
 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσής µας, στην προσπάθειά του να συµβάλλει στη  
ψυχαγωγία αλλά και την πολιτιστική διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας,  
συνεργάστηκε µε το θέατρο ΠΟΡΤΑ / Μικρή Πόρτα - Παιδική Σκηνή της Ξένιας 
Καλογεροπούλου και προσκαλεί  τους γονείς - µέλη της ΕΣΠΗΤ, µαζί µε τα παιδιά 
τους 

                      Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10.30 

για να ταξιδέψουµε όλοι µαζί,  στην ονειρική παραµυθένια περιπέτεια 
«Ο∆ΥΣΣΕΒΑΧ»  που παρουσιάζει η παιδική σκηνή του θεάτρου ΠΟΡΤΑ 
(Μεσογείων 59, Αθήνα).  

Το έργο  έχει αντλήσει στοιχεία από την Οδύσσεια, τον Σεβάχ τον Θαλασσινό και 
διάφορα γνωστά και άγνωστα παραµύθια. Βασικό του  θέµα είναι η  νοσταλγία για 
την πατρίδα, καθώς και η θέληση και η επιµονή να κατακτάς τους στόχους σου  
µένοντας πιστός σ’ αυτό που πιστεύεις, ξεπερνώντας κινδύνους και πειρασµούς.  
 
Εφτά ηθοποιοί- αφηγητές, αλλάζοντας συνεχώς ρόλους, αναλαµβάνουν να 
επινοήσουν  και να εξιστορήσουν τα πάθη  του Οδυσσεβάχ και των συντρόφων του. 
Σε µια µεγάλη εξέδρα που διαρκώς µεταµορφώνεται βλέπουµε να ξεπηδούν αιφνίδια 
νησιά, καράβια, δέντρα, γοργόνες, τέρατα και ζώα. Ανάµεσα στην εξέδρα και το κοινό 
ένας  παραµυθάς - σαν επόπτης, συγγραφέας – παρεµβαίνει  στην αφήγηση, είτε 
λεκτικά είτε µουσικά, και άλλοτε την προωθεί, άλλοτε γίνεται ο έκπληκτος θεατής 
της. 

Η παράσταση την ηµέρα αυτή θα δοθεί αποκλειστικά για την ΕΣΠΗΤ και θα  είναι  
δωρεάν προσφορά στα µέλη της Ένωσης και τα παιδιά τους. 

∆ηλώστε έγκαιρα τη συµµετοχή σας στη Γραµµατεία της ΕΣΠΗΤ, αναφέροντας 
ταυτόχρονα το συνολικό αριθµό παρουσίας σας (παιδιά & συνοδοί) και πάντως 
όχι αργότερα από την Παρασκευή 3/2/2012. Λόγω του περιορισµένου αριθµού 
θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Για την ΕΣΠΗΤ
 

Παρακαλούµε προκειµένου να αποφευχθεί η όποια χρονική καθυστέρηση στην 
έναρξη της παράστασης αλλά και η πιθανή ταλαιπωρία των παιδιών µας για την 
έγκαιρη προσέλευση και συγκέντρωσή σας (ώρα 10.30 π.µ.) στο χώρο του 
θεάτρου ΠΟΡΤΑ.  

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στη Γραµµατεία της ΕΣΠΗΤ (210 
3636039,  email: espit@otenet.gr) 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
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