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Θεατρική παράσταση 
 

 
 

 

Σν άββαηο 4 Απριλίοσ 2020 θαη ώξα 21.00, νη εθπαηδεπηηθνί , κέιε ηνπ ζπιιόγνπ , κπνξνύλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Η δαζκάλα με ηα τρσζά μάηια», ηνπ ηξαηή 

Μπξηβήιε, ζην θέαηρο «ΒΔΜΠΟ», Καξόινπ 18, Αζήλα (ζηάζε Μεηξό Μεηαμνπξγείν). 
 

ην επίθεληξν ηνπ ζπγγξαθέα είλαη κηα απαγνξεπκέλε εξσηηθή ζρέζε, κε θόλην ηελ θιεηζηή επαξρηαθή 

δσή ζηε Μπηηιήλε ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ο έθεδξνο αλζππνινραγόο, Λεσλήο Γξίβαο (Κσλζηαληίλνο 

Αζπηώηεο), κεηά ηελ εζληθή ηξαγσδία ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, θηάλεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη 

ζπλαληά ηε λεαξή ρήξα ηνπ αδειθηθνύ ηνπ θίινπ, απθώ Βξαλά (Λέλα Παπαιεγνύξα). Μεηαμύ ησλ 

δύν πνιύ ηδηαίηεξσλ ραξαθηήξσλ δεκηνπξγείηαη έλα δπλαηό πάζνο, πνπ έρεη ζαλ εκπόδην από ηε κηα ηελ 

ελνρή απέλαληη ζηνλ αδηθνρακέλν λεθξό θαη από ηελ άιιε ηα ήζε ηεο ζπληεξεηηθήο θνηλσλίαο ηνπ 

λεζηνύ. 

 

Ο ζπγγξαθέαο σζεί ηνπο ήξσεο ηνπ ζε κηα αθξνβαζία αηζζεκάησλ, κε βαζηθό κνριό ηε δηαρξνληθή 

αληηπαξάζεζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο αλάκεζα ζην «ζέισ» θαη ην «πξέπεη». Ο Μπξηβήιεο, βαζύο 

γλώζηεο ηεο ςπρνινγίαο, ζηήλεη έλα εξσηηθό ζξίιεξ, όπνπ ν απόληαο ζύδπγνο είλαη παξώλ θαη ην 

κεηαθπζηθό ζηνηρείν ελαιιάζζεηαη κε ην ξεαιηζηηθό, ζε απηή ηε κνηξαία ζπλάληεζε. 

 

Γηαπνηηζκέλν κε ηηο πηθξέο κλήκεο ησλ ραξαθσκάησλ θαη ηεο εζληθήο ρξενθνπίαο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, 

ην κπζηζηόξεκα αλαδεηά ιύζε θαη δηέμνδν γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο ηνπ κεζνπνιέκνπ, πνπ αηελίδνπλ 

ην κέιινλ ην δηθό ηνπο θαη ηεο παηξίδαο ηνπο κε αβεβαηόηεηα θαη αγσλία. 
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«Ζ Γαζθάια κε ηα Υξπζά Μάηηα» δεκνζηεύηεθε ζε κέξε ζηελ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή» ηελ πεξίνδν 

1931-1932 θαη θπθινθόξεζε σο απηόλνκν νινθιεξσκέλν βηβιίν ην 1933. 

 

Πρωηαγωνιζηούν: Λέλα Παπαιεγνύξα, Κσλζηαληίλνο Αζπηώηεο, Γηνύιηθα θαθηδά, Μάξθνο 

Παπαδνθσλζηαληάθεο, Υξηζηίλα Σζάθνπ, Γηώξγνο Γηαλλόπνπινο, Μηράιεο Λεβεληνγηάλλεο.  

ηνλ ξόιν ηνπ Γεκάξρνπ, ν Γηώξγνο Κσλζηαληίλνπ. 

 

κηνοθεζία: Πέηξνο Ενύιηαο 

Μοσζική: Δπαλζία Ρεκπνύηζηθα 

 
Παρακαλούνηαι οι ζσνάδελθοι να δηλώζοσν ζσμμεηοτή 

ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr 

 

Περιοριζμένος αριθμός ειζιηηρίων - Θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας 

 

Σιμή ειζιηηρίοσ 15€  

 

Σο ανηίηιμο ηων ειζιηηρίων θα καηαβληθεί ηη Γεσηέρα 30 Μαρηίοσ ζηοσς/ζηις 

σπεύθσνοσς/ες ενημέρωζης ηων ζτολείων 

 

Παραλαβή ειζιηηρίων ζηην είζοδο ηοσ θεάηροσ  

 

΄Ωρα προζέλεσζης 20.30 – Γιάρκεια παράζηαζης: 150' 

 
 

Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Διηζάβεη ππξηδάθε 

mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://www.syllogosmakrygiannis.gr/?page_id=398

