ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ και ηο Κένηπο Πολιηιζμού Π.Κ.Μ.
βξίζθνληαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο παξνπζηάζνπλ ηηο

Οη «Βπαδιέρ Θεάηπος» μεθίλεζαλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016 θαη απεπζύλνληαη ζε όιν
ην ζεαηξόθηιν θνηλό ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξόθεηηαη γηα κηα
ζεηξά ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ, από αμηόινγνπο ζηάζνπο θαη επηιεγκέλα έξγα, πνπ
ζα παξνπζηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δύν ή ηξεηο παξαζηάζεηο ην κήλα,
ζε ζεαηξηθέο ζθελέο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, με ελεύθεπη πάνηα
είζοδο για ηο κοινό.
Οη «Βπαδιέρ Θεάηπος» ζπλερίδνληαη επηηπρώο κε ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε
«Άδεια Πιάτα»
ζε θείκελα θαη ζθελνζεζία ηνπ Βαζίιε Σζηθάξα
από ηελ Θεαηξηθή Οκάδα «Άξαηνο»
Σεηάπηη 22 Ιοςνίος 2016 θαη ώξα 21:00
ζην Κινημαηοθέαηπο «Αλέξανδπορ» (Δζληθήο Ακύλεο 1)
***
Αληί εηζηηεξίνπ ζπλδξάκνπκε κε θνππόληα ησλ 5, 10, 15 € θαη βνεζάκε
ΝΑ ΜΔΙΝΔΙ ΑΝΟΙΥΣΟ Ο ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΝΓΡΟΜΟΤ
DOWN ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ!!!
***
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Λίγα λόγια για ηο έπγο:
Ο Γεκήηξεο ή γηα ηνπο θίινπο ηνπ, ν Μήηζνο, είλαη ηδηνθηήηεο ηαβέξλαο, πνπ βξίζθεηαη ζε
κηα Διιεληθή επαξρηαθή πόιε. Μόην ηνπ είλαη «όρη άδεηα πηάηα» θαη γη’ απηό ην ιόγν
πξνζθέξεη έλα πηάην θαγεηό ζε όπνηνλ ην έρεη αλάγθε. Η ηαβέξλα ηνπ απνηειεί ζεκείν
ζπλάληεζεο γηα όινπο ηνπο παξάμελνπο θίινπο ηνπ. Μία κέξα πξηλ ην δεκνςήθηζκα,
ζηήλεηαη έλα γιέληη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διελίηζαο, (κεγάινπ έξσηα ηνπ Μήηζνπ), ηνπ
όισλα, ηεο Δξκηόλεο θαη ηνπ Ιζίδσξνπ ηνπ δηθεγόξνπ. Η ζεσξία ηνπ γηα ηα «άδεηα πηάηα»
ζα θαηαξξεύζεη όηαλ μαθληθά, νη άλζξσπνη ζα αιιάμνπλ…
ςνηελεζηέρ:
Κείκελν - ζθελνζεζία: Βαζίιεο Σζηθάξαο
Παίδνπλ (κε αιθαβεηηθή ζεηξά): Γεκήηξεο Αξδνπκαλίδεο, ηαύξνο Γνπθνπδγηάλλεο,
Υξηζηίλα Καξαγξεγνξίνπ, Άλζηκνο Καηηξηδόγινπ, Αξηζηείδεο ηλαπίδεο, Καηεξίλα
θνπλάθε, Κηθή πύξνπ, Βαζίιεο Σειίδεο, Βαζίιεο Σζηθάξαο
θεληθά - θνζηνύκηα: Θεαηξηθή νκάδα Άξαηνο
Ήρνη - θώηα: Γ. ηεθαλίδεο, Γεκ. Πξνύζαιεο. Υξ. θαξιαηνπνύινπ
Γεκηνπξγηθό: Μύξσλ Μνύηνο
Φσηνγξάθεζε: Damianidis photography (fb)

Ο μοναδικός Σύλλογος Συνδρόμου Down στην Ελλάδα απειλείται με ‘’λουκέτο’’ καθώς η
οικονομική κατάσταση του είναι πολύ άσχημη
Ο ύιινγνο πλδξόκνπ Down Διιάδνο ηδξύζεθε από 22 νηθνγέλεηεο ην 1990 κε ηελ πξνηξνπή ηεο θπξίαο Υαξίθιεηαο
Υαηδεζεβαζηνύ – Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Γελεηηθήο Α.Π.Θ. Δίλαη ε πξώηε νξγαλσκέλε νκάδα γνλέσλ κε παηδηά κε
ζύλδξνκν Down ζηε ρώξα. Πξόθεηηαη γηα θνξέα Παξνρήο Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο Με Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα,
εγγεγξακκέλν ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη επνπηεύεηαη από απηό.
Αποζηολή ηνπ πιιόγνπ είλαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν
Down, ηελ ππνζηεξηδόκελε εθκάζεζε θαη ςπραγσγία ησλ σθεινύκελσλ ηνπ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ πλδξόκνπ Down Διιάδνο θνο Σζηθιίθεο ζε πξόζθαηε ζπλέληεπμε ηύπνπ ηόληζε όηη ην όξακα ηνπ
πιιόγνπ είλαη κία θνηλσλία, όπνπ ζα παξέρνληαη ίζεο επθαηξίαο δηαβίσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε όινπο ηνπο πνιίηεο. Γηα ην ζθνπό
απηό νη αξρέο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ αλζξώπσλ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα. Ο κνλαδηθόο ύιινγνο
πλδξόκνπ Down ζηελ Διιάδα απεηιείηαη κε ‘’ινπθέην’’ θαζώο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ είλαη πνιύ άζρεκε.
ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΖ Π.Κ.Μ. ΓΗΟΡΓΑΝΩΝΔΗ ΜΗΑ ΔΗΡΑ ΑΠΟ ΓΡΑΔΗ ΩΣΔ ΝΑ ΜΑΕΔΤΣΟΤΝ
ΥΡΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΟΤΜΔ ΠΟΛΤΣΗΜΟ ΥΡΟΝΟ ΔΠΗΒΗΩΖ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
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