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ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΕ 

ΑΘΗΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
 

 Εδώ και αρκετά χρόνια, η ΟΛΜΕ προσφέρει παιδικές θεατρικές παραστάσεις 

για τα παιδιά των συναδέλφων. Στα πλαίσια αυτής της εορταστικής προσφοράς 

εφέτος τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξής παραστάσεις:  

 

 Για τα παιδιά των συναδέλφων από τις ΕΛΜΕ του Λεκανοπεδίου 

Αττικής:  

την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 

(Λεωφόρος Συγγρού 143, τηλ. 210 9315600) τη θεατρική παράσταση:  

 «Σέρλοκ Χόλμς – Ένα μυστήριο με Νόημα» 

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Ντίνα Σταματοπούλου  

Πρωτότυπη μουσική: Κωστής Μαραβέγιας 

 Την παράσταση συνθέτουν πρωτοπόρες θεατρικές τεχνικές μιμικής και 

αυτοσχεδιασμού, σωματικού θεάτρου και θεάτρου σιλουετών, ηλεκτρονικά ηχητικά 

τοπία και ζωντανή μουσική (πιάνο, κρουστά, ζίθερ, ακορντεόν, βιολί, κιθάρες, ούτι, 

φλάουτο, σαξόφωνο) ενταγμένη στη δράση, εναέρια ακροβατικά, πολυφωνικές 

συνθέσεις και μαριονέτες μεγάλης κλίμακας που απογειώνουν τη φαντασία! 

 

 Για τα παιδιά των συναδέλφων από την ΕΛΜΕ Σερρών:  

Την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 στις 11.30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11.00 

π.μ.) στο Δημοτικό Θέατρο «Αστέρια» στις Σέρρες (Περιστέρη Κωστόπουλου 4), 

τη θεατρική παράσταση:  

«Τα ψηλά βουνά» 

του Ζαχαρία Παπαντωνίου 

Το πρώτο αναγνωστικό, που γράφτηκε στην εν χρήσει γλώσσα των 

Νεοελλήνων, τη δημοτική αποτελεί ένα από τα καλύτερα έργα της νεοελληνικής 

λογοτεχνικής μας παράδοσης, που κρύβει στις σελίδες του την απελευθερωμένη 

νοσταλγία των παιδιών και μνήμες της ανοιχτής φύσης απ’ όπου προέρχεται. 
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 Για τα παιδιά των συναδέλφων από τις ΕΛΜΕ Ανατ. Μακεδονίας και 

Θράκης: 

Την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017 στις 11.30 π.μ. (ώρα προσέλευσης 11.00 

π.μ.) στην Κομοτηνή, στο Πολιτιστικό Κύτταρο, πρώην ΡΕΞ, (Αυτοκρ. 

Θεοδοσίου 7-9), τη θεατρική παράσταση: 

«Το γαϊτανάκι» 

της Ζωρζ Σαρρή 

με το ομώνυμο τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη 

Ένα έργο που δίνει μηνύματα στα παιδιά για έναν κόσμο καλύτερο, με ειρήνη, 

δικαιοσύνη, ελπίδα και αγάπη για όλους, φωτίζοντας ξανά τα πρόσωπά τους με 

χαμόγελα! 

 

Οι προσκλήσεις (κάθε πρόσκληση ισχύει για 1 παιδί) έχουν διατεθεί στις 

αντίστοιχες ΕΛΜΕ από τις οποίες οι συνάδελφοι μπορούν να τις προμηθευτούν.  

 

 

 


