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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου μας 

info@syllogosperiklis.gr 
 
 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 11:30 π.μ. 

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ 
 

 
 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής» καλεί τους μικρούς του φίλους, τα παιδιά 
των συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας, να απολαύσουν δωρεάν στο ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ τη 
θεατρική παράσταση : 

Η Παναγία των Παρισίων 
του Βίκτωρος  Ουγκώ  

Διαρκεια : 90 '  
Σκηνοθεσία - Χορογραφίες: Σ. Σπυράτου  

Ερμηνεύουν: Δ. Πιατάς, Ν. Κοντογεώργη, Θ. Κατσαφάδος, Γ. Συμεωνίδης 

 Σκηνικά - κοστούμια: Μ. Παντελιδάκης 

Μουσική: Ν. Κυπουργός 

 
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 

Ώρα: 11.30 π.μ. (προσέλευση 30΄νωρίτερα) 
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ (Βουκουρεστίου 5, Αθήνα τηλ.:210 8831068) 

«Η Παναγία των Παρισίων» μιλά για τη διαφορετικότητα και τις κοινωνικές διακρίσεις, για 

το πολυσυζητημένο σύγχρονο bullying, που το βρίσκουμε ίδιο με το σημερινό τον καιρό του 

μεσαίωνα, για τον αγνό, ανιδιοτελή έρωτα, που φτάνει ως την απόλυτη προσφορά και αγάπη, για 

τον αυταρχισμό και τις αυθαιρεσίες της εξουσίας που συνθλίβουν ή χειραγωγούν ύπουλα τον απλό 

άνθρωπο. Ένα βαθιά ανθρώπινο ποίημα που θα μας ταξιδέψει στις ιστορίες του αγαθού 

Κουασιμόδου και της πανέμορφης Εσμεράλδας, γεμάτες από μαγεία και χιούμορ, αλήθεια και 

http://www.syllogosperiklis.gr/
http://www.syllogosperiklis.gr/


παραμύθι, δράση και τραγούδια, δάκρυ και χαρά. 

Με σεβασμό στην ουσία και το κλίμα του κλασικού αφηγήματος, που προσαρμόζεται όμως 

στις σημερινές γλωσσικές και αισθητικές αντιλήψεις και συνθήκες, ώστε τα παιδιά κάθε ηλικίας να 

το παρακολουθούν με άνεση και ενδιαφέρον, αλλά και να αντλούν χρήσιμα ηθικά διδάγματα, 

ευεργετικά για τις ψυχές τους. Μια παράσταση για όλη την οικογένεια βασισμένη σ' ένα διαμάντι 

του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. 

 

Τα δωρεάν εισιτήρια αφορούν αυστηρά σε τέκνα συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας και έναν 

συνοδό. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:     

                                                                                                                                                                             

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δείτε 

παρακάτω σχετική φόρμα). 

Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.                                                                                                         

Η αποστολή  email αποτελεί έγκυρη και έγκαιρη κράτηση.                                                                            

Έναρξη κρατήσεων (αποστολής email): Δευτέρα 14 Ιανουαρίου                                                           

Λήξη κρατήσεων (αποστολής email): Παρασκευή 18 Ιανουαρίου         

Η διάθεση των εισιτηρίων στους συναδέλφους θα γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. στα σχολεία ευθύνης 
τους με ονομαστική κατάσταση. 

 
 

Φόρμα κράτησης θέσης 
 
https://docs.google.com/forms/d/1MIntvARV5LR6FVJbAZsSCF3DfQ_ulLAqWJTXMZWjoj8 
 
 
 

Πληροφορίες : Νικήτας Τσιρίγος 6974099815 
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