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Σελ Κσρηαθή 1 Γεθεκβρίοσ 2019 θαη ώξα 11.30, ηα παηδηά  ηωλ εθπαηδεσηηθώλ , κειώλ ηοσ 

ζσιιόγοσ , κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ  δωρεάλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «ΟΛΙΒΔΡ 

ΣΟΤΙΣ» ζηο «ΘΔΑΣΡΟΝ» ηοσ Κέληροσ Ποιηηηζκού «Διιεληθός Κόζκος», ζηο Ίδρσκα 

Μείδολος Διιεληζκού Πεηραηώς 254, Σαύρος. 

 

Σν θιαζηθό θαη δηαρξνληθό έξγν ηνπ Νηίθελο κε ηνλ λεαξό Όιηβεξ πνπ έρεη εκπλεύζεη άπεηξεο 

θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ζεαηξηθέο παξαγωγέο, αλεβαίλεη ζην ζεαηξηθό ζαλίδη ζε κία ππεξπαξαγωγή γηα 

όιε ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ νμπδεξθή θαη θξέζθηα ζθελνζεηηθή καηηά ηεο Κωλζηαληίλαο Νηθνιαΐδε, 

πινύζηα θνζηνύκηα θαη ζθεληθά από ηε Μαξία Φηιίππνπ, πξωηόηππε κνπζηθή, ζηίρνπο θαη live 

ηξαγνύδηα ηνπ Γηάλλε Οηθνλόκνπ θαη ρνξνγξαθίεο από ηε Υξηζηίλα Φωηεηλάθε. 

Ο Όιηβεξ Σνπίζη είλαη ν ήξωαο-ζύκβνιν πνπ θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ηελ θαινζύλε θαη ηελ 

αθεξαηόηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κέζα ζε έλα δνθεξό θαη άδηθν θόζκν. Ο Νηίθελο, κέζα από απηό ην 

έξγν, ζηειηηεύεη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ επνρή ηνπ ζηελ Αγγιία, όπνπ ε αλζξώπηλε 

δωή έρεη κηθξή αμία θαη νη πνιινί δνπλ ζε απόιπηε θηώρεηα, ζε κία θνηλωλία κεγάιωλ αληηζέζεωλ. Σν 

έξγν είλαη επίθαηξν θαη ζηηο κέξεο καο, όπνπ παηδηά δνπλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηώρεηαο θαη ζηεξνύληαη 

βαζηθώλ αλαγθώλ. Ο Νηίθελο θαηαιήγεη κε κία λόηα ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο, ππνζηεξίδνληαο πωο ην 

θαιό κπνξεί λα ζξηακβεύζεη θαη πωο ε αζωόηεηα, ε αιήζεηα θαη ε αγλόηεηα, αξεηέο πνπ αλάγνληαη 

ζηελ νπζία ηεο παηδηθόηεηαο, κπνξνύλ λα δηαζωζνύλ αθόκα θαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ αλέρεηαο θαη 

θνηλωληθώλ αληζνηήηωλ. 
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Παραθαιούληαη οη ζσλάδειθοη λα δειώζοσλ ζσκκεηοτή, κέτρη θαη ηελ Κσρηαθή 24 Νοεκβρίοσ 

(ζτοιείο, αρηζκός παηδηώλ θαη ζσλοδώλ), ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

Θα ηερεζεί ζεηρά προηεραηόηεηας 

 

Σηκή εηζηηερίοσ γηα ηης/ηοσς ζσλοδούς 10€ 

 

Σο αληίηηκο ηωλ εηζηηερίωλ ζα θαηαβιεζεί ηελ Πέκπηε 28 Νοεκβρίοσ, ζηοσς/ζηης 

σπεύζσλοσς/ες ελεκέρωζες ηωλ ζτοιείωλ  

 
Παραιαβή εηζηηερίωλ ζηελ είζοδο ηοσ ζεάηροσ  

 
΄Ωρα προζέιεσζες 11.00 – Γηάρθεηα παράζηαζες: 140' 

 

 
       Γηα ην Δ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

     

     Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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