ορχήστρες, έχει πάρει μέρος στα φεστιβάλ αθηνών, αρένας της Βερόνας, καρακάλλα 
ρώμης, λας πάλμας  αβάνς κ.ά., έχει δε συνεργαστεί  με θέατρα όπερας όπως του Βερολίνου, της Βαρκελώνης, της κολωνίας, του μόντε κάρλο, του ντητρόιτ, της 
Βέρνης, του Σάλτσμπουργκ, της ρώμης, της κατάνια, του κάλιαρι, της μόντενα, του μπιλμπάο κ.ά.  
εκτός από την ελλάδα έχει διευθύνει στις περισσότερες χώρες της ευρώπης , στην κορέα , η.π.α. , αυστραλία , τουρκία , αίγυπτο , τυνησία, κ.ά.  
Έχει ηχογραφήσει δίσκους για τις εταιρίες  BMg, Wea, cBS, eterna, DYnaMIc.
για τις «εξαιρετικές υπηρεσίες» που έχει προσφέρει στο χώρο της μουσικής τιμήθηκε το 1989 με το «Χρυσό μετάλλιο τιμής» του Δήμου αθηναίων.
το 2001 του απονεμήθηκε το βραβείο «Δημήτρης μητρόπουλος» από το γ΄ πρόγραμμα ― ερα. 
το 2006 τιμήθηκε από τον πρόεδρο της ιταλικής Δημοκρατίας ως «commendatore dell’ ordine della Solidarieta’ Italiana» για την προβολή της ιταλικής όπερας.
το 2008 η Ένωση ελλήνων θεατρικών και μουσικών κριτικών του απένειμε το «μεγάλο Βραβείο μουσικής» για την εν γένει προσφορά του στην Όπερα. 

Συνθέτης και ενορχηστρωτής. eίναι στενός συνεργάτης του μίκη θεοδωράκη και επιμελείται τις μουσικές εκδόσεις 
των έργων του, τα τελευταία χρόνια.
μελέτησε κλαρινέτο στη τάξη του Χαράλαμπου φαραντάτου, απ’ όπου αποφοίτησε το 1986 με βαθμό άριστα παμ-
ψηφεί και διάκριση. είναι επίσης κάτοχος πτυχίων αρμονίας, ενοργάνωσης, αντίστιξης, φούγκας και διπλώματος 
σύνθεσης. 
από την ίδρυση της Συμφωνικής του Δήμου αθηναίων μέχρι το 2003 ήταν πρώτο κλαρινέτο. από το 1988 μέχρι σήμε-
ρα είναι μέλος της φιλαρμονικής του Δήμου αθηναίων (πρώτο κλαρινέτο). 
Έχει συμπράξει ως σολίστ με την κρατική ορχήστρα θεσσαλονίκης, τη Συμφωνική του Δήμου αθηναίων και τη 
φιλαρμονική του Δήμου αθηναίων.
Βραβεύτηκε για τη σύνθεσή του πνοή για κουιντέτο πνευστών στο «6ο πανελλήνιο Διαγωνιστικό φεστιβάλ μουσικής 
Δωματίου» με πρώτο βραβείο. για τη σύνθεση της μουσικής στο θεατρικό έργο  του γιάννη ξανθούλη τα σκουπίδια 
απέσπασε βραβείο μουσικής σύνθεσης στους: «23ους πανελλήνιους θεατρικούς αγώνες ερασιτεχνικών θιάσων» 
του Δήμου Ζωγράφου και στο «φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου στην καρδίτσα»
με τον μίκη θεοδωράκη έχει μακρά συνεργασία. Έχει επιμεληθεί την έκδοση πολλών έργων του και έχει διασκευάσει 
και ενορχηστρώσει για μπάντα 7 σουίτες (3 σουίτες με διάσημα τραγούδια του συνθέτη, τη γειτονιά των αγγέλων, το 
Χορό του Ζορμπά, τη σουίτα Ένας Όμηρος, και μια σουίτα από την όπερα ηλέκτρα).
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δηΜητρησ ΜΠουζανησσταυροσ ΜΠερησ
γεννήθηκε στην αθήνα. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά και πιάνο στο 
εθνικό ωδείο αθηνών απ’ όπου αποφοίτησε το 1986. Σπούδασε διεύθυνση 
χορωδίας στην ουγγαρία με υποτροφία του ινστιτούτου Kodaly με δίπλω-
μα το 1989. Στην τριετία που ακολούθησε διετέλεσε λέκτορας μουσικοπαι-
δαγωγικών συστημάτων στο εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο αθηνών. 
το 1992 συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική ακαδημία του μονάχου απ’ 
όπου το 1996 αποφοίτησε με δίπλωμα διεύθυνσης χορωδίας.
Έχει διατελέσει βοηθός μαέστρου (Hans Martin Schneidt) στην Bach chor 
του μονάχου και μόνιμος μαέστρος με τη χορωδία ars musica και τη συμ-
φωνική ορχήστρα του μονάχου.
Έχει δώσει πολλές συναυλίες ως διευθυντής χορωδίας και ορχήστρας 
στη γερμανία, αυστρία και ιταλία με έργα των orff, Mozart, Haydn, Bach, 
Brahms, Szymanowski, Janacek, Stravinsky, κ.ά.
με τη χορωδία Biblischor κατέκτησε το 1998 α΄ βραβείο καλύτερης χο-
ρωδίας και το 2000 το α΄ βραβείο καλύτερου μαέστρου στο διαγωνισμό 
Hessen chorwettbewerb.
to 2000 τιμήθηκε με το βραβείο Händel ring στην τελετή λήξης του Bach 
Festival στο Schwerin για την πρώτη εκτέλεση της Missa Brevis του Janos 
Vaida με τη χορωδία ars musica chor.
από το 2005 συνεργάζεται με τη χορωδία της ερτ.

γεννήθηκε στην αθήνα. Σπούδασε κλασσική κιθάρα με τον Χαράλαμπο εκμεκτσό-
γλου, κλασσικό τραγούδι με τους κική μορφωνιού, φραγκίσκο Βουτσίνο, Σταμάτη 
μπερή και ανώτερα θεωρητικά με τον μιχάλη τραυλό.  με υποτροφία του guildhall 
School of Music and Drama (λονδίνο), ειδικεύτηκε στην προκλασσική μουσική με 
τους thomas Hemsley, David roblou, emma Kirkby και Phil Pickett. 
Έχει εμφανιστεί στο λονδίνο με πολλά σύνολα παληάς μουσικής και εχει συνερ-
γαστεί με τον David roblou στις μπαρόκ Όπερες the tempest του μ. locke, 
Venus and adonis του J. Blow, P Ballo dell’ Ingrate,  l’ Incoronazione di Poppea 
του c. Monteverdi. 
Σαν μέλος του εργαστηρίου παληάς μουσικής έχει λάβει μέρος σε πολλές συ-
ναυλίες καθώς και τηλεοπτικές εκπομπές, διευθύνοντας επίσης και το φωνητικό 
σχήμα του συνόλου «Χορωδιακό εργαστήρι αθηνών». 
είναι ιδρυτικό μέλος του μουσικού Συνόλου «τερψιχόρη» που ειδικεύεται στην 
ερμηνεία της προκλασσικής μουσικής. 
Συνέπραξε με την Χορωδία και ορχήστρα αθηνών ως σολίστ στα ορατόρια 
μεσσίας του g.F. Handel και κατά ιωάννη πάθη του J.S. Bach.
από τον Σεπτέμβριο του 1993 έχει αναλάβει τη διεύθυνση της Χορωδίας της 
εμπορικής τραπέζης της ελλάδος, με την οποία έχει εμφανιστεί στην ελλάδα 
και το εξωτερικό σε 300 και πλέον συναυλίες καθώς επίσης και πολλές ραδιοφω-
νικές και τηλεοπτικές εκπομπές.  
από τον Σεπτέμβριο του 1994 διδάσκει στο αμερικάνικο κολέγιο ελλάδος 
(Deree college) και από το νοέμβριο του 1997 διευθύνει τη Χορωδία του Δήμου 
παπάγου έχοντας παράλληλα και την καλλιτεχνική Διεύθυνση του Χορωδιακού 
φεστιβάλ Δήμου παπάγου.
τέλος, από το 1999 διευθύνει τη Χορωδία του Δήμου αθηναίων και έχει διδάξει τα 
έργα: 9η Συμφωνία, Fantasia του Beethoven, Deutsches requiem του Brahms, 
requiem, c Minor Messe, cosi fun tutte του Mozart, ιπτάμενος ολλανδός του 
Wagner, requiem του Faure, Ζορμπάς, Άξιον εστί, canto general του μίκη 
θεοδωράκη, κ.ά.
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η Συμφωνική ορχήστρα του Δήμου αθηναίων ιδρύθηκε το 1996 και από τό-
τε διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στα καλλιτεχνικά δρώμενα της ελλάδας. 
καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή των μουσικών δραστηριοτήτων τόσο στην ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό. το 2003 η Συμφωνική ορχήστρα και τα μουσικά Σύνολα του Δήμου 
αθηναίων σχημάτισαν ανεξάρτητο ενιαίο φορέα. οι τρεις μόνιμοι αρχιμουσικοί 
της ορχήστρας είναι οι ελευθέριος καλκάνης, μιχάλης οικονόμου και ανδρέας 
τσελίκας. 
το πλούσιο ρεπερτόριό της περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα έργα των σημαντικό-
τερων συνθετών της κλασικής μουσικής: από τα αριστουργήματα της μπαρόκ 
μουσικής μέχρι τις πρωτοποριακές συνθέσεις των σύγχρονων δημιουργών. 
παράλληλα, έχουν ερμηνευθεί οι σημαντικότερες όπερες του διεθνούς ρεπερ-
τορίου σε σύμπραξη με καταξιωμένους σολίστ του μελοδράματος. 
H καλλιέργεια και η προβολή της ελληνικής μουσικής αποτελεί πρωταρχι-
κό στόχο για την ορχήστρα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ερμηνεύσει πολλά έργα 
των κύριων εκπροσώπων της ελληνικής λόγιας μουσικής δημιουργίας όπως 
οι: ν. Σκαλκώτας, γ. κωνσταντινίδης, μ. παλλάντιος, μ. καλομοίρης, α. 
ευαγγελάτος, μ. θεοδωράκης, θ. αντωνίου, κ.ά. παράλληλα, έχουν παρου-
σιασθεί πολλές συνθέσεις των: μ. Χατζιδάκι, μ. θεοδωράκη, Σ. ξαρχάκου, Δ. 
Σαββόπουλου, γ. μαρκόπουλου, μ. πλέσσα, Χ. λεοντή, η. ανδριόπουλου, γ. 
κατσαρού, γ. Σπανού κ.ά. σε όλα τα μουσικά κέντρα της ελλάδας. 
ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και στα φιλόμουσα αι-
σθήματα του κοινού, η Συμφωνική ορχήστρα έχει καθιερώσει μια σειρά από 
τακτικές δημόσιες εμφανίσεις τόσο στην ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με 
μεγάλη επιτυχία. το μέγαρο μουσικής αθηνών, η εθνική λυρική Σκηνή, το 
θέατρο παλλάς, το μουσείο μπενάκη, το Βυζαντινό μουσείο, το θέατρο 
κ. Δανδουλάκη, το θέατρο ιλίσια, το αττικό Άλσος, η ρωμαϊκή αγορά και 
ο εθνικός κήπος, αποτελούν τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι συ-
ναυλίες της ορχήστρας, προβάλλοντας έτσι καθημερινά την πολιτιστική της 
προσφορά στο αθηναϊκό κοινό. παράλληλα, έχει εμφανιστεί στις μεγαλύ-
τερες μουσικές σκηνές του εξωτερικού, αναδεικνύοντας έτσι την πλούσια 
πολιτιστική κληρονομιά της ελλάδας και πιστοποιώντας το αστείρευτο ταλέ-
ντο των μουσικών της. μεταξύ των διεθνών εμφανίσεών της, αναφέρουμε 
ενδεικτικά τις συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη νέα υόρκη, στην 
ουάσιγκτον, στο Σικάγο, στις Βρυξέλλες, στο κάιρο, στην κωνσταντινούπολη, 
στην αλικαρνασσό, στο Βερολίνο και στην Έφεσο. 
εξίσου σημαντικές συνεργασίες της Συμφωνικής ορχήστρας του Δήμου 
αθηναίων είναι αυτές που διατηρεί με το μέγαρο μουσικής αθηνών και το 

μέγαρο μουσικής θεσσαλονίκης, καθώς και η στενή συνεργασία με την 
Ένωση ελλήνων μουσουργών όπου παρουσιάζονται πρώτες εκτελέσεις έργων 
ελλήνων συνθετών. η ορχήστρα παρουσίασε σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση 
το συμφωνικό δράμα Σωκράτης του γάλλου συνθέτη erik Satie στο θέατρο 
ηρώδου αττικού σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο αθηνών, το ανέκδοτο μπα-
λέτο του νίκου Σκαλκώτα η λυγερή και ο Χάρος, ερμήνευσε τη Συμφωνία της 
λεβεντιάς του μανώλη καλομοίρη σε συνεργασία με πέντε ελληνικές χορωδί-
ες, ενώ έχει δώσει πολλές εκπαιδευτικές συναυλίες και μουσικά εργαστήρια σε 
συνεργασία με γυμνάσια και λύκεια. Συνεργάζεται συχνά με το πανεπιστήμιο 
αθηνών και το εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο, καθώς και με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. 
από τον ιανουάριο του 2007 και επί Δημαρχίας νικήτα κακλαμάνη, πρόεδρος 
των μουσικών Συνόλων του Δήμου αθηναίων ανέλαβε ο κ. γιώργος κατσαρός 
και ενέταξε στους σκοπούς της Συμφωνικής ορχήστρας την ανάδειξη νέων 
σολίστ μέσα από τον κύκλο «νέοι σολίστ κλασσικής μουσικής». Στο πλαίσιο 
αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε μουσικούς που ξεκινούν την καλλιτεχνική τους 
σταδιοδρομία να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο των συναυλιακών 
δραστηριοτήτων μέσα σε ένα ιδανικό γι' αυτούς περιβάλλον που διακρίνεται 
από τις υψηλού επιπέδου αξιώσεις της ορχήστρας και τον επαγγελματισμό της 
λειτουργίας της. 
η Συμφωνική ορχήστρα έχει να επιδείξει πλούσια δισκογραφική δουλειά σε 
συνεργασία με σημαντικούς καλλιτέχνες. ορισμένοι από τους δισκογραφι-
κούς τίτλους που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι οι εξής: athens Symphony 
orchestra: round dances from the four corners of Hellas (FM records), g. 
Bregovich: Balkanica (FM records), πασχάλης: Διαχρονικά και αγαπημένα 
(Mercury), Χρήστος Ζερμπίνος: the sound of time (corifeo), μίμης πλέσσας: 
50 Χρυσά Χρόνια (nitro Music), Βίκυ μοσχολιού: Ζωντανά στο λυκαβηττό 
(Victory Music) και συλλογές με γνωστές κλασικές μελωδίες, όπως: εν χορ-
δαίς και ωδαίς αλλαλάξωμεν, Bouquet of classical roses (FM records). 
πρόσφατα, με την ορχήστρα συνεργάστηκαν διάσημοι καλλιτέχνες όπως η 
υψίφωνος Δήμητρα θεοδοσίου, ο τενόρος andrea Bocceli, ο πιανίστας Άρης 
γαρουφαλής, ο τενόρος γιάννης Χριστόπουλος, οι πιανίστριες μαρία και 
αγγελική μπόλλα, ο τενόρος Fulvio oberto. την ορχήστρα έχουν διευθύνει δι-
ακεκριμένοι αρχιμουσικοί όπως ο λουκάς καρυτινός, ο Marcello rota, ο νίκος 
αθηναίος, ο Άλκης μπαλτάς κ.ά. τέλος, ο πρόεδρος των μουσικών Συνόλων 
κ. γιώργος κατσαρός δημιούργησε 3 υποσύνολα της Συμφωνικής ορχήστρας: 
το κουαρτέτο εγχόρδων, το κουϊντέτο Χάλκινων πνευστών και το Σύνολο 
παλαιάς μουσικής.

συΜΦωνίκη ορχηστρα του δηΜου αθηναίων
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η μικτή Δημοτική Χορωδία αθηνών ιδρύθηκε το 1999 και αποτελείται από επαγγελματίες μουσικούς - τραγουδιστές.
η χορωδία σε συνεργασία με τη Συμφωνική ορχήστρα και την ορχήστρα Δωματίου του Δήμου αθηναίων, καθώς επίσης και ορχήστρες άλλων φορέων όπως η 
Συμφωνική ορχήστρα της ερτ, η λαϊκή ορχήστρα «μίκης θεοδωράκης» κ.ά., έχει παρουσιάσει στην μέχρι τώρα πορεία της τα εξής έργα: 9η Συμφωνία, Fantasia 
του ludwig Van Beethoven, requiem, cosi fan tutte, c minor Messe του Wolfgang amadeus Mozart, Deutsches requiem, liebeslieder, nanie, gesang der 
Parzen του Johannes Brahms, Βαλπουριανή νύχτα, Όνειρο θερινής νυκτός του Felix Mendelssohn, gloria του Vivaldi, Stabat Mater  του Pergolesi, Messiah του 
georg Friedrich Handel, Magnificat  του Johann Sebastian Bach, ιπτάμενος ολλανδός του richard Wagner, Sokrates του erik Satie, Δάφνις & Χλόη του Maurice 
ravel, Pavane, requiem του gabriel Faure, carmina Burana του carl orff, Συμφωνία της λεβεντιάς του μανώλη καλομοίρη, tres in Unam του ελευθέριου 
καλκάνη, Ζορμπάς, canto general, Άξιον εστί του μίκη θεοδωράκη, ελεύθεροι πολιορκημένοι του γιάννη μαρκόπουλου, αποκάλυψις του ιωάννου του τάσου 
ιωαννίδη, εαρινές φωνές του γιώργου παζαΐτη. 
επίσης έχει παρουσιάσει σε a capella συναυλίες έργα των Monteverdi, Palestrina, Βanchieri, Schumann, Saint-Saëns, Bardos, Brahms, Verdi, θεοδωράκη, 
Χατζιδάκι, Σαββόπουλου, πλέσσα, ταίηλορ, λυγνού, αδάμη, μπαλτά, αντωνίου, ιωαννίδη, κωνσταντινίδη, παπακωνσταντίνου. 
επίσης, σε συναυλίες αφιερώματα, έχει παρουσιάσει σε συνεργασία με τα μουσικά σύνολα του Δήμου, έργα των Verdi, Berstein, Brahms, Strauss, Mozart, κ.ά. 
τον ιούνιο του 2001, συμμετείχε στις συναυλίες του διάσημου γάλλου συνθέτη Jean Michel Jarre στο θέατρο ηρώδου του αττικού.
η μικτή Δημοτική Χορωδία αθηνών έχει εμφανιστεί σε διάφορα φεστιβάλ στην ελλάδα όπως το Διεθνές μουσικό φεστιβάλ Σαντορίνης, το φεστιβάλ θρησκευτικής 
μουσικής πάτμου, καθώς επίσης και σε διάφορα Χορωδιακά φεστιβάλ.
από την ίδρυσή της, τη χορωδία διευθύνει ο μαέστρος Σταύρος μπερής.

SOPRANI

ιμπρη  μαρια
καλατΖιΔου Χαρα
καρΒουνα Σοφια
λαλουτΣη ανΔρονικη
μαυρομματη μαρια
μπουΖιωτη κανΔια
νουνοπουλου κατερινα
παπαγεωργιου μορφουλα
παπαΔημητριου μαργαριτα
πουλη ΖηνοΒια
Σπυροπουλου κατερινα
Σταφετα Δημητρα
τΖινη φλωρα
τΣαΒαλα ιωαννα

ALTI

ΒρακατΣελη ιωαννα
καλαΪτΖιΔου ναταΣα
μανιαΔακη μαρινα
μηνακουλη εφη
μπαρκαγιαννη ελενη
οικονομου μαριανθη
οικονομου Στελλα
παγκαλου αριαΔνη
παντελοπουλου αριΣτεα
ρεΒιθη ΔεΣποινα
Χιλιοπουλου αθηνα
Ψυλλακη Σοφια

TENORI

αγγελακηΣ ΒαγγεληΣ
ΖουλιατηΣ ΣταυροΣ
καναρηΣ αποΣτοληΣ
κεΧρηΣ ΧρηΣτοΣ
κονΔυληΣ κωΣταΣ
μανιατοπουλοΣ γιαννηΣ
ΣφακιανακηΣ αρηΣ
ΧριΣτοΔουλου ΧρηΣτοΣ

BASSI

γκιοΒουΣογλου (γαλανοΣ)
μενανΔροΣ
Δημου αντωνηΣ
καριωτηΣ παναγιωτηΣ
μπογιατΖηΣ νικοΣ
μωραΪτηΣ γιωργοΣ
ΣταυριανοΣ ΔημοΣθενηΣ
ΣφυρηΣ γιαννηΣ
τΣαταλμπαΣηΣ ΣτεφανοΣ
ΧανοΣ μιΧαληΣ
ΧατΖουΔηΣ ΔημητρηΣ

Μίκτη δηΜοτίκη χορωδία αθηνων
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SOPRANI

αγγελοπουλου αναΣταΣια
Βαφεα ΔεΣποινα
Βλατη ΧριΣτινα 
γιαννακοπουλου Σταυρουλα
Δελωτη μαριεττα
κατΣιναΒακη  μυρΣινη
κιρΧνερ κατριν
κοντογεωργιου μινα
λεκατΣα Σοφια
λη - Χιαν οκ
μαΣουριΔου πωλινα
μουΧταρη   ελλη
νουΣια φαινη
νταφυλλα Βικτωρια
ρουτη Δημητρα
Σιμωτα μιρελλα 

ALTI

ΒαΣιλειου ευθυμια 
ΒλαΧοπουλου μαρια
Δεμιρη κλεονικη
ΖαΒιτΣα μαρια
καραγιαννακη μαρια
μαντΖαρη ντινα
παΣΧου εμυ
ρεΒιΔη ευα
τΖιτΖικα αντωνια
τροΧανη κυριακη
φιλανΔριανου αννα

TENORI

ΖαμπουνηΣ κωΣταΣ
κυριαΖηΣ γιωργοΣ
πανουργιαΣ  λουκαΣ
ΣτανκοΒιτΣ ντανιελ
τουμαραΣ λευτερηΣ
φιναΣ γιαννηΣ
φιναΣ παναγιωτηΣ

BASSI

ΔημαΣ παναγιωτηΣ
ΖαΒιτΣαΣ παναγιωτηΣ
κετεντΖιαν  ιωΣηφ
μαυρογενηΣ κωΣταΣ
ροΔε ηλιαΣ
 

χορωδία τησ ερτ
η Χορωδία της ερτ ιδρύθηκε το 1977 από τον μάνο Χατζιδάκι, διευθυντή τότε του τρίτου προγράμματος της ραδιοφωνίας, ως «Χορωδία του τρίτου», σε 
συνεργασία με τον αντώνη κοντογεωργίου, που υπήρξε οργανωτής και διευθυντής της .
η Χορωδία, που στο ξεκίνημά της αριθμούσε 18 μέλη και σήμερα αποτελείται από 45 χορωδούς, αναδείχθηκε σύντομα ως το καλύτερο χορωδιακό σύνολο 
της χώρας. Στο ρεπερτόριό της, που περιλαμβάνει πάνω από 900 συνθέσεις, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων έργα για χορωδία και ορχήστρα των: J.S. 
Bach, c.P.e. Bach, Bacalof, Beethoven, Berlioz, Bernstein, Brahms, Bruckner, corette, Debussy, Dvorak, Faure, Haydn, Janacek, Kancheli, Kodaly, 
liszt, Mahler, Mendelssohn, Milhaud, Mozart, orff, Pergolesi, Prokofiev, rossini, S. Saens, Schostakovich, Fl. Schmith, Schubert, Schumann, Scriabin, 
Stravinsky, Verdi, Vivaldi, αδάμη, αντωνίου, αστρινίδη, ανδριόπουλου, Βρόντου, Βούκανου, θεοδωράκη, καλομοίρη, κούκου, κουνάδη, καραΐνδρου, 
μαμαγκάκη, μαραγκόπουλου, μικρούτσικου, μαρκόπουλου, μπαλτά, νεζερίτη, ξενάκη, ξένου, παπαδημητρίου, τάτση, τενίδη, Χατζιδάκι, Χρήστου.
Στο ρεπερτόριο της Χορωδίας ανήκουν και οι όπερες: αida (Verdi), capuleti e Montecchi (Bellini), norma (Bellini), carmen (Bizet), lucrezia Borgia (Donizetti), 
les troyens (Berlioz), l’orfeo (Monteverdi), Die Zauberflöte (Mozart), cosi fan tutte (Mozart), Don giovanni (Mozart), le nozze di Figaro (Mozart), la 
traviata (Verdi), tristan und Isolde (Wagner), thais (Massenet), alceste (gluck), H Όπερα της πεντάρας (Brecht), H επιστροφή της ελένης (μικρούτσικος), 
ο γυάλινος κύκλος (μαραγκόπουλος), μόμο (μπαλτάς) και ρέα (Σαμάρας).
Στη διαμόρφωση του ρεπερτορίου της δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις ελληνικών έργων, πολλά από τα οποία ειναι για χορω-
δία και ορχήστρα.
η δραστηριότητα της Xορωδίας στο εξωτερικό αυξήθηκε την περίοδο 1993-94, επί γενικής Διεύθυνσης μίκη θεοδωράκη, κατά την οποία πραγματοποι-
ήθηκαν πολλές εμφανίσεις της εκτός ελλάδος (φεστιβάλ ανόβερου, φεστιβάλ καΐρου, φεστιβάλ τουλούζης, φεστιβάλ κολωνίας, φεστιβάλ μονάχου, 
φεστιβάλ Βελιγραδίου, φεστιβάλ φλωρεντίας, φεστιβάλ ελσίνκι, Όπερα του Mονπελιέ, ηπα, καναδά, κύπρο, τουρκία, τυνησία). τον οκτώβριο του 2007, 
στο Polytheater του πεκίνου, η Χορωδία συμμετείχε στην εναρκτήρια συναυλία των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό έτος της ελλάδας στην κίνα και την ίδια 
χρονιά στην alte oper της φρανκφούρτης, ερμήνευσε τo Άξιον εστί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ημέρες πολιτισμού». 
H Χορωδία έχει κατά καιρούς συνεργαστεί και με άλλους μαέστρους, Έλληνες και ξένους.
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η ίδρυση του
το ιδρυμα «θωραξ – κέντρο ερευνών εντατικής και επείγουσας ιατρικής θώρακος» δημιουργήθηκε το 1993. είναι γόνι-
μο αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών διακεκριμένων προσώπων: του νομικού ηλία παρασκευά, του νομπελίστα ποιητή 
οδυσσέα ελύτη και του καθηγητή παθολογίας και εντατικής θεραπείας Χαράλαμπου ρούσσου.
είναι μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου. Συντηρείται και λειτουργεί μόνο χάρη στην ευαισθησία 
και τον αλτρουϊσμό ελλήνων ευπατρίδων, οι οποίοι από ιδρύσεώς του και μέχρι σήμερα το στηρίζουν με χορηγίες, γιατί πιστεύ-
ουν στη σημαντική δράση του και τη διαρκή και αέναη προσφορά του στο χώρο της υγείας.

ο σκοΠοσ του
να στηρίξει μια καινοτόμο σύγχρονη ιατρική ανάγκη: την εντατική θεραπεία, κεντρικό πυλώνα της ενδονοσοκομειακής 
ιατρικής, και να συμβάλλει στην πρόληψη των νοσημάτων που οδηγούν σε αυτήν, και κυρίως των νοσημάτων του θώρακος. οι 
ενέργειες για την ανάπτυξη της εντατικής και επείγουσας ιατρικής οδήγησαν στη νέα πραγματικότητα: την ανάγκη της μείωσης 

των συμβατικών κλινών στα νοσοκομεία και την ανάπτυξη χώρων αυξημένης  ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.

οί αρχεσ του
τις καθορίζουν οι ίδιοι κανόνες της δημιουργίας που απαιτούν να:
• Βλέπεις την πραγματικότητα.
• Προβλέπεις την πορεία των νέων ιδεών.

• Ενεργείς εφαρμόζοντας σωστό σχέδιο ανάπτυξης. 

το οραΜα του
να τολμά να βλέπει, να προβλέπει, να ενεργεί πέρα από το μόχθο και την αβεβαιότητα που αυτό συνεπάγεται, ώστε να υπηρε-
τεί αυτό στο οποίο είναι ταγμένο, την Άριστη Κλινική Φροντίδα των Ασθενών.

το εΜβΛηΜα του 
«αντίσταση Ποίοτητασ»

Όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, όσο ελλιπείς και να είναι οι υλικοί και οι ανθρώπινοι πόροι, όσο σοβαρή και να είναι 
η αρρώστια, πάντα οι ελεύθεροι και οι δημιουργοί μπορούν να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν το χώρο ευθύνης τους, 
προβάλλοντας αντίσταση με την ποιότητα της εργασίας τους.

οί στοχοί του
για την υλοποίηση του προγράμματός του το Ίδρυμα κινείται σε τρεις πόλους: 
• Δημιουργεί υποδομές με πρωταρχική προϋπόθεση  την ύψιστη ποιότητα και την επάρκεια.
• Εκπαιδεύει προσωπικό για τη δημιουργία επιστημόνων υψηλών επιδόσεων και τη μετάδοση της κεκτημένης γνώσης.
• Διενεργεί έρευνα, το μέσο κατάκτησης γνώσης που θα ανοίξει νέα σύνορα, νέους ορίζοντες.
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1. υΠοδοΜεσ 
τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί:

Π.Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
• ανέγερση, εξοπλισμός και χρηματοδότηση λειτουργίας του πειραματικού Χειρουργείου.
• κατασκευή, εξοπλισμός και χρηματοδότηση λειτουργίας του «κέντρου. επείγουσας και εντατικής ιατρικής γ.π. λιβανός».
• κατασκευή, εξοπλισμός και χρηματοδότηση λειτουργίας του  «κέντρου εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής εκπαίδευσης και Έρευνας μαριάνθη Σίμου».
• ανακατασκευή και εξοπλισμός του αμφιθεάτρου της μονάδας Έρευνας «κωνσταντίνος γαρδίκας».
• ανακαίνιση πανεπιστημιακής κλινικής εντατικής θεραπείας και Mονάδας aυξημένης φροντίδας.
• εξοπλισμός πανεπιστημιακής κλινικής εντατικής θεραπείας με μηχανήματα παρακολούθησης βαρέως πασχόντων.
• ανακατασκευή και χρηματοδότηση λειτουργίας του «κέντρου αποκατάστασης πνευμονοπαθών και καρδιοπαθών».
• Διαμόρφωση και εξοπλισμός του «κέντρου μελέτης Ύπνου» και εργαστηρίου πνευμονολογικών δοκιμασιών.
• Βιβλιοθήκη «γ.π. λιβανός»

Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 
 ανακατασκευή της μεθ και του 2ου ορόφου όπου λειτουργούν: 
• κέντρο Διακοπής καπνίσματος.
• ιατρείο Άσθματος και αλλεργίας.
• κέντρο αποκατάστασης πνευμονοπαθών και καρδιοπαθών.
• κέντρο μελέτης Ύπνου.

Γ.Π.Ν.Α. «Η Σωτηρία» 
 αναμόρφωση κτιρίου «Ζ 300 γυναικών» όπου στεγάζονται: 
• α’ πανεπιστημιακή πνευμονολογική κλινική.
• μονάδα εντατικής θεραπείας.
• αμφιθέατρο 100 θέσεων για τους φοιτητές.
• εργαστήριο πνευμονικών δοκιμασιών.
• κέντρο μελέτης ύπνου.
• κέντρο επεμβατικής πνευμονολογίας.

 επίσης

• ανέγερση υπερσύγχρονου φαρμακείου στο νοσοκομείο.

Τα έργα που σχεδιάζονται: 
• nέες μονάδες εντατικής θεραπείας στον «ευαγγελισμό».

• Xρηματοδότηση έρευνας και εκπαίδευσης σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.
 

2. εκΠαίδευση
επί 12 χρόνια οργανώνονται δύο εκπαιδευτικές επιστημονικές συναντήσεις, η μία την άνοιξη (State of the art) και η άλλη το φθινόπωρο (Διατομεακό 
Συνέδριο πνευμονολογίας-εντατικής θεραπείας) με συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων στο χώρο της υγείας.
μετάκληση ξένων καθηγητών και ερευνητών γίνεται σε ετήσια βάση (άνω των 50 μέχρι σήμερα). με τον τρόπο αυτό τα μέλη της κλινικής εντατικής 
θεραπείας συνεργάζονται με διεθνείς προσωπικότητες και ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε ζητήματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. 
το Ίδρυμα αποσκοπεί να εντάξει την αγωγή υγείας στο χώρο της εκπαίδευσης, για να βοηθήσει τους νέους να απαλλαγούν από τον εθισμό του 
καπνίσματος, που αποτελεί τη μάστιγα της εποχής μας.  πέραν όλων των άλλων δραστηριοτήτων του στον τομέα αυτό υποστηρίζει πανελλαδικό 
πρόγραμμα Διακοπής του καπνίσματος σε παιδιά και εφήβους με τη χρήση εποπτικών μέσων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα «μποδοσάκη».
 

3. ερευνα
κάθε χρόνο δίδονται  οικονομικές επιχορηγήσεις σε μεγάλο αριθμό νέων γιατρών και βιολόγων και έχουν εκπονηθεί άνω των 30 διατριβών. επιπλέον, 
επιχορηγούνται νέοι γιατροί και βιολόγοι για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, με σκοπό την αρτιότερη γνώση και ενημέρωση σε θέματα 
που αφορούν την εντατική και επείγουσα ιατρική θώρακος. επίσης, το Ίδρυμα μέχρι σήμερα έχει επιχορηγήσει περισσότερα από 50 ερευνητικά πρ 
γράμματα, και έχουν δημοσιευθεί άνω των 250 εργασιών σε μεγάλου κύρους περιοδικά.
πολλές από αυτές τις εργασίες έχουν βραβευθεί από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. ιδιαιτέρας σημασίας είναι η βράβευση μίας 
σειράς μελετών που αφορούν την αναίμακτη διάγνωση του εγκεφαλικού οιδήματος. οι μελέτες αυτές χαρακτηρίστηκαν από την επιτροπή αξιολό-
γησης του προγράμματος στήριξης της ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα από τα σημαντικότερα 25 έργα που συγχρηματοδότησε στην ελλάδα, όπως το 
μετρό και άλλα. το Ίδρυμα έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια όπως,  Johns Hopkins, Mcgill, Imperial, cambridge, 
Harvard κ.ά. η συνεργασία αυτή άνοιξε δρόμους για τη διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη και αποκατάσταση ασθενών. ο εξοπλισμός για τη σύγχρονη 
έρευνα υπήρξε και είναι από της τις βασικές προτεραιότητες του ιδρύματος καλύπτοντας τις δυσκολίες του υψηλού κόστους και τη δυσκολία για ταχεία  
προμήθεια μηχανημάτων αιχμής, όπως ο οπτοηλεκτρονικός πληθυσμογράφος για τη μέτρηση των όγκων του θώρακος.



KTΙΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Μ.Ε.Θ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ



ΠΡOΣΟΨΗ ΚΤΙΡIΟΥ ΠΛΟΥΤAΡΧΟΥ 3 EΡΓΑΣΤHΡΙΟ Γ.Π. ΛΙΒΑΝOΣ

MEΘ NOΣΟΚΟΜΕIΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜOΣ» ΕΥΓΕΝIΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤHΡΙΟ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
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ίδρυΜα «θωραΞ»

Διοικητής Ιδρύματος

καθηγητής Χαράλαμπος ρούσσος

 
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

νικηφόρος Διαμαντούρος
αναστάσιος γκόνης

γιώργος Στεφανάκης
ιωάννης ανδρέου

αικατερίνη παυλοπούλου

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ

για τη στήριξη του έργου του ιδρύματος

αλίκη περρωτή
φωτεινή λιβανού
λίμπυ ηλιοπούλου

μαργαρίτα Σαμούρκα
μαρία-ρίτα κάμπα

λίλα λαλαούνη
λένα μπιλίρη

 

καλλιτεχνική επιμέλεια
 γιώτα Σωτηροπούλου

κείμενα
 τατιάνα παπαγεωργίου

επιμέλεια κειμένων και εντύπου
Δρ. ιουλία λαζαρίδου-ελμαλόγλου

εκτύπωση
IrIS α.ε.



Π.Γ.Ν. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ



ιΔρυμα «θωραξ»: πλουτάρχου 3, κολωνάκι 

τηλ.: 210-72.35.521, 210-72.22.394, fax:  210 - 72.39.127

www.thorax-foundation.gr,  e-mail: croussos@med.uoa.gr

παραγωγη

ελιΣαΒετ παπαγεωργιου 

καρνεάδου 40, κολωνάκι

τηλ.: 210 7224300, 210 7224586, fax 210 7294287

www.elisarte.gr, email: info@.elisarte.gr
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