Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης Πάει Θέατρο
Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, στη φετινή δεύτερη χρονιά αυτής της δράσης,
προσφέρει σε μαθητές, γονείς και αποφοίτους της την ευκαιρία επιλογής ποιοτικών
θεατρικών παραστάσεων, πάντα με μειωμένο εισιτήριο. Μέσα στο πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου, η Σχολή προτείνει δύο θεατρικές παραστάσεις, με έντονο
φιλοσοφικό προβληματισμό πάνω στην έννοια της αλήθειας, για την πρώτη και τη
δεύτερη Κυριακή του μήνα αντίστοιχα, δύο εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων
στο Λύκειο και την έναρξη των εξετάσεων.

Η πρώτη θεατρική παράσταση είναι η Αγριόπαπια του Ερρίκου Ίψεν που
ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου στο Θέατρο Πορεία (Τρικόρφων 3-5,
Αθήνα). Μέσα από έντονες ρεαλιστικές και νατουραλιστικές σκηνές, η επιταγή του
ιδεώδους του αριστοκράτη Γκραίγκερς, που συνοψίζεται στον αγώνα για επίτευξη της
αλήθειας με κάθε θυσία, οδηγεί τον παιδικό του φίλο, Γιάλμαρ Έκτναλ στην άρση της
πλάνης του για την οικογενειακή του γαλήνη και τη συζυγική του ευτυχία, με τραγική
κατάληξη. Παίζουν Θέμης Πάνου, Γιάννος Περλέγκας, Γιώργος Μπινιάρης, Γιάννης
Κότσιφας, Λένα Δροσάκη, Σίσσυ Τουμάση, Άννα Μάσχα, Αντίνοος Αλμπάνης.
Η Σχολή εξασφάλισε 40 εισιτήρια, στην προνομιακή τιμή των 14 ευρώ το
καθένα, για τους ανήλικους και 15 ευρώ για τους ενήλικες θεατές, την Κυριακή, 06
Μαΐου 2018, στις 20.30 το απόγευμα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι και την
Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 για την πρώτη θεατρική παράσταση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση evangeliki.school@gmail.com. Στη δήλωση παρακαλούνται να
αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας,
και τον αριθμό εισιτηρίων που επιθυμούν να κρατήσουν. Μέχρι την ίδια ημερομηνία,
παρακαλούνται να παραδίδουν τα χρήματα.

Η δεύτερη θεατρική πρόταση είναι η επιτυχημένη παράσταση Οι δώδεκα
ένορκοι, του Ρέτζιναλντ Ρόουζ, που παίζεται σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας
Νικολαΐδη, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά φέτος στο Θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης
12, Πετράλωνα), έχοντας αποσπάσει βραβεία, καθώς και το ενδιαφέρον 50.000
θεατών. Δώδεκα άντρες αναμετρώνται στη σκηνή του θεάτρου με τη συνείδησή τους,
στη Νέα Υόρκη του 1957, προσπαθώντας να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση αν
ένα αλλοδαπό αγόρι δεκαέξι ετών, που κατηγορείται για τον φόνο του πατέρα του
είναι πραγματικά ένοχο, οπότε πρέπει να του επιβληθεί η θανατική ποινή ή αθώο.
Τους δώδεκα ενόρκους υποδύονται οι ηθοποιοί: Μάνος Ζαχαράκος, Παντελής
Παπαδόπουλος, Θανάσης
Κουρλαμπάς,
Γιώργος
Γιαννόπουλος, Περικλής
Λιανός, Νίκος Ορφανός, Κωνσταντίνος Μπάζας, Αλέξανδρος Πέρρος,
Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Κωνσταντίνος Αρνόκουρος και
Τάσος Παπαδόπουλος.
Η Σχολή εξασφάλισε 30 εισιτήρια, στην προνομιακή τιμή των 12 ευρώ το
καθένα, την Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, στις 18.30 το απόγευμα. Διευκρινίζεται ότι
και στις δύο θεατρικές παραστάσεις οι μαθητές προσέρχονται και αποχωρούν
από την παράσταση με ευθύνη των κηδεμόνων τους.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι και την
Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 για τη δεύτερη θεατρική παράσταση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση evangeliki.school@gmail.com. Στη δήλωση παρακαλούνται να
αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, το κινητό τηλέφωνο του προσώπου επικοινωνίας
και τον αριθμό εισιτηρίων που επιθυμούν να κρατήσουν. Μέχρι την ίδια ημερομηνία,
παρακαλούνται να παραδίδουν τα χρήματα.
Οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου παρακαλούνται να παραδίδουν και
για τις δύο παραστάσεις τα χρήματα στην κυρία Καλυψώ Λάζου, στο Λύκειο της
Σχολής. Εναλλακτικά οι μαθητές του Γυμνασίου μπορούν να παραδίδουν τα χρήματα
στον Υποδιευθυντή του Γυμνασίου, κύριο Μιχάλη Μιχαλιό και του Λυκείου στον
Υποδιευθυντή του Λυκείου, κύριο Σωτήρη Χασάπη.
Υπογραμμίζεται ότι λόγω της μεγάλης δημοφιλίας και των δύο
θεατρικών παραστάσεων η κράτηση των εισιτηρίων έγινε πολύ νωρίς και δε θα
είναι εφικτή δυστυχώς η εξασφάλιση επιπλέον εισιτηρίων για καμία από αυτές.
Θα τηρηθεί συνεπώς αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

