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«Γνησίως ίταλίζουσα» μουσική

"Πασχάλης: "Αχ! μωρέ Μανώλη Βάγνερ

στάσου, στάσου, στάσου, στάσου,

θά σού σπάσω τά πλευρά σου

καί θά πείς κι εύχαριστω

Πρωτομάστορας: 'Άϊντε μπρέ Σαμάρη Σπύρο

Σπύρο, Σπύρο, Σπύρο, Σπύρο,

θά σέ γδάρω, θά σέ δείρω

κι ϋστερα θέ νά χτιστω.»

Μέ τούς στίχους αύτούς καί μιά μπαγκέτα, όντί γιά ξίφος, στό

χέρι σατίριζαν στήν Άθηνα'ίκή επιθεώρηση "Ξιφίρ Φαλέρ» τό

1916 τίς ίδεολογικές όντιθέσεις καί διαφορές όνάμεσα στούς

δυό διασημότερους συνθέτες τής εποχής, τόν Μανώλη

Καλομοίρη (Πρωτομάστορας) καί τόν Σπύρο Σαμάρα

(Πασχάλης: ηρωας όπερέτας του), όντιθέσεις πού

χαρακτηριστικά καί σαφέστερα συνοψίζουν τά παρακάτω

όποσπάσματα συνεντεύξεων τους: "ΑΙ διάφοροι

επιθεωρήσεις», λέει ό Μ. Καλομοίρης στήν εφημερίδα

,,'Αθήναι» τής 24ης '10υλίου 1911, «διαφθείρουν τό εθνικόν

μουσικόν α'ίσθημα τού λαού μας (...) 'Εφόσον οΙ μουσουργοί

των επιθεωρήσεων όντί νά τρυγούν τάς διαφόρους όπερέττας

κτλ. δέν όποφασίζουν νά τρυγήσουν καί όλίγον τό κεφάλι των,

ωστε νά βγάλουν κάτι τι σύμφωνον μέ τόν χαρακτήρα τής

έλληνικής εθνικής μουσικής, φοβούμαι πώς εΙς τάς πόλεις

τούλάχιστον, τό δημοτικόν τραγούδι καί τό α'ίσθημα τού

έλληνικού μουσικού χρώματος, θά εξαλειφθεί σχεδόν τελείως,

όντικαθιστώμενον όπό τάς διαφόρους βιενναίας καί Ιταλικάς
όηδίας.» '
,,'0 κ. Σαμάρας», διαβάζουμε στήν 'ίδια εφημερίδα (1.8.1915),
"ύποστηρΙζει δτι ή επιθεώρησις ώφέλησε μάλλον καί όπό

όπόψεως μουσικής. Καί διηγείται δτι πρό τριακονταετίας δταν

(... ) κατήλθεν εξ Εύρώπης εΙς Άθήνας καί μετέβη μίαν

Κυριακήν εΙς τό Φάληρον, δέν ηκουσεν όπό τά χείλη τού

εύθυμούντος λαού η όμανέδες. Σήμερον τό μουσικόν αίσθημα

τού λαού όντεκατέστησεν ή κομψή μουσική των όσμάτων τά

όποία χρησιμοποιούνται εΙς τήν επιθεώρησιν. Είναι καί αύτό

μία πρόοδος ...»
'Ένας πολέμιος λοιπόν τής εθνικής μουσικής (γιατί προφανως

όμανέδες όνομάζει τή δημοτική μουσική, δπως καί σήμερα

όρισμένοι 'Αθηναίοι) ήταν ό Σαμάρας, ενας κοσμοπολίτης

συνθέτης, πού είχε κερδίσει τή διεθνή φήμη καί τή ντόπια

δημοσιότητα καΙ ύπερηφάνεια, γράφοντας μουσική "μελωδική

καί καθαρά διαυγή, γνησίως Ιταλίζουσα» (εφημερίδα <1'Άστυ»,

26.9.1894) σέ μιά εποχή δπου ή όστική τάξη στήν Έλλάδα είχε

κυριολεκτικά πληγεί όπό τή γοητεία τής δυτικής όρμονίας, τής

βιεννέζικης όπερέττας καί τής τετράφωνης ... βυζαντινής
μουσικής!

Ή ζωή καί τό εργο του

Ό Σπϋρος,Φιλίσκος Σαμάρας γεννήθηκε στίς 17 Νοεμβρίου τού

1865 στήν 'Κέρκυρα όπό πατέρα 'Έλληνα καί μητέρα Άγγλίδα

(τό γένος Courtenay). Οί γονείς του όντιλήφθηκαν όπό νωρίς
τό ταλέντο του καί τόν βοήθησανπολύ στίς σπουδές του. Πήρε

τά πρωτα μαθήματα μουσικής στό νησί του μέ τό Σπυρίδωνα

Ξύνδα. Ήταν όκόμη παιδί δταν εχασε τόν πατέρα του καί τό
1877 ήρθε στήν Άθήνα δπου σπούδασε πιάνο καί Θεωρητικά

στό 'Ωδείο Άθηνων μέ τόν 'Ιταλό Enrico Stagapiano, μαθητή
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τού Mercadante.
Στήν περίοδο αύτή της μαθητείας συνέθεσε διάφορα μικρά

εργα γιά πιάνο η φωνητικά σύνολα, μία Συμφωνική Είσαγωγή

«'Απόκρεω 1880» καί μία σονάτα γιά βιολί καί πιάνο. 'Επίσης,

μαζί μέ τόν δάσκαλό του, εγραψε τήν πρώτη του όπερα,

«'Ολάς».

Τό 1882 ό Σαμάρας πηγε γιά άνώτερες σπουδές στό Παρίσι.

Έκεί, ετυχε της προστασίας τού μαρκήσιου de Saint - Hilaire
καί εγινε δεκτός στό «Κονσερβατουάρ» στήν τάξη τού Λεό

Ντελίμπ. "Αν καί σπουδαστής, ό Σαμάρας γνώρισε όμέσως τήν

έπιτυχία, παρουσιάζονταςτά εργα του σέ κύκλους

διανοούμενων όπου τόν είσήγαγε ό μαρκήσιος. Σάν σημαντική

έπιτυχίατου στό Παρίσι, όναφέρεταιή συναυλίαπού εδωσε τό

1885 στό Grand Concert de Trocadero της «Γκιταρότας» του

γιά όρχήστρα. 10 κιθάρες καί 10 μαντολίνα, πού όπέσπασε τό

θερμό θαυμασμό τού Γκουνώ.

Τήν μεγαλύτερη πάντως έπιτυχία γνώρισε ό Σαμάρας στόν

τομέα της όπερας καί στήν πηγή της, τήν Ίταλία. Στίς 16 Μαίου

τού 1886 όνεβόστηκε στό Teatro Carcano τού Μιλάνου ή

«Φλόρα Μιράμπιλις». 'Ο Σαμάρας θεωρήθηκε τότε ενας όπό

τούς μεγαλύτερουςσυνθέτες της έποχης καί ενας πρόδρομος

τού «βερισμού». 'Ο Τύπος τού Μιλάνου περιέγραψε μέ

ένθουσιασμό τό εργο: «νέοι αγνωστοι ηχοι» καί τήν

παράσταση: «τό εξαλλο όπό ένθουσιασμό όκροατήριο κάλεσε

εντεκα φορές τόν περιώνυμο όπό τότε συνθέτη».

'Ο θρίαμβος της «Φλόρα Μιράμπιλις, τού ανοιξε τό δρόμο γιά

τά σημαντικότερα ίταλικά μουσικά κέντρα. Τό 1888 παίχτηκε

στή Ρώμη ή «Μετζέ» (γραμμμένη τό 1883 στό Παρίσι) καί στή

Σκάλα τού Μιλάνου, ή «Σοονέλα». ή πρώτη άποτυχία της

σταδιοδρομίας του (τό εργο σφυρίχτηκε). Τό 1894 άνεβάστηκε

στή Νάπολη ή «Μάρτυς» -πού όπό πολλούς θεωρείται τό

καλύτερό του εργο- μέ πρωτοφανή έπιτυχία. Μέ μέτρια

έπιτυχία παίχτηκε τό 1895 στό Μιλάνο ή όπερα «Furia domata».
Τό 1903 στό Teatro Lirico αύτης της πόλης καί μέ συμμετοχή

δύο Έλλήνων τενόρων, τού Ίωάννου Άποστόλου καί τού

Γεωργίου Χατζηλουκά,παρουσιάστηκεή κωμική όπερα τού

Σαμάρα «'Ιστορία 'Έρωτος».'Τέλος,τό 1905 παίχτηκε στή

Γένοβα ή κωμική όπερα «Mademoiselle de Belle Isle» καί τό

1908 όνεβάστηκε στό θέατρο «Βέρντι» της Φλωρεντίας ή

τελευταία όπερα τού Σαμάρα, ή «Ρέα». Οί δυό αύτές

τελευταίες όπερές του όγαπήθηκαν πολύ καί εξω άπό τήν

Ίταλία (γιά μιά όλόκληρη περίοδο παιζόταν ή «Mademoiselle de

8elle Isle» στή Κωμική 'Όπερα τού Βερολίνου).

Γιά τίς έπιτυχίες τού Σαμάρα πληροφορούσε ό έλληνικός

Τύπος τούς άναγνώστες μέ ύπερήφανα πρωτοσέλιδα αρθρα.

Καί οί 'Έλληνες είχαν έπανηλλημένα τήν εύκαιρία νά

έκδηλώσουν τό θαυμασμό τους σ' αύτόν πρίν τό 1911, όπόταν
ό Σαμάρας έγκαταστάθηκε όριστικά στήν Άθήνα .... γιά νά

σταματήσει όριστικά τήν έπιτυχή διεθνή σταδιοδρομία του.

Στίς 26 Ίανουαρίου 1889 ό Σαμάρας έπισκέφθηκε γιά πρώτη

φορά όπό τό 1877 τήν Κέρκυρα γιά νά διευθύνει παράσταση

της «Φλόρα Μιράμπιλις». Οί συμπατριωτες του τού εκαναν

ύποδοχή έπίσημου έπισκέmη. καλωσορίζοντάς τον μέ πανώ,

ζητωκραυγές καί έπίσημες γιορτές, «τού Δημοτικού

Συμβουλίου ψηφίσαντος πρός τόν σκοπόν αύτόν 11 χιλ. δρχ.»

Στίς 16 'Οκτωβρίου τού 'ίδιου χρόνου διηύθυνε στό Δημοτικό

Θέατρο' Αθηνων 16 παραστάσεις της «Φλόρα Μιράμπιλις», έκ

των όποίων ή πρώτη δόθηκε «παρουσία ε'ίκοσιν έστεμμένων

της Εύρώπης». Στήν 'Αθήνα ήρθε έπίσης ό Σαμάρας τό 1896γιά

νά παραστεί στίς τελετές των πρώτων 'Ολυμπιακων Άγώνων,

τόν ϋμνο των όποίων σέ στίχους Κωστή Παλαμά, ε'ίχε ό 'ίδιος

μελοποιήσει. Στήν έκτέλεση τού ϋμνου στό στάδιο

συμμετείχαν 2 όρχήστρες, 3 στρατιωτικές μπάντες καί 4
χορωδίες συνολικά, 200 περίπου όργανα καί 200 χορωδοί.

Γιά τούς 'Ολυμπιακούς Άγώνες τού 1906 έξάλλου ό Σαμάρας

προσκλήθηκε πάλι στήν 'Αθήνα καί διηύθυνε στό Δημοτικό

Θέατρο παράσταση της όπεράς του «Mademoiselle de Belle
Isle» όπό τόν ίταλικό θίασο Καστελάνο.

Τέλος, στίς 24 Μαίου τού 1911 ό Σαμάρας ήρθε νά διευθύνει

παράσταση της «Ρέας» όπό αλλον ίταλικό θίασο καί

έγκαταστάθηκε όπό τότε όριστικά στήν Άθήνα. Άπό τότε,

έπίσης, ό Σαμάρας έγκατέλειψε τήν όπερα καί στράφηκε στήν

όπερέττα «<Πόλεμος έν Πολέμω». 1914. «Πριγκήπισσα της

Σασώνος», 1915. «Κρητικοπούλα», 1916. Παίχτηκαν στό

Δημοτικό Θέατρο Άθηνων όπό τό θίασο Κονταράτου-'Έλσας

'Ένγκελ.) Έκτός όπό τίς όπερέττες, ό Σαμάρας εγραψε στήν

περίοδο αύτή τά <<'Επινίκια» γιά μεγάλη όρχήστρα καί μικτή

χορωδία, σέ ποίηση Δροσίνη, εργο έμπνευσμένο όπό τούς

Βαλκανικούς Πολέμους, πολλά τραγούδια καί, ήμιτελώς, τήν

όπερα «Τίγρις».

Παρακμή;

Τρείς φαίνεται νά είναι οί λόγοι της στροφης αύτης τού

Σαμάρα στήν όπερέττα, της «παρακμης» του, όπως τήν

χαρακτηρίζουν οί ίστορικοί: Είναι σίγουρο πώς οί κύκλοι τού
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έλαφρού μουσικού θεάτρου τόν ύποδέχτηκαν μέ πολύ

μεγαλύτερη γενναιοδωρία άπ' δ ,τι οί κύκλοι της «σοβαρης»

μουσικης καί πώς κολακεύτηκε άφάνταστα βλέποντας κατ'

έπανάληψη στίς έπιθεωρήσεις νά σατιρίζεται μέ καμάρι δίπλα

στόν Βενιζέλο, τό Γούναρη κλπ. Είναι έπίσης γεγονός πώς

έκτιμούσε πολύ περισσότερο τίς μουσικές ίκανότητες τών

πρώτων: «'Αλλ' έκείνο πού λείπει,» ελεγε ό Σαμάρας σέ

συνέντευξή του στήν έφημερίδα ,.'Αθήναι» της 28ης Ίουλ.

1911, «είναι ή όρχήστρα. Προτιμώ έκείνα τά δύο βιολιά καί τό

πιάνο τών Παναθηναίων, τουλάχιστον αύτά παίζουν σωστά.»

(Τά Παναθήναια» τού 1911 ήταν ή πρώτη άπό 'τίς πολλές

έπιθεωρήσεις δπου παριστάνεται ό Σαμάρας).

Είναι πολύ πιθανό, τέλος, ό Σαμάρας νά πίστεψε πώς ή

όπερέττα είναι τό «δόλωμα» πού θά όδηγήσει τόν 'Έλληνα

στήν καλή 'δυτική μουσική, ενα στάδιο της παιδείας του (κάτι

άντίστοιχο μέ αύτό πού καί σήμερα πρεσβεύουν πολλοί άπό

τούς συνθέτες λαϊκης μουσικης). Στήν 'ίδια συνέντευξη πού

άναφέρουμε πιό πάνω, στήν έρώτηση τού δημοσιογράφου: «Αί

έπιθεωρήσεις βλάπτουν τό μουσικόν α'ίσθημα τού λαού'», ό

Σαμάρας άπαντα: «'ΌχΙ. Θά έπεθύμουν βέβαια νά εβλεπα τόν

όσμον νά δεικνύει τήν αύτήν προθυμίαν πρός τά σοβαρά

έργα. Άλλ' έπί τέλους, έλπίζω καί μάλιστα είμαι βέβαιος, δτι

δταν έπιτύχωμεν ν' άναπτύξωμεν μουσικώς τό κοινόν, θά

δείξει τούτο τήν αύτήν προθυμίαν καί πρός τά σοβαρά εργα».

Ό Σαμάρας πέθανε στήν Άθήνα στίς 25 Μαρτίου τού 1917.
Τιμήθηκε μέ τό ,ψετάλλιο γραμμάτων καί τεχνών».

Τό 1918 εγιναν άποκαλυπτήρια της προτομης του στή μικρή

ατεία μπρός άπό τό Δημοτικό Θέατρο.

Νέα ένορχήστρωση

Ό έκδοτικός οίκος Sonzogno, μέ τόν όποίον έργάστηκε ό

Σαμάρας άπό τό 1886 μέχρι τό τέλος της ζωης του θεωρεί τό

εργο του κατεστραμμένο.

-ό μόνο ύλικό της «Φλόρα Μιραμπιλις», πού παρόλες τίς

οσπάθειές της, μπόρεσε νά βρεί ή Λυρική Σκηνή, είναι τό

αρτίτο γιά τίς φωνές καί πιάνο, τίποτα δμως πού νά δίνει

ύξεις εστω, γιά τήν όρχηστική γραφή τού εργου.

-Ετσι, ή παράσταση της «Φλόρα Μιράμπιλις» άνεβαίνει μέ

ωτότυπη ένορχήστρωση τού μαέστρου Όδυσσέα

ημητριάδη.

Καίτη Ρωμανού

ΠΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Γεννήθηκε στή Νέα ΊωνΙα τό 1938.
Σπούδασε στή Σχολή τού Εθνικού Θεάτρου Τό 1966 δημιουργησε τό

Θέατρο Νέας ΊωνΙας, τό πρώτο λαίκό περιφερειακό θέατρο στήν

Έλλόδα. Τό 1970 άνέβασε τήν "δπερα τού ζητιάνου» τού ΓκαΙυ σέ
διασκευή κα. σκηνοθεσία δική του Τήν ιδια χρονιά παρουσίασε μιά
σύνθεση μέ τόν τίτλο «ΑύτοψΙα» πού παΙχτηκε μόνο Υιό 6 παραστάσεις
Υιατι όπαγορεύτηκε όπό τή δικτατορία.

Τό 1971 μαζί μέ αλλους συνεργάτες δημιούργησε τ6 Άνοιχτό Θέατρο
καΙ παράλληλα έξέδωσε τό όμωνυμο περιοδικό.

Συνεργάστηκε μέ πολλούς θιάσους και μέ τό Κρατικό θέατρο ΒορεΙου

Ελλάδος έπΙ διευθύνσεως Μ'νου Βολανάκ'1
Μέ τήν Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάζεται γιά πρώτη φορά

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

ΓενV1'1θηκε στήν Αθήνα Έκανε σπουδές στην' Αθήνα καί στό Λονδ νο

~xει παρουσιάσει ~ργα του σέ 3 ότομικες έκθέσεις στό Μιλάνο καΙ σέ 2
στήν .Αθήνα καΙ εχει σκηνογραφήσει στά κρατικά καί έλευθερα θέατρα

της Έλλάδος

Στήν Ε.Λ.Σ. σκηνοθέτησε τό 1976 τήν όπερα τού Πέρσελ «ΔΙΔΩ ΚΑΙ

ΑΙΝΕΙΑΣ".
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Σπγρον ΦΙΛΙΣκον ΣΑΜΑΡΑ (1861-1917)

(Μαγική άνθιση)

Παραμύθι σέ τρεϊς πράξεις

Κείμενο τού Φερδινάνδου Φοντάνα

Παγκόσμια ((πρώτη» σέ ένορχήστρωση

ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

SPVROS FILISCOS SAMARAS (1861-1917)

(Flore merνeIlleuse)

Une legende θη trois actes
Texte de Ferdinand Fontana
Premiere mondiaIe dans I'orchestration
dΌdΥsseas Dimitriadis

Μουσική Διεύθυνση

Σκηνοθεσία

Σκηνικά-κοστούμια

Χορογραφίες

Διεύθυνση Χορωδίας

ΔΙΑΝΟΜΗ

Πρίγκηπας Κριστιάνο

ντ' Όρέμπρο

Λύντια Κόρη του

Κόμης ντ' 'Αντελφιόρντ

Βάλντο

ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΓΙΩΡΓον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ

ΝΤΟΡΑΣ ΤΣΑΤΣον-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΑΒΑκογ

ΑΝΔΡΕΑΣΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΖΑΧΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Direction musicale
Mise en scene
Decors et costumes
Choregraphie
Chef des choeurs

DISTRIBUTlON.

Le Prince Christiano
dΌremΒrο

Lydia (sa fille)
Le Comte d'AdeIfiord
Valdo

ODYSSEAS DIMIΤRIADIS

GIORGOS MIHAϊLIDIS

ANΤONIS KYRIACOULIS
ΟΟΑΑ ΤSAΤSOU - SYMEONIDI
FANI ΡΑΙΑΜΙΟΙ

FRANGUISCOS VOUTSINOS
VARVARA GAVACOU
ANDREAS COULOUMBIS
lAHOS TERlAKIS

'Ακόλουθοιτού Βάλντο καί τού πρίγκηπα

ντ' Όρέμπρο, συνοδοί καί φίλες τής

Λύντια, ξυλοκόποι

Μπαλλέτο: τελώνια καί λουλούδια

Σουηδία 150ς αΙώνας

Τό έργο τραγουδιέται'Ιταλικά

Μουσική 'Επιμέλεια

Βοηθός Σκηνοθέτου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣΣΠΙΝΟΥΛΑΣ

Assistant musical MIHALIS FILIPPAKIS
Assistant du metteur
en scene LEFTERIS SPINOULAS
La suite de Valdo et du Prince dΌremΒrο,

dames de compagnie et amies de Lydia,

BQcherons
BaIlet: gnomes et fleurs.

Suede XVeme sciecle

L'opera sera chante en Italien

www.terzakis.com



Β.ΓΚΑΒΑΚΟΥ ΦΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

(Σουηδία. 150ς αΙώνας)

1η πράξη

Σέ αίθουσα τού πύργου τού Όρέμπρο, ό Πρίγκηπας ντ'

Όρέμπρο στενοχωρημένος πού βλέπει τόσα χρόνια χωρίς

όγάπη τήν κόρη του Λύντια, τής άναγγέλει πώς ό Βάλντο (πού

όπό παιδί είχε όναθρέψει καί μορφώσει σά γιό του) έπιστρέφει

όπό τόν πόλεμο καί θά τή ζητήσει σέ γάμο. Ή Λύντια έκφράζει

τήν δρνησή της νά σκλαβωθεί, τραγουδόντας τό γνωστό

τραγούδι "Είμαι ό θεός πού λατρεύουν οί τρελλοί... (δηλ. ό

ερωτας). Ό πατέρας της τήν άποκαλεί "τρελλή .. καί μιλά γιά τό

όνειρο πού συχνά τόν ταράζει: Ό πρώην φίλος καί τωρινός

έχθρός του, κόμης Άντελφιόρ, παίρνει τά λογικά τής Λύντιας

γιά νά έκδικηθεί τό χαμό τού γιού του, πού αύτοκτόνησε

έπειδή ή Λύντια δέν όνταποκρινόταν στήν άγάπη του.

Μπαίνουν φίλες καί συνοδοί τής Λύντιας, οΙ όκόλουθοι τού

Πρίγκηπα καί ό Βάλντο μέ στρατιώτες, πού γίνονται δεκτοί σάν

νικητές. Ό Βάλντο θυμάται τά παιδικά του χρόνια καί

τραγουδά γιά τήν άγάπη του πρός τή Λύντια. Ένώ όλοι

θαυμάζουν, ή Λύντια όπαντά σαρκαστικά μέ τό τραγούδι" Τών

τρελλών ό θεός είμαι έγώ ... Στήν έπιμονή τού Βάλντο, ή

Λύντια, δείχνοντας του τό χιονισμένο τοπίο, τού λέει πώς δν ή

όγάπη εχει δύναμη, δς κάνει τότε τόν κήπο μέχρι αϊιριο ν'

όνθίσει καί τό βράδυ, σάν προμύνημα, νά τής φέρει ενα

όνθισμένο στεφάνι. σι φίλες τής Λύντιας περιγελούν τό

Βάλντο, ένώ όλοι οΙ δντρες προειδοποιούν τή Λύντια πώς τά

νιάτα περνούν καί πώς μπορεί κι αύτή νά βρεθεί κάποτε στή

θέση τού Βάλντο.

Ό πρίγκηπας καί ό Βάλντο όποχαιρετιούνται συγκινημένοι σάν
πατέρας καί γιός. Μέ μιά "ρομάντζα .. , ό Βάλντο τραγουδά τήν

όπογοήτευσή του.

ΗΕρχεται τότε ό κόμης Άλντεφιόρ καί διηγείται γιά τήν
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Ζ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

αύτοκτονΙα τού γιού του τού ΒιλφρΙντο. ΔΙνει στόν Βόλντο tva
κλαρΙ τριανταφυλλιός,πού όπου τ' όγγΙζει φύτρώνουν

λουλούδια. Ένώ όκούγεται ό Έσπερινός, ύπόσχεταιστόν

Βόλντο πώς αCιριo τήν ίδια ωρα ή Λύντια θό εΙναι δική του,

όμως ή δική του καρδιό θό tχει "παγώσει...
Ή Λύντια μέ τΙς φιλες της tpxoVTaI γελόντας καΙ tκπληκτες

πού βλέπουν τό λουλούδια, φωνόζουν: "Θαύμα.. !

2η πράξη

Ξυλοκόποι σταματούν στό ξέφωτο ένός δόσους νό

ξεκουραστούν καΙ τραγουδούν τΙς χαρές τού χειμώνα. 'Όταν

φεύγουν, ξετρυπώνουν όπό παντού τελώνια καΙ χορεύουν.

'Έρχεται ό Βόλντο καΙ ή Λύντια. Ή εΙρωνική της διόθεση

υποχωρεί όταν σιγό σιγό όλα γύρω της όνθΙζουν. ,,"Αν νοιώθεις

μέσα σου τόν tρωτα .. , τής λέει ό Βόλντο, "όλα γύρω σου

όνθΙζουν... Ό tρωτας tχει νικήσει καΙ ή Λύντια ύποτόσσεται

στόν Βόλντο.

'Ακολουθεί χορός όπό λουλούδια,

ΟΙ δυό έρωτευμένοι όνταλόσσουν θερμό έρωτικό λόγια, ένώ

κρυφό, τούς παρακολουθεί ό κόμης ντ' Άντελφιόρ.

Τότε όκούγονται οΙ καμπόνες τού Έσπερινού, "ΤΗρθε ή κρΙσιμη

ωρα .. λέει ό κόμης καΙ ό Βόλντο, σό νό ξυπνά όπό δνειρο,

διώχνει τή Λύντια γελόντας. 'Απαντώντας στΙς παρακλήσεις

της, τής θυμΙζει τό θόνατο τού ΒιλφρΙντο. Συγχρόνως

(τερτσέτο) ό Άντελφιόρ παρακινεί τό Βόλντο νό πόρει

έκδΙκηση γιό τό γιό του.

Μόλις οΙ δύο δντρες όπομακρύνονται, έξαφανΙζονται τό

λουλούδια. Πέφτει χιόνι 'Η Λύντια τραγουδά τή συμφορό της

ένώ ή νύχτα όγριεΟει. Τρομαγμένη ή Λύντια πέφτει στό χιόνι

λυπόθυμη.

Όταν περνά ή θύελλα, όκούγονται όπό μακριό φωνές.

Ψόχνουν γιό τή Λύντια. Τήν βρΙσκει πρώτος ό πατέρας της.

'Όταν ή Λύντια συνέρχεται, μιλά περΙεργα, νομΙζει πώς tχει

δσπρα μαλλιό "ΕΙμαι γριό, τό ξέρω .. , λέει 'Όλοι θρηνούν τή

βαριό συμφορό.

3η πρόξη

Ό κόμης ντ' Άντελφιόρ, tχει μέ όπόγνωση καταλόβει πώς ή

έκδΙκηση τού γιού του όντΙ νό τόν ξαλαφρώσει τού φερε νέα

θλΙψη. 'Όταν βλέπει τό τρελλό βλέμμα τής Λύντιας, υποφέρει

όπό τύψεις. ΕΙναι tτοιμος καΙ τή ζωή του νό δόσει γιό νό πάρει

πΙσω τήν κατόρα.

Πλησιόζει ή Λύντια τραγουδόντας tva θλιμένο τραγούδι, tva
παραμύθι, όπου μιά νέα ζητά, πρΙν πεθόνει, νά φιληθεί μέ τόν

όγαπημένοτης. Μετό, όποκοιμιέται.

Έρχεταιό πρΙγκηπαςμέ πλήθος κόσμου καΙ ζητά όπό τόν κόμη

tλεος. Ό κόμης άπαντά πώς δέν εΙναι στό χέρι του καΙ πώς

όταν πέθανε ό γιός του, tσκαψε τό μνήμα του πλάϊ σέ μιό

τριανταφυλλιό.Τό Μόη όμως ή τριανταφυλλιάδέν δνθισε καΙ

τότε οΙ μόγοι τού εΙπαν πώς θ' άνθΙσει καΙ πώς ό ΒιλφρΙντοθό

βρεί τή γαλήνη, μόνο όταν ή Λύντια νοιώσειτό μαρτύριοτού ν'

άγαπάς χωρΙς ν' άγαπιέσαι.

'Όλοι παρακαλούννό δούν τήν τριανταφυλλιόν' άνθΙζει

ΚοιτόζουνκαΙ βλέπουνμόνο πρόσιναφύλλα στά κλαριότης. Ό

Βόλντο πλησιάζειτραγουδόντας"ήμέρα χωρΙς fΊλιo εΙν' ή ζωή

δΙχως tρωτα. τι κι δν μ' όγαπούν όταν μέσα μου δέν ύπόρχει

όγόπη;.. 'Όταν φωνόζει τή Λύντια, αύτή ξυπνά σόν

άναγεννημένη: "Πώς χτυπά ή καρδιά (...) ΞαναβρΙσκω τή

νιότη ...
Ό τόφος τού ΒιλφρΙντο tχει όλος άνθΙσει. ΟΙ δυό νέοι

όγκαλιόζονται καΙ όλοι τραγουδούν: ,,'Ημέρα χωρΙς fΊλιo εΙν' ή

ζωή δΙχως tρωτα ...
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ΤΑ ΜΠΑΛΛΕΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

(Danza dei fiori)

Λουλούδια:

ΠΕΝΝΥ ΜΕΛΑ

ΡΩΞΑΝΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

ΒΟΥΛΑ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΡΓΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ

ΑΛΙΚΗ ΓιΑΝΝΕΤΑΚΗ

ΡΕΑ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ

ΦΥΛΙΣ ΠΕΤΡΗ

ΡΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ

(ΤΖΕΝΥ ΣΥΡΙΓΟΥ)

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΙΩΝ

(Danza dei Gnomi)

Τελώνια:

ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΙΓΜΙΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΔΑΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΗΣ

ΚΩΠΑΣ ΜΑΡΤιΝΗΣ

θΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ)

Ρ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Β.ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛογ
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