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Αγ. Παρασκευή, 21 /2 / 2018 

Αρ. Πρωτ.: 29 

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: 

ΔΕΙΠΝΟ ΗΛΙΘΙΩΝ 
Του Francis Veber. Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου.  

Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος.  

Παίζουν: Σπύρος Παπαδόπουλος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Βασίλης Ρίσβας, Χρήστος Σπανός, 

Δημήτρης Μαυρόπουλος, Άννα Μενενάκου, Ξανθή Γεωργίου.  

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή.  

Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου.  

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας 

την Κυριακή 11  Μαρτίου  2018  &  ώρα 18:00 

 

λίγα λόγια για το έργο...  

Ο Πιερ Μπροσάν, πλούσιος μεγαλοεκδότης στο Παρίσι, οργανώνει κάθε εβδομάδα με 

τους πλούσιους φίλους του ένα... ιδιότυπο δείπνο: Καθένας βρίσκει έναν «ηλίθιο», τον καλεί 

στο δείπνο, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, γελούν εις βάρος των ανυποψίαστων καλεσμένων 

τους και στο τέλος, αυτός που έχει φέρει τον πιο τέλειο «ηλίθιο», στέφεται νικητής. Ο 
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Φρανσουά Πινιόν, ένας αθώος, αφελής, καλοπροαίρετος άνθρωπος, είναι ο πολλά 

υποσχόμενος «ηλίθιος» του Πιερ γι’ αυτήν την εβδομάδα. Τον καλεί στον σπίτι του για να 

γνωριστούν και εν συνεχεία να πάνε στο δείπνο. Κι εδώ αρχίζει μία σειρά από ανατροπές, 

όπου διαλύονται τα πάντα. Ο Πινιόν με την αφέλεια και την αθωότητά του, προκαλεί 

απανωτούς σεισμούς. Μέσα σε λίγη ώρα, ο άτρωτος «man of the year», Πιερ, αποδομείται 

και γίνεται αξιοθρήνητος ανθρωπάκος. Τελικά, ποιος απ’ τους δύο είναι ο ηλίθιος; 

 

Ο σύλλογός μας  εξασφάλισε μειωμένη τιμή εισιτηρίου και θα καταβάλει και ένα 

μέρος της αξίας του εισιτηρίου. Συμμετοχή ανά άτομο:  6 ευρώ. 

Ώρα προσέλευσης για την παραλαβή των εισιτηρίων 17.00 – 17.30.  

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  2/3, 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 και κατ’ ανάγκη θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας Τσιρίγο Νικήτα                                

( τηλ. 6974099815) &  Γιανναρά  Γεωργία  ( τηλ. 6973676947).   

 

Στη Βαρβαρότητα απαντάμε με Πολιτισμό… 
 

                                                         Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
                                  

 


