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Θεαηπική παπάζηαζη 
 
 

 

 
 

 

Σελ Κςπιακή 13 Μαπηίος και ώπα 15.00 ηα παηδηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηνπ ζπιιόγνπ,  

κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ  δωρεάν ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «Σαρηούθος» ηοσ Μολιέροσ 

ζηην Παηδηθή - Εθεβηθή θελή ηνπ Γσάλινοσ Μοσζικού Θεάηροσ, Λεωθόρος σγγρού 143, Νέα 

μύρνη. 

 

Πνηνο είλαη όκσο ν Σαξηνύθνο; Έλαο ππνθξηηήο; Έλαο “ςεύηεο κε πεξηθεθαιαία”; Κάπνηνη ζα ηνλ 

πηζηέςνπλ, θάπνηνη όρη. Κάπνηνη ζα ηνλ αγαπήζνπλ, θάπνηνη ζα ηνλ κηζήζνπλ… 

 

- Ταπηούθορ! Τι ςπέποσορ, άπσονηα να ηον πείηε! Όλα θα πάνε μια σαπά, αν ηον αποδεσηείηε! 

- Ψεςηοκαλόρ, τεςηοπιζηόρ, αιζσπόρ, ςποκπιηήρ! 

- Άγιορ είναι, ενάπεηορ! Ππόζεξε ηι θα πειρ! Αςηόρ ηο δπόμο ηον καλό να ζαρ δείξει παζσίζει! 

- Μα εκείνορ απ’ ηο δπόμο αςηό ζςνέσεια ξεζηπαηίζει! 

 

Κη εκείο θνξώληαο θνζηνύκηα όιν εθπιήμεηο, πεδώληαο από θαξέθια ζε θαξέθια, παίδνληαο θξπθηό 

πάλσ ζε έλα ηεξάζηην ηξαπέδη, ηξαγνπδώληαο παξέα κε κνπζηθέο βγαικέλεο από ηα γαιιηθά αιόλ θαη 

ηηο βαζηιηθέο απιέο, ζα θηάζνπκε σο ην ηέινο απηήο ηεο ηζηνξίαο, ειπίδνληαο πσο ε αιήζεηα -όπνηα θη 

αλ είλαη- ζα βξεη γηα άιιε κηα θνξά ην δξόκν ηεο θαη ζα θαλεξσζεί. 

 

Να λοιπόν μια εσκαιρία, να ακούζοσν ηο έργο και ηην καθαρή γλώζζα ηοσ Μολιέροσ οι πιο 

ηολμηροί θεαηές, οι λιγόηερο σποκριηές ηοσ είδοσς μας, ηα παιδιά… Κη αο θξίλνπλ εθείλα, πνπ δε 

θνβνύληαη, πνηνο είλαη αλέληηκνο θαη πνηνο εηιηθξηλήο, ηη είλαη αιήζεηα θαη ηη ςέκα… 

 

Η Δλένη Βλάτοσ ζηε δηαζθεπή θαη ηε ζθελνζεζία, ν Ηλίας Βαμβακούζης ζηελ πξσηόηππε κνπζηθή 

θη έλαο πνιπκειήο ζίαζνο, ζα θάλνπλ έλα αλαηξεπηηθό θσκηθό ηαμίδη γηα λα αθεγεζνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

κπζηήξηνπ θύξηνπ Σαξηνύθνπ, πνπ δελ είλαη απηόο πνπ θαίλεηαη… Να ηε θέξνπλ ζην ζήκεξα, ζηελ 

επνρή καο, κηα επνρή όπνπ ηίπνηα δελ είλαη όπσο θαίλεηαη… 
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Προκειμένοσ να σπάρτει δσναηόηηηα περιζζόηερων κραηήζεων, παρακαλούνηαι οι ζσνάδελθοι να 

δηλώζοσν ζσμμεηοτή, μέτρι και ηη Γεσηέρα 28 Φεβροσαρίοσ (ζτολείο, αριθμός παιδιών και 

ζσνοδών), ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

Θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας 

 

Σιμή ειζιηηρίοσ για ηις/ηοσς ζσνοδούς 8€,  

εθόζον επιθσμούν να παρακολοσθήζοσν ηην παράζηαζη  

 

 

Σο ανηίηιμο ηων ειζιηηρίων θα καηαβληθεί ηην ημέρα ηης παράζηαζης  

με ηην παραλαβή ηων ειζιηηρίων ζηην είζοδο ηοσ θεάηροσ  

 

 

΄Ωρα προζέλεσζης 14.30 – Γιάρκεια παράζηαζης: 70' (τωρίς διάλειμμα) 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ 

 Οι ενήλικοι θεαηές εηζέξρνληαη ζην ζέαηξν θαηόπηλ ππνρξεσηηθήο επίδεημεο θαηά ηελ είζνδν:  

 

 πηζηνπνηεηηθνύ πιήξνπο εκβνιηαζκνύ ή πηζηνπνηεηηθνύ λόζεζεο ζε ηζρύ. 

 

 αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δίπισκα νδήγεζεο ή δηαβαηήξην ή άιιν απνδεηθηηθό ηαπηόηεηαο γηα 

πηζηνπνίεζε ελόο εθ ησλ παξαπάλσ. 

 

 Οι ανήλικοι θεαηές 4 – 17 εηών πξνζθνκίδνπλ δήισζε αξλεηηθνύ απηνδηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ 

self-test ηειεπηαίνπ 24ώξνπ, είηε ελαιιαθηηθά πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο ζε ηζρύ. 

 

 Παιδιά μικρόηερα ηων 4 εηών ρσξίο self-test. 

Σα ζτεηικά πιζηοποιηηικά επιδεικνύονηαι εκησπωμένα ή ηλεκηρονικά. 

  

Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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