
 

 

Αζήλα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2023 

 

Προς τους 

υλλόγους – Μέλη της ΟΣΟΕ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Η ΟΣΟΔ ηηκώληαο ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο, θαιεί ηηο ζπλαδέιθηζζεο ηνπ 

θιάδνπ 

την ΣΕΣΑΡΣΗ 8 Μαρτίου 2023 στις 19:00 

στο Θέατρο «ΠΟΡΕΙΑ», Σρικόρφων 3, 10433 Αζήλα, ηει. 2108210991 

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

Φέηνο επηιέμακε ην έξγν :  

«Σν Κνπθιόζπηην» ηνπ Υέλξηθ Ίςελ 
 

Πξόθεηηαη γηα ην έξγν, πνπ ν κεγάινο Ννξβεγόο έγξαςε ην 1879 θαη εμεξξάγε ζαλ βόκβα ζηελ επνρή 
ηνπ, θαζώο κε ηνικεξό ηξόπν πξαγκαηεύεηαη –αλάκεζα ζε άιια– ηελ ηξαγηθή ππνθξηζία πνπ κπνξεί λα 
δηαπνηίδεη έλαλ γάκν, ηα θίβδεια ηδεώδε, ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηπνιαηόηεηαο (αθόκε θαη ηεο αζώαο), ηα δσηηθά 
καο ςεύδε, ηελ Αιήζεηα πνπ, όπσο έρεη πεη ν Όζθαξ Οπάηιλη, «είλαη ζπάληα θαζαξή θαη πνηέ απιή». 

Hygge είλαη ε έλλνηα πνπ έρεη πεξάζεη πξνζθάησο θπξίσο κέζσ ηεο ρίπζηεξ αηζζεηηθήο από ην 
ζθαλδηλαβηθό ζην δηεζλέο ιεμηιόγην γηα λα πεξηγξάςεη ό,ηη ζπληζηά ηε γιπθηά ζαιπσξή ηνπ ζπηηηνύ, ην 
αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ αληινύκε από ηελ αγθαιηά ελόο αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ, έλα όκνξθν πεξηβάιινλ 
ρσξίο πξνβιήκαηα θαη άγρε. Σε έλα ηέηνην ζπηηηθό έζηεζε ν ζπγγξαθέαο ην ζθεληθό, κέζα ζην νπνίν ζα 
θαηαξξεύζεη ν γάκνο ηεο Νόξαο θαη ηνπ Χέικεξ, όηαλ ε απνθάιπςε ελόο ςέκαηνο ζα άξεη θάζε βεβαηόηεηα, 
ζα θαλεξώζεη ηελ παληειή έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπο  θαη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζρέζεο 
ηνπο, νδεγώληαο ηνπο ζην ηέινο ηεο αζσόηεηαο. Πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεηο, σκνί εθβηαζκνί, θόβνη, αγσλίεο, 
απηνθηνληθέο ζθέςεηο, ελαιιάζζνληαη κε ηελ αγάπε, ηελ ειπίδα, ην θιεξη, ηε ραξά, ηα ηδεώδε ηεο ηέιεηαο 
νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλσληθήο αλόδνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο – όια απηά κέρξη ηελ ηειηθή αλακέηξεζε 
κε ηελ Αιήζεηα, ε νπνία ζα ζαξώζεη ηα πάληα ρσξίο νίθην γηα θαλέλαλ από ηνπο δύν πξσηαγσληζηέο. Είλαη 
απηή ε Αιήζεηα πνπ ζα νδεγήζεη ηε Νόξα ζηελ επείγνπζα δηαηύπσζε ηνπ ακιεηηθνύ αηηήκαηνο γηα ηελ 
αλαδήηεζε ηνπ Εγώ. Είλαη απηή ε Αιήζεηα πνπ δπζθνιεύεηαη λα κεηαδνζεί – πνιύ πεξηζζόηεξν ζήκεξα, ζηα 
ρξόληα ηεο αθξαίαο δηαζύλδεζεο… 

Τν έξγν πνπ δηαρξνληθά ζεσξείηαη έλα θεκηληζηηθό καληθέζην είλαη πνιιά πεξηζζόηεξα από απηό, 
αθνύ νη ήξσεο πνπ ν Ίςελ έπιαζε πεξίπνπ ελάκηζε αηώλα πξηλ, κνηάδνπλ λα κελ έρνπλ ράζεη νύηε ζηαγόλα 
από ηε δσληάληα θαη ηνλ επαλαζηαηηθό ηνπο νίζηξν, ελώ ηα πάζε ηνπο ζπλερίδνπλ λα ζπληαξάδνπλ ηνπο 
ζεκεξηλνύο ζεαηέο, κηαο θαη ζε απηά αλαγλσξίδνπκε θάηη από ηνλ εαπηό καο. 

 
Δηάξθεηα: 120 ιεπηά, ρσξίο δηάιεηκκα 
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πληειεζηέο: 
 

θελνζεζία, Μεηάθξαζε-Απόδνζε: Γεκήηξεο Σάξιννπ 

θεληθά:   Θάιεηα Μέιηζζα 

Φσηηζκνί:   Αιέθνο Αλαζηαζίνπ 

Κνζηνύκηα:   Σδίλα Ηιηνπνύινπ – Αιέμαλδξνο Γαξλάβνο 

Μνπζηθή:   Κξπζηαιία Θενδώξνπ (CORNIZA) 

Βνεζόο ζθελνζέηε: Γήκεηξα Κνπηζνθώζηα 

 

Παίδνπλ: Λέλα Παπαιεγνύξα, Γηώξγνο Υξηζηνδνύινπ, Θαλάζεο Γόβξεο, Κώζηαο 
Βαζαξδάλεο, Βίθπ Καηζίθα, Όιγα Γαιέθνπ, Κξπζηαιία Θενδώξνπ (κνπζηθόο επί ζθελήο). 

Τηκή θαλνληθνύ εηζηηεξίνπ 15€, ζπκκεηνρή ηνπ «Φνξέα αλάπηπμεο πνιηηηζηηθώλ-αζιεηηθώλ-
επηκνξθσηηθώλ θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ» 10€. 

Σηκή πξόζθιεζεο ζπλαδειθηζζώλ: 5 Δπξώ ην άηνκν. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ ζην email: otoe@otoe.gr, 
δειώλνληαο νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλα (θηλεηό, ζηαζεξό) θαη ύιινγν, κέρξη ηελ 
Σξίηε 28 Φεβξνπαξίνπ 2023 

Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

Οη πξνζθιήζεηο ζα δηαηίζεληαη από ηα γξαθεία ηεο ΟΣΟΔ (Βεζζαξίσλνο 9 & 
ίλα, 4νο όξνθνο) από ην ζπλ. Παλαγηώηε Ρνύζζν, ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΔΣΑΡΣΗ 1/3  ΔΩ ΚΑΙ 
ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ 6/3 θαη ώξεο από 8:30 έσο 17:00 (εθηόο αββαηνθύξηαθνπ).  

ΠΡΟΟΧΗ: Η παξαιαβή ησλ εηζηηεξίσλ κπνξεί λα γίλεη από ηηο ίδηεο ηηο 

ζπλαδέιθηζζεο ή από θάπνηνλ δηθό ηνπο, πξνζθνκίδνληαο ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο θξάηεζεο, 

(νλόκαηα, αξηζκό ζέζεσλ). Οη πξνζθιήζεηο πνπ δελ ζα παξαιεθζνύλ εληόο ρξνληθνύ 

πεξηζσξίνπ, ζα αθπξώλνληαη απηόκαηα ππέξ ησλ θξαηήζεσλ ζε ιίζηα αλακνλήο. Οη 

πξνζθιήζεηο δελ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, νύηε δηαηίζεληαη ζην ζέαηξν ηελ εκέξα ηεο 

παξάζηαζεο. Παξάθιεζε λα δίλεηαη ην αθξηβέο αληίηηκν ησλ πξνζθιήζεσλ, πξνο 

δηεπθόιπλζε όισλ. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΝΗΜΔΡΩΘΟΤΝ ΟΛΔ ΟΙ ΤΝΑΓΔΛΦΙΔ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ . 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                       Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

              ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                       ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 


