
 Johann Sebastian Bach : Πρελούδιο και  φούγκα σε Σολ Μείζονα BWV 884 

 Ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένα τόσο το Πρελούδιο όσο και η Φούγκα 

παραπέμπει ξεκάθαρα στο τσέμπαλο, που ήταν και το όργανο της εποχής εκείνης, 

σε αντίθεση με άλλα έργα του Bach που από πιανιστικής πλευράς βρίσκονται  πιο 

κοντά στο σημερινό πιάνο. 

 

 Franz Joseph Haydn:  Σονάτα για Πιάνο Hob. XVI:48 

Ι.Andante con espressione 

ΙΙ. Rondo, Presto 

Η συγκεκριμένη σονάτα αποτελείται από δύο μόνο μέρη σε αντίθεση με τις 

περισσότερες σονάτες για πιάνο της εποχής του Κλασικισμού που είχαν τρία μέρη. 

Το πρώτο μέρος είναι αργό και διέπεται από το αρχικό μοτίβο που εμφανίζεται 

συνεχώς  παραλλαγμένο και διανθισμένο. Το δεύτερο μέρος είναι πολύ χαρούμενο 

και έρχεται ως αντίθεση στον «αρχοντικό» χαρακτήρα του πρώτου μέρους. 

 

 Felix Mendelssohn: Φαντασία Op.28 (“ Scottish Sonata”) 

O  Mendelssohn έγραψε το έργο αυτό έχοντας ως πρότυπο τη Σονάτα για Πιάνο του 

Beethoven Οp. 27 No.2   γνωστή και ως «Moonlight Sonata». Στο πρώτο μέρος της 

Φαντασίας οι αρπισμοί παραπέμπουν στην cadenza  του τρίτου μέρους της 

Moonlight. Αρχικά, o Mendelssohn είχε σκοπό να την εκδώσει ως Σονάτα, αλλά 

τελικά άλλαξε τον τίτλο σε Φαντασία.  

 

 Arnold Schönberg: 6 Little Pieces Op.19 

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα ατονικά έργα του συνθέτη, αλλά και της εποχής 

εκείνης, τα οποία γράφτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και θεωρούνται, όπως και 

το Op. 11, σταθμοί στην εξέλιξη της μουσικής, αφού χάραξαν νέο πρωτοποριακό 

δρόμο.. 

 

 Franz Liszt:  Transcendental Etude No. 3 “ Paysage” 

H  λέξη «Paysage» σημαίνει τοπίο και λέγεται ότι ο Liszt εμπνεύστηκε το έργο κατά 

τη διάρκεια ενός ταξιδιού που έκανε με το τραίνο, όταν κοιτώντας από το 

παράθυρό του άλλαζαν συνεχώς τα χρώματα και οι εικόνες της φύσης. Η σπουδή 



είναι αργή σε αντίθεση με άλλες δεξιοτεχνικές, και  θα λέγαμε πως «ταξιδεύει» τον 

ακροατή  στην ύπαιθρο. 

 

 

 

 

 

 

 Sergei  Rachmaninoff : Etude Tableaux Op.39 No.4 

O Rachmaninoff έγραψε το Opus 39 μεταξύ του 1916 και του 1917 και περιλαμβάνει 

εννέα σπουδές.  Ήταν η τελευταία σημαντική σύνθεση που έγραψε στη Ρωσία. Η 

συγκεκριμένη σπουδή είναι γραμμένη σε Σι ελάσσονα. 

 

 Αleksandr Scriabin: Etude Op.8 (Part II) No.8 

Ο Scriabin σαν συνθέτης είχε επηρεαστεί στις πρώτες του συνθέσεις από τον  

Chopin. Η συγκεκριμένη σπουδή είναι κατά βάση τονική, γραμμένη με τονικό 

κέντρο την Λα ύφεση Μείζονα. 

 

 Pyotr Ilyich Tchaikovsky : «Εποχές», Απρίλιος και Οκτώβριος 

Ο Tchaikovsky έχει γράψει από ένα μικρό κομμάτι «χαρακτήρα» για κάθε ένα από 

τους δώδεκα μήνες του χρόνου. Σε πολλές εκδόσεις το κάθε ένα από τα δώδεκα 

έργα συνοδεύεται και από ένα μικρό ποίημα κάποιου πολύ γνωστού ποιητή.  Το 

ποίημα για τον Απρίλιο είναι του A. Maykov  και  αναφέρεται σε ένα μικρό 

λουλούδι, ενώ αυτό που συνοδεύει τον Οκτώβριο είναι του  Tolstoy και αναφέρεται 

στα φθινοπωρινά φύλλα που χορεύουν στον άνεμο. 

 

 Dmitri  Schostakovich: Puppentänze  («Οι χοροί της κούκλας») 

Το έργο περιλαμβάνει 7 μικρούς χορούς και ουσιαστικά επρόκειτο για παιδικά 

κομμάτια. Το πιο  διάσημο από αυτά είναι το νούμερο τέσσερα :η Πόλκα. Υπάρχει 

από την άλλη πλευρά, και η άποψη ότι ο συνθέτης σατιρίζει μέσα από τα έργα αυτά 

το πολιτικό σκηνικό της χώρας του (Πρώην Σοβιετική Ένωση), και ίσως θεωρεί  τους 

πολιτικούς,  μαριονέττες. 

 



 

 Sergei Rachmaninoff – Piano concerto no.2, op.18, σε Ντο ελάσσονα 

I. Moderato 

II. Adagio sostenuto 

III. Allegro scherzando 

 

  Σεργκέι Ραχμάνινοφ (1873-1943, Ρώσος πιανίστας, συνθέτης, μαέστρος).  

Μετά απο μια παρ' ολίγον επαγγελματική καταστροφή με τη πρεμιέρα της Πρώτης 

του Συμφωνίας υπό τη διεύθυνση του Αλεξάντερ Γκλαζούνοφ, ο Ραχμάνινοφ έπεσε 

σε βαριά κατάθλιψη. Μέχρι τότε ήταν όλα τόσο εύκολα-τώρα δεν μπορούσε καν να 

συνθέσει.  

Έμεινε αδρανής για τρία ολόκληρα χρόνια. Η οικογένειά του τον έπεισε να δει τον 

γιατρό Νικολάι Νταλ, ο οποίος  εκτός από καλός τσελίστας, ήταν νευροψυχίατρος, 

ειδικευόμενος στην υπνοθεραπεία. Ο Ραχμάνινοφ επισκεπτόταν τον Νταλ κάθε 

μέρα και τον άκουγε να του επαναλαμβάνει παρηγορητικά: «Θ’ αρχίσετε να 

γράφετε το κονσέρτο σας… Θα εργαστείτε πολύ εύκολα… Το κονσέρτο θα είναι 

εξαιρετικής ποιότητας…» Και όντως: μέσα σε λίγους μήνες, ο Ραχμάνινοφ 

ολοκλήρωσε την πιο διάσημη κι αγαπητή του σύνθεση, το μεγαλειώδες Πιάνο 

Κονσέρτο, Νο. 2 σε Ντο ελάσσονα. 

Η ορχήστρα κινείται σε παραδοσιακούς ρωσικούς ήχους. Το  κονσέρτο αυτό είναι 

ένα πολυδιάστατο έργο, ικανό να εγείρει διάφορες πολυεπίπεδες αισθήσεις και 

συναισθήματα, όπως π.χ. η απόγνωση, η αβεβαιότητα, η μελαγχολία…  

 

 Robert Schumann - Piano Sonata no.2, op.22, σε Σολ ελάσσονα 

I. So rasch wie möglich - Schneller - Noch schneller 

II. Andantino. Getragen 

III. Scherzo. Sehr rasch und markiert 

IV. Rondo. Presto - Prestissimo. Quasi Cadenza 

  Ο Ρόμπερτ Σούμαν γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1810 στο Τσβίκαου της Σαξωνίας. 

Μεγάλωσε σε καλλιεργημένο περιβάλλον και από νωρίς ήρθε σε επαφή με την 

μουσική. Ο πατέρας του τον ενίσχυε στις προσπάθειές του να αποκτήσει αξιόλογη 

μουσική εκπαίδευση και είχε προσπαθήσει (αποτυχημένα) να του εξασφαλίσει 

μαθήματα με τον συνθέτη Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Έπειτα απ' αυτό ο Σούμαν 

στράφηκε προς τη λογοτεχνία: διηύθυνε μια φιλολογική εταιρεία και έκανε 

απόπειρες να γράψει ποίηση, μυθιστορήματα και τραγωδίες. Βέβαια το ενδιαφέρον 

του για τη μουσική δεν είχε μειωθεί, αντιθέτως, διεύρυνε συνεχώς τις γνώσεις του 



και "ανακάλυπτε" συνεχώς διάφορα έργα και είδη. 

Καθοριστική για την εξέλιξή του ήταν η χρονιά 1828: τότε εγκαταστάθηκε στη 

Λειψία για να σπουδάσει νομικά, επιθυμία της μητέρας του. Στην πόλη αυτή, 

γενέτειρα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, υπήρχε αξιόλογη μουσική παράδοση και 

πλούσια δραστηριότητα. Εκεί άρχισε να παίρνει μαθήματα πιάνου από τον διάσημο 

δάσκαλο Φρίντριχ Βικ (Wieck) και τότε άρχισε να συνθέτει και τα πρώτα του έργα 

για πιάνο. Θα μπορούσε μάλιστα να κάνει αξιόλογη καριέρα ως πιανίστας, αν μια 

μέθοδος που είχε επινοήσει ο ίδιος για να δυναμώσει τα δάκτυλά του δεν του 

προκαλούσε παράλυση στο δεξί χέρι. 

Το 1830 εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο και αφοσιώθηκε στη μουσική. Συνεργαζόταν 

μάλιστα με το πιο γνωστό μουσικό περιοδικό της εποχής, το Allgemeine 

Musikalische Zeitung στο οποίο έγραψε μια ενθουσιώδη κριτική για τον συνομήλικό 

του νεαρό και άγνωστο ακόμα Φρεντερίκ Σοπέν. Όμως τα πολύ συντηρητικά 

αισθητικά κριτήρια του εκδότη του περιοδικού δεν ταίριαζαν με τις ιδέες και τις 

αντιλήψεις του Σούμαν και έτσι σύντομα επήλθε η ρήξη. Το 1834 ο Σούμαν ίδρυσε 

το Neue Zeitschrift für Musik, ένα περιοδικό που υπερασπιζόταν τους νέους 

συνθέτες αλλά και τους μεγάλους δασκάλους του παρελθόντος, έχοντας μεταξύ των 

συνεργατών του τον Βικ και τον Φέλιξ Μέντελσον. Ο ίδιος διηύθυνε το περιοδικό 

και έγραφε κριτικές υπογράφοντας συχνά με τα ψευδώνυμα Ευσέβιος και 

Φλορεστάν, δύο φανταστικά πρόσωπα που αντιπροσώπευαν τους δύο αντίθετους 

πόλους του ανήσυχου χαρακτήρα του. Ο Ευσέβιος μελωδικός, λυρικός, 

εσωστρεφής, ενώ ο Φλορεστάν ζωηρός, δυναμικός και έντονος.   

Στο σπίτι του δασκάλου του γνώρισε την κόρη του Κλάρα, εξαιρετικά ταλαντούχα 

πιανίστρια και συνθέτρια. Οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν παράφορα, ο πατέρας της όμως 

ήταν εναντίον αυτής της σχέσης , γιατί πίστευε ότι θα ήταν εμπόδιο στη μουσική 

καριέρα της κόρης του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τελικά, χωρίς την άδειά του, το 

1840. 

Τα χρόνια ως το 1845 ήταν τα πιο παραγωγικά: συνέθεσε πολλά έργα, έκανε πολλές 

περιοδείες μαζί με τη σύζυγό του, βασική ερμηνεύτρια των έργων του, κερδίζοντας 

συνεχώς φήμη. Από το 1845 όμως η δραστηριότητά του περιοριζόταν σταδιακά, 

ενώ παράλληλα εμφανίστηκε και πρόβλημα ψυχασθένειας. (Η ψυχολογία του είχε 

διαταραχθεί ήδη από τη νεότητά του, όταν πέθανε ο πατέρας του, και το πρόβλημα 

ήταν μάλλον κληρονομικό, αφού και η αδερφή του Αιμιλία υπέφερε από παρόμοια 

πάθηση). 

Η ασθένειά του τον οδήγησε σε μια απόπειρα αυτοκτονίας το 1854. Από τότε 

νοσηλευόταν σε νευρολογική κλινική και τελικά πέθανε στις 29 Ιουλίου 1856. 

Χαρακτηριστικό δείγμα της πολυτάραχης ζωής του Σούμαν, είναι και η Σονάτα Έργο 

22, σε Σολ ελάσσονα, όπου οι δύο προαναφερθείσες  όψεις της προσωπικότητάς 

του εναλλάσσονται διαρκώς, δημιουργώντας εξαιρετικές δυσκολίες στην ερμηνεία 

κατά την εκτέλεση του έργου.   



 

 Felix Mendelssohn-Bartholdy - Three Etudes Op.104 no.1 

1. Presto 

  Ο Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντυ (3 Φεβρουαρίου 1809 - 4 Νοεμβρίου 1847) ήταν 

Γερμανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Σπούδασε από πολύ μικρός πιάνο 

και θεωρία μουσικής. Μόλις εννιά χρονών έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση 

και σε ηλικία δώδεκα χρονών άρχισε να συνθέτει τα πρώτα του έργα. Στα δεκαεπτά 

του χρόνια έγραψε την εισαγωγή στο έργο του Σαίξπηρ "Όνειρο θερινής νυκτός"  

και ακολούθησαν άλλες σημαντικές συνθέσεις. 

Το 1820 διεύθυνε στο Βερολίνο το έργο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ "Τα κατά 

Ματθαίον Πάθη" για πρώτη φορά μετά το θάνατό του μεγάλου μουσικού. Το 1833 

έγινε αρχιμουσικός στο Ντίσελντορφ και το 1835 θεμελίωσε το Ωδείο της Λειψίας 

που έγινε το μεγαλύτερο κέντρο της γερμανικής μουσικής. Πέθανε σε ηλικία 38 

ετών και θεωρείται εκπρόσωπος του γερμανικού προρομαντισμού.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Ludwig van Beethoven - Σονάτα για Πιάνο σε Ρε μείζονα, Έργο 10 No. 3 
 
Ο Beethoven συνέθεσε τη Σονάτα αυτή το 1798 και την αφιέρωσε στην κόμισσα 
Anne Margarete von Browne. Την ίδια εποχή ο Beethoven γράφει τα Trio Εγχόρδων 
Opus 9, τις Σονάτες για Βιολί Opus 12 και προχωρά στην αναθεώρηση του Δεύτερου 
Κοντσέρτου για Πιάνο που αρχικά έχει γραφεί το 1795. 
 
 
 
Η Σονάτα χωρίζεται σε 4 μέρη: 
 
Presto 
Largo e mesto 
Menuetto:Allegro 
Rondo:Allegro 
 
Οι Σονάτες που ανήκουν στο Opus 10 χαρακτηρίζονται συχνά ως καινοτόμες και 
αποτελούν σημείο τομής σε σχέση με το μέχρι τότε έργο του συνθέτη. Ιδιαίτερα, το 
δεύτερο μέρος της Σονάτας αυτής είναι φημισμένο στο πιανιστικό ρεπερτόριο για 
την εσωτερικότητα και την τραγικότητα που αναδεικνύεται και προμηνύει τα  
αριστουργήματα που ο Beethoven συνέθεσε προς το τέλος της ζωής του. Η Σονάτα 

αυτή είναι από τις αξιολογότερης της πρώτης περιόδου του Beethoven. 
 
 
 
 

 Aleksandr Scriabin - Σπουδή για Πιάνο σε Ντο δίεση ελάσσονα Έργο 2 Νο. 1  
 
Η σπουδή αυτή γράφτηκε από τον Scriabin το 1887 όταν ήταν 15 ετών και 
αποτέλεσε μια από τις πρώτες επιτυχίες του. Η μελωδία είναι σπαρακτική και 
ειλικρινής, εμπεριέχοντας πολλά χαρακτηριστικά της ρωσικής τσιγγάνικης μουσικής. 
Η συνοδεία βασίζεται σε επαναλαμβανόμενες συγχορδίες και των δύο χεριών, 
πλούσιες αρμονίες και εσωτερικές φωνές. Οι δυναμικές ποικίλλουν και οι 
τονικότητες εναλλάσσονται, ωστόσο το έργο καταλήγει στην αρχική Ντο δίεση 
ελάσσονα. 
 

 

 

 

 

 



 

 Sergei Rachmaninoff-Παραλλαγές σε θέμα του Corelli op. 42 

 

Oι παραλλαγές σε θέμα του Corelli op. 42 του S. Rachmaninoff γράφτηκαν το 

καλοκαίρι του 1931 και είναι αφιερωμένες στον βιολιστή Fritz Kreisler από τον 

οποίο άκουσε για πρώτη φορά την Sonata για βιολί του  Corelli “La Follia” σε Ρε 

ελάσσονα, Opus 5 No. 12. Πηγή έμπνευσης για αυτόν υπήρξε αυτή η Σονάτα και το 

θέμα των παραλλαγών Follia αναφέρεται σ’ ένα λαϊκό χορό πορτογαλικής 

προέλευσης  του 15ο αιώνα. 

 

                                              

 Johann Sebastian Bach- Γαλλική σουίτα σε σολ μείζονα BWV 816 

Τα μέρη της σουίτας  είναι (χοροί): Allemande-Courante- Sarabande – Gavotte – 

Bourée -  Loure - Gigue. Την εποχή του Bach δεν θεωρούνταν τόσο χορευτικά 

κομμάτια, αλλά έγιναν πιο περίτεχνα ως προς τη μουσική και το ύφος. 

 

  

 Wolfgang Amadeus Mozart- Sonata Νο.17 B flat major, K. 570 

                                      

Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη: Allegro,Adagio,Allegretto. Το πρώτο μέρος 

είναι γραμμένο σε φόρμα Σονάτα όπου και τα δύο θέματα (κύριο και δευτερεύον) 

είναι σε μείζονες τονικότητες. Το δεύτερο μέρος, είναι σε μορφή Rondo, πολύ 

σπάνιο σε αργά μέρη του Mozart. Το τρίτο σε μορφή Rondo Σονάτα είναι γεμάτο 

ζωντάνια και αισιοδοξία. 

 

 Frederic Chopin-Φαντασία σε Φα ελάσσονα Opus 49 

Η Φαντασία σε Φα ελάσσονα είναι μία μεγάλη ρομαντική μπαλάντα. Αποτελείται 

από πολλαπλές μουσικές εικόνες. Η αρχή του έργου είναι σε ρυθμό εμβατηρίου, 

στη συνέχεια ακολουθεί ένα αυτοσχεδιαστικό και ραψωδικό μέρος και το φωτεινό 

λυρικό θέμα. Ακολουθεί ένα μεσαίο αργό μέρος υπό μορφή χορικού. Το έργο 

ολοκληρώνεται με θριαμβευτικό χαρακτήρα σε μείζονα τονικότητα. 



 

 Earl Wild- Etude No. 4  “Embraceable you” 

Ο Earl Wild (1915-2010) υπήρξε σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας και γνωστός ως 

από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της γενιάς του. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με 

διασκευές έργων της κλασσικής μουσικής και της jazz. Η σπουδή Νο. 4 βασίζεται 

στο γνωστό τραγούδι του George Gerschwin “ Embraceable you”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Wolfgang  Amadeus Mozart-Σονάτα σε Ντο μείζονα Κ.330 
 
  O Mozart έγραψε τη Σονάτα σε ηλικία 27 ετών. Πρόκειται για ένα έργο γεμάτο 
χάρη και παιχνιδιάρικη διάθεση όπου στο αρχικό θέμα μπορεί κανείς να διακρίνει 
μια παραδοσιακή βιεννέζικη μελωδία. 
 

 Felix Mendelssohn-Tραγούδια Χωρίς Λόγια Op.53 Νo.1 και Νo.3 
 
Πρόκειται για μικρά κομμάτια για πιάνο τα οποία απέκτησαν μεγάλη φήμη, διότι 
απευθύνονταν σε πιανίστες όλων των επιπέδων και τα περισσότερα από αυτά είναι 
λυρικά και εκφράζουν πολλαπλά συναισθήματα. 
 

 Claude Debussy-Πρελούδια(1ο Βιβλίο)-I)Minstrels, II)Ce qu'a vu le vent 
d'Ouest 

 
Ανήκουν στο Πρώτο Βιβλίο με τα 12 από τα 24 Πρελούδια που έγραψε ο Debussy 
από τον Δεκέμβριο του 1909 έως τον Φεβρουάριο 1910. Οι τίτλοι, ιδιαίτερα 
περιγραφικοί, τοποθετήθηκαν συνειδητά από τον συνθέτη στο τέλος του κάθε 
Πρελουδίου, για να μην επηρεάζεται ο εκτελεστής από την προκαθορισμένη 
διάθεση, αλλά να πειραματίζεται βάζοντας την προσωπική του πινελιά. Το πρώτο 
πρελούδιο, Minstrels, είναι σαν μία ζωντανή παράσταση των τραγουδοποιών-
ποιητών του 14ου αιώνα σε έντονα παιχνιδιάρικη και κωμική διάθεση με μεγάλες 
ρυθμικές εναλλαγές και αντιθέσεις. 
 Στο Πρελούδιο Ve qu'a vu le vent d'Ouest o συνθέτης εμπνέεται από τον Κήπο του 
Παραδείσου ένα παραμύθι, όπου βασικός χαρακτήρας του είναι ο άνεμος Ζέφυρος. 
Χρησιμοποιεί αρπισμούς οι οποίοι διανθίζονται με έντονες συγχορδίες και 
διαφωνίες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Franz Liszt: Εtude de Concert “Waldesrauschen” S.145 

O Liszt συνέθεσε τις σπουδές αυτές, στην Ρώμη γύρω στο 1862-1863. Οι δύο αυτές 

σπουδές είναι αφιερωμένες στον Dionys Pruckner. Η Εtude Waldesrauschen 

σημαίνει «Το μουρμουρητό του δάσους» και αποτελεί παράδειγμα της 

περιγραφικής μουσικής του Liszt. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί τα ηχητικά εφέ του 

πιάνου για να μιμηθεί τον ήχο του αέρα και των φύλλων των δέντρων στο δάσος.  

 

 Franz Liszt “Hungarian rhapsody” Νo.5 S.244-5 

 Πρόκειται για την Πέμπτη από τις δεκαεννέα Ουγγρικές ραψωδίες του Liszt. Ο ίδιος 

ο συνθέτης την ονόμασε Heroide-Elégiaque. Η συγκεκριμένη ραψωδία είναι 

διαφορετική δομικά από τις υπόλοιπες. Ο τίτλος οφείλεται στο γεγονός ότι η 

ραψωδία είναι μια μουσική αφήγηση την οποία χαρακτηρίζει έντονα το 

μελαγχολικό και δραματικό στοιχείο. Το έργο έχει επίσης μεταγραφεί για ορχήστρα.  

  



Κοντέρτο αρ. 20 σε ρε ελάσσονα 

 

Ποιος είναι ο χαρακτήρας του έργου αυτού; 

 

Το Κοντσέρτο αρ. 20 σε ρε ελάσσονα του W. A. Mozart, είναι το πρώτο κοντσέρτο του 

Mozart χρονολογικά το οποίο είναι γραμμένο σε ελάσσονα τονικότητα. Ο Mozart, σπάνια 

χρησιμοποιεί τις ελάσσονες τονικότητες στα έργα του, ιδίως στα πιανιστικά. Τα έργα τα 

οποία είναι γραμμένα σε ελάσσονες τονικότητες είναι ελάχιστα, όπως λ. Χ. Το ρέκβιεμ σε ρε 

ελάσσονα, η Μεγάλη Λειτουργεία σε Ντο ελάσσονα, και το κοντσέρτο αρ. 24 σε ντο 

ελάσσονα. Επομένως μιλάμε για ένα έργο το οποίο απο την τονικότητα του και μόνο έχει 

ένα στοιχείο μοναδικότητας, το οποίο είναι η δραματικότητά του. Είναι ένα ‘’σκοτεινό 

κοντσέρτο΄’’. Αυτό φυσικά μπορεί να φανεί απο τις πρώτες γραμμές του. Συγκοπές και 

αντιχρονισμοί στα έγχορδα, οι οποίοι δεν έχουν χιομοριστικό στοιχείο, όπως στις όπερες, 

αλλά θέλουν να δώσουν ακριβώς αυτόν τον ‘’ασθματικό ‘’ και τρομακτικό χαρακτήρα που 

κυριολεκτικά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που ‘’κόβει’’ την ανάσα και δημιουργεί ένα 

σκοτεινό κλίμα. 

   Μετά την εισαγωγή της ορχήστρας, η πρώτες φράσεις του πιάνου δίνουν μια ακόμη πιο 

δραματική και μοναχική διάσταση, σαν να μην ξέρουμε τι θα επακολουθήσει στη συνέχεια. 

Το κοντσέρτο εκτυλίσσεται με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο δίνουν και οι διάλογοι με την 

ορχήστρα, σε μορφή ερώτησης απάντησης.  

Έχουν γραφτέι πολλές Καντέντσες για το κοντσέρτο αυτό, απο μεγάλους συνθέτες, γεγονός 

που μαρτυράει και τη σημαντικότητα του έργου, και την αγάπη και το θαυμασμό που 

έτρεφαν οι συνθέτες για το μνημειώδες αυτό έργο. Χαρακτηριστικότερη είναι η Cadenza 

του Beethoven, η οποία περιέχει στοιχεία της γραφής και του Mozart, αλλά και του ίδιου 

του Beethoven. Αλλοι συνθέτες που έχουν συνθέσει κάποια cadenza για το κοντσέρτο αυτό 

είναι, ο Brahms, o Reinecke, η Clara Schumann, και πιανίστες όπως ο Cortot κ.α.  

Το δεύτερο μέρος ειναι μια ευχάριστη Romance, με μια πολύ αυστηρή δομή και μια πολύ 

όμορφη Coda. Tο μεσσαίο μέρος της δεύτερης κίνησης, δημιουργεί μεγάλη αντίθεση με το 

όλο κλίμα της Romance,  στη σχετική ελάσσονα, το οποίο κορυφώνεται και χαλαρώνει 

ώσπου με αριστοτεχνικό τρόπο επιστρέφει στο βασικό θέμα της Romance. 

 

To τρίτο μέρος, είναι ένα χαρακτηριστικό alla breve (κομμένος χρόνος) rondo, με γρήγορο 

και ενεργητικό tempo. Πολλές φορές η μουσική της τρίτης κίνησης, οδηγεί σε τραγικά 

αδιέξοδα, όμως παρόλα αυτά εισάγονται νέα θέματα σε μείζονες βαθμίδες, ως την οριστική 

κατάληξη στη ομώνυμη μείζονα του έργου, όπου δίνει μια θριαμβευτική και ηρωική 

διάσταση στο έργο, σε αντίθεση με την δραματική και σκοτεινή κατάληξη της πρώτης 

κίνησης του έργου.  

 


