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Σελ Παραζθεσή 16 Νοεκβρίοσ 2018 θαη ώρα 21.00, οη εθπαηδεσηηθοί , κέιε ηοσ 

ζσιιόγοσ, κπορούλ λα παραθοιοσζήζοσλ ηε ζεαηρηθή παράζηαζε   «Σο ηίκεκα» ζηο 

ζέαηρο «ΙΛΙΙΑ» Παπαδηακαληοπούιοσ 4, Αζήλα. 

 

Σο αρηζηοσργεκαηηθό έργο ηοσ Άρζοσρ Μίιερ «Σο Σίκεκα», από ηα γλωζηόηερα έργα 

ηοσ, κε ασηοβηογραθηθά ζηοητεία, γρακκέλο ηο 1967 θαη ποισαλεβαζκέλο ζε ζεαηρηθές 

ζθελές παγθοζκίως κε πηο πρόζθαηε ασηή ηοσ Broadway θαη πρωηαγωληζηή ηολ Danny 

De Vito, αλεβαίλεη ζηο Θέαηρο ΙΛΙΙΑ κε κηα κολαδηθή δηαλοκή. Οη δηατροληθές αιήζεηες 

ηοσ έργοσ ηοσ κεγάιοσ Ακερηθαλού ζσγγραθέα δωληαλεύοσλ θαη θωηίδοληαη από ηελ 

ηδηαίηερε ζθελοζεηηθή καηηά ηες Ιωάλλας Μηταιαθοπούιοσ. 

 

Ο Γηώργος Μηταιαθόποσιος ερκελεύεη ηολ Ρωζοεβραίο παιαηοπώιε Gregory Solomon, ηελ 

πεγή ηοσ θωκηθού ζηο έργο, ηολ ρόιο ποσ θηλεί ηα λήκαηα ηες δράζες. Ο Γεράζηκος 

θηαδαρέζες θαη ο Υρήζηος αποσληδής ελζαρθώλοσλ ηα δύο αδέιθηα ποσ ζσλαληηούληαη 

κεηά από ποιιά τρόληα γηα λα αληηκεηωπίζοσλ ηο παρειζόλ ηοσς. Μαδί ηοσς ε Ρέληα 

Λοσηδίδοσ ζηο ρόιο ηες γσλαίθας, ε οποία δηεθδηθεί ηε δωή ηες ποσ ηόζα τρόληα βρίζθεηαη ζε 

αλακολή. 

 

Σο «Σίκεκα» ήηαλ από ηα αγαπεκέλα έργα ηοσ Άρζοσρ Μίιερ, θαζώς είλαη θαη ηο κόλο έργο 

ποσ αποθάζηζε λα ζθελοζεηήζεη. θηαγραθεί ηοσς ταραθηήρες ηοσ περίηετλα λα προζπαζούλ 

λα ηζορροπήζοσλ θαη λα αλακεηρεζούλ κε ηολ εασηό ηοσς, ζε έλα θόζκο τωρίς δηθαηοζύλε, 

όποσ ηο παρειζόλ θαζορίδεη ηο παρόλ ζε κηα πραγκαηηθόηεηα τωρίς ιογηθή. 
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Παραθαιούληαη οη ζσλάδειθοη λα δειώζοσλ ζσκκεηοτή, κέτρη θαη ηε Δεσηέρα 12 Νοεκβρίοσ, 

ζηο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr (ζα ηερεζεί ζεηρά προηεραηόηεηας) 

 
Σο αληίηηκο ηωλ εηζηηερίωλ ζα θαηαβιεζεί κέτρη θαη ηελ Σεηάρηε 14 Νοεκβρίοσ, ζηοσς/ζηης 

σπεύζσλοσς/ες ελεκέρωζες ηωλ ζτοιείωλ (βι. ζσλεκκέλο έγγραθο) 

 
Δηάρθεηα παράζηαζες: 2 ώρες 

 
Σηκή εηζηηερίοσ  8€ 

 
Παραιαβή εηζηηερίωλ ζηελ είζοδο ηοσ ζεάηροσ  

 
Ώρα προζέιεσζες 20 .30 

 

 

 

        Γηα ηο Δ.. 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος 

 

 

     Η Γ. Γρακκαηέας 
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