
 
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. 
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 
Γιαβάση 7 -15242 
Αγία Παρασκευή 
Τηλ-Fax: 2106399318 
Πληρ.:6974099815 
http://www.syllogosperiklis.gr 

Αγ. Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2019 
Αρ. Πρωτ. 6 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου μας 

info@syllogosperiklis.gr 
 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
 ΣΑΒΒΑΤΟ   9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 6:00 μ.μ. 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 6:00 μ.μ. 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 
 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής» καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 
μέλη του Συλλόγου μας, να απολαύσουν  στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ τη θεατρική παράσταση : 

Ο Φάρος 

του Κόνορ ΜακΦέρσον  

Διαρκεια : 120'  

Σκηνοθεσία: Κ. Μαρκουλάκης  

Ερμηνεύουν: Οδ. Παπασπηλιόπουλος, Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Ψαρράς, 

 Πρ. Αλειφερόπουλος, Αιμ. Χειλάκης 

Σκηνικά: Αθ. Σμαραγδή  Κοστούμια: Μ. Κοντοδήμα 

Μουσική: Μ. Μάτσας  Φωτισμός: Αλ. Γιάνναρος 

http://www.syllogosperiklis.gr/
http://www.syllogosperiklis.gr/


Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  2019 – 150 εισιτήρια 
 Ώρα: 6:00 μ.μ. (προσέλευση 30΄νωρίτερα) 

& 
 Σάββατο 16 Φεβρουαρίου2019 – 150 εισιτήρια 

Ώρα: 6:00 μ.μ. (προσέλευση 30΄νωρίτερα) 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Βουκουρεστίου 10, Αθήνα τηλ.:210 3312343) 

 
        Μια παραβολή για την εξιλέωση γεμάτη μαύρο χιούμορ, με πρωταγωνιστές τέσσερις φίλους 
που περνούν τη νύχτα με έναν ξένο, παίζοντας χαρτιά και πίνοντας. 
       Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αναλαμβάνει αυτό το εγχείρημα παίρνοντας το ρίσκο να 
πρωτοπαρουσιάσει ένα αδοκίμαστο έργο και να συστήσει έτσι στους Έλληνες θεατές τις τάσεις που 
διαμορφώνουν σήμερα το παγκόσμιο θέατρο.  
       Εξαιρετικό δείγμα θεάτρου συνόλου, σε μια σφιχτοδεμένη παράσταση. 
 

Ο Σύλλογός μας εξασφάλισε για τα μέλη του τη μειωμένη τιμή των 14€ για κάθε εισιτήριο και 
το επιδοτεί κατά το ήμισυ. Τα εισιτήρια αυτά των 7€ αφορούν αυστηρά σε εκπαιδευτικούς 
συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας.  

 
Μη μέλη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση πληρώνουν  την 

αρχική μειωμένη  τιμή των 14€ (χωρίς επιδότηση), αλλά είναι απαραίτητη η προηγούμενη 
συνεννόηση τους με το Ταμείο του Θεάτρου (210 3312343), για τον έλεγχο διαθεσιμότητας θέσης  
την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς την μεσολάβηση του Συλλόγου. 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:                                                                                                                                                                                 
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δείτε 
παρακάτω σχετική φόρμα).                                                                  
Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.                                                                                                         
Η αποστολή  email αποτελεί έγκυρη και έγκαιρη κράτηση. 
Σε περίπτωση υπέρβασης  του προγραμματισμένου  αριθμού κρατήσεων (150) σε μία από τις δύο 
παραστάσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας/ώρας αποστολής του email 
κράτησης. 
 Έναρξη κρατήσεων (αποστολής email): Δευτέρα 14 Ιανουαρίου  
 Λήξη κρατήσεων (αποστολής email): Παρασκευή 18 Ιανουαρίου      
 
Η διάθεση των εισιτηρίων στους συναδέλφους θα γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. στα σχολεία ευθύνης 
τους με ονομαστική κατάσταση και αυτόματη πληρωμή της κατά το ήμισυ αξίας του εισιτηρίου (7€). 
 
Φόρμα κράτησης θέσης 
https://docs.google.com/forms/d/18HbKMQLemSHCj4mL1fWRgt0f3kOy9uIaCDxg1Y2zWso 
 
Πληροφορίες: 6974099815 Νικήτας Τσιρίγος 
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	Ο Φάρος

