
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ  

 

Αζήλα, 10 Φεβξνπαξίνπ 2020 

 

Προς τους 

υλλόγους – Μέλη της ΟΣΟΕ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η Γξακκαηεία Ιζόηεηαο ηεο ΟΣΟΔ θαιεί ηηο ζπλαδέιθηζζεο ηνπ θιάδνπ, κε αθνξκή ηε 

Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο Γπλαίθαο 

την ΚΤΡΙΑΚΗ 8 Μαρτίου 2020 στις 19:30 

στο Θέατρο «ΑΘΗΝΩΝ», Βνπθνπξεζηίνπ 10, Αζήλα, ηει. 2103312343 

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

Φέηνο επηιέμακε ην έξγν : 

«Πνηνο θνβάηαη ηελ Βηξηδίληα Γνπιθ» ηνπ Έληνπαξλη Άικππ 
 

Σηελ απγή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, ν Άικπη έρεη ζπλζέζεη κηα ππνδεηγκαηηθή ηζηνξία, πνπ ζηελ νπζία ηεο 
κηιάεη γηα ηνλ επίπνλν αιιά αλαγθαίν δξόκν, πνπ νδεγεί ζηελ θαηάξξηςε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, θαζώο 
απνδνκεί ηελ εηθόλα ηεο «αγίαο» νηθνγέλεηαο, όπσο θαη απηή ηνπ επππόιεπηνπ δηαλννύκελνπ. 

Ο Τδνξηδ θαη ε Μάξζα – όπσο θαη ν Νηθ θαη ε Χάλετ, ην λεόηεξν δεπγάξη πνπ εληέρλσο έρεη 
δεκηνπξγήζεη ν ζπγγξαθέαο – θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απνθαιππηηθήο λύρηαο, ελώ ην αιθνόι ξέεη άθζνλν θαη 
νη πξνζβνιέο αλαδεηθλύνληαη ζε θύξην κέζν επηθνηλσλίαο. Μηα ζπδπγηθή ζρέζε έρεη κεηαηξαπεί ζε 
αλειέεην παηρλίδη εμνπζίαο κεηαμύ δύν πιεγσκέλσλ αλζξώπσλ, πνπ δελ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ παξά 
κε ην κόλν ζπλαίζζεκα πνπ γλσξίδνπλ: πιεγώλνληαο ην άιιν ηνπο «κηζό». Τν ηέινο ηεο βξαδηάο ζα ηνπο 
βξεη ζην θαηώθιη κηαο λέαο αξρήο, απαιιαγκέλεο από ηηο ςεπδαηζζήζεηο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη, θαη κηα 
ραξακάδα θσηόο ζα θιείζεη ην έξγν. 

 
πληειεζηέο: 

θελνζεζία:  Κωλζηαληίλνο Μαξθνπιάθεο 

Μεηάθξαζε:  Σδέλε Μαζηνξάθε 

θεληθά:   Αζαλαζία καξαγδή 

Φωηηζκνί:   Αιέθνο Γηάλλαξνο 

Κνζηνύκηα:   Μαξία Κνληνδήκα 

Μνπζηθή:   Μίλωο Μάηζαο 

Βνεζνί ζθελνζέηε: ηέιια Ψαξνπδάθε – Νίθνο Μαλνπζάθεο 

Δπηκέιεηα πξνγξάκκαηνο: Νίθνο Μαλνπζάθεο  

Παξαγωγή: Κάξνινο Παπιάθεο 

Παίδνπλ: Κωλζηαληίλνο Μαξθνπιάθεο, Μαξία Πξωηόπαπα, Νηάλε Γηαλλαθνπνύινπ, 
Πξνκεζέαο Αιεηθεξόπνπινο. 
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Σηκή πξόζθιεζεο: 7 Δπξώ ην άηνκν. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηε Γξακκαηεία ηεο ΟΣΟΔ ζην email: otoe@otoe.gr, 

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

ΣΡΙΣΗ 18 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ. 

Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

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

ίλα, 4νο όξνθνο) από ην ζπλ. Παλαγηώηε Ρνύζζν, ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ 24/2 ΔΩ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 28/2 θαη ώξεο από 8:00 έωο 17:00. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΔΝΗΜΔΡΩΘΟΤΝ ΟΛΔ ΟΙ ΤΝΑΓΔΛΦΙΔ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Γηα ηε  Γξακκαηεία  Ιζόηεηαο ΟΣΟΔ 

ΟΦΙΑ ΚΑΝΣΑ 

 

 


