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Διεύθυνση Ορχήστρας / Βιολί: Σίμος Παπάνας

Ο Σίμος Παπάνας γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979. Σπούδασε βιολί, μπαρόκ βιολί, σύνθεση και 
μαθηματικά. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και τις ολοκλήρωσε στο Oberlin 
College και το Yale Universlty στις Η.Π.Α. Καθηγητές του υπήρξαν ο Πέταρ Αρναούντοβ, ο Τάρας Γκαμπόρα, 
ο Έρικ Φρίντμαν (βιολί), η Μέριλιν Μακ Ντόναλντ (μπαρόκ βιολί) και ο Χρήστος Σαμαράς (σύνθεση).

Έχει συμπράξει σαν σολίστας με πολλές ορχήστρες, μεταξύ των οποίων η ορχήστρα του θεάτρου Bolshoi, η 
Kammerorchester Basel, η Geneva Camerata, οι Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η 
Καμεράτα της Αθήνας, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., η Φιλαρμονική της Σόφιας, οι Σολίστες της 
Σόφιας, η Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου, η Συμφωνική του Μονάχου, η Φιλαρμονική ορχήστρα της 
Νοτιοδυτικής Γερμανίας, η μπαρόκ ορχήστρα "1756" του Σάλτσμπουργκ, η Louisiana Sinfonie�a, οι 
American Bach Soloists και η Philharmonia Moments Musicaux της Ταϊβάν.

Έχει ηχογραφήσει ως σολίστας για τις εταιρίες Deutche Grammophon, BIS και Centaur.

Μεταξύ των φεστιβάλ στα οποία έχει συμμετάσχει συγκαταλέγονται το φεστιβάλ του Verbier (Ελβετία), το 
Schleswig-Holstein (Γερμανία), τα Sommets Musicaux Gstaad (Ελβετία), το διεθνές φεστιβάλ βιολιού της Αγ. Πετρούπολης (Ρωσία), τις 
Baroktage Melk (Αυστρία),τα Bristol Proms (Αγγλία), 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, 
Ταϊβάν και τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες), σε σημαντικές αίθουσες όπως η Musikverein της Βιέννης, η Tonhalle της Ζυρίχης και 
το Na�onal Concert Hall της Ταϊπέι, καθώς και σε θεατρικά φεστιβάλ όπου παρουσιάστηκε μουσική για θέατρο.

Από το έτος 2003 είναι μόνιμος εξάρχων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Ο Νικόλας Σπανός σπούδασε κλασσικό τραγούδι με την Ελένη Λιώνα και τον Άρη Χριστοφέλλη.

Έπειτα από το Δίπλωμα Μονωδίας με Άριστα παμψηφεί και Α΄ Βραβείο, συνέχισε τις σπουδές του στο 
University of Maryland School of Music στις Η.Π.Α. με καθηγήτρια τη soprano Linda Mabbs, ως υπότροφος 
του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» Αθηνών (υποτροφία «Αλεξάνδρα Τριάντη»), καθώς και του εκεί 
Πανεπιστημίου, απ' όπου αποφοίτησε με Master of Music Degree στον τομέα Voice / Opera Performance.

Περαιτέρω, ειδικεύθηκε στο Lied & Oratorio (Postgradualer Lehrgang) στο Musikuniversität της Βιέννης με 
καθηγητή τον διακεκριμένο κορρεπετίτορα Charles Spencer. Υπήρξε ενεργό μέλος σεμιναρίων με 
επιφανείς διδασκοντες (Kurt Equiluz, Delores Ziegler, Anna Tomowa - Sintow, Michael Chance). Έχει 
διακριθεί για τη συμμετοχή του σε όπερες, ορατόρια, ρεσιτάλ και θεατρικές παραστάσεις.

Έχει συνεργαστεί ως σολίστ με την Venice Baroque Orchestra, τους Les Talens Lyriques, την Australian 
Brandenburg Orchestra, την Danish Radio Symphony Orchestra, την Salzburger Konzertgesellscha�,την 
Orchester 1756 Salzburg, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το 
Εθνικό Θέατρο, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, την Καμεράτα 
Αθηνών (Armonia Atenea), τη Δημοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τα Μουσικά Σύνολα της Ε.Ρ.Τ., καθώς και με μικρότερα σύνολα 
παλιάς μουσικής στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α..

Είναι τακτικός συνεργάτης των baroque ensembles “Ex Silen�o”, “La�nitas nostra” καθώς και των “Pandolfis Consort Wien”, “Ensemble 
Con�nuum” και “Ensemble 1756”.

Βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής με Τιμητική Διάκριση ως «Καλύτερος Νέος Τραγουδιστής της 
χρονιάς» για την ερμηνεία του στο ρόλο του Αρσαμένη («Ξέρξης», Ε.Λ.Σ.), ενώ απέσπασε το Α΄ Βραβείο στον πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Λυρικού Τραγουδιού της «ΤΕΧΝΗΣ».

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις όπερας του Händel («Ορέστης», 2004 και «Ταμερλάνος», 2006) από τη γερμανική 
δισκογραφική εταιρεία MDG, καθώς και σε ηχογράφηση της Venice Baroque Orchestra με άριες Μπαρόκ με θέμα τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες (“L'OLIMPIADE”, 2011), με τη δισκογραφική εταιρεία “NAIVE”. 

Το 2013 ηχογράφησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην όπερα του Β. Κατσούλη “Orfeo” και το 2014 συμμετείχε στη μαγνητοσκόπηση 
DVD της όπερας “Le Fate” του A Ristori, σε παραγωγή του ιταλικού Ensemble Alraune.

Το 2016 εξέδωσε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, μια ανθολογία της Μπαρόκ μουσικής με τίτλο “ADORATION”, σε συνεργασία με 
τους Pandolfis Consort Wien.

Ζει μόνιμα στη Βιέννη και δραστηριοποιείται σε όλον τον κόσμο.

h�p://www.nicholas-spanos.com 
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Αφήγηση:

Χριστίνα Μητροπούλου

Η Χριστίνα Μητροπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε υποκριτική 
και crea�ve wri�ng στο πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική. Έχει εργαστεί ως σεναριογράφος, θεατρική 
συγγραφέας και ηθοποιός στο Λος Άντζελες, τη Σιγκαπούρη και την Αθήνα. Έχει λάβει τις υποτροφίες 
“Sudler fund for the crea�ve arts” δύο φορές καθώς και το βραβείο «Stavros Niarchos Research fellowship 
award». 

Ως ηθοποιό την έχουμε δει στο σινεμά στο «Νοτιά», «Straight Story», «Πρώτη Φορά Νονός», «Αυστηρώς 
Κατάλληλο», «Απ' τα κόκκαλα βγαλμένα» «Ματζουράνα» και «Με χωρίς γυναίκες». Στην τηλεόραση έχει 
συμμετάσχει στις σειρές «10η εντολή», «Άμυνα Ζώνης», «Γιούγκερμαν», «Κλεμμένη Ζωή», «Αληθινοί 
Έρωτες», «Ευτυχισμένοι Μαζί», «Κούκλες» και «Το Σόι Σου». Στο θέατρο έπαιξε για δύο σεζόν στους 
«Ήρωες», στο «Αιδοίου Μονόλογοι», καθώς και στο πρώτο ανέβασμα της «Μπάμπουσκα» στο Ιωνικό 
Κέντρο. Πιο πρόσφατα την είδαμε στη χοροθεατρική παράσταση «Ανασφάλλω» στο θέατρο Αργώ και 
μετά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ως κειμενογράφος, η Χριστίνα έχει δουλέψει για το σινεμά, την 
τηλεόραση και το θέατρο. 

Πρόγραμμα:

Αντόνιο Βιβάλντι (1678-1741): Άρια 'Sovvente il sole' από το έργο 
'Andromeda Liberata', RV Anh.117

Οι τέσσερις εποχές:  (Allegro-Largo-Allegro)                         Άνοιξη
Κοντσέρτο αρ.1 σε μι μείζονα, έργο 8, Rv269

Άρια 'Se lento ancora il flumine' από το έργο 'Agrippo', RV Anh.137

Οι τέσσερις εποχές:  (Allegro non molto - Adagio - Presto)    Καλοκαίρι
Κοντσέρτο αρ.2 σε σολ ελάσσονα, έργο 8, Rv315

Άρια 'Sol da te, mio dolce amore', από το έργο 'Orlando Furioso', RV 728

Διάλειμμα

Άρια 'Mentre dormi, amor fomen�', από το έργο 'L' Olimpiade' RV 725

Οι τέσσερις εποχές:  (Allegro - Adagio molto - Allegro)       Φθινόπωρο
Κοντσέρτο αρ.3 σε φα μείζονα, έργο 8, Rv293    

Άρια 'Gelido in ogni vena', από το έργο 'Farnace' RV 711

Οι 4 εποχές:  (Allegro non troppo - Largo - Allegro)  Χειμώνας
Κοντσέρτο αρ.4 σε φα ελάσσονα, έργο 8, Rv297  

Άρια 'Sum in medio tempestatum' RV 632
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Antonio Vivaldi (1678-1741):  Άρια 'Sovvente il sole' από το έργο 
'Andromeda Liberata', RV Anh.117                                               10'
Το έργο 'Andromeda Liberata' είναι μία σερενάτα, μία ήρεμη σύνθεση 
δηλαδή μεταξύ καντάτας και όπερας, που συνηθιζόταν να παίζεται σε 
υπαίθριους χώρους τα απογεύματα, προς τιμήν κάποιου προσώπου. 
Πραγματεύεται θεματικά τη γνωστή ιστορία της Ανδρομέδας την οποία 
απελευθερώνει ο Περσέας από το φοβερό κήτος που έστειλε ο Ποσειδώνας, 
θέλοντας να εκδικηθεί τη μητέρα της Κασσιόπη, όταν υπερηφανεύτηκε πως 
είναι πιο όμορφη από τις Νηρηίδες. Ο Περσέας βλέπει την Ανδρομέδα 
αλυσοδεμένη και την ερωτεύεται πάραυτα, αλλά εκτός από το φοβερό 
κήτος πρέπει να κερδίσει και την καρδιά της, που είναι αλλού δοσμένη. Οι 
περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το 'Andromeda Liberata' είναι ένα 
έργο παστίτσιο, γραμμένο δηλαδή από δύο ή περισσότερους συνθέτες που 
προσέφεραν ο καθένας ένα μέρος του τελικού υλικού. Εκτός του Βιβάλντι 
αναφέρονται οι Giovanii Porta, Tomaso Albinoni και Niccola Porpora. Όλοι 
όμως συμφωνούν πως η άρια 'Sovvente il sole' είναι σίγουρα του Βιβάλντι, 
λόγω της χαρακτηριστικής μελαγχολίας της και του τρόπου που αναδεικνύει 
τη σόλο φωνή, όπως μόνο αυτός μπορεί. 

«Συχνά ο ήλιος λάμπει στον ουρανό,
Θα ήταν πιο όμορφα και ευχάριστα όμως, αν ένα σκοτεινό σύννεφο τον έκρυβε αρχικά.
Και τη θάλασσα ήρεμη, σχεδόν χωρίς κύματα,
μπορεί να τη δει κανείς μόνο αν έχει προηγηθεί
μία γερή καταιγίδα...».

ΑΝΟΙΞΗ 

(Allegro)
Μας ξανάρθε η πλουσιόχαρη Άνοιξη.Με εύθυμα τραγούδια τα πουλιά την καλωσορίζουν 
και μέσα στο μυρωμένο αγέρι, χαριτωμένο ακούγεται το μουρμούρισμα των ρυακιών. Συννεφιάζει…Βροντές κι αστραπές προαναγγέλλουν τη θύελλα. Ήσυχα σαν πρώτα και πάλι….Ξαναρχίζει το τραγούδι των πουλιών

(Largo)
Σε ανθόσπαρτο λιβάδι, με συντροφιά το τρυφερό λίκνισμα κλαδιών και 
φύλλων ο βοσκός κοιμάται. Στο πλάι ο πιστός του σκύλος…

(Allegro)
Σαν φτάνει η μεγαλόπρεπη Άνοιξη,
στα αγαπημένα τους δάση, κάτω απ' τους ήχους του άσκαυλου, 
χορεύουν Νύμφες και βοσκοί.

Antonio Vivaldi (1678-1741):  Άρια 'Se lento ancora il flumine' από το 
έργο 'Agrippo', RV Anh.137                                                     4'

Η όπερα ' Agrippo' του Βιβάλντι ανήκει στην ώριμη περίοδό του και έκανε 
πρεμιέρα το 1730 στην Πράγα. Η μουσική του είχε χαθεί για αιώνες και μόλις 
το 2006 ο τσεμπαλίστας και μαέστρος Ondřej Macek ανακάλυψε μεγάλο 
μέρος της σε ιδιωτικό αρχείο του οίκου Thurn  und  Taxis  στο 
Ρέγκενσμπουργκ, αφού ακολουθούσε χρόνια τα... ίχνη του έργου. Όταν 
λοιπόν η έρευνα καρποφόρησε, συμπλήρωσε τον 'Agrippo' με μουσική από 
άλλες όπερες που έγραψε ο Βιβάλντι εκείνη την περίοδο και με κάποιες 
άριες που ταίριαζαν στο υπόλοιπο υλικό και τελικά αναβίωσε την όπερα στις 
2 Μαΐου 2008, στο κάστρο της Πράγας, όπου είναι η έδρα της τσεχικής 
προεδρίας. Έτσι το έργο αναστήθηκε στην ίδια πόλη που γεννήθηκε, 278 
χρόνια μετά. Η υπόθεση του λιμπρέτου του Domenico Lalli, το οποίο 
ευτυχώς δεν είχε χαθεί ποτέ, εξελίσσεται στο βασιλικό παλάτι του Tisifaro 
στην Ινδία και επικεντρώνει στις ερωτικές περιπέτειες της νεαρής 
πριγκίπισσας Zanaida .  Ο πρίγκιπας Si lvero  την παντρεύτηκε 
προσποιούμενος στο σκοτάδι πως είναι ο πρίγκιπας Agrippo. 
Ανυποψίαστος ο δεύτερος φτάνει στο παλάτι με την πραγματική του σύζυγο 
και αντιμετωπίζει την οργή της πριγκίπισας και του βασιλιά πατέρα της που 
νομίζουν πως την πρόδωσε. 

«Ακόμα και η αστραπή είναι αργή για να εκδικηθεί
την προσβολή μου.
Σύντομα αυτός ο ασεβής θα πέσει θύμα της ιερής οργής μου.
Αλλά εξακολουθώ να είμαι η γυναίκα σου. Επέστρεψε σε μένα
και σε συγχωρώ.
Τα μάτια μου δάκρυσαν από τον πόνο μιας προδομένης αγάπης».

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

(Allegro non molto)
Μέσα στη ζέστη του καλοκαιριάτικου ήλιου 
βοσκός και κοπάδι έχουν αποκάμει.
Το πεύκο φλέγεται…Ο κούκος υψώνει τη φωνή του...
Ξεπροβάλλουν τρυγόνια, καρδερίνες…
Γλυκός ζέφυρος φυσά, αλλά ξάφνου ορμητικός ξεσπά βοριάς,
ο βοσκός βουρκώνει…Η καταιγίδα τον απειλεί…Τι μοίρα…

(Adagio)
Ακίνητος από φόβο προσπαθεί να ξαποστάσει τα κουρασμένα μέλη του, 
ενώ τρομαγμένα από τα αστραπόβροντα εμφανίζονται άγρια σμήνη από 
μύγες, σφήκες...

(Presto)
Αχ! Οι φόβοι του αλήθεψαν! Ο ουρανός απειλεί με κεραυνούς,        
το χαλάζι καταστρέφει τα ώριμα στάχυα, την πλούσια σοδειά.

Antonio Vivaldi (1678-1741):  Άρια 'Sol da te, mio dolce amore', από 
το έργο 'Orlando Furioso', RV 728                                        8'
Ο 'Μαινόμενος Ορλάνδος' είναι ένα ιταλικό έπος του Λουντοβίκο Αριόστο, 
γραμμένο το 1516, με τις πηγές της έμπνευσής του να φτάνουν μέχρι τη 

ουΓαλλία του 11  αιώνα και το γαλλικό έπος 'La Chanson de Roland', που 
περιγράφει τη μάχη του Roncevaux το (778 μ.Χ.) επικεντρώνοντας στον 
ηρωικό χαρακτήρα του Roland (ο Orlando στα γαλλικά). Αυτό το έπος με τη 
σειρά του είχε βασιστεί σε διάφορα ποιήματα μεταξύ 1045-1115, που είχαν 
ως αφετηρία ένα ποίημα του Turold, το οποίο οι μισοί μελετητές επιμένουν 
πως συνέβαλλε αποφασιστικά στο να πραγματοποιηθεί η Πρώτη 
Σταυροφορία και οι υπόλοιποι πως την περιγράφει. Στο ποίημα του 
Αριόστο, πάνω στο οποίο βασίστηκε το λιμπρέτο του Grazio Braccioli στην 
όπερα του Βιβάλντι, ο Ορλάντο είναι ένας Χριστιανός ιππότης που μάχεται 
γενναία τους Σαρακηνούς, αλλά ξελογιάζεται με την πριγκίπισσά τους 
Αντζέλικα, η οποία τον οδηγεί στην παραφροσύνη. Ο πόλεμος, η αγάπη και 
τα ιδανικά της ιπποσύνης είναι στο επίκεντρο της ιστορίας και δίνονται με 
ισόποσες δόσεις τραγικότητας και χιούμορ, αλλά και με ζωηρή φαντασία, 
αφού μας ταξιδεύουν μέχρι και το φεγγάρι. Η άρια 'Sol da te, mio dolce 
amore' είναι μία μαγευτική δήλωση αγάπης του ιππότη Ρουτζιέρο, που 
έχοντας πιει το φίλτρο αγάπης της μάγισσας Αλτσίνα από τις δύο χρυσές 
πηγές δεν μπορεί να συγκρατηθεί και εκδηλώνεται μπροστά στην 
αγαπημένη του Μπρανταμάντε. Την εισάγει το φλάουτο, που για πρώτη 
φορά ο Βιβάλντι χρησιμοποιεί σε όπερά του και βρίσκοντας δικαιολογία 
από τα μάγια αποφεύγει να θέσει όρια στην έκφραση των αισθημάτων 
καταφέρνοντας να σκανδαλίσει με τη μουσική του το ακροατήριο της 
εποχής.

«Μόνο μέσα από τη γλυκιά σου αγάπη
θα βρει παρηγοριά και ειρήνη αυτή η καρδιά. 
Η λαμπερή ομορφιά των ματιών σου είναι τα αστέρια 
που οδηγούν την αγάπη μου στο λιμάνι της».

Antonio Vivaldi (1678-1741):  Άρια 'Mentre dormi, amor 
fomen�', από το έργο 'L' Olimpiade' RV 725                            6'
Η όπερα 'Η Ολυμπιάδα' είναι ένα τρίπρακτο δράμα του Βιβάλντι 
γραμμένο το 1734 σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο, το οποίο 
αργότερα μελωποίησαν περισσότεροι από 50 συνθέτες έως το 1815. 
Ίσως με αυτό τον τρόπο επεδίωξε ο Βιβάλντι να παίξει ένα ενδιαφέρον 
διαδραστικό παιχνίδι με τη νέα γενιά ταλαντούχων ναπολιτάνων 
συνθετών, κεντρίζοντας αρχικά το ενδιαφέρον τους με το να γράψει 
πάνω σε κείμενο του αγαπημένου τους λιμπρετίστα και κυρίως 
χρησιμοποιώντας με το δικό του μοναδικό τρόπο ορισμένα στοιχεία του 
συνθετικού ύφους της σχολής τους και μετά να τους αφήσει να... 
απαντήσουν πάνω στη δική του μουσική. Η ιστορία διαδραματίζεται 
κατά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, το βραβείο των οποίων είναι 
το χέρι της πριγκίπισσας Αριστέας. Ο Λύσιδος την αγαπά, αλλά δεν είναι 
ικανός αθλητής. Έτσι παρακαλεί τον ολυμπιονίκη φίλο του Μεγακλή να 
αγωνιστεί με το όνομά του, χωρίς να γνωρίζει ότι προϋπήρξαν εραστές οι 
δυο τους. Μετά από διάφορες περιπέτειες ο Λύσιδος προσπαθεί 
ανεπιτυχώς να δολοφονήσει το βασιλιά και πατέρα της Αριστέας, 
Κλεισθένη, μαθαίνοντας αργότερα ότι είναι και δικός του πατέρας. Η 
άρια του Λύσιδου 'Mentre dormi, amor fomen�' ακούγεται όταν ο 
Μεγακλής ακούγωντας το αίτημα του φίλου του ξαφνιάζεται και 
προβληματίζεται για το τι πρέπει να κάνει. Προσπαθώντας να κερδίσει 
χρόνο για να σκεφτεί επικαλείται ανάγκη για ξεκούραση και ο Λύσιδος 
εύχεται:

«Καθώς κοιμάσαι, μακάρι να εισάγει η Αγάπη
στον ευχάριστο ύπνο σου την ιδέα της δικής μου ικανοποίησης.
Μακάρι το αεράκι να φυσάει πιο απαλά. Μακάρι και ο ελαφρύτερος ζέφυρος να πάψει να πνέει».

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ   

(Allegro)
Με χορούς και τραγούδια γιορτάζουν οι χωρικοί την πλούσια σοδειά 
τους.
Το νέκταρ του Βάκχου τους μεθά... Αγάλι - αγάλι σβήνει η γιορτή...

(Adagio molto)
Σιωπή... ούτε τραγούδι, ούτε χορός.
Ανάλαφρος, γλυκός άνεμος, ζωογόνος παντού 
ατμόσφαιρα που προσκαλεί σε γλυκού ύπνου απόλαυση.   

(Allegro)
Με το χάραμα οι κυνηγοί ξεκινούν. 
Ήχοι κόρνων, θόρυβος όπλων, γαυγίσματα σκύλων. 
Το θήραμα ξεφεύγει... Στα ίχνη του...
Προσπαθούν να το λαβώσουν, έτσι που τώρα παραπατάει 
κατατρομαγμένο από την αντάρα και τους θορύβους…
Ξεφεύγει... αλλά μάταια... εξαντλημένο ξεψυχάει.

Antonio Vivaldi (1678-1741):  Άρια 'Gelido in ogni vena', από το 
έργο 'Farnace' RV 711                                                           12'
Ο τρίπρακτη όπερα 'Φαρνάκης' του Βιβάλντι είναι πιθανόν το έργο που 
τον ταλαιπώρησε περισσότερο από κάθε άλλο, αφού το επεξεργάστηκε 
οχτώ φορές σε μια δεκαετία περίπου, από το 1727 που έκανε πρεμιέρα. 
Το λιμπρέτο του Antonio Maria Lucchini  πραγματεύεται τις πολιτικές 
συγκρούσεις του βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη με την πεθερά του και 
βασίλισσα της Καππαδοκίας Βερενίκη και τον επικεφαλή των ρωμαΐκών 
στρατευμάτων Πομπηίο, αλλά εμβαθύνει κυρίως στα ανθρώπινα 
συναισθήματα. Η αποφασιστικότητα με την οποία προστατεύουν το λαό 
τους κυριαρχεί και δίνεται με ένταση που η μουσική του Βιβάλντι 
απογειώνει. Ο θάνατος είναι ο μόνος που μπορεί να προστατέψει 
αμετάκλητα την τιμή, οπότε και είναι ο πλέον επιθυμητός προκειμένου 
να προστατευτούν οι αξίες της ύπαρξης. Σε όλα αυτά εισβάλλει η αγάπη 
για να σκορπίσει το έλεος, το οποίο ξεπερνά το νόμο και διαλύει τις 
πολιτικές ίντριγκες που πριν φαινόταν αδιέξοδες. Χωρίς να επιβάλλονται 
από το έργο οι απαντήσεις, μένουν στο τέλος τα σχετικά διλήμματα. 
Όταν ο Φαρνάκης νικιέται από τους Ρωμαίους, διατάζει  τη γυναίκα του 
Θάμυρις να σκοτώσει το παιδί τους και να αυτοκτονήσει, για να μη 
πέσουν στα χέρια του εχθρού. Η δραματική άρια 'Gelido in ogni vena' 
είναι το μοιρολόι της μάνας μπροστά στο χαμό του παιδιού της:

«Νιώθω το αίμα μου να κυλά παγωμένο μέσα στις φλέβες μου
Η σκιά του παιδιού μου σβήνει και είμαι τρομοκρατημένη
Νιώθω το αίμα μου να γλιστρά λιπαρό μέσα στις φλέβες μου
Η σκιά του παιδιού μου χάνεται και είμαι τρομοκρατημένη
Και για τη μέγιστη τιμωρία μου
Βλέπω πως ήμουν σκληρή απέναντι σε μια αθώα ψυχή.
Στην καρδιά της καρδιάς μου, σε μια αθώα ψυχή, στην καρδιά της 
καρδιάς μου».

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

(Allegro non troppo)
Ξεπάγιασμα και τρεμούλα στο παγερό χιόνι.
Ο βοριάς με μανία ουρλιάζει,
περπατάει κανείς τουρτουρίζοντας βήμα-βήμα
ενώ τα δόντια χτυπούν από το κρύο.

(Largo)
Τι ευτυχία, τι ευχαρίστηση να περνά τη μέρα
κοντά στη φωτιά, ενώ η βροχή έξω μουσκεύει τα πάντα.

(Allegro)
Διστακτικά βήματα στον πάγο, αγωνία για το γλίστρημα.
Αν βιαστείς σωριάζεσαι.
Κι όμως ξανά πάλι βιασύνη, ώσπου…
Ο πάγος διαλύεται, σπάνει...
Μπορείς πια να βγεις από το απομονωμένο μες στα χιόνια σπίτι... 
Σιρόκος... 
Μάχη του βοριά και όλων των ανέμων…Έτσι είναι ο χειμώνας κι όμως 
τι χαρά μας δίνει…

Antonio Vivaldi (1678-1741): Άρια 'Sum in medio tempestatum' 
RV 632                                                                                     9'

Το είδος του μοτέτου ήταν αρκετά διαδεδομένο στην ιταλική 
ουεκκλησιαστική μουσική των αρχών του 18  αιώνα και αρκετά 

διαφορετικό από τα γερμανικά μοτέτα. Τα ιταλικά, όπως του Βιβάλντι, 
είναι συνθέσεις με πολλά μέρη που εμπεριέχουν άριες και ρετσιτατίβα 
για τραγουδιστές και έγχορδα και λατινικούς στίχους από σύγχρονά τους 
κείμενα. Είναι το αντίστοιχο ιερό κομμάτι της σόλο καντάτας της εποχής. 
Ο J.J. Quantz το περιέγραψε ως 'μία ιερή καντάτα που περιλαμβάνει δύο 
άριες και δύο ρετσιτατίβα και ολοκληρώνεται με ένα αλληλούια, που 
συνήθως ερμηνεύεται μετά το Πιστεύω σε μία Λειτουργία από τον 
καλύτερο τραγουδιστή'. Σε ένα τέτοιο μοτέτο το 'Sum in medio 
tempestatum, solo motet for voice, strings & con�nuo in F major, RV 632' 
ανήκει και η άρια 'Βρίσκομαι στο μέσο μίας καταιγίδας', ούσα το πρώτο 
μέρος του. Η άρια περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τις εσωτερικές 
ψυχικές συγκρούσεις, παρομοιάζοντας την ύπαρξη με ένα καράβι μέσα 
στην καταιγίδα, που ψάχνει να βρει ένα απάνεμο λιμάνι να ξαποστάσει, 
έστω και για λίγο.

Νίκος Κυριακού

Antonio Vivaldi (1678-1741): Οι Τέσσερις Εποχές, 4 κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα εγχόρδων                                              56'   
ΜΕΡΗ:
Ι. Άνοιξη (Allegro-Largo-Allegro), Κοντσέρτο αρ.1 σε μι μείζονα, έργο 8, Rv269
ΙΙ. Καλοκαίρι (Allegro non molto - Adagio -Presto), Κοντσέρτο αρ.2 σε σολ ελάσσονα, έργο 8, Rv315 ΙΙΙ. Φθινόπωρο (Allegro - Adagio molto- Allegro), Κοντσέρτο αρ.3 σε φα μείζονα, έργο 8, Rv293 
ΙV. Χειμώνας (Allegro non troppo - Largo - Allegro), Κοντσέρτο αρ.4 σε φα ελάσσονα, έργο 8, Rv297

Οι 'Τέσσερις Εποχές' είναι τα τέσσερα πρώτα από μία σειρά δώδεκα κοντσέρτων που έγραψε ο Βιβάλντι για βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και con�nuo 
(cembalo). Το κάθε κοντσέρτο εκφράζει και μία εποχή του χρόνου, ενώ υπάρχει και ένα σονέτο για το καθένα που ενέπνευσε τον Βιβάλντι για να γράψει τη 
μουσική τους. Το έργο δίνει την ευκαιρία στο βιολί να αναπτύξει όλη τη χαρακτηριστική για τη λαμπρότητά της τεχνική του κορυφαίου συνθέτη και 
αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπημένα έργα όλων των εποχών.
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