
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ  

 

Αζήλα, 12 Φεβξνπαξίνπ 2018 

 

Προς τους 

υλλόγους – Μέλη της ΟΣΟΕ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Ζ Γξακκαηεία Ηζόηεηαο ηεο ΟΣΟΔ θαιεί ηηο ζπλαδέιθηζζεο ηνπ θιάδνπ, κε αθνξκή ηε 

Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο 

την ΠΕΜΠΣΗ 8 Μαρτίου 2018 στις 20.30 

στο Θέατρο «ΧΩΡΑ», Ακνξγνύ 20, Κπςέιε, ηει. 2108673945 

λα δηαζθεδάζνπκε, λα ζπγθηλεζνύκε, λα πξνβιεκαηηζηνύκε, λα ρακνγειάζνπκε,  λα καγεπηνύκε 
από Θέαηξν! 

Φέηνο επηιέμακε ην έξγν : 

«Οη γπλαίθεο ηνπ Παπαδηακάληε» 

Ο Πέηξνο Ενύιηαο εληππσζηαζκέλνο από ηηο «Γπλαίθεο ηνπ Παπαδηακάληε» απνθάζηζε λα θάλεη κηα 
παξάζηαζε γη’ απηέο ην θεηηλό ρεηκώλα. Με πξνεμάξρνπζα ηελ Φξαγθνγηαλλνύ ηελ εξσίδα ζηε «Φόληζζα», 
ζηήλεη έλα ρνξό από θσκηθά θαη δξακαηηθά πεξηζηαηηθά δσήο γπλαηθώλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, ζε έλα 
απνκνλσκέλν λεζί ηεο Ειιάδαο. Οη κεισδίεο θαη ε αηκόζθαηξα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ κπεξδεύνληαη κε ην 
πέλζηκν πλεύκα ηεο Σηαύξσζεο θαη ηνπ Πάζρα, ε ραξά ηεο γέλλαο ζπλαληάηαη κε ηνλ πόλν ηνπ ζαλάηνπ. Η 
καγεία θαη ε δεηζηδαηκνλία δηαζηαπξώλνληαη ζηε ζξεζθνιεςία θαη ηελ πξνθαηάιεςε. 

Απηέο νη γπλαίθεο αλακεηξηνύληαη κε ηα εκπόδηα ηεο δσήο. Τε θηώρεηα, ην ζάλαην, ηε κνλαμηά. 
Σπκκαρνύλ, ζπλσκνηνύλ, αιιά θαη αιιεινζπαξάζζνληαη. Παξάιιεια, είλαη ζύηεο θαη ζύκαηα καδί. Γη' απηό 
είλαη νινθιεξσκέλνη άλζξσπνη. Σκηιεκέλνη ραξαθηήξεο. Απόιπηα δηθαηνινγεκέλεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη 
γηα ηηο παξαιείςεηο ηνπο. 

Τα θνξκηά ηνπο είλαη ιπγηζκέλα από ηελ πνιιή δνπιεηά. Εξγάδνληαη, γελλνύλ, ηα θάλνπλ όια, θαζώο νη 
άληξεο ήηαλ λαπηηθνί ή ηεκπέιεδεο. Με ιίγα ιόγηα, δνύλε ηε δσή ζην έπαθξν θη έρνπλ βαζύ θαη έληνλν ην 
αίζζεκα ηεο επηβίσζεο. Έρνπλ κηα ηεξάζηηα απνδνρή ηεο δσήο. Χάλνπλ αλζξώπνπο, πεζαίλνπλ νη άλδξεο 
ηνπο, ηα παηδηά ηνπο θαη απηέο ζπλερίδνπλ επίκνλα γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ηνπο ρσξίο λα ζηακαηάλε. Δελ 
ηνπο εκπνδίδεη ηίπνηα λα επηβηώζνπλ. 

Οη πεξηζζόηεξεο είλαη πνιύ δνηηθέο, κε όια ηα ειαηηώκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο άλζξσπνο, 
αγαπνύλ θαη κηζνύλ θαη θπξίσο έρνπλ έληνλν ην αίζζεκα ηεο επηβίσζεο. Δηαζέηνπλ ηε ιατθή, ηελ εκπεηξηθή 
ζνθία πνπ ηνπο βνεζά λα δνπλ. Μπνξεί λα κελ εγθξίλεηο απηά πνπ θάλνπλ, αιιά ηα θαηαλνείο θαη ηα εμεγείο. 

 Μηα εμαηξεηηθή παξάζηαζε πνπ πξνηθνδνηεί ζπγθηλεζηαθά ην θνηλό θαη παξάιιεια ην πξνβιεκαηίδεη κε 
επξεκαηηθό θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν. 

πληειεζηέο: 

ύλζεζε Κεηκέλσλ – θελνζεζία: Πέηξνο Ενύιηαο 

θεληθά – Κνζηνύκηα: Αλαζηαζία Αξζέλε 

ρεδηαζκόο Φσηηζκώλ: Καηεξίλα Μαξαγθνπδάθε 

Μνπζηθή Δπηκέιεηα: Παλαγηώηεο Απγεξηλόο 
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Παίδνπλ: Νέλα Μεληή, ΄Δξζε Μαιηθέλδνπ, Διέλε Οπδνπλίδνπ, Μαξηάλλα Σνπληαζάθε, 
Έθε αθειιαξίνπ. 

Γηάξθεηα: 90 ιεπηά ρσξίο δηάιεηκκα. 

 

Σηκή πξόζθιεζεο: 6 Δπξώ ην άηνκν. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ σο εμήο:  

o email: otoe@otoe.gr 

o θαμ: 2103640429 

δειώλνληαο νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλα (θηλεηό, ζηαζεξό) θαη ύιινγν, κέρξη ηελ  

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ. 

Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, κέρξη λα ζπκπιεξσζνύλ νη ζέζεηο (329). 

Οη πξνζθιήζεηο ζα δηαηίζεληαη από ηα γξαθεία ηεο ΟΣΟΔ (Βεζζαξίσλνο 9 & 

ίλα, 4νο όξνθνο) από ην ζπλ. Γηώξγν Ρνύζζν, ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 26/2 ΔΩ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 2/3 θαη ώξεο από 8:00 έσο 17:00. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΩΘΟΤΝ ΟΛΔ ΟΗ ΤΝΑΓΔΛΦΗΔ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ. 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Γηα ηε  Γξακκαηεία  Ηζόηεηαο ΟΣΟΔ 

ΟΦΗΑ ΚΑΝΣΑ 

(τηλ. 210-3388279) 

 

 

 


