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    Η θεατρική ομάδα  

Παρουσιάζει: Το όνειρο του σκιάχτρου 

του Ευγένιου Τριβιζά 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα μας 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι δικηγόρος. Διδάσκει Εγκληματολογία και 
Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο. Με την λογοτεχνία ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει ασχοληθεί από τα παιδικά του 
χρόνια. Έχει γράψει πάνω από 100 βιβλία για παιδία και πάνω από 20 θεατρικά έργα.  

Έτσι θέλησαν να μας κάνουν να πιστέψουμε όσοι τον καλύπτουν… γιατί εμείς θα σας πούμε ποιός 
πραγματικά είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς! 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι εξερευνητής, εφευρέτης και ζογκλέρ μελάτων αυγών. Έχει ανακαλύψει το 
Νησί των Πυροτεχνημάτων, τη Φρουτοπία, το Πιπερού, το Κουτσουλιστάν. Ο Ευγένιος έχει μια 
μοναδική συλλογή από κομμάτια παλιών παραμυθιών, η οποία περιλαμβάνει: το κορδόνι από το 
δεξί παπούτσι του Παπουτσωμένου γάτου, τα γυαλία της γιαγιάς της Κοκκινοσκουφίτσας και το 
φυτίλι από το λυχνάρι του Αλαντίν! 

Λίγα λόγια για την ομάδα μας 

Η θ.ο. Π.Σ.Ι.Τ. προέκυψε μια ώρα δύσκολη... του απο-χωρισμού την ώρα! Άλλοι έμειναν πίσω, άλλοι 
έπρεπε να φύγουν για την ξενιτιά! Όλοι όμως θυμόμασταν στιγμές που το να δημιουργούμε ήταν σα 
να ανασαίνουμε. Μπορούμε να κάνουμε θέατρο από απόσταση; 

Μα φυσικά, αν η σκηνή μας είναι λιιίγο πιο μεγάλη, τόση όση όλη η Ελλάδα, όση όλη η Ευρώπη, 
τόση όση όλος ο κόσμος!Αποφασίσαμε λοιπόν να μάθουμε να δημιουργούμε… όχι μόνο θέατρο... 
αλλά και τρόπους! Τρόπους για να τα καταφέρουμε ακόμα και από απόσταση! Όλα τα τεχνολογικά 
μέσα στην υπηρεσία μας… σκάιπ, μέιλ, κινητά και φωτογραφίες. Για να φανταζόμαστε, να 
εμπνεόμαστε, να επικοινωνούμε. 

Λίγα λόγια για το έργο 

Γιατί το όνειρο του σκιάχτρου? 

Γιατί το όνειρο μιλάει για εμάς, για την ελευθερία, τη φιλία και τον αγώνα για να κάνουμε το όνειρο 

πραγματικότητα. Για την αλληλεγγύη σαν ελπίδα και δύναμη… 

 

 

 

  

 

 

 


