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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ:  «Η ΙΡΑ Καρδίτσας συνάντησε τη Ρόζα» 

    

           Τα μέλη και οι φίλοι της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας είχαν την ευκαιρία, την
περασμένη Κυριακή, να παρακολουθήσουν τη «Ρόζα» στην τελευταία της παράσταση
στο θέατρο Όψεις. Στην πραγματικότητα, αυτό που απόλαυσαν οι πολυάριθμοι θεατές
δεν ήταν απλά μια παράσταση, αλλά ένα ταξίδι στο χρόνο και τη ζωή της όπου μας
οδήγησε παίρνοντας μας από το χέρι η Ρόζα Εσκενάζυ, μέσω της εκπληκτικής ερμηνείας
της  Βάσως  Μακρή  βεβαίως.  Πλαισιωμένη  από  εξαιρετικούς  ηθοποιούς,  η
πρωταγωνίστρια  μας  πρόσφερε  μια  πραγματικά  αξέχαστη  βραδιά,  κάτι  στο  οποίο
βοήθησε ασφαλώς και η παρουσία τριμελούς ορχήστρας που απέδωσε με υποδειγματικό
τρόπο τα τραγούδια της παράστασης. 

           Η βραδιά λοιπόν ήταν τόσο απολαυστική, που κατανοήσαμε πλήρως για ποιο
λόγο  έγινε  τόσος  ντόρος  τους  προηγούμενους  μήνες  στα  θεατρικά  δρώμενα  της
Καρδίτσας  και νιώσαμε ιδιαίτερη τιμή που η τοπική μας διοίκηση είχε την τύχη να δοθεί
αυτή  η  τελευταία  παράσταση  για  τα  μέλη  και  τους  φίλους  της.  Είναι  πραγματικά
σπουδαίο  για  την  πόλη  να  διαθέτει  ένα  θέατρο  τέτοιας  ποιότητας  και  δυναμικής,
σημαντικότατο όπλο στο πολιτιστικό της οπλοστάσιο. Η ΙΡΑ Καρδίτσας νιώθει ιδιαίτερη
χαρά για το γεγονός ότι μπορεί, με την υποστήριξη των συντελεστών του θεάτρου, να
προσφέρει στα μέλη της τέτοιες εμπειρίες και ευχαριστούμε θερμά την κ. Μακρή και τον
κ.  Βησσαρίου  γι’  αυτό.  Κλείνοντας,  ευχόμαστε  η  «Ρόζα»  του  θεάτρου  Όψεις  να
συγκινήσει πολλούς ακόμη θεατές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

‘Servo per amikeco’
‘Υπηρετώ δια της φιλίας’
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