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Αθήνα, 20-2-2017  

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Σας παραθέτουμε ανακοινώσεις της Γραμματείας Ισότητας της ΟΤΟΕ που αφορούν 

την συμμετοχή σε   θεατρική παράσταση με αφορμή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

 
 

 

 

 

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 

 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας 

                                                 
Π. Πανόπουλος          Σ. Φαλέκα 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017 

 

Προς τους 

Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ, με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, καλεί 
τις συναδέλφισσες του κλάδου 

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10  Μαρτίου 2017 στις 20.00, 

να διασκεδάσουμε, να συγκινηθούμε, να προβληματιστούμε, να χαμογελάσουμε, να 
παρακολουθήσουμε Θέατρο! 

Φέτος επιλέξαμε το έργο  

« Αύ γ ο υ σ τ ο ς»  τ ο υ  T r ac y  Le t t s ,   

σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη,  

στο θέατρο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ»  

(Αμερικής 10, Αθήνα, Τηλ. 2103612500) 

Ο «Αύγουστος», παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι έργο βραβευμένο με 
τα βραβεία Pulitzer και Tony και αποτελεί το γλαφυρό πορτρέτο μιας βαθιά δυσλειτουργικής 
οικογένειας. Ένα έργο σκληρό αλλά και αστείο, πικρόχολο αλλά και τρυφερό, δραματικό αλλά 
συγχρόνως διασκεδαστικό.  

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι: Θέμις Μπαζάκα, Μαρία Πρωτόπαππα, 
Βίκυ Βολιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μάνος Βακούσης, Μαρία 
Κατσιαδάκη, Νίκος Αλεξίου, Θύμιος Κούκιος, Κώστας Ανταλόπουλος, Σίσσυ Τουμάση, Aurora 
Marion.  

Λίγα λόγια για το έργο:  

Μια αυγουστιάτικη νύχτα ο Μπέβερλυ Γουέστον (Μάνος Βακούσης) – διάσημος ποιητής και 
διαβόητος αλκοολικός- εξαφανίζεται. Οι τρεις κόρες του, Μπάρμπαρα (Μαρία Πρωτόπαπα), Άιβυ (Βίκυ 
Βολιώτη) και Κάρεν (Μαρίνα Ασλάνογλου) επιστρέφουν στο πατρικό τους - μαζί με τις δικές τους 
δυσλειτουργικές οικογένειες (Κώστας Ανταλόπουλος, Νίκος Αλεξίου, Σίσσυ Τουμάση) και τα δικά τους 
μυστικά - για να φροντίσουν μητέρα τους Βάιολετ (Θέμις Μπαζάκα) . Η Βάιολετ όμως, δεν είναι από τις 
γυναίκες που αφήνουν κάποιον άλλο να τους κάνει κουμάντο, καθώς η σοβαρή αρρώστια της και η 
εξάρτησή της από τα χάπια ενισχύουν τα βιτριολικά της ξεσπάσματα προς τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειας. Αυτόπτες μάρτυρες της μοναδικής ικανότητας των Γουέστον να αλληλοκατασπαράζονται, η 
νεαρή ινδιάνα οικονόμος Τζόνα (Aurora Marion) και η αδερφή της Βάιολετ, Μάττυ Φέη (Μαρία 
Κατσιαδάκη) - η οποία κατέχει εξίσου καλά την τέχνη της σκληρότητας - που καταφτάνει με την οικογένειά 
της (Αλέξανδρος Μυλωνάς, Θύμιος Κούκιος). 

Το οικογενειακό τραπέζι στρώνεται, η οικογένεια συγκεντρώνεται και η μάχη αρχίζει: καλά κρυμμένα 
μυστικά αποκαλύπτονται, ανομολόγητα πάθη αναζωπυρώνονται, παλιές έχθρες βγαίνουν στην 
επιφάνεια, προσβολές ανταλλάσσονται και απειλές εκτοξεύονται. Ένα τυπικό οικογενειακό τραπέζι στο 
σπίτι των Γουέστον. Ο «Αύγουστος» («August: Osage County») είναι μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές 

https://www.google.gr/search?biw=1920&bih=974&q=%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF+%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BD%C2%BB+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPKjZNTtPSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAcSIXYkAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjv1vSKvt3RAhVJDsAKHSjKBEYQ6BMIkgEwEA
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επιτυχίες στην Αμερική και την Αγγλία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς έχει παρουσιαστεί σε 
πάνω από 30 χώρες. 

Έχει κερδίσει το βραβείο Pulitzer, 3 βραβεία Tony, 2 Drama Desk Awards και έχει συγκεντρώσει 
διθυραμβικές κριτικές από τον ξένο Τύπο που επαίνεσε την ικανότητα του Tracy Letts να ισορροπεί 
ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία. Ο καταιγισμός αστείων διαλόγων, η εξαιρετική σκιαγράφηση των 
βιτριολικών χαρακτήρων και η εκρηκτική παρουσίαση των οικογενειακών συναισθηματικών συγκρούσεων 
επιβεβαιώνουν την άποψη των New York Times ότι, «καμιά οικογένεια δεν υπήρξε τόσο δυστυχισμένη 
για τόσους διαφορετικούς λόγους και με τόσο διασκεδαστικό τρόπο, όσο οι Γουέστον στον “Αύγουστο”». 

Την ίδια επιτυχία γνώρισε και η κινηματογραφική μεταφορά του έργου, με πρωταγωνιστές τους 
Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis κ.α. το 2013, που 
έφτασε μέχρι τα Όσκαρ. 

 
Συντελεστές: 

Μετάφραση: Μανώλης Δούνιας 
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης 
Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή 
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη 
Μουσική σύνθεση: Μίνως Μάτσας 
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Σκουλά 
Βοηθός Σκηνογράφου: Γιώργος Θεοδοσίου 
Βοηθός Ενδυματολόγου: Ιφιγένεια Νταουντάκη 

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα Α.Ε. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία της ΟΤΟΕ στο email  otoe@otoe.gr ή στο φαξ 

2103640429 (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κινητό & σταθερό, Σύλλογος), μέχρι την  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. 

Τιμή πρόσκλησης: 6 Ευρώ.  

Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία της ΟΤΟΕ (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 

4ος όροφος) από το συν. Γιώργο Ρούσσο ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/2 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/3 και ώρες από 8:00 έως 17:00. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις (394). 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ  

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

  

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 
Για τη  Γραμματεία  Ισότητας ΟΤΟΕ 

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ 
(τηλ. 210-3388279) 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

 

« Αύ γ ο υ σ τ ο ς»  τ ο υ  T r ac y  Le t t s ,   

σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη,  

στο θέατρο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ»  

(Αμερικής 10, Αθήνα, Τηλ. 2103612500) 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των συναδελφισσών να παρακολουθήσουν την σχετική 
θεατρική παράσταση και προκειμένου να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες, η 
Γραμματεία Ισότητας της ΟΤΟΕ προγραμμάτισε και προσφέρει στις συναδέλφισσες την ευκαιρία 
να την απολαύσουν  

 

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Μαρτίου 2017 στις 20.00 

 

Η Γραμματέας Ισότητας της ΟΤΟΕ, σ. Σοφία Κάντα θα βρίσκεται εκεί και θα μιλήσει στις 
συναδέλφισσες πριν την έναρξη της παράστασης 

Τιμή πρόσκλησης κατ’ άτομο: 6 Ευρώ.  

Οι προσκλήσεις ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ παράσταση θα διατίθενται από τα 

γραφεία της ΟΤΟΕ (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 4ος όροφος) από το συν. Γιώργο Ρούσσο 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/3 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3 και ώρες από 8:00 έως 17:00. 

Για την παραλαβή και πληρωμή των εισιτηρίων μπορεί να προσέλθει 

οποιοσδήποτε, αρκεί να μας ενημερώσει για το όνομα ή τα ονόματα, στα οποία είναι 

κρατημένες οι θέσεις. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ  ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 
ΟΤΟΕ ΣΤΟ EMAIL  OTOE@OTOE.GR. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 
Για τη  Γραμματεία  Ισότητας ΟΤΟΕ   

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ 
(τηλ. 210-3388279) 

 

https://www.google.gr/search?biw=1920&bih=974&q=%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF+%C2%AB%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BD%C2%BB+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPKjZNTtPSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAcSIXYkAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjv1vSKvt3RAhVJDsAKHSjKBEYQ6BMIkgEwEA
mailto:otoe@otoe.gr

