
1 

 

 

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 

«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 

Γιαβάση 7 -15242 

Αγία Παρασκευή 

Τηλ-Fax: 2106399318 

http://www.syllogosperiklis.gr 

info@syllogosperiklis.gr  

 Αγ. Παρασκευή, 11 Μαΐου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 59 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου μας 

 

 

Θέμα:  Ο Σύλλογός μας πάει θέατρο 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 

 
Ο Σύλλογός  μας διοργανώνει  βραδιά θεάτρου με την παρακολούθηση της θεατρικής 

παράστασης 

 

Η τάξη μας του Ταντέους  Σλομποτζιάνεκ 

ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
 

την Πέμπτη 25  Μαΐου  2017 

 

Η καθηλωτική αφήγηση της ζωής 10 πολωνών συμμαθητών, που τους συνδέει η κοινή 

εθνικότητα και τους διαχωρίζει η διαφορετική θρησκεία. Όταν ο ναζισμός εισβάλλει στη 

χώρα τους, οι σχέσεις που είχαν κτιστεί μέσα στη σχολική τάξη καταρρέουν. Θηριωδία και 

μίσος παίρνουν τη θέση της συνύπαρξης και της αλληλοϋποστήριξης. Το μίσος γεννά νέο 

μίσος και ο άνθρωπος βγάζει στην επιφάνεια τα πιο απρόβλεπτα στοιχεία του εαυτού του. 

Άραγε ο χρόνος μπορεί να επουλώσει τις πληγές; Το σήμερα να αθωώσει το χθες; Πώς 

ησυχάζει η ψυχή, όταν έχει αποκαλύψει τις πιο σκοτεινές πτυχές της; 

Ένα σπουδαίο κείμενο της σύγχρονης ευρωπαϊκής δραματουργίας, γραμμένο το 2009, 

το έργο του πολωνού Ταντέους Σλομποντζιάνεκ, καταγράφει με ψυχραιμία, αλλά και γερές 

δόσεις συναισθήματος, πώς οι ιστορικές συγκυρίες στιγματίζουν τις ζωές των ανθρώπων, 

φέρνουν στην επιφάνεια τον «κρυμμένο» μας εαυτό και διαλύουν τους πιο ισχυρούς 

ανθρώπινους δεσμούς.  
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Ο σύλλογός μας  εξασφάλισε μειωμένη τιμή εισιτηρίου και θα καταβάλει και ένα 

μέρος της αξίας του εισιτηρίου. Συμμετοχή ανά μέλος του συλλόγου:  5 ευρώ. 

Ώρα προσέλευσης για την παραλαβή των εισιτηρίων την ημέρα της Παράστασης 

[Πέμπτη 25  Μαΐου  2017] και ώρα 19.15 – 19.45. Είναι απαραίτητο να είμαστε συνεπείς 

καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της διεύθυνσης του θεάτρου, μετά  την έναρξη της 

παράστασης  δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο θέατρο.  

Σας περιμένουμε  την Παρασκευή  19/5, 6:30-8:30 μ.μ., στα γραφεία του 

συλλόγου μας (Γιαβάση 7, Αγία Παρασκευή) για κράτηση θέσεων με ταυτόχρονη 

προπληρωμή του εισιτηρίου. Ο αριθμός των διαθέσιμων από την επιχείρηση του θεάτρου 

θέσεων είναι περιορισμένος (180 θέσεις) και κατ’ ανάγκη θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  

 

Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας Γεωργόπουλο Σωτήρη                                

(τηλ. 6973256860), Παπασπύρου Νίκο (τηλ. 6973056740) και Μαρίνη Νίκο (τηλ. 

6977456265). 

 

Στη Βαρβαρότητα απαντάμε με Πολιτισμό 

 

                                                         Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
                                  

 


