
 

 

 
 

Διευθυντές / Διευθύντριες 

Σχολείων Μέσης, Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 

 

Το θέατρο ΑντίΛογος σε συνεργασία με την ΟΕΛΜΕΚ, παρουσιάζουν τα 
έργα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ, των Κώστα Γάκη και Βασίλη Μαυρογεωργίου, και «ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ», σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία 

της Αλεξίας Παπαλαζάρου.  

 
Πληροφορίες για τα έργα: 

 

α) ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ 

Πρόκειται για αλληγορικές ιστορίες, που μεταφέρουν απλά, τρυφερά 

εξοργιστικά τη βαρβαρότητα του πολέμου μέσα από τα μάτια των πιο 
ανυπεράσπιστων και αθώων θυμάτων του. Το έργο αφορά τέσσερα 

λιοντάρια, στο ζωολογικό κήπο της Βαγδάτης και τις περιπέτειές τους, 

όταν, κατά τη διάρκεια αμερικανικών βομβαρδισμών της πόλης, τα 

κλουβιά τους διαλύονται και αυτά βρίσκουν αναπάντεχα την ελευθερία 
τους. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το κόμικ “Pride of Baghdad”.   

 

β) ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ 

Πρόκειται για αληθινές ιστορίες - μαρτυρίες παιδιών από τη Γάζα. Οι 
μονόλογοι του έργου προέκυψαν με πρωτοβουλία του ASHTAR Theatre 

της Παλαιστίνης, από τον Νοέμβριο 2009 μέχρι και τον Απρίλη 2010, 

όταν μαθητές δεκατριών ως δεκαεπτά ετών στη Γάζα, με τη βοήθεια 

ενός θεατροπαιδαγωγού και ενός ψυχολόγου, επεξεργάστηκαν και 

κατέγραψαν σε μορφή μονολόγων τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις 
ελπίδες, τα όνειρα και τους φόβους τους, κατά τη διάρκεια και μετά την 

εισβολή και τον πόλεμο του Δεκεμβρίου 2008 – Ιανουαρίου 2009. Η 

προσέγγιση έγινε με τη βοήθεια τεχνικών του θεάτρου, της 

δραματοθεραπείας και της αφήγησης παραμυθιών. Πρόκειται για μια 
κραυγή αγωνίας κατά του πολέμου. Για την σκληρή πραγματικότητα 

που βιώνουν καθημερινά τα παιδιά στην Παλαιστίνη για τα αυτονόητα: 

να πάνε στο σχολείο, να εξασφαλίσουν τροφή και νερό, να έχουν την 

αγκαλιά της μάνας και του πατέρα τους, να ξημερώσει γι’ αυτά η 
επόμενη μέρα. 

 

 

 



 

 

 
Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 16 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή 

στις 7.30-8.30μ.μ. (ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ) και 8.30-9.30μ.μ. (ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 

ΓΑΖΑΣ) στη θεατρική σκηνή Flea Theatre, στην οδό Γιάννη Κορομία 2, 

Καϊμακλί στη Λευκωσία. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος 
(εβδομήντα για κάθε παράσταση). Για προκρατήσεις θέσεων 

απευθύνεστε στα Γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ, στο τηλ. 22-378480. Θα 

τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ο  Πρόεδρος      Ο  Γεν.  Γραμματέας 

Γιάννος Σωκράτους     Κώστας  Χατζησάββας 
Λευκωσία,   6   Μαρτίου 2018 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
Αρ. πρωτ. 103-103.2018 

 

Τ.Θ. 28917,   2084   ΑΚΡΟΠΟΛΗ,   ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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