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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ
…ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ…. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εξασφάλισε και προσφέρει δωρεάν στα μέλη του την παράσταση «Η Σπασμένη
Στάμνα» που θα παιχτεί αποκλειστικά για εμάς την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα
21:00 στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» (Αμερικής 10, Σύνταγμα). Ώρα προσέλευσης 8:45 μ.μ,
Διαδικασία Κράτησης Θέσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από σήμερα έως
την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 (ή έως εξαντλήσεως των θέσεων) δηλώνοντας τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο ‐
Αριθμό Μητρώου ‐ Μονάδα ‐ Τηλέφωνο Επικοινωνίας και αν η κράτηση αφορά 1 ή 2 άτομα) μέσω τηλ.
στο 2103349927 (διεπ. 19927) ή μέσω fax στο 19945 ή μέσω e‐mail στο syete2@syete.gr. Ώρες επικοινωνίας:
09:00 έως 14:00 καθημερινά. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να
κρατούν θέσεις μόνο αν πραγματικά θα παραστούν στο θέατρο. Οι σδ που θα κάνουν κράτηση δεν θα
παραλαμβάνουν τα εισιτήρια από τον ΣΥΕΤΕ, αλλά κατά την είσοδό τους στο θέατρο την ημέρα της
παράστασης.
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Λίγα Λόγια για την Παράσταση:
Το έργο πρωτογράφτηκε από τον Χάινριχ Φον Κλάιστ (1802 έως 1806) σε ανομοιοκατάληκτο στίχο,
όπως πολλά έργα εκείνης της εποχής. Μετά από ανεπιτυχείς παρουσιάσεις στη σκηνή του θεάτρου Βαϊμάρης
(Γκαίτε, 1808) και του θεάτρου του Βερολίνου (1811), ο Κλάιστ άλλαξε – συμπλήρωσε με παραλλαγές τους
στίχους, για να φθάσει πια στην σύγχρονη εποχή ως μια διδακτική κωμωδία.
Βασικό θέμα του συγγραφέα φαίνεται να είναι το ψυχολογικό. Αφορά στην ισορροπία της
ανθρώπινης ψυχής και την αληθινή σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του – πιστεύει στον εαυτό του και
στους συνανθρώπους του – εμπιστοσύνη προς χάριν της κοινωνικής συνύπαρξης.
Τα πράγματα στην κωμωδία αυτή είναι πιο απλά. Η σύνθεση του δικαστηρίου είναι ο προϊστάμενος
της δικαστικής αρχής, ο γραμματέας του δικαστηρίου, λοξοκοιτάει παμπόνηρα, δύσπιστα και τον δικαστή, ο
οποίος είναι ανήσυχος, αλλά προσπαθεί να είναι σοβαρός. Ξεκινούν οι εργασίες και η Μάρθα Ρουλ, μια
ηλικιωμένη κρατά μια σπασμένη στάμνα, δείχνοντας το άδικο που την έχει βρει. Μαζί της η κόρη της, μια
ντόμπρα χωριατοπούλα, που πιστεύει στην αγάπη της και στο δικαίωμα να τη σέβονται.
Ξεσπά κρίση, όταν ο «καλός» της, παραπλανημένος από τα φαινόμενα, δεν της δείχνει ακλόνητη
εμπιστοσύνη, αλλά προτιμά να στηριχθεί στην πραγματικότητα, όπως την πιστεύει αυτός.
Η εξέλιξη της δίκης είναι τέτοια, που από κατηγορούμενος και ένοχος κατά τον δικαστή, αθωώνεται
πανηγυρικά. Τα πράγματα γίνονται απλά, η ισορροπία αποκαθίσταται και όλα τελειώνουν καλά.
Συντελεστές: «Η Σπασμένη Στάμνα» του Χάινριχ φον Κλάιστ Μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη
Σκηνοθετική & Μουσική επιμέλεια: Ελένη Ζαραφίδου Διδασκαλία Ηθοποιών: Σταύρος Ζαλμάς – Ελένη
Ζαραφίδου Σκηνικά Κοστούμια: Σταύρος Ζαλμάς Άννα Κουράκου Ειρήνη Χαρατσάρη Βοηθοί Σκηνοθεσίας:
Άννα Κουράκου‐ Βασίλης Ντάσης Επιμέλεια κατασκευών & Αφίσας: Βασίλης Ντάσης Σχεδιασμός Φωτισμού:
Βαγγέλης Μούντριχας
Διανομή: Γεωργοπούλου Αμερινή ‐ Μάρθα Ρουλ , Δημητρέλης ‐ Χρίστος Υπηρέτης του Επιθεωρητή*
& Ρούπρεχτ*, Έφος Δημήτρης ‐ Υπηρέτης του Επιθεωρητή* & Ρούπρεχτ*, Ιακωβάκη Νικόλ ‐ Λίζα η δούλα,
Καραγιάννη Ελένη ‐ Κυρά Μπριγκίτα, Μπαμπανιώτης Βαγγέλης‐ Βάλτερ ο Επιθεωρητής, Παλαιολόγου
Αντζελίνα ‐ Μαργαρίτα η δούλα, Πετμεζάς Κώστας ‐ Φάιτ, πατέρας του Ρούπρεχτ, Συρμάνογλου Παντελής ‐
Λίχτ ο Γραμματέας, Σφυρής Γιάννης ‐ Αδάμ ο Δικαστής, Χατζησταυροπούλου Ειρήνη ‐ Εύα ‐ κόρη της
Μάρθας Ρουλ
***Διευκρινίζεται ότι η παράσταση θα παίζεται καθημερινά –από Σάββατο 4 Μαΐου έως και την Κυριακή
19 Μαΐου 2019 εκτός Δευτέρας και Πέμπτης στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» στις 21:00, όποιος συνάδελφος
δεν θα μπορέσει να παραστεί στην παράσταση του ΣΥΕΤΕ την Παρασκευή 10 Μαΐου μπορεί να την
παρακολουθήσει όλες τις υπόλοιπες ημέρες, με τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ το άτομο τα οποία θα διατίθενται
από την ΟΤΟΕ (τηλ 2103388270‐80‐90) ή από το ταμείο του Θεάτρου στις ημέρες των παραστάσεων και
ώρες 18:00‐23:00. ΔΩΡΕΑΝ δελτίο εισόδου για παιδιά σδ μέχρι 18 ετών, φοιτητές και ανέργους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος

Θύμιος Παπαγιάννης
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