
 

ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, 11:30 π.μ. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” 

 

 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής» καλεί τους μικρούς του φίλους, τα 

παιδιά των συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας, να απολαύσουν δωρεάν στο ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” τη θεατρική παράσταση : 

 

ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ 

του Κάρολου Ντίκενς 

Διαρκεια : 100 ' 

Μετάφραση: Φωτεινή Μεγαλούδη 

Απόδοση - Διασκευή: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη 

Ερμηνεύουν: Δ. Πιφέας, Ρ. Χαραλαμπίδης, Τ. Κωστής, Κ. Κάππας, Μ. Αντουλινάκη, Τ. Μελίδου, Κ. 

Μουταφτσής.  

Σκηνικά - κοστούμια: Μ. Φιλίππου.  

Μουσική: Γ. Οικονόμου.  

Φωτισμός: Α. Θέος. 

 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ανεβάζει από την Κυριακή 20 Οκτωβρίου την 

υπερπαραγωγή «ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ» του Καρόλου Ντίκενς σε απόδοση, θεατρική διασκευή και 

σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και έναν 20μελή θίασο εξαιρετικών ηθοποιών, στο 

«ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». 

Το κλασσικό και διαχρονικό έργο του Ντίκενς με το νεαρό Όλιβερ, που έχει εμπνεύσει 

άπειρες κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι σε μία 

υπερπαραγωγή για μικρούς και μεγάλους με την οξυδερκή και φρέσκια σκηνοθετική ματιά της 

Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, πλούσια κοστούμια και σκηνικά από τη Μαρία Φιλίππου, πρωτότυπη 

μουσική του Γιάννη Οικονόμου  και χορογραφίες από τη Χριστίνα Φωτεινάκη. 

Ο Όλιβερ Τουίστ είναι ο ήρωας-σύμβολο που καταφέρνει να διατηρήσει την καλοσύνη 

και την ηθική του μέσα σε ένα ζοφερό και άδικο κόσμο. Ο Ντίκενς, μέσα από αυτό το έργο, 

στηλιτεύει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στην εποχή του στην Αγγλία, όπου η 



ανθρώπινη ζωή έχει μικρή αξία και οι πολλοί ζουν σε απόλυτη φτώχεια, σε μία κοινωνία 

μεγάλων αντιθέσεων. Το έργο είναι επίκαιρο και στις μέρες μας, όπου παιδιά ζουν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας και στερούνται βασικών αναγκών. Ο Ντίκενς καταλήγει με μία νότα ελπίδας 

και αισιοδοξίας, υποστηρίζοντας πως το καλό μπορεί να θριαμβεύσει και πως η αθωότητα, η 

αλήθεια και η αγνότητα, αρετές που ανάγονται στην ουσία της παιδικότητας, μπορούν να 

διασωθούν ακόμα και μέσα σε ένα περιβάλλον ανέχειας και κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

 Δικαίωμα δήλωσης έχουν ΜΟΝΟ οι συνάδελφοι που είναι μέλη του Συλλόγου.   

 Τα δωρεάν εισιτήρια αφορούν αυστηρά παιδιά συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας 

και έναν συνοδό. 

 Ο αριθμός των εισιτηρίων προς διάθεση είναι τριακόσια (300). Για τον λόγο αυτό θα 

τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας υποβολής των κρατήσεων μέχρι να 

συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

«ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος 

Τρένο (γραμμή ΗΣΑΠ): ηλεκτρικός σταθμός Καλλιθέας στάση ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», διαθέτει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες 

(ΑMEΑ) σε όλους τους χώρους του καθώς και θέσεις στάθμευσης ΑMEΑ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:                                                                                                                        

 Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ μέσω της φόρμας κράτησης 

(δείτε παρακάτω σχετική φόρμα).     

 Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.    

 Η παραλαβή απαντητικού  email αποτελεί αποδεικτικό κράτησης και μέχρι τη 

συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των τριακοσίων (300) εισιτηρίων.  

 Έναρξη κρατήσεων (αποστολής email): Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00                                             

Λήξη κρατήσεων (αποστολής email): Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου - ώρα 22:00   

 Η διάθεση των εισιτηρίων στους συναδέλφους θα γίνει ηλεκτρονικά στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.  

 

ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 

https://forms.gle/aoWraHeNFmdBWteB6
https://forms.gle/aoWraHeNFmdBWteB6

