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Θεατρική παράσταση 
 

 

 
 

Σελ Παρασκευή  4 Νοεμβρίου και ώρα 20.30, νη εθπαηδεπηηθνί, κέιε ηνπ ζπιιόγνπ, κπνξνύλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε  «Ενξκπάο», ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, ζην 

«ΘΔΑΣΡΟΝ» Κέληξν Πνιηηηζκνύ «Ειιεληθόο Κόζκνο», Πεηξαηώο 254, Σαύξνο. 

 

Σν εκβιεκαηηθό έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε «Βίνο θαη Πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά» ζε ζεαηξηθή 

δηαζθεπή ηνπ Γηάλλε Καθιέα θαη ηνπ Γεξάζηκνπ Επαγγειάηνπ θαη ζθελνζεζία Γηάλλε Καθιέα αλέβεθε 

από ηηο 19 Οθησβξίνπ ζην «ΘΕΑΣΡΟΝ» ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ «Ειιεληθόο Κόζκνο», ζε παξαγσγή 

ηνπ Θδξύκαηνο Μείδνλνο Ειιεληζκνύ θαη ησλ ζεαηξηθώλ παξαγσγώλ «Σερλερώξνο».  

 

Σνλ κπζηθό Ενξκπά ελζαξθώλεη ν Γηάλλεο ηάλθνγινπ. Μαδί ηνπ ε Όιηα Λαδαξίδνπ ζηνλ ξόιν 

ηεο Μαληάκ Οξηάλο, ν Αηκηιηαλόο ηακαηάθεο ζηνλ ξόιν ηνπ ζπγγξαθέα, ν Ηβάλ βηηάηιν ζηνλ 

ξόιν ηνπ Μαπξαληώλε, ε Ζιηάλα Μαπξνκάηε ζηνλ ξόιν ηεο ρήξαο θαη έλαο πνιππιεζήο ζίαζνο 

ηαιαληνύρωλ εζνπνηώλ θαη ρνξεπηώλ. 

 

Ο Γηάλλεο Καθιέαο εκπλέεηαη από ηνλ πην πνιπκεηαθξαζκέλν Έιιελα ζπγγξαθέα ζε όιν ηνλ θόζκν 

θαη ηνλ ήξσά ηνπ Αιέμε Ζνξκπά θαη ζηήλεη επί ζθελήο έλα εληππσζηαθό ππεξζέακα κε θνξπθαίνπο 

ζην είδνο ηνπο θαιιηηερληθνύο ζπληειεζηέο, ζηε κεγαιύηεξε ζεαηξηθή παξαγσγή πνπ έρεη γίλεη πνηέ γηα 

ηνλ κπζηθό ΖΟΡΜΠΑ. Μία παξάζηαζε βγαικέλε θαηεπζείαλ από ηελ ειιεληθή ςπρή. 
 

 

Παξαθαινύληαη νη ζπλάδειθνη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 31 Οθηωβξίνπ, 

ζην e-mail: takisroumpis@yahoo.gr (ηει.: 6977 393115) 

 

Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο εηζηηεξίωλ - Θα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 

 

Σηκή εηζηηεξίνπ 15€ (Γ΄ δώλε) 
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Ζ πιεξωκή ηωλ εηζηηεξίωλ ζα γίλεη ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηελ Σεηάξηε 2 Ννεκβξίνπ  
(βι. ζύλδεζκν http://www.syllogosmakrygiannis.gr/?page_id=398 - Τπεύζπλνη ελεκέξωζεο 

ζρνιείωλ) 

 

Παξαιαβή εηζηηεξίωλ ζηελ είζνδν ηνπ ζεάηξνπ  

 

΄Ωξα πξνζέιεπζεο 20.00 – Γηάξθεηα παξάζηαζεο: 150' (κε ην δηάιεηκκα) 

ΔΙΑΣΙΘΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΕΤΗ 

 

Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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