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MEDIA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Γ. ΘΥΜΗΣ” Εξαιρετική η φετινή… σοδειά

“Στην πορεία ενός νέου καλλιτέχνη φτάνει κάποτε η στιγµή της µεγάλης ευκαιρίας. Στην Ελλάδα οι µεγάλες ευκαιρίες
είναι σπάνιες”.

της Δέσποινας Ντάρτζαλη

Τα λόγια του πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Δηµήτρη Τουφεξή συνοψίζουν εύγλωττα το µουσικό τοπίο της χώρας µας και υπογραµµίζουν τη
σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα συνάµα του πανελλήνιου διαγωνισµού πιάνου “Γιώργος Θυµής”. Η τέταρτη στην πορεία έξι χρόνων διοργάνωση
ολοκληρώνεται αύριο, µε τους τρεις προκριθέντες του τελικού να συµπράττουν µε την ΚΟΘ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Όραµα του µεγάλου παιδαγωγού και πιανίστα της Θεσσαλονίκης Γιώργου Θυµή, που αγκαλιάστηκε από το Σύλλογο Φίλων της ΚΟΘ αλλά και την ίδια
την ορχήστρα, ο διαγωνισµός “έφτασε σε ένα επίπεδο που το καµαρώνω. Στην εποχή µας στα νιάτα µας δεν υπήρχαν τέτοιοι διαγωνισµοί”, ανέφερε ο
εµπνευστής του. “Θέλω να βλέπω τους διαγωνισµούς, όπως το κρασί. Υπάρχουν καλές χρονιές και άλλες όχι. Αυτή η χρονιά είναι εξαιρετική”, σχολίασε
ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, γάλλος πιανίστας Bernard Ringeissen, που κατά δήλωσή του αισθάνεται τη Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη πατρίδα
του. “Εκείνο που προσπαθούµε είναι να επιλέξουµε τους µουσικούς που είναι ολοκληρωµένοι”, πρόσθεσε. 
Στην ανιούσα καλλιτεχνικά και οργανωτικά πορεία του διαγωνισµού αναφέρθηκαν τα µέλη της επιτροπής (οι πιανίστες Γεώργιος Κωνσταντινίδης,
Ντόρα Μπακοπούλου, Μαρτίνος Τιρίµος, Δηµήτρης Τουφεξής, Νόρα Λουκίδου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΚΟΘ Μύρων Μιχαηλίδης).

ΟΙ ΦΙΝΑΛΙΣΤ 
Ο 19χρονος Κωνσταντίνος Βαλιανάτος, φοιτητής του τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιά, ο 17χρονος Κωνσταντίνος Δεστούνης,
φοιτητής εξ Αθηνών στο τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και η 18χρονη, επίσης εξ Αθηνών, Αλεξία Μουζά είναι τα τρία νέα
ταλέντα που προκρίθηκαν από τους συνολικά δώδεκα υποψηφίους. “Χαιρόµαστε να έχουµε συµµετοχές από όλη την Ελλάδα και όχι µόνον από τη
Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα διαθέτει πολύ περισσότερα ωδεία και σπουδαστές. Αλλά υπήρχαν υποψηφιότητες από την πόλη µας”, σηµείωσε ο πρόεδρος
του Συλλόγου Φίλων ΚΟΘ Κωνσταντίνος Ζέρβας. Την αυριανή συναυλία θα διευθύνει ο Θεσσαλονικιός µαέστρος Σίµος Ιωαννίδης στην πρώτη
συνεργασία του µε την ΚΟΘ. Τους νικητές περιµένουν, εκτός από τα χρηµατικά έπαθλα, ρεσιτάλ και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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