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Μ Ε ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ στρατιά 
της Δ΄ Σταυροφορίας έφτασαν στη Ρωμανία [Τόσο στη 
Δύση όσο και στην Ανατολή εννοούσαν τη γη των Ρωμιών 
και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία] ορισμένοι Φράγκοι ποιη-

τές. Ο τρουβέρος Κονόν ντε Μπετύν (Conon de Béthune), σημαντικός 
Γάλλος ποιητής και συνθέτης, παρέμεινε στην Πόλη μετά την άλωση 
στις 13 Απριλίου του 1204 και υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της αυλής. 
Οι δύο Προβηγκιανοί τροβαδούροι Ραιμπώ ντε Βακέιρας (Raimbaut de 
Vaqueiras) και Ελίας Καϊρέλ (Elias Cairel) συνδέθηκαν με το νεοσύστατο 
βασίλειο της Θεσσαλονίκης στην αυλή του Βονιφάτιου του Μομφερρά. 

Στόχος του βιβλίου αυτού καθώς και του δίσκου ακτίνας που το 
συνοδεύει είναι η ανάδειξη των έργων τόσο του Ραιμπώ όσο και του 
Ελίας που σχετίζονται χρονικά και θεματικά με το βασίλειο της Θεσ-
σαλονίκης, σε μια προσπάθεια προβολής του πολιτιστικού, πολιτικού 
και ιστορικού περιβάλλοντος της Φραγκοκρατίας στην περιοχή μετά 
την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα έργα 
πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου, τα οποία αναδεικνύουν χαρα-
κτηριστικές πτυχές και ιστορικά γεγονότα των πρώτων χρόνων του 
βασιλείου της Θεσσαλονίκης (1204-1208). Γεγονότα, μάλιστα, τα οποία 
διασταυρώνονται και από άλλες πηγές της εποχής.

Η ηχογράφηση της μουσικής των τροβαδούρων έγινε με το ειδι-
κευμένο στην παλαιά μουσική σύνολο Ex Silentio, με το οποίο εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια μελετάμε και αναβιώνουμε μουσική από τον 12ο μέ-
χρι και τον 18ο αιώνα.

Τέλος, η σύνθετη αυτή έρευνα, που διαχέεται στα πεδία της ιστορί-
ας, της φιλολογίας και της ποίησης, της μουσικολογίας και της παλαιο-
γραφίας, αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για ένα ιδιαίτερο εγχείρη-
μα που, παρά την έλειψη πολλών πηγών, επιδιώκει να δώσει μια εικόνα 
της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση της φραγκοκρατού-
μενης Ρωμανίας στα πρώτα χρόνια του 13ου αιώνα.
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Ex Silentio
Φανή Αντωνέλου φωνή / Fanie Antonelou voice

Δημήτρης Κούντουρας φλάουτο με ράμφος & διεύθυνση  
/ Dimitris Kountouras recorder & direction

Θύμιος Ατζακάς ούτι / Thimios Atzakas oud
Ηλέκτρα Μηλιάδου βιέλα / Elektra Miliadou fiddle

Νίκος Βαρελάς κρουστά / Nikos Varelas percussion

1. Ara pot hom conoisser Raimbaut de Vaqueiras [15:49]

2. Helias Cairel, Vida [ 01:24]

3. Pois chai la fuoilla Elias Cairel / Bernart de Ventadorn [07:40]

4. No m’agrad’iverns ni pascors Raimbaut de Vaqueiras [13:44]

5. Planh improvisation on a melody by Raimbaut [02:13]
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