
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  
 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 
 

Προς τους 

Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Η Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ καλεί τις συναδέλφισσες του κλάδου, με αφορμή τη 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Μαρτίου 2020 στις 19:30 
στο Θέατρο «ΑΘΗΝΩΝ», Βουκουρεστίου 10, Αθήνα, τηλ. 2103312343 

να διασκεδάσουμε, να συγκινηθούμε, να προβληματιστούμε, να χαμογελάσουμε, να μαγευτούμε 
από Θέατρο! 

Φέτος επιλέξαμε το έργο : 

«Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρντ Άλμπυ 
 

Στην αυγή της δεκαετίας του ’60, ο Άλμπι έχει συνθέσει μια υποδειγματική ιστορία, που στην ουσία της 
μιλάει για τον επίπονο αλλά αναγκαίο δρόμο, που οδηγεί στην κατάρριψη των ψευδαισθήσεων, καθώς 
αποδομεί την εικόνα της «αγίας» οικογένειας, όπως και αυτή του ευυπόληπτου διανοούμενου. 

Ο Τζορτζ και η Μάρθα – όπως και ο Νικ και η Χάνεϊ, το νεότερο ζευγάρι που εντέχνως έχει 
δημιουργήσει ο συγγραφέας – κατά τη διάρκεια μιας αποκαλυπτικής νύχτας, ενώ το αλκοόλ ρέει άφθονο και 
οι προσβολές αναδεικνύονται σε κύριο μέσο επικοινωνίας. Μια συζυγική σχέση έχει μετατραπεί σε 
ανελέητο παιχνίδι εξουσίας μεταξύ δύο πληγωμένων ανθρώπων, που δεν μπορούν να εκφραστούν παρά 
με το μόνο συναίσθημα που γνωρίζουν: πληγώνοντας το άλλο τους «μισό». Το τέλος της βραδιάς θα τους 
βρει στο κατώφλι μιας νέας αρχής, απαλλαγμένης από τις ψευδαισθήσεις που είχαν κατασκευάσει, και μια 
χαραμάδα φωτός θα κλείσει το έργο. 
 

Συντελεστές: 
Σκηνοθεσία:  Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Μετάφραση:  Τζένη Μαστοράκη 
Σκηνικά:   Αθανασία Σμαραγδή 
Φωτισμοί:   Αλέκος Γιάνναρος 
Κοστούμια:   Μαρία Κοντοδήμα 
Μουσική:   Μίνως Μάτσας 
Βοηθοί σκηνοθέτη: Στέλλα Ψαρουδάκη – Νίκος Μανουσάκης 
Επιμέλεια προγράμματος: Νίκος Μανουσάκης  
Παραγωγή: Κάρολος Παυλάκης 

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Μαρία Πρωτόπαπα, Ντάνη Γιαννακοπούλου, 
Προμηθέας Αλειφερόπουλος. 
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Τιμή πρόσκλησης: 7 Ευρώ το άτομο. 

∆ηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία της ΟΤΟΕ στο email: otoe@otoe.gr, 
δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα (κινητό, σταθερό) και Σύλλογο, μέχρι την  
ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία της ΟΤΟΕ (Βησσαρίωνος 9 & 
Σίνα, 4ος όροφος) από το συν. Παναγιώτη Ρούσσο, ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 24/2 ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/2 και ώρες από 8:00 έως 17:00. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΣΣΕΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Για τη  Γραμματεία  Ισότητας ΟΤΟΕ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ 
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