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Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Δελτίο Τφπου
Θεατρική Παράςταςη για Καλό Σκοπό
Το Οικονομικό Ρανεπιςτήμιο Αθηνών (ΟΡΑ), ςτο πλαίςιο εορταςμοφ τησ επετείου των 100
χρόνων από την ίδρυςή του και τησ Κοινωνικήσ Ρροςφοράσ του, διοργάνωςε την Κυριακή 9
Φεβρουαρίου 2020 δράςη με ςτόχο την οικονομική ενίςχυςη των Παιδικών Χωριών SOS
Ελλάδασ, του ειδικά αναγνωριςμζνου φιλανθρωπικοφ ςωματείου μη κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα.

Συγκριμζνα, πάνω από 200 άτομα παρακολοφθηςαν την παιδική παράςταςη «Όρνιθεσ: Η
πολιτεία των Πουλιών» του Αριςτοφάνη ςε διαςκευή – ςκηνοθεςία Δημήτρη Αδάμη ςτο Θζατρο
Αθηνά. Την ημζρα εκείνη δώςαμε τη δυνατότητα ςε παιδιά των Ραιδικών Χωριών SOS Ελλάδασ
να παρακολουθήςουν δωρεάν την παράςταςη ενώ παράλληλα μζροσ των εςόδων τησ
παράςταςησ δόθηκαν για την οικονομική ενίςχυςή τουσ. Η ςτήριξη ζγινε από κοινοφ με τισ
Θεατρικζσ Επιχειρήςεισ Μαροςοφλη και τισ Μαγικζσ Σβοφρεσ.

Ππωσ ανζφερε χαρακτηριςτικά ο Αναπληρωτήσ Ρρφτανη, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Γεώργιοσ
Ξυλωμζνοσ πριν από την ζναρξη τησ παράςταςησ «…Το ΟΠΑ γιορτάηει φζτοσ τα 100 χρόνια από
τθν ίδρυςι του, ςτα οποία εκτόσ από εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο, ζχει προςφζρει και
ςθμαντικό κοινωνικό ζργο. Η κοινωνικι προςφορά ζχει άλλωςτε κεςμοκετθκεί ωσ μία από τισ
υπζρτατεσ αξίεσ του Ιδρφματοσ.»

Από την πλευρά τουσ τα παιδιά διαςκζδαςαν πολφ με το θζαμα, γνώριςαν παραδοςιακά
τραγοφδια από όλη την Ελλάδα ενώ μζςα από αυτό το ςημαντικό ζργο τησ ιςτορίασ του θεάτρου
«διδάχθηκαν» την ανάγκη του ςεβαςμοφ του ανθρώπου προσ τη φφςη.
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Η κοινωνική αυτή δράςη εντάςςεται ςτισ εορταςτικζσ εκδηλώςεισ εορταςμοφ των 100 Χρόνων
από την Ίδρυςη του Οικονομικοφ Ρανεπιςτημίου Αθηνών, οι οποίεσ θα ςυνεχιςτοφν κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκοφ ζτουσ.
Τμήμα Δημοςίων Σχζςεων ΟΡΑ

