
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαιρεηιζμός ηοσ Πρύηανη Πανεπιζηήμιοσ Μακεδονίας με αθορμή ηην παροσζίαζη 

ηης όπερας “Η ολσμπιάδα ηφν Λαών” από ηην Φορφδία ηοσ Πειραμαηικού Στολείοσ 

ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας. 

 

Δίλαη ηδηαίηεξε ε ηθαλνπνίεζή καο δηόηη ην Πεηξακαηηθό ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, ην πλεπκαηηθό ηέθλν ηνπ Ηδξύκαηνο καο, κέζσ ηνπ Υνξσδηαθνύ ηνπ πλόινπ, 

ζπκκεηέρεη κε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ παξνπζία ηεο όπεξαο “Ζ νιπκπηάδα ησλ Λαώλ”. 

 Απνηειεί πξαγκαηηθά θξίζηκν εξώηεκα ηεο επνρήο καο ην βάζνο θαη ην εύξνο ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ζεζκώλ θαη ηδεώλ, ρσξίο λα εμαηξείηαη  νύηε απηή ηνπ Οιπκπηζκνύ. Σν 

εξώηεκα δεηά κηα νπζηαζηηθή θαη εύζηνρε απάληεζε ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη μέλε πξνο ην 

θνηλό αίζζεκα όρη κόλν ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη ζπλαηζζάλνληαη ηελ βαξύηηκε θιεξνλνκηά 

ηνπο, αιιά θαη ησλ ιαώλ όινπ ηνπ θόζκνπ. 

 Θα ήηαλ αζεξάπεπηνο ξνκαληηζκόο θαη παξαζεώξεζε ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο 

λα αγλνήζεη θαλείο ηα δεδνκέλα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Σαπηόρξνλα, όκσο, ζα ήηαλ 

αλεκπόιεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξώπνπ αλ επηηξέπακε 

λα ηεζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε θάπνην ρξεκαηηζηήξην πιηθώλ αμηώλ ην πλεύκα ηνπ 

Οιπκπηζκνύ. Σν θαζαξό πξόζσπν ηεο Αξεηήο δελ επηδέρεηαη καθηγηαξίζκαηα κε ην ρξώκα ηνπ 

ρξήκαηνο, Ζ κνλνζήκαληε επηδίσμε ηνπ νηθνλνκηθνύ θέξδνπο δελ έρεη ζέζε θαη όζνη 

επηθαινύληαη ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ην ειιεληθό παξάγγεικα “κέηξνλ άξηζηνλ”. 

 Υαίξνκαη ηδηαίηεξα, επεηδή νη καζεηέο ηνπ Πεηξακαηηθνύ καο ρνιείνπ, καδί κε απηνύο 

ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνύ Γπκλαζίνπ Δπόζκνπ, κέζα από ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, 

εκβαζύλνπλ ζε αλάινγα λνήκαηα. Απνηειεί κηα πξαγκαηηθή δηαπίζησζε όηη ην πξόγξακκα 

“Οιπκπηαθή Παηδεία” ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζην νπνίν εληάζζεηαη ε εθδήισζε, έρεη 

αλαδεηρζεί ζε έλαλ από ηνπο πην δπλακηθνύο κεραληζκνύο όρη κόλν γηα ηελ επηηπρία ησλ 

Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 2004, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηε δηαθύιαμε θαη δηάδνζε ησλ 

πςειώλ απηώλ ηδαληθώλ ζηε λέα γεληά. 

 Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηα ζπγραξεηήξηα κνπ ζε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο απηήο ηεο 

αμηέπαηλεο πξνζπάζεηαο, θπξίσο όκσο ζηηο καζήηξηεο θαη ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη απνηεινύλ 

ηνπο θαιύηεξνπο πξεζβεπηέο ηνπ Οιπκπηαθνύ Πλεύκαηνο θαη ηελ ειπίδα γηα έλαλ θαιύηεξν 

θόζκν. 

 

Γεώξγηνο Σζηόηξαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαιρεηιζμός Εποπηικού Σσμβοσλίοσ 

 

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηεο κπζνινγίαο καο, ζηνλ Αηώλα ηεο Γηθαηνζύλεο δνύζαλ ζηε Γε 

νη Ώξεο, ζπγαηέξεο ηνπ Γία θαη ηεο Θέκηδνο, ε Αίδώο, ε Αζηξαία, ε Δηξήλε, ε Δπλνκία, ε 

Νέκεζε. ηελ επνρή ηνπ ηδήξνπ, όκσο, όηαλ θαηέβεθαλ ζηε Γε ην Έγθιεκα, ην Μίζνο θαη ν 

Πόιεκνο, νη Ώξεο εγθαηέιεηςαλ ηε Γε θαη αλέβεθαλ ζηνλ Οπξαλό. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε, 

ινηπόλ, όηη νη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ειάκβαλαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

Οιπκπηάδσλ απνηεινύζαλ αλάκλεζε ηνπ γεγνλόηνο απηνύ. Μέζα από κηα πνηθηιία αζιεηηθώλ 

αγώλσλ θαιιηηερληθώλ (πνηεηηθώλ, κνπζηθώλ, ρνξεπηηθώλ θ.ι.π.) δηνξγαλώζεσλ θαη 

ζξεζθεπηηθώλ  εθδειώζεσλ ζπληζηνύζαλ κηα επίθιεζε πξνο ην Γία γηα λα ζηέιλεη πάιη ζηε 

Γε ηηο Ώξεο θαη λα επηθξαηήζνπλ ζε απηήλ ε εηξήλε, ε επλνκία, ε δηθαηνζύλε, ε αηδώο θαη νη 

ινηπέο αξεηέο, αμίεο θαη αξρέο. 

  

 

Έθθξαζε ηεο επηζπκίαο απηήο ησλ αλζξώπσλ  απνηεινύζε ε ζύλαςε εθερεηξίαο 

αλάκεζα ζηνπο εκπόιεκνπο  θαη ε πξνζσξηλή, έζησ, επηθξάηεζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο 

ζπκθηιίσζεο αλάκεζα ζηνπο ιανύο. Οη αζιεηηθνί αγώλεο, ηδηαίηεξα, απνηεινύζαλ 

παξαδείγκαηα βίσζεο ησλ αξεηώλ ηεο άκηιιαο, ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο θηιόηεηαο θαη ηεο 

πξνόδνπ, ελώ πξόβαιαλ, ηαπηόρξνλα, πξόηππα ηεο αξκνληθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο, ηεο επγέλεηαο θαη ηνπ θάιινπο ηεο ςπρήο. 

Οη δηνξγαλώζεηο ησλ Οιπκπηάδσλ ζηε ζύγρξνλε  Δπνρή ηνπ ηδήξνπ, όηαλ απνξξένπλ 

από ην πλεύκα απηό θαη δελ επηδηώθεηαη κε απηέο ε εμππεξέηεζε νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ή 

άιισλ ζθνπηκνηήησλ ησλ δηνξγαλσηώλ , όηαλ δελ κεηαβάιινληαη ζε δηεζλή ζηίβν 

ηθαλνπνίεζεο ηεο καηαηνδνμίαο επαγγεικαηηώλ αζιεηώλ γηα ηε δηεθδίθεζε αθόκα κηαο 

δηεζλνύο δηάθξηζεο ή αθόκε, όηαλ δελ ππνβηβάδνληαη ζε απιέο αγσληζηηθέο επηδείμεηο, είλαη 

αλαγθαίεο θαη επηβεβιεκέλεο. 

Σόηε απνηεινύλ ην απνθνξύθσκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, γηαηί κέζα από ηηο 

αζιεηηθέο θαη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο πξνβάιιεη ε αλαγλώξηζε θαη ε απνδνρή δηαρξνληθώλ 

αμηώλ θαη αξρώλ, όπσο ε δηθαηνζύλε, ε εηξήλε, ε ζπκθηιίσζε θαη ε ζπλύπαξμε ησλ ιαώλ ε 

επγεληθή άκηιια θαη ε θαηαμίσζε ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξόνδν 

θαη ηεο επεκεξία. 

Γεκήηξεο Β. Γνπδήξαο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπρνπαηδαγσγηθήο  

   

  
Φαιρεηιζμός ηοσ Διεσθσνηή Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης Δσηικής  

Θεζζαλονίκης 

 

Ζ ζηόρεπζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ κέζα από ην πξόγξακκα “Οιπκπηαθή Παηδεία” λα εκπλεύζεη, 

λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπ καζεηέο ζηε δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξώλ 

θαη θνηλσληθώλ αμηώλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζεβαζκό ζηηο αμίεο ηνπ 

πινπξαιηζκνύ, ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο εηξήλεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο, ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο, βξίζθεη επζεία αληαπόθξηζε ζηε ζύκπξαμε δύν 

ζρνιείσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο : ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνύ γπκλαζίνπ Δπόζκνπ. Σα ζρνιεία απηά 

παξνπζηάδνπλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, ζην ιπθαπγέο ηνπ νιπκπηαθνύ έηνπο 

2004, ζηηο 25 θαη 26 Ηαλνπαξίνπ ηελ όπεξα “Ζ νιπκπηάδα ησλ Λαώλ”. Σν θηιόδνμν απηό 

εγρείξεκα απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ αλζξώπηλσλ θαη πςειώλ ηδεσδώλ έλαληη ηνπ 

πλεύκαηνο εθκεηάιιεπζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ επηθξαηεί γεληθόηεξα ζηελ επνρή 

καο. 

 Δκείο ηαπεηλά κόλν εθδειώλνπκε ηελ ηθαλνπνίεζή καο γηα ηελ αλάιεςε απηήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο θαη εθθξάδνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο θαη ηα ζπγραξεηήξηά πξνο ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο αμηνιόγεζεο απηήο παξάζηαζεο, ηνπ καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο θαηαμησκέλνπο δεκηνπξγνύο 

 

Γηώξγνο Ηζααθίδεο 

 



Το Πειραμαηικό Στολείο ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας                                                                                                          

 

Σν Πεηξακαηηθό ρνιείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηδξύζεθε ην επηέκβξην ηνπ 

2000 σο Γπκλάζην. Από ηελ θεηηλή ρξνληά ιεηηνπξγνύλ ην Γπκλάζην θαη ην Δληαίν Λύθεην 

σο απηόλνκεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Τπάγεηαη ζηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, αιιά ιεηηνπξγεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, κέζσ ηνπ Δπόπηε θαη ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 ηόρνο ηνπ ρνιείνπ είλαη ε παξνρή πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο 

ηνπ. Γνθηκάδνληαη ζύγρξνλνη ηξόπνη δηδαζθαιίαο, ελώ δηνξγαλώλνληαη επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα γηα θαζεγεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ( Μαζεκαηηθνύο, Μνπζηθνύο). Δπίζεο 

παξαθνινπζνύλ καζήκαηα θνηηεηέο θαζεγεηηθώλ ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ 

Μαθεδνλίαο θαη Αξηζηνηειείνπ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ρνιείνπ. Πέξα 

από ηα πξνγξάκκαηα Δληζρπηηθήο θαη Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο θαη ην πξόγξακκα 

Γηαζεκαηηθόηεηαο, ιεηηνπξγνύλ “Οκάδεο Δλδηαθεξόλησλ” (clubs), ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο ηεο πνιύπιεπξεο θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ κηα επξεία γθάκα ζεκάησλ (πνίεζε, αξραηνινγία, ζέαηξν, κνπζηθή, 

θνηλσληθόο πξνβιεκαηηζκόο, ζύγρξνλε θπζηθή, καζεκαηηθνί δηαγσληζκνί θαη άιια). 

 Ζ Οκάδα Μνπζηθήο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο “Υνξσδίαο θαη Οξρήζηξαο” ηνπ 

Πεηξακαηηθνύ, ελόο ζρήκαηνο πνπ κε πεξηζζόηεξα από 40 κέιε, θαηαμηώζεθε πνιύ 

γξήγνξα ζην ρώξν ησλ Μαζεηηθώλ Υνξσδηώλ θεξδίδνληαο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ζηα ηξία 

ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

Διαπολιηιζμικό Γσμνάζιο Εσόζμοσ 

  

Σν Γηαπνιηηηζκηθό Γπκλάζην Δπόζκνπ ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

1999-2000 κε ηξεηο ηάμεηο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. 

 ηόρνο ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνύ ρνιείνπ, εθηόο από ηε δηδαζθαιία ησλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ, είλαη θαη ε πξνώζεζε πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηε γλώκε καο, 

κ` απηό ηνλ ηξόπν νη καζεηέο εθθξάδνπλ ην ηαιέλην πνπ δηαζέηνπλ θαη πξνβάιινπλ ηελ 

πξνζσπηθή πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Οη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ δε 

ζηειεύνληαη αιιά πξνσζνύληαη δεκηνπξγηθά. Γη’ απηό, κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ην 

ακέξηζην ελδηαθέξνλ από κέξνπο ησλ θαζεγεηώλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνγξάκκαηα : 

Θεάηξνπ, Υνξνύ, Υνξσδίαο θαη Οξρήζηξαο, Δξγαζηεξίνπ δσγξαθηθήο, Αζιεηηθώλ 

εθδειώζεσλ, Πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε πόιεηο ηνπ εμσηεξηθνύ, 

Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο, Φξνληηζηεξηαθώλ ηκεκάησλ γιώζζαο αξραξίσλ θαη 

εκηπξνρσξεκέλσλ καζεηώλ. 

 Θεσξνύκε απηνλόεην όηη ν ζθνπόο ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνύ ρνιείνπ, εθηόο από ηε 

δηδαζθαιία ησλ γλσζηώλ αληηθεηκέλσλ, είλαη λα αλαπηύμεη ηελ θαηαλόεζε, ην ζεβαζκό, 

ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε θαη λα δώζεη ίζεο γηα εθπαηδεπηηθή επηηπρία ζ’ όινπο ηνπο 

καζεηέο, αλεμαξηήησο θνπιηνύξαο, ζξεζθείαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο  ηάμεο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μοσζική 

 

Ζ όπεξα “H Οιπκπηάδα ησλ Λαώλ” πξνζεγγίδεη θαη αληαλαθιά πεξηζζόηεξν ην Αξραίν 

Διιεληθό Γξάκα θαη ιηγόηεξν ηελ Δπξσπατθή Όπεξα. 

 Ζ Γνκή θαη ε γιώζζα ηνπ ιηκπξέηνπ ( Αξραία θαη Νενειιεληθή) θαζνξίδνπλ ηε 

Γνκή ηεο ύλζεζεο. 

 αλ ζύλνιν Σξηώλ Πξάμεσλ ιεηηνπξγεί σο έλα είδνο ηειεηνπξγίαο. 

 Υξεζηκνπνηεί ζύγρξνλεο ηερληθέο γηα ηα όξγαλα θαη ηηο θσλέο θαη ειεύζεξε 

αληηκεηώπηζε πεληαηνληθνύ, παλδηαηνληθνύ θαη δσδεθαθζνγγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκό κε επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία Διιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. 

 

Ζ πλζέηεο ηνπ έξγνπ 

Υξύζα Μειηζζάξε 

 

 

Α' Πξάμε 

Οη ιανί εηνηκάδνληαη λα ππνδερηνύλ ηελ λέα Οιπκπηάδα κε κεγάιν ελζνπζηαζκό.     

ύληνκα σζηόζν εγείξεηαη έλαο πξνβιεκαηηζκόο θαζώο δύν αληηθαηηθά ζπλζήκαηα 

αθνύγνληαη.  

 Από ην ζηόκα ηνπ Υνξνύ θαη ηεο Αξεηήο αθνύγεηαη ην Οιπκπηαθό ζύλζεκα: “CITIUS-

ALTIUS-FORTIUS”(Πην Γξήγνξα-Πην Φειά-Πην Γπλαηά), ελώ από ην ζηόκα ηνπ 

άηπξνπ ην: “Πην Πνιιά-Πην Δύθνια-Πην Πξόρεηξα”. ηε ζπλέρεηα, ελώ ν Ρήηνξαο θάλεη 

ιόγν γηα Ηζόηεηα -Ηζνηηκία-Δηξήλε θαη Αιιειεγγύε, ν Υνξόο ηνπ ππελζπκίδεη 

ζπγθεθξηκέλα κειαλά ζεκεία ηεο Ηζηνξίαο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Παξόια απηά ν 

Ρήηνξαο επηκέλεη ζηελ αηζηόδνμε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ Οιπκπηζκό ραξαθηεξίδνληάο 

ηνλ σο Διπίδα θαη Αλαηνιή.  

 Σειηθά ην πξόζσπν ηεο λέαο Οιπκπηάδαο πνπ ελαγσλίσο πξνζκέλνπλ νη ιανί ζα 

είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην Αξραίν Πλεύκα ην Αζάλαην, ηεο Δηξήλεο, ηεο Διπίδαο θαη ηεο 

Αξεηήο ή ζα ηεζεί ζην βσκό ηνπ θέξδνπο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ εθηξνπώλ;  

 



Β' Πξάμε 

   

ηε δεύηεξε ζθελή ηνπ έξγνπ εθδειώλεηαη κηα έληνλε αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ δύν 

πξνζώπσλ ηεο Οιπκπηάδαο. Αξρηθά εκθαλίδεηαη ε Οιπκπηάδα κε ην πξόζσπν ηεο 

Μέδνπζαο πνπ εθθξάδεη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηεο θεξδνζθνπίαο 

θαη ηεο καηαηνδνμίαο. Έρεη Θαπκαζηέο από ηηο δηάθνξεο γσληέο ηνπ θόζκνπ πνπ ηελ 

επεπθεκνύλ θαη δεηνύλ απηόγξαθα. Αθόκα θαη Αζιεηέο ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο νπαδνύο 

ηεο θαη εθθξάδνπλ ην πλεύκα ηεο. Όκσο ν Υνξόο θαη ε Αξεηή δελ έρνπλ πεηζζεί όηη απηή 

είλαη ε πξαγκαηηθή Οιπκπηάδα. Αλαδεηνύλ ην πξαγκαηηθό ηεο πξόζσπν. Δθείλν πνπ 

θέξλεη ηελ Δηξήλε θαη ηε Γηθαηνζύλε.  

 Δθείλν πνπ ώζεζε ζην παξειζόλ θαη πάληα σζεί γηα πξάμεηο εξσηθέο ρσξίο λα δεηά 

ηίπνηε πεξηζζόηεξν παξά ηνλ θόηηλν ηεο Νίθεο λα δξέςεη! Ζ αγσλία ινηπόλ θνξπθώλεηαη 

ζρεηηθά κε ην  πνην πξόζσπν ζα επηθξαηήζεη.  

Πνην  είλαη  ηειηθά  ην αιεζηλό πξόζσπν ηεο Οιπκπηάδαο;  

 

Γ' Πξάμε 

   

Σν απνηέιεζκα έρεη θξηζεί. Ζ αζρήκηα ηεο Μέδνπζαο δελ κπνξεί λα θξπθηεί. Σα νιέζξηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθάιεζε, ηαιαηπσξνύλ ηνπο εξγάηεο όισλα θαη Αξηζηείδε πνπ 

πξνζπαζνύλ λα επαλαθέξνπλ ηελ ηάμε.  

  Ζ Νίθε, παλεγπξηθή, αλήθεη ζην πξαγκαηηθό, ζην γλήζην πξόζσπν ηεο 

Οιπκπηάδαο πνπ δελ είλαη άιιν από εθείλν ηεο Δηξήλεο, ηεο Αδειθνζύλεο ηεο Αξεηήο, 

ησλ πξσηαξρηθώλ ηδαληθώλ ηνπ Οιπκπηζκνύ.  

  Απηή ηελ Οιπκπηάδα πκλνύλ ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ν Υνξόο θαη ε Ηζκήλε ε νπνία 

εθπξνζσπεί ηελ αγλή ςπρή όισλ ησλ παηδηώλ ηνπ θόζκνπ.   

 Ζ Όπεξα:΄΄Ζ Οιπκπηάδα ησλ ιαώλ΄΄, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ θαη κε 

αλαθνξά ζην αξραίν θαη ζύγρξνλν πλεύκα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ απνζθνπεί λα 

κεηαθέξεη έλα λέν κήλπκα.: Ζ Αδειθνζύλε ησλ ιαώλ, ε Δηξήλε, ν Αζιεηηζκόο, ηα 

Αλζξώπηλα Ηδεώδε πξέπεη λα επηθξαηήζνπλ ελάληηα ζην πλεύκα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ θπξηαξρεί. Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλα 

λέν πξόζσπν, πην αλζξώπηλν, πην αγλό θαη σξαίν όπσο ην εθθξάδνπλ νη θσλέο θαη νη 

κνξθέο όισλ ησλ παηδηώλ ηνπ θόζκνπ…….  

 

Μαξία Μειηζζάξε 

Φηιόινγνο-Γισζζνιόγνο 
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