
Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 

Στις 25 Οκτωβρίου 2011 οι μαθητές της  Γ’ Γυμνασίου επισκέφτηκαν την Έκθεση 

του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης: Μαρία Κάλλας Για Πάντα. Μέσα από τη 

δράση αυτή είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη ζωή και την 

προσωπικότητα της Μαρίας Κάλλας, να ανακαλύψουν πτυχές του χαρακτήρα της 

αλλά και το ασύγκριτο ταλέντο της ως σοπράνο, που την ανέδειξε σε μια από τις 

μεγαλύτερες φωνές της όπερας παγκοσμίως. Παράλληλα είχαν την ευχάριστη 

εμπειρία να παρακολουθήσουν απόσπασμα από την πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας 

Θεσσαλονίκης με τη Χορωδία Θεσσαλονίκης  για την προετοιμασία της Όπερας του 

Σαιν – Σανς: ”Σαμψών και Δαλιδά” υπό τη Διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ.  

      

Το όνομα της Μαρίας Κάλλας παραπέμπει σε ένα φαινόμενο της μουσικής, σε μια 

κορυφαία προσωπικότητα που έκανε την Ελλάδα περήφανη σε όλο τον κόσμο στην 

ερμηνεία της όπερας! Στην έκθεση λοιπόν των προσωπικών ενθυμημάτων της 

Μαρίας Κάλλας που επισκεφτήκαμε στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής, είχαμε την 

ευκαιρία να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτήν ανακαλύπτοντας στοιχεία της 

προσωπικότητάς της. Αντικείμενα και φωτογραφικό υλικό από την προσωπική της 

ζωή τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή μας. Αντικρίζοντας από κοντά αυτά τα 

αντικείμενα αλλά και τα κείμενα που τα συνόδευαν, γνωρίσαμε έστω και για λίγο την 

Κάλλας μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Την Κάλλας στα παιδικά της χρόνια,  με 

τον όχι και τόσο ωραίο σωματότυπο και με τα γυαλιά που τόσο μισούσε. Αλλά και 

την Κάλλας με την καλλίγραμμη σιλουέτα και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, με τα 

ρούχα υψηλής ραπτικής, τα ακριβά κοσμήματα, τις τσάντες, τα καπέλα και 

γενικότερα τα αξεσουάρ φημισμένων σχεδιαστών μόδας και αυτό που νιώσαμε ήταν 

σίγουρα μια αίσθηση δέους και θαυμασμού! Δυστυχώς, το παραμύθι αυτής της 

μεγάλης Καλλιτέχνιδας δεν είχε καλό τέλος. Παρά τον κόσμο ο οποίος την 

περιτριγύριζε συνεχώς, η ίδια πέθανε μόνη της, βασανισμένη από την αρρώστια και 

την κατάθλιψή της σ' ένα διαμέρισμα στο Παρίσι...  Η Κάλλας μέχρι και σήμερα 

υμνείται και γίνεται αντικείμενο θαυμασμού παγκοσμίως! 

                                                                                                       Χαρά Στουγιάννη, Γ2 



    

Μαρία Κάλλας, μια γυναίκα, μια εποχή, ένας σταθμός στην πορεία της όπερας! Κάτι 

μακρινό στα ακούσματά μου αλλά τόσο οικείο καμιά φορά. Το τεράστιο ταλέντο της, 

η διαπεραστικότητα και η ποιότητα της φωνής της με κάνει να ανατριχιάζω ... Με 

κάνει να νιώθω περήφανη που ακόμα ένα αστέρι έχει την ίδια καταγωγή μ'  εμένα. 

Μου δίνει τη σιγουριά, τη δύναμη, το πάθος να συνεχίζω να προσπαθώ για να φτάσω 

εκεί που θέλω, να ατενίζω τη θέα των κόπων μου από ψηλά, ανακουφισμένη 

επιτέλους ... Μου θυμίζει ότι τίποτα σε αυτό τον κόσμο δεν μένει ανεκπλήρωτο, ότι 

όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται, εάν παλέψουμε γι αυτά. Με κάνει περήφανη ως 

κορίτσι που μια γυναίκα κατάφερε να μαγέψει και τον πιο δύσπιστο, παρά την 

κοινωνική ανισότητα που επικρατούσε αλλά και συνεχίζει να επικρατεί. Με κάνει να 

την θαυμάζω και αυτό για μένα είναι το σπουδαιότερο! 

                                                                                                    Μαρία Χατζηκαλλία, Γ2 

     

     



Παρακολουθώντας την πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της 

Χορωδίας Θεσσαλονίκης, στην όπερα του Σαιν – Σανς: ”Σαμψών και Δαλιδά”  – 

Διεύθυνση: Αλέξανδρος Μυράτ 

 

 

«…πρόκειται για ένα τρίπρακτο έργο που βασίζεται στην ομώνυμη βιβλική ιστορία. 

Πρωταγωνιστής είναι ο Σαμψών, ο τελευταίος Εβραίος Κριτής, που είναι 

ερωτευμένος με τη Φιλισταία Δαλιδά και πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σ΄ αυτήν και το 

λαό του. Η γαλλική αυτή όπερα επέδρασε θετικά επάνω μου: σε αντίθεση με πολλούς 

λάτρεψα τη δεύτερη πράξη αντί της τρίτης, αφού περιείχε τη διάσημη άρια Mon cœur 

s' ouvre à ta voix, η σκηνική δράση ήταν περιορισμένη και επικεντρώνονταν στους 

δυο πρωταγωνιστές. Θεώρησα τους ερμηνευτές εξαιρετικούς και ιδιαιτέρως αυτούς 

που εκτελούσαν το ρόλο της Δαλιδά και του Φιλισταίου Αρχιερέα. Τα σκηνικά ήταν 

καταπληκτικά και η ορχήστρα μαζί με τη Χορωδία και τους Σολίστ δομούσε ένα 

δυναμικό σύνολο. Άλλο ένα θετικό στοιχείο που προέκυψε από μια σύντομη ματια 

στο πρόγραμμα ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν νεαρής 

ηλικίας. Τέλος (άλλο ένα παράδοξο), προσωπικά μου άρεσε ιδιαίτερα ο χαρακτήρας 

της Δαλιδά  με την πλεκτάνη της και τις υπόγειες κινήσεις της, μια γυναίκα που κινεί 

γη και ουρανό για να πετύχει το σκοπό της » 

 

Θοδωρής Μπεχλιβάνης, Γ2 

 



Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

 

 


