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ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται από 23 Νοεμβρίου 2009 για τους συναδέλφους και
συναδέλφισσες που εργάζονται στα (και μόνο), και από 30 Νοεμβρίου 2009
μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2009 για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες των
(και μόνο) από τα γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 12, 8ος όροφος),
κατά τις ώρες: 10.30 π.μ. - 15.30 μ.μ. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3219.536.

καταστήματα
Διευθύνσεων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνεται από 23 Νοεμβρίου 2009 για τους συναδέλφους και
συναδέλφισσες που εργάζονται στα (και μόνο), και από 30 Νοεμβρίου 2009
μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2009 για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες των
(και μόνο) από τα γραφεία του Συλλόγου μας (Ευπόλιδος 12, 8ος όροφος),
κατά τις ώρες: 10.30 π.μ. - 15.30 μ.μ. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3219.536.

καταστήματα
Διευθύνσεων

Ιδιαίτερη προσοχή στο εισιτήριο, γιατί πιθανή απώλειά του
δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν προλάβετε

την παράσταση, δεν θα υπάρξει επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή στο εισιτήριο, γιατί πιθανή απώλειά του
δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που δεν προλάβετε

την παράσταση, δεν θα υπάρξει επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου.

Συμπέθεροι απ’ τα ΤίραναΣυμπέθεροι απ’ τα ΤίραναΣυμπέθεροι απ’ τα ΤίραναΣυμπέθεροι απ’ τα Τίρανα

Δον ΖουάνΔον ΖουάνΔον ΖουάνΔον Ζουάν

Θέατρο
Λεωφ. Αλεξάνδρας 106
Τηλ. 210 6457 086

ΛΑΜΠΕΤΗ

Η αγία ελληνική οικογένεια βρίσκεται μπροστά
σε μια μεγάλη έκπληξη: ο γαμπρός της αγαπημέ-
νης κόρης είναι αλλοδαπός.
Οι συμπέθεροι δίνουν ρεσιτάλ υποκρισίας,
ξιπασιάς, ανοησίας, πονηριάς και διαπλοκής.

Η αγία ελληνική οικογένεια βρίσκεται μπροστά
σε μια μεγάλη έκπληξη: ο γαμπρός της αγαπημέ-
νης κόρης είναι αλλοδαπός.
Οι συμπέθεροι δίνουν ρεσιτάλ υποκρισίας,
ξιπασιάς, ανοησίας, πονηριάς και διαπλοκής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Σάββατο στις 6.15 μ.μ., Πέμπτη έως Κυριακή στις 9.15 μ.μ.
και Τετάρτη στις 8.00 μ.μ.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Χρ. Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου,
Τζένη Ευείδη, Δ. Μαυρόπουλος.

Θέατρο
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24
Τηλ. 210 5288 170

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ο Δον Ζουάν συνεχίζει να προκαλεί το συντηρη-
τικό περίγυρο, αμφισβητώντας καθιερωμένους
θεσμούς και παραβιάζοντας κοινωνικά ταμπού,
μη διστάζοντας να προκαλέσει και τον Θεό.
Θα καταφέρει να ξεφύγει αλώβητος;

Ο Δον Ζουάν συνεχίζει να προκαλεί το συντηρη-
τικό περίγυρο, αμφισβητώντας καθιερωμένους
θεσμούς και παραβιάζοντας κοινωνικά ταμπού,
μη διστάζοντας να προκαλέσει και τον Θεό.
Θα καταφέρει να ξεφύγει αλώβητος;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Από 22 Ιανουαρίου 2010, με προκαθορισμένη την
ημερομηνία της παράστασης και τη θέση.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Γιάννης Μπέζος, Αιμίλιος Χειλάκης, Εύα Κεχα-
γιά, Γιάννης Κότσιφας, Απόστολος Πελεκάνος.

CORONET

Φρύνης 11 - Παγκράτι
Τηλ. 210 7012 123

Όλα άρχισαν πριν πολύ καιρό, όταν ο άντρας ήταν κυνηγός και η
γυναίκα συλλέκτρια. Ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε...
Ένα έργο με τεράστια επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, που έχει αποκτήσει φανατικούς θεατές.

Όλα άρχισαν πριν πολύ καιρό, όταν ο άντρας ήταν κυνηγός και η
γυναίκα συλλέκτρια. Ουσιαστικά τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε...
Ένα έργο με τεράστια επιτυχία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, που έχει αποκτήσει φανατικούς θεατές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη - Κυριακή στις 21.15.

ΠΑΙΖΕΙ Ο: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

CavemanCaveman



Θέατρο
Αγ. Μελετίου 61Α
Τηλ. 210 8640 414

ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ

Ένα σκηνικό ταξίδι που υπόσχεται αίσθημα, φαντασία και
ανατροπή. Εδώ ό,τι φαίνεται δεν είναι. Εδώ σαν θέατρο μέσα στο
θέατρο, τα πρόσωπα υποδύονται ρόλους για να αντέξουν την
αλήθεια του είναι τους.

Ένα σκηνικό ταξίδι που υπόσχεται αίσθημα, φαντασία και
ανατροπή. Εδώ ό,τι φαίνεται δεν είναι. Εδώ σαν θέατρο μέσα στο
θέατρο, τα πρόσωπα υποδύονται ρόλους για να αντέξουν την
αλήθεια του είναι τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στις 9.00 μ.μ., Σάββατο στις 6.15 μ.μ.,
Κυριακή στις 7.30 μ.μ.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κάτια Δανδουλάκη, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Τάσος Αλατζάς, Ολυμπία
Δκορδίλη και τα παιδιά Κωνσταντίνος Λαγός, Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ,
Ναταλία Πάντσικ και Σαββίνα Ναμνιόγλου

Θέατρο
Βουκουρεστίου 10
Τηλ. 210 2212 343

ΑΘΗΝΩΝ

Ένας επιτυχημένος συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου,
τον οποίο απατά η γυναίκα του, αποφασίζει να εφαρμόσει στην
πραγματικότητα τις μυθιστορηματικές του τεχνικές, προκειμένου
να παγιδέψει τον εραστή της

Ένας επιτυχημένος συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου,
τον οποίο απατά η γυναίκα του, αποφασίζει να εφαρμόσει στην
πραγματικότητα τις μυθιστορηματικές του τεχνικές, προκειμένου
να παγιδέψει τον εραστή της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη έως Κυριακή στις 21.15, Σάββατο και Κυριακή στις 18.15.
Εξαιρούνται οι ημερομηνίες: 25, 26, 27 Δεκ. 2009
και 1, 2, 3 & 6 Ιαν. 2010.
Εξαιρούνται οι ημερομηνίες:

ΠΑΙΖΟΥΝ: Γιώργος Κιμούλης, Κων, Μαρκουλάκης, σε σκηνοθεσία Αθαν. Σμαραγδή.

Σλουθ

Θέατρο
Ελευσινίων 15 (στάση Μετρό Μεταξουργείο)
Τηλ. 210 5201 684

ΑΡΓΩ

Ένα οικογενειακό δράμα, όπου παρουσιάζονται τα αδιέξοδα στα
οποία οδηγούνται οι σημερινές οικογένειες, όταν οι γονείς αδυνα-
τούν να χειριστούν τις προσωπικές τους αδυναμίες και να αντιμετω-
πίσουν τα προβλήματα των μεταξύ τους σχέσεων.

Ένα οικογενειακό δράμα, όπου παρουσιάζονται τα αδιέξοδα στα
οποία οδηγούνται οι σημερινές οικογένειες, όταν οι γονείς αδυνα-
τούν να χειριστούν τις προσωπικές τους αδυναμίες και να αντιμετω-
πίσουν τα προβλήματα των μεταξύ τους σχέσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 20.00
και απογευματινή Σαββάτου στις 18.00

Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 22 Δεκ. 2009.Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 22 Δεκ. 2009.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Αιμιλία Υψηλάντη, Γιάννης Ζαβραδινός, Μιχάλης Καλαμπόκης,
Βάλια Παπακωνσταντίνου, Βάσια Λακουμέντα

That FaceThat FaceThat FaceThat Face

Σλουθ

Θέατρο
Πλαταιών & Προφ. Δανιήλ 3 - Κεραμεικός
Τηλ. 210 3467 735

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Το έργο απεικονίζει γλαφυρά πώς ο άνθρωπος
σχεδόν γελοιοπείται μπροστά στις αξεπέραστες
επιθυμίες του. Ένα πορτρέτο της απληστίας και
του νεοπλουτισμού που ταιριάζει στη σύγχρονη
καταναλωτική κοινωνία.

Το έργο απεικονίζει γλαφυρά πώς ο άνθρωπος
σχεδόν γελοιοπείται μπροστά στις αξεπέραστες
επιθυμίες του. Ένα πορτρέτο της απληστίας και
του νεοπλουτισμού που ταιριάζει στη σύγχρονη
καταναλωτική κοινωνία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Εξαιρείται η βραδυνή του Σαββάτου.

Τετάρτη 21:15, Πέμπτη 21:15, Παρασκευή 21:15
Σάββατο 18:00, Κυριακή 19:00.
Εξαιρείται η βραδυνή του Σαββάτου.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Παύλος Χαϊκάλης, Ελένη Καστάνη,
Φώτης Σπύρος, Ελένη Ουζουνίδου, Ηλεάννα Μπάλλα

Θέατρο
Στουρνάρη 32
Τηλ. 210 5223 522

ΒΕΑΚΗ

Το έργο εξελίσσεται την περίοδο της μεταπολί-
τευσης, όπου το φαινόμενο της αντιπαροχής
αλλάζει το τοπίο της Αθήνας, ρυθμίζοντας εκ
νέου τις σχέσεις των ανθρώπων.

Το έργο εξελίσσεται την περίοδο της μεταπολί-
τευσης, όπου το φαινόμενο της αντιπαροχής
αλλάζει το τοπίο της Αθήνας, ρυθμίζοντας εκ
νέου τις σχέσεις των ανθρώπων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη, Κυριακή στις 7.00 μ.μ., Πέμπτη, Παρασκευή
στις 9.00 μ.μ. και Σάββατο στις 6.00 μ.μ.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Βάσω Γιουλιελμάκη, Ντίνα Κώνστα, Ελισάβετ
Μουτάφη, Γιώργος Νινιός, Πάνος Σκουρολιάκος

Θέατρο
Πανεπιστημίου 7
Τηλ. 210 3221 579

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το ανομολόγητο πάθος του Ε. Καρμπόνε για την
νεαρή ανηψιά του πυροδοτεί την εσωτερική σύ-
γκρουση που συγκλονίζει τον ήρωα και τελικά
τον οδηγεί στην καταστροφή.

Το ανομολόγητο πάθος του Ε. Καρμπόνε για την
νεαρή ανηψιά του πυροδοτεί την εσωτερική σύ-
γκρουση που συγκλονίζει τον ήρωα και τελικά
τον οδηγεί στην καταστροφή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη στις 7.15 μ.μ., Σάββατο-Κυριακή στις 6.15 μ.μ.
Πέμπτη-Κυριακή στις 9.15 μ.μ.

25, 26, 27 Δεκ. 2009
και 1, 2, 3 & 6 Ιαν. 2010.
Εξαιρούνται οι ημερομηνίες:Εξαιρούνται οι ημερομηνίες:

ΠΑΙΖΟΥΝ: Γρηγόρης Βαλτινός, Πέτρος Φυσσούν,
Μ. Ψάλτη, Β. Ρίσβας

Σε στενό οικογενειακό κύκλοΣε στενό οικογενειακό κύκλοΣε στενό οικογενειακό κύκλοΣε στενό οικογενειακό κύκλο

Μάνα, Μητέρα, ΜαμάΜάνα, Μητέρα, Μαμά

Θέατρο
Σαρρή 27, Ψυρρή - Τηλ. 210 3215 127

ΗΒΗ

Με βασικό θέμα τις σχέσεις γονέων-παιδιών, το έργο παρουσιάζει,
σαν μέσα από κλειδαρότρυπα, τη ζωή μιας αστικής οικογένειας.
Ο Ζαν Κοκτώ καταπιάνεται ιδιαίτερα με τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα
στη μάνα και τον γιό της, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις συζυ-
γικές και τις αδελφικές σχέσεις.

Με βασικό θέμα τις σχέσεις γονέων-παιδιών, το έργο παρουσιάζει,
σαν μέσα από κλειδαρότρυπα, τη ζωή μιας αστικής οικογένειας.
Ο Ζαν Κοκτώ καταπιάνεται ιδιαίτερα με τον ισχυρό δεσμό ανάμεσα
στη μάνα και τον γιό της, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις συζυ-
γικές και τις αδελφικές σχέσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Σάββατο στις 6.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ., Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή στις 8.00 μ.μ.
και Παρασκευή στις 9.00 μ.μ.

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τάσος Χαλκιάς, Ελένη Κωνσταντινίδου, Χρήστος Αλεξανιάν,
Σ. Γεωγλερής, Ι. Πηλιχού.
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