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Θεατρικές   παραστάσεις 
και   µουσικές   σκηνές 

 

(Σε   ειδικές   τιµές   για   τα   µέλη   του   Σ∆ΥΑ) 
 

 
 

 

ΓΑΜΠΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ 
(Ιπποκράτους  9-11, Κέντρο,  τηλ .  210-3648303) 

 
 

 

      Κωµωδία  των  Θανάση  Παπαθανασίου ,  Μιχάλη  Ρέππα .  Σκηνοθ .:  
Θ .Παπαθανασίου ,  Μ .  Ρέππας .  Ερµηνεύουν:  Αλ .  Αντωνόπουλος ,   Ν .  
Βλαβιανού ,  Σ .  Βογιατζάκη ,  Μ .  Ιωάννου ,  Κ .  Κόκλας .  Καυστική  κωµωδία ,  
µε  θέµα  αδήριτα  πολιτικό ,  που  σχολιάζει  τη  ροπή  του  Έλληνα  για  
ρεµούλα  και  απάτη .  

 

Τιµή εισιτηρίου  10 €, για όλες  οι παραστάσεις  
 

Με  την  προσκόµιση  στο  ταµείο  του  θεάτρου  
της   πρόσκλησης  που  µπορείτε   να  προµηθευτείτε  
από  τα  γραφεία  του  Σ∆ΥΑ  ή  από  τα  µέλη  του  ∆. Σ. 

 
 

ΤΟ ΣΩΣΕ 

ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ  

(Λ .  Αλεξάνδρας  74,  Αθήνα ,  τηλ .  210-6424414)  
 

 

Κωµωδία  του  Μάικλ  Φρέιν .  Σκηνοθεσία:  Βλαδίµηρος  Κυριακίδης .  
Ερµηνεύουν:  Βλ .  Κυριακίδης ,  Μπ .  Μάλφα ,  Γ .  Σκιαδαρέσης ,                  
Γ .  Κωνσταντίνου .  Σκην .:  Μ.  Τσαγκάρη .  Μια  οµάδα  δευτεροκλασάτων  
ηθοποιών  που  υποφέρουν  για  την  τέχνη  τους  µπλέκεται  σε  
κωµικοτραγικές  παρασκηνιακές  καταστάσεις .  

 

Τιµή εισιτηρίου  10 €, για όλες  οι παραστάσεις  
 

Με  την  προσκόµιση  στο  ταµείο  του  θεάτρου  
της   πρόσκλησης  που  µπορείτε   να  προµηθευτείτε  
από  τα  γραφεία  του  Σ∆ΥΑ  ή  από  τα  µέλη  του  ∆. Σ. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

TOC  TOC  &  ΤΑ ΡΑ∆ΙΚΙΑ ΑΝΑΠΟ∆Α 

ΘΕΑΤΡΟ ΗΒΗ  

 (Σαρρή  27 Ψυρρή ,  τηλ.  210-3213112) 
 

 

 

     Κωµωδία .  Σκηνοθεσία: Κώστας  Σπυρόπουλος .   Παίζουν: Κώστας  
Σπυρόπουλος ,  Γιώργος  Λέφας ,  Ματθίλδη  Μαγγίρα ,  Χριστίνα ,  
Θεοδωροπούλου,  Κατερίνα  Τσάβαλου ,  Ορφέας  Παπαδόπουλος .  Έξι  άτοµα  
περιµένουν  στο  σαλονάκι  ενός  διάσηµου  ψυχολόγου .  Η  ώρα  περνάει ,  ο  
γιατρός  καθυστερεί  και  οι  ασθενείς  γνωρίζονται  λίγο  λίγο  και  
αποφασίζουν  να  κάνουν  µόνοι  τους  group therapy. 

  

TOC  TOC : 10 € καθηµερινές, 12 € Σάββατο & Κυριακή  
 

ΤΑ ΡΑ∆ΙΚΙΑ  ΑΝΑΠΟ∆Α  : 8 € κάθε Τρίτη 
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  

 
 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΗ 

ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ  : 

 (Πανεπιστηµίου  7,  Κέντρο,  τηλ .   210-3221579) 
 

 

     Μονόλογος .  Του  Αντώνη  Τσιπιανίτη .  Σκηνοθεσία:  Κ .  Γάκης .  Ερµηνεύει: 
Κατερίνα  ∆ιδασκάλου.  Υπάρχει  ζωή  µετά  την  απόλυση;» αναρωτιέται  η  
πρωταγωνίστρια  του  έργου  και  µε  άδειο  στοµάχι ,  αλλά  αξιοπρέπεια ,  αναζητάει  
τη  λύση  για  την . . .  έξοδο  από  την  κρίση .    

Παραστάσεις  : ∆ευτ. 7.30 µ.µ. &  Τρ. 9.00 µ.µ  
 

Τιµή εισιτηρίου  15 € τα 2 άτοµα 
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  

 
 

DOGVILE 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ   
 (Ιπποκράτους  9-11 Κέντρο,  τηλ .   210-3648303) 

 

     ∆ράµα  του  Λαρς  Φον  Τρίερ .  Σκηνοθεσία:  Έφη  Γούση .  Ερµηνεύουν:              
Γ .  Σκαφιδάς  ∆ .  Πασσάς ,  Ευθ .  Ζησάκης .  Μουσ .:  N.  Green. Θεατρική  µεταφορά  
της  σινεφίλ  αλληγορίας  µε  κυρίαρχο  το  ζήτηµα  της  ανθρώπινης  θηριωδίας .   
 

Παραστάσεις  : ∆ευτ., Τρ. 9.30 µ.µ.  Παρ., Σάβ.  µεσαν. 24.00                        
 

Τιµή εισιτηρίου  10 €. 
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  
 
 

 



 

 
 
 

 

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΚΙΚΙ 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΜΑ   

(Ακοµ ινάτου  15-17 & Αγ .  Κωνσταντίνου ,  Μεταξουργείο   210-5220100) 
 

     Μονόλογος   του  ∆ηµήτρη  Οικονόµου .  Σκηνοθεσία:  Κ .  Τσονόπουλος .  
 Ερµηνεύει:  Ντ .  Σεµπεκοπούλου .   Εµπνευσµένο  από  την  προσωπικότητα  της  
γυναίκας  που  κατέκτησε  το  Μονπαρνάς  του  Παρισιού  τη  δεκαετία  του  ’20, 
ζώντας  µε  πάθος  κάθε  στιγµή .   
 

Παραστάσεις  : ∆ευτ. &  Τρ. 9.30 µ.µ. 
 

Τιµή εισιτηρίου  10 € τα 2 άτοµα 
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  

 
 

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 

ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΕΪ 
 (Αγ .  Μελετίου  61,  τηλ.  210-8620231) 4 

 
 

      Σκηνοθεσία:Β .  Πλατάκης .  Ερµηνεύουν: ∆ .  Στυλιανοπούλου ,  Μ .  Ιωαννίδου ,              
Τρ .  Καρατζάς ,  Αν.  Βλάχος .  Τραγουδά  ο  Τ .  Χρυσός .  Συναισθηµατικό ,  τρυφερό  
και  ανθρώπινο  έργο,  σκιαγραφεί  την  άλλοτε  ευχάριστη  και  άλλοτε  δύσκολη  ζωή  
σε  ένα  γηροκοµείο .   

 

Παραστάσεις: Τετάρτη  & Πέµπτη  7.00 µ.µ., Σάββατο  στις  18.30 µ.µ. 
 

Τιµή  εισιτηρίου   7  €. 
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  

 
 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΩ 
  (Ελευσινίων    15,  Μεταξουργείο ,   τηλ .  210-5201684-5)  

 
 

Κοινωνικό  του  Θανάση  Θεολόγη.  Σκηνοθ .:  Θ .  Θεολόγης .  Ερµηνεύουν:              
Θ .  Θεολόγης ,  Ι.  ∆ελάκου,  Αντ .  Καλογήρου .  Η  ιστορία  του  ανθρώπου  που  άλλαξε  
τον  κόσµο  και  ανέτρεψε  όλες  τις  συµβατικές  γνώσεις  γύρω  από  το  σύµπαν.   

 

Παραστάσεις  : ∆ευτ. &  Τρ. 9.30 µ.µ. 
 

Τιµή εισιτηρίου  8 € 
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

ΘΕΑΤΡΟ  ∆ΙΑΝΑ  

  (Ιπποκράτους  7  Αθήνα   15,   τηλ .  210-3626596 )   
 

Μουσική  παράσταση  µε  τους  Βασίλη  Παπακωνσταντίνου ,  Χρήστο  Θηβαίο  και  
Οδυσσέα  Ιωάννου  και  τη  σκηνοθετική  µατιά  του  Παντελή  Βούλγαρη .  Ένα  τρένο  που  
καθυστερεί .  Μια  µπάντα  οκτώ  µουσικών  και  ένας  παραγωγός  ραδιοφώνου  περιµένουν  
στο  σταθµό ,  όπου  συναντιούνται  µελωδίες ,  σκέψεις ,  εικόνες ,  συναισθήµατα ,  
προσδοκίες .  

 

Τιµή  εισιτηρίου  10 € καθηµερινές, 12 € Σάββατο  & Κυριακή  
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  
 

 

 ΙΛΙΟΝ   PLUS 

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΣΚΗΝΗ 
(Πατησίων  & Κοδριγκτώνος  17,  Κέντρο ,  τηλ .  210 8824383)  

 

 

  Η  νέα  µουσική  σκηνή  στην  Πατησίων  φιλοξενεί ,  µε  συχνές  εναλλαγές ,   γνώριµα  
ονόµατα  του  έντεχνου  τραγουδιού ,  της  jazz  και  παραστάσεις  stand-up comedy. 
Ενηµέρωση  για  τις  εµφανίσεις  των  καλλιτεχνών  τηλεφωνικά  και  από  το  internet.   

 

Παραστάσεις  :  Παρασκευή  & Σάββατο  
 

Τιµές  : 20% έκπτωση  στις  τιµές  καταλόγου  
 

Με  την  επίδειξη  στο  ταµείο  της  κάρτας  µέλους  του  Σ∆ΥΑ  
 

 

ΣΦΙΓΓΑ  

ΜΟΥΣΙΚΗ  ΣΚΗΝΗ 
 (Ακαδηµ ίας  & ζ .  Πηγής ,  τηλ .   211-4096149)   

 

   ∆ύο  σπουδαίοι  καλλιτέχνες ,  η  Σοφία  Βόσσου  και  ο  Στέφανος  
Κόκκαλης  συναντιούνται  στη  σκηνή  του  ΣΦΙΓΓΑ  σε  ένα  πρόγραµµα  µε  τίτλο  “Το  γιν  
και  το  γιανγκ”.  “Το  γιν  και  το  γιανγκ” έρχεται  να  αποδείξει  ότι  δύο  πιάνα  και  δύο  
φωνές  είναι  υπεραρκετά  για  να  γαληνέψουν  την  ψυχή  και  να  τη  βοηθήσουν  να  
ταξιδέψει  µέσα  από  τη  µουσική  σε  όλα  τα  µήκη  και  τα  πλάτη  της  γης… 

Παραστάσεις  :  Παρασκευή  & Σάββατο  
 

Μπουκάλι  ουίσκι ,  βότκα  κ.α.  60 € και  µπουκάλι  κρασί  35 € (ανά  6 άτοµα),  
Ποτό  7  € (συν  ένα  κερασµένο),  ποτήρι  κρασί  ή  µπύρα  6 € 

 

(Κρατήσεις  µέσω  του  κ  Μάνου  στο  τηλ .  6977221600) 

 
 

FEVER 2016 

 ΟΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΧΟΛΙ∆ΗΣ 
 (Λεωφόρος  Συγγρού  & Λαγουµ ιτζή)   

 
 

                      Ειδική  προσφορά  για  Παρασκευή  12-2-2016 
 

                Φιάλη  ουίσκι, βότκα  κ.α. 150 € ανά  6 άτοµα  
            Κρατήσεις  µέσω  του  κ.  Αυλωνίτη  στο  τηλ.  6932414642 

 
 

ΚΑΛΗ   ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ   &  ΚΑΛΗ   ΧΡΟΝΙΑ  
 

 

                            Το  ∆. Σ.  του  Σ∆ΥΑ 


