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Ο .Τ.Δ.Σ.Δ. ΠΑΔΙ ΘΔΑΣΡΟ 

…Δ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΑΠΟ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ 
ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ 

 

Σσναδέλθιζζες, Σσνάδελθοι, 

αο πιεξνθνξνύκε, όηι από 6 έωρ 21 Μαΐος 2017, ηο  

ΘΔΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ηηρ ΟΣΟΔ  θα παποςζιάζει ηο έπγο:  

 «Οι εκαηομμσριούτοι ηης Νάπολης» ηος Eduardo De Filippo 

(1900-1984) ζε ελεύθεπη απόδοζη και διαζκεςή ηος Θωμά 

Βούλγαπη.  ΠΑΡΑΣΑΔΙ: 6 ΔΩ 21 ΜΑΙΟΤ 2017 

ΘΔΑΣΡΟ «ΥΟΡΝ», Αμεπικήρ 10 

 

Ο .Τ.Δ.Σ.Δ. εξαζθάλιζε και πποζθέπει δωπεάν ζηα μέλη 

ηος 180 διπλέρ πποζκλήζειρ για ηην παπάζηαζη πος θα 

παισηεί αποκλειζηικά για εμάρ ηην Σεηάπηη 10 Μαΐος 2017 

και ώπα 21:00 ζηο Θέαηπο «Γημήηπηρ Υοπν» (Αμεπικήρ 10, 

ύνηαγμα). Ώπα πποζέλεςζηρ 20:45. 

 
Γιαδικαζία Κπάηηζηρ Θέζεων: 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ 
.Τ.Δ.Σ.Δ. από ζήκεξα έσο ηελ Σξίηε 9 Καΐνπ 2017 (ή έσο εμαληιήζεσο ησλ 

δηαζέζηκσλ πξνζθιήζεσλ) δειώλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπο (Ολνκαηεπώλπκν - 
Αξηζκό Κεηξώνπ - Κνλάδα - Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο θαη αλ ε θξάηεζε 

αθνξά 1 ή 2 άηνκα) κέζσ ηει. ζην 2103349927 (δηεπ. 19927) ή κέζσ fax 
ζην 2103215988/Γηεπ: 19945 ή κέζσ e-mail ζην syete2@syete.gr. Ώξεο 

επηθνηλσλίαο: 09:00 έσο 14:00 θαζεκεξηλά. 
Θα ηηπηθεί αςζηηπά ζειπά πποηεπαιόηηηαρ. 

Παπακαλούνηαι οι ζςνάδελθοι να κπαηούν θέζειρ μόνο αν 
ππαγμαηικά θα παπαζηούν ζηο θέαηπο. 

Γηα πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Γξακκαηέα 

Πνιηηηζκνύ ηνπ .Τ.Δ.Σ.Δ. ζπλάδειθν Υξήζην Αζπηώηε ζην ηει. 2103349915 
(19915). 
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Λίγα Λόγια για ηην Παπάζηαζη:  

Οη «Εκαηομμσριούτοι ηης Νάπολης» είλαη από ηα πην αγαπεκέλα έξγα ηνπ  
ζπγγξαθέα παγθνζκίσο, αιιά θη  από ηα ζεκαληηθόηεξα δείγκαηα ηνπ πεξίθεκνπ 

ηηαιηθνύ λενξεαιηζκνύ. Σνπνζεηεκέλν ζηηο θησρέο ζπλνηθίεο ηεο Λάπνιεο ζηα κέζα 
ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζην α΄ κέξνο θαη ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηνπ (1944) ζην β΄ 

κέξνο, ην έξγν καο παξνπζηάδεη ηα πάζε θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο, 
πνπ κε θάζε ηξόπν αγσλίδεηαη λα επηβηώζεη – ζπκίδνληαο παλνκνηόηππεο θαηαζηάζεηο 
ζπλνηθηώλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ζηελ Αζήλα.  

 ηνπο «Εκαηομμσριούτοσς ηης Νάπολης» , ν θαινθάγαζνο Σδελάξν 
Γηόβηλε, αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηηο ελέξγεηεο ηεο πνιπκήραλεο  γπλαίθαο ηνπ, 

Ακάιηα, ε νπνία κε ζηόρν αξρηθά λα ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο, νιηζζαίλεη ζηελ 
πνξεία ζε ζθνηεηλά θαη αλέληηκα κνλνπάηηα. 

Ο ζπγγξαθέαο κεηαθέξεη κε ηέιεην ηξόπν ηα ήζε θαη  ηα πξόζσπα ηεο 

ζθνηεηλήο πεξηόδνπ, όπνπ όια ηξηγύξσ δηαθζείξνληαη από  ηελ αλάγθε ηεο 
επηβίσζεο θαη’ αξρήλ, ζηε ζπλέρεηα όκσο από ηηο ζεηξήλεο ηνπ εύθνινπ πινπηηζκνύ 

πνπ νδεγνύλ ζηελ ηπθιή απιεζηία. 

Ζ ζθελνζεζία  είλαη ηεο Διέλεο Φίιηππα, ε απόδνζε θαη ε δηαζθεπή ηνπ έξγνπ  

ηνπ Θσκά Βνύιγαξε, ελώ ν πνιύπεηξνο Ηάθσβνο Γξόζνο εθηόο από ηε κνπζηθή 
επηκέιεηα , έρεη αλαιάβεη θαη ηελ ζθεληθή όςε ηεο παξάζηαζεο. 

ΠΡΟΩΠΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΣΕΔΛΑΡΟ ΓΗΟΒΗΛΔ ΑΓΓΔΙΟ ΑΘΘΑ 

ΑΚΑΙΗΑ ΓΗΟΒΗΛΔ ΑΚΔΡΗΛΖ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΙΟΤ 

ΚΑΡΗΑ ΓΗΟΒΗΛΔ ΘΑΣΗΑ ΘΑΡΑΛΣΑΘΖ 

ΑΚΔΛΣΔΟ ΓΗΟΒΗΛΔ ΘΩΣΑ ΣΗΘΑΘΖ 

ΠΔΠΔΛΔΙΑ ΦΡΑΛΣΕΔΘΑ ΘΟΙΤΒΑ 

ΔΡΡΗΘΟ «ΔΣΣΔΚΠΔΙΗΣΔ» ΥΡΗΣΟ ΓΖΚΖΣΡΔΙΖ 

ΠΔΠΔ ΦΩΣΖ ΖΙΗΟΠΟΤΙΟ 

ΦΔΛΣΔΡΗΘΟ ΒΑΗΙΖ ΛΣΑΖ 

ΑΛΣΔΙΑ ΟΦΗΑ ΘΑΛΣΑ 

ΡΟΚΠΔΡΣΑ ΠΑΕΗΑΛΟ ΑΛΛΑ ΘΟΤΡΑΘΟΤ 

ΣΑΠΑ ΠΤΡΟ ΓΗΑΚΑΛΣΖ 

ΑΟΤΛΣΑ ΔΙΔΛΖ ΘΑΡΑΓΗΑΛΛΖ 

ΣΔΡΔΕΑ ΛΗΘΖ ΠΟΙΤΕΟΤ 

ΚΑΡΓΑΡΗΣΑ ΗΩΑΛΛΑ ΗΩΑΛΛΟΤ 

ΓΗΑΣΡΟ ΚΗΥΑΙΖ ΘΤΡΗΑΛΟ 
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***Γιεςκπινίζεηαι όηη ε παξάζηαζε ζα παίδεηαη θαζεκεξηλά -εθηόο 

Γεπηέξαο θαη Πέκπηεο- από 6 έσο 21 Καΐνπ 2017 ζην Θέαηξν «Γεκήηξεο 

Υνξλ» ζηηο 21:00 θαη όπνηνο ζπλάδειθνο ην επηζπκεί αιιά δελ κπνξέζεη λα 
παξαζηεί ηελ  Σεηάξηε 10 Καΐνπ πνπ ζα παηρηεί γηα ηνλ .Τ.Δ.Σ.Δ. κπνξεί λα 

ηελ παξαθνινπζήζεη όιεο ηηο ππόινηπεο εκέξεο, κε ηηκή εηζηηεξίνπ 5 επξώ ην 
άηνκν. Θξαηήζεηο ζέζεσλ ζα γίλνληαη από: ηε Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ 

Γεπηέξα-Παξαζθεπή από 10.00-16.00 ζην ηειέθσλν 2103388280, ή κέζσ 
email ζην  skartsolias@otoe.gr. θαη ζην Θέαηξν ηηο κέξεο ησλ παξαζηάζεσλ,  

ηει. 6978 113 911. 
 

 

 
 

 
         ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
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