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Σελ Παραζθεσή 17 Ιαλοσαρίοσ 2019 θαη ώρα 20.00, νη εθπαηδεπηηθνί , κέιε ηνπ 

ζπιιόγνπ, κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «ΚΙ ΑΠΟ 

ΜΤΡΝΗ… ΑΛΟΝΙΚΗ» ζηο «ΘΕΑΣΡΟΝ» ηοσ Κέληροσ Ποιηηηζκού «Ειιεληθός 

Κόζκος», ζηο Ίδρσκα Μείδολος Ειιεληζκού, Πεηραηώς 254, Σαύρος. 

 

Ζ αξρόληηζζα ηεο κύξλεο Φηιηώ Μπαιηαηδή θαη ηα παηδηά ηεο θαηαθέξλνπλ λα επηδήζνπλ 

ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη κεηά από κεγάιεο πεξηπέηεηεο θαηαιήγνπλ ζηε 

Μαθεδνλία. Ζ αινλίθε γίλεηαη ε παηξίδα ηωλ πξνζθύγωλ. Μηα πνιππνιηηηζκηθή πόιε κε 

ληόπηνπο, πξόζθπγεο, Πόληηνπο θαη Δβξαίνπο πνπ δνπλ αξκνληθά παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο. Σν 

έξγν παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο νηθνγέλεηαο θαη πνιιώλ λέωλ ραξαθηήξωλ ηελ πεξίνδν από 

ηελ αληαιιαγή ηωλ πιεζπζκώλ κέρξη ηελ αξρή ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ αλέιημε ηωλ 

πξνζθύγωλ από ηελ απόιπηε θηώρεηα ζε κηα θαηλνύξηα αμηνπξεπή δωή, ε πξνζπάζεηά ηνπο λα 

γίλνπλ έλα κε η’ αδέιθηα ηνπο ζηελ Διιάδα, ε άλνδνο θαη ε πηώζε ηεο αθκάδνπζαο Δβξαϊθήο 

θνηλόηεηαο, δίλνληαη αλάγιπθα κέζα από ηνπο ραξαθηήξεο. Σν έξγν είλαη κηα κεγάιε 

λωπνγξαθία ηεο επνρήο κε θόλην ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε κέζα από πξνζωπηθέο ηζηνξίεο θαη 

κε ηε κνπζηθή ηεο επνρήο από ηα ζεθαξαδίηηθα, κέρξη ηα ξεκπέηηθα θαη ηνλ Αηηίθ, λα 

αλαδεηθλύνπλ ηηο αηζζεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αληηζέζεηο αλάκεζα ζε ληόπηνπο θαη πξόζθπγεο. 

 

 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:e-mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:e-mail:%20takisroumpis@yahoo.gr
http://www.theatron254.gr/index.php?pid=4&eid=204
http://www.theatron254.gr/index.php?pid=4&eid=204


Πρωηαγωληζηούλ: 
 

Μηκή Νηελίζε, Αιέμαλδξνο Αληωλόπνπινο, Γηώξγνο Αξκέλεο, Νηθνιέηηα Βιαβηαλνύ, 

Καηεξίλα Γεξνληθνινύ, Μαξία Δγγιεδάθε, Λεπηέξεο Διεπζεξίνπ, Γεκήηξεο Μαθαιηάο, 

Μηράιεο Μεηξνύζεο, Κωλζηαληίλα Μηραήι, Νίθε Παιιεθαξάθε, Όιγα Πνιίηνπ, Γήκεηξα 

ηγάια, Αλαζηαζία θνπειίηε, Γηάλλεο Σζηκηηζέιεο, Αληηγόλε Ψπρξάκε. 

 

 

Παραθαιούληαη οη ζσλάδειθοη λα δειώζοσλ ζσκκεηοτή, κέτρη θαη ηελ Παραζθεσή 10 

Ιαλοσαρίοσ, ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr  

 

Θα ηερεζεί ζεηρά προηεραηόηεηας 

 
Σο αληίηηκο ηωλ εηζηηερίωλ ζα θαηαβιεζεί ηε Δεσηέρα 13 Ιαλοσαρίοσ, ζηοσς/ζηης 

σπεύζσλοσς/ες ελεκέρωζες ηωλ ζτοιείωλ 

 
Δηάρθεηα παράζηαζες: 3 ώρες θαη 20 ιεπηά 

 
Σηκή εηζηηερίοσ  15€ 

 
Παραιαβή εηζηηερίωλ ζηελ είζοδο ηοσ ζεάηροσ  

 
Ώρα προζέιεσζες 19 .30 

 

 

 

        Γηα ην Γ.. 

 

 

 

   Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Διηζάβεη ππξηδάθε 
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