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Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Αθηναϊκού Ωδείου, που
διήρκησαν από τις 18 έως και τις 23 Δεκεμβρίου. Η σειρά των εκδηλώσεων περιελάμβανε
παιδικό θέατρο, έκθεση χειροτεχνίας και ζωγραφικής, διαλέξεις, παραμύθια και φυσικά
πολύ μουσική...
Οι προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, τα σχόλια και οι εντυπώσεις θετικές, η
ατμόσφαιρα γιορτινή και όλοι με ενεργοποιημένη την καλύτερη διάθεσή τους ένιωσαν τη
θετική ενέργεια των μικρών και μεγάλων φοιτητών για την ιερή ημέρα της Γεννήσεως του
Θεανθρώπου.
Η προσπάθεια όμως του Ωδείου και των καθηγητών δεν ήταν να είναι ένα διασκεδαστικό
μόνο πενθήμερο εκδηλώσεων, αλλά όλοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και ακροατές, να
φύγουν πλουσιότεροι σε συναισθήματα και γνώσεις.
Έτσι, μέσα από τις παραστάσεις και τις συναυλίες ένα πίδακας πληροφοριών αναύλιζε
μέσα από τα δροσερά παιδικά πρόσωπα, με κυρίαρχα τα στοιχεία των παραδόσεων, των
ηθών και των εθίμων των Χριστουγέννων.
Παράλληλα, εξελίσσονταν μία προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα για τους σκοπούς
του συλλόγου «το Χαμόγελο του Παιδιού». Έτσι, όλοι είχαν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί
μιας προσπάθειας ανάδειξης των βαθύτερων νοημάτων των ημερών αυτών, συμμετέχοντας
εθελοντικά σε μία μακρά αλυσίδα αγάπης, που μας κρατάει γερά δεμένους με όλους τους
συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα με αυτούς που μας έχουν περισσότερο ανάγκη.
«Το νόημα των Χριστουγέννων δεν ταυτίζεται με το τι θα πάρουμε αυτές τις ημέρες, αλλά
με το τι θα δώσουμε…» είπε χαρακτηριστικά η καλλιτεχνική διευθύντρια κα Μαρινάκη Εύη,
στην μεγάλη συναυλία των καθηγητών του Αθηναϊκού Ωδείου που έγινε δύο ημέρες πριν απ’
τα Χριστούγεννα και η κατάμεστη αίθουσα επιβράβευσε με ένα παρατεταμένο
χειροκρότημα.
Τα υψηλά αυτά νοήματα θα πρέπει να είναι στοιχεία της βασικής εκπαίδευσης όλων των
νέων και παράλληλα να τα ξαναθυμόμαστε και εμείς οι γηραιότεροι, ούτως ώστε να μην
ξεφεύγουμε από το αρχέγονο πνεύμα της πραγματικής μας παιδείας.
Τις εκδηλώσεις χαιρέτησαν πολλές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου και της
παιδείας καθώς και εκπρόσωποι τύπου και διαφόρων φορέων.
Παρόν στη μεγάλη καταληκτική συναυλία της 23ης Δεκεμβρίου ήταν μεταξύ άλλων
προσωπικοτήτων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων κος Πάρης Ασανάκης καθώς και ο
Δήμαρχος της Ν. Σμύρνης κος Γιώργος Κουτελάκης (φώτο με την κα. Μαρινάκη) ο οποίος
απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους και την προσπάθεια του Αθηναϊκού Ωδείου.
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Από τη μεριά του, το Αθηναϊκό Ωδείο δια των εκπροσώπων του ευχαρίστησε θερμά όλους
τους συμμετέχοντες στις « Ημέρες Αγάπης» όπως ονόμασε τη σειρά των εκδηλώσεων
αυτών, ιδιαίτερα τους καθηγητές του για την άρτια προετοιμασία όλων των φοιτητών αλλά
και για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις και δεσμεύτηκε για ακόμα καλύτερες,
περισσότερες και ουσιαστικές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις καθώς και για μία υψηλού
επιπέδου καλλιτεχνική παιδεία σε όσους το επιλέξουν για την μόρφωση και τις σπουδές
τους. Οι εκδηλώσεις και άλλες πληροφορίες για το Αθηναϊκό Ωδείο υπάρχουν στην
ηλεκτρονική του σελίδα
www.athinaiko-odeio.gr
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