
 

 

ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΠΕΡΑ «ΑΜΨΩΝ ΚΑΙ ΔΑΛΙΔΑ » 

του Θοδωρή Μπεχλιβάνη 

Σηηο 4 Ννεκβξίνπ ηνπ 2011 έιαβε ρώξα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο κηα εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλζέηε Σαηλ-Σαλο, «Σακςώλ θαη Δαιηδά». Η εξκελείεο ήηαλ εμαηξεηηθέο θαη 

ππήξρε ζπκκεηνρή θαιιηηερλώλ από πνιιέο ρώξεο. Η ππόζεζε, πεξηιεπηηθά, έρεη σο εμήο: 

Ο ιαόο ησλ Εβξαίσλ είλαη ππνδνπισκέλνο ζηνπο Φηιηζηαίνπο. Ο ξόινο ηνπ Σακςώλ σο 

ηειεπηαίνπ θξηηή είλαη λα νδεγήζεη ην ιαό ηνπ ζε εμέγεξζε θαη ειεπζεξία. Απηό ην επηηπγράλεη 

ζηελ αξρή κόλν, αιιά αξγόηεξα ππνθύπηεη ζηηο ράξεο ηεο Δαιηδά (ε νπνία είλαη Φηιηζηαία) κε 

ηελ νπνία είλαη εξσηεπκέλνο. Με κία άξηα θαη αθόηνπ ε Δαιηδά έρεη πξνζθαιέζεη ηνλ θξηηή 

ζηελ έπαπιή ηεο, ε πξώηε πξάμε ηειεηώλεη. 

Σηε δεύηεξε πξάμε, ν Σακςώλ ππνθύπηεη ζηνλ πεηξαζκό λα ηελ επηζθεθζεί. Πξνηνύ θηάζεη 

όκσο ζηελ έπαπιή ηεο, ε Δαιηδά έρεη κηα κηθξή ζπδήηεζε κε ηνλ Αξρηεξέα ησλ Φηιηζηαίσλ: ην 

ζρέδην ηεο εθδηθεηηθήο Φηιηζηαίαο είλαη λα απνζπάζεη από ηνλ «αγαπεκέλν» ηεο ην κπζηηθό ηεο 

δύλακήο ηνπ. Όηαλ αξγόηεξα ν Σακςώλ θηάλεη θαη ν Αξρηεξέαο έρεη θύγεη, ε Δαιηδά ηνλ γεκίδεη 

κε ηύςεηο επεηδή αθόκα δελ ηεο έρεη απνθαιύςεη ηελ πεγή ηεο δύλακήο ηνπ (πνπ είλαη ηα καιιηά 

ηνπ). Ο Σακςώλ γηα άιιε κηα θνξά ππνθύπηεη ζηνλ πεηξαζκό θαη ηεο θαλεξώλεη ην κπζηηθό – 

ακέζσο εθείλε θσλάδεη ζηξαηηώηεο πνπ ηνλ ζπιιακβάλνπλ, ηνπ ζηεξνύλ ηε δύλακή ηνπ θαη ηνλ 

ηπθιώλνπλ. Εδώ ε απιαία θιείλεη γηα άιιε κηα θνξά θαη ε δεύηεξε πξάμε θηάλεη ζην ηέινο ηεο. 

Η ηξίηε πξάμε αξρίδεη ζιηβεξά: ν ηπθισκέλνο Σακςώλ ζξελεί θαη δέρεηαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

θπιαθηζκέλσλ Εβξαίσλ, πνπ ηνλ είραλ εκπηζηεπηεί. Αξγόηεξα, όινη νη Φηιηζηαίνη 

ζπλσζηίδνληαη ζην λαό ηνπ ζενύ ηνπο, ζθνηώλνπλ ηνπο Εβξαίνπο θαη ινηδνξνύλ ηνλ θξηηή. 

Απηόο, κέζα ζηηο ηύςεηο ηνπο, επηθαιείηαη ην ζεό ηνπ ζε κηα ζηηγκή δηαύγεηαο, αλαθηά ηηο 

δπλάκεηο ηνπ θαη γθξεκίδεη ην λαό, πιαθώλνληαο Φηιηζηαίνπο, ελαπνκείλαληεο Εβξαίνπο θαη 

ηνλ εαπηό ηνπ, πεζαίλνληαο ζαλ κάξηπξαο.  

Όπσο αλέθεξα θαη πξηλ, νη εξκελείεο ήηαλ ηδηαίηεξα θαιέο. Χνξσδία, Οξρήζηξα θαη Σνιίζη 

δηαηεξνύζαλ κία ηέιεηα ηζνξξνπία θαη έλαλ αθξηβή ζπγρξνληζκό. Πξνζσπηθά έκεηλα 

εληππσζηαζκέλνο, εθηηκώληαο ηελ πνηόηεηα ηεο παξάζηαζεο ηόζν θαη σο έξγνπ δηαρξνληθά 

όζν θαη σο εθηέιεζεο εθείλε ηε ζηηγκή. Γεληθά, πηζηεύσ όηη ήηαλ κία εθδήισζε ηνπ Μ.Μ.Θ 

πνπ άμηδε ηνλ θόπν θαη ηα ρξήκαηα (15
 
επξώ καζεηηθό/θνηηεηηθό εηζηηήξην θαη 20 επξώ 

εηζηηήξην γηα ηνλ εμώζηε). Έπαηδαλ νη εμήο: 

Hadar Halevy (Δαλιδά) 

German Villar (Σαμψών) 

Άθεο Λαινύζεο (Αρχιερζασ) 

Τη μουςική διεφθυνςη είχε ο Αιέμαλδξνο Μπξάη, τη ςκηνοθεςία ανζλαβε ο Michal 

Znaniecki, τη ςκηνογραφία ο Αζαλάζηνο Κνιαιάο, τη χορογραφία η Aline Nari και την 

προετοιμαςία η Μαίξε Κσλζηαληηλίδνπ. 


