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Δελτίο τύπου 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η παιδική θεατρική παράσταση «Το μαγικό ταξίδι της 

Κοκκινοσκουφίτσας». Μια διαδραστική παράσταση βασισμένη στο κλασικό παραμύθι. Οι δύο 

βασικοί ήρωες, ο Λύκος και η Κοκκινοσκουφίτσα ξανασυναντήθηκαν και στο ταξίδι τους είχαν 

βοηθούς τους τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν ενεργά στην δράση. Την ίδια ημέρα στην 

πλατεία Δημοκρατίας, η αγαπημένη Κατερίνα Κυριακού μας υποδέχθηκε με τον Βασίλη 

Φυλλαρίδη στα πλήκτρα και τον Κώστα Παζ στο μπουζούκι σε μία βραδιά γεμάτη κέφι και 

μελωδίες. Στις εκδηλώσεις μας τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας. 

Σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ.μ. στο π. Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου, 

δίπλα στον Ι.Ν Αναστάσεως του Κυρίου σας προσκαλούμε στην θεατρική παράσταση για 

μεγάλους και μικρούς «Οι κυρίες της αυλής», σε σκηνοθεσία Μιχάλη Τσολάκη, μια ωραία 

κωμωδία, από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας «Ο Μ. 

Αλέξανδρος». «Οι κυρίες της αυλής» είναι ένα έργο που διαδραματίζεται την δεκαετία του ’60 

σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας και συγκεκριμένα σε μία αυλή στην οποία ζουν δεκατρείς 

άνθρωποι που ο καθένας κάτι περιμένει για να αλλάξει η ζωή του, άλλος χρήματα, άλλος 

δόξα, άλλος τον έρωτα και υπάρχουν και άλλοι που απλός… ζουν. Το αν θα τα καταφέρουν 

αυτό δεν το γνωρίζει κανείς, γιατί απλά δεν είναι στο χέρι τους, εξαρτάται από τον Θεό, την  

τύχη και από τις… ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ.  

  Τέλος την ίδια μέρα και την ίδια ώρα στην πλατεία Τσομπάνογλου στη Μενεμένη θα 

απολαύσουμε μια υπέροχη μουσική συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια από τους Νίκη 

Ντουσιοπούλου στο τραγούδι, τον Θοδωρή Λεονταράκη τραγούδι –κιθάρα, τον Παναγιώτη 

Βερνάρδο τραγούδι- βιολί, τον Δημήτρη Σίδο στο μπουζούκι  και τον Βασίλη Φυλλαρίδη στα 

πλήκτρα. Να είστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Στις εκδηλώσεις τηρούνται όλα τα μέτρα 

ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 

Παρακολουθήστε αποσπάσματα από την χθεσινή εκδήλωση στο:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Q7UoCGPGbfItyKCuKGbneuQOBNetDwR 

 

 
 


