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ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 
«Δεν ακοφω, δεν βλζπω, δεν μιλάω» 

υναδζλφιςςεσ, υνάδελφοι, 
Μετά από 2 χρόνια μακριά από τισ κεατρικζσ αίκουςεσ, ο φλλογόσ μασ επανζρχεται φζτοσ με τθν 
ξεκαρδιςτικι παράςταςθ «Δεν ακοφω, δεν βλζπω, δεν μιλάω» ςτισ 18/12/21 και ϊρα 18:30 ςτο ΘΕΑΣΡΟ 
ΑΛΜΑ. 
Σο «Δεν ακοφω, δε βλζπω, δε μιλάω» εμπνευςμζνο από ζναν παλιό Ινδικό μφκο για τθν υπομονι και τθν 
μακροκυμία απζναντι ςτισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ, είναι μια πολφ ιδιαίτερθ, ξεκαρδιςτικι κωμωδία. 
Σαυτόχρονα, όμωσ, είναι ζνα ζργο για τθ ςυντροφικότθτα, τθν αγάπθ, τθν εκτίμθςθ, τθ φιλία, τον 
κακθμερινό αγϊνα και τθν αιςιόδοξθ προςζγγιςθ τθσ ηωισ, ςε μια εποχι που οι μαφρεσ ςκζψεισ 
πλθκαίνουν. 
Ζνασ κουφόσ. Ζνασ τυφλόσ. Ζνασ μουγκόσ. Είναι φίλοι, ηουν μαηί κι αντιμετωπίηουν από κοινοφ τισ 
αντιξοότθτεσ που δθμιουργεί θ κακθμερινότθτα και οι ειδικζσ τουσ δυνατότθτεσ. ’ αυτι τθν μικρι Βαβζλ, 
ς’ αυτιν τθν εντελϊσ αςυνικιςτθ ςυνφπαρξθ, ο κάκε ιρωασ ζχει αναπτφξει τον δικό του κϊδικα για να 
επικοινωνεί με τουσ άλλουσ. Και τα καταφζρνουν τόςο… όςο… Κάποια ςτιγμι μπαίνει ςτθν ηωι τουσ μια 
κοπζλα γεμάτθ δφναμθ και αιςιοδοξία, ζνασ άγγελοσ τθσ αγάπθσ. Και όλα αλλάηουν ξαφνικά. Σθν 
διεκδικοφν και οι τρεισ, ποιοσ και με τι τρόπο κα τθν κερδίςει; 
Πρωταγωνιςτοφν: πφροσ Ποφλθσ - Κϊςτασ Αποςτολάκθσ - πφροσ παντίδασ - οφία Μανωλάκου 
ΤΝΣΕΛΕΣΕ: Κείμενο: Γιϊργοσ Θεοδοςιάδθσ, κθνοκεςία: Χριςτοσ Χατηθπαναγιϊτθ 

 
Οι υνάδελφοι που επικυμοφν να παραβρεκοφν ςτθν Παράςταςθ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να 
αποςτείλουν τθν αίτθςθ ςτθν Τπεφκυνθ τθσ Γραμματείασ Ιςότθτασ του υλλόγου μασ κα . Σςαπροφνθ 
ζωσ 13 Δεκεμβρίου 2021.  

φμφωνα με τα ιςχφοντα μζτρα για τον Covid 19, λόγω ελζγχου πιςτοποιθτικϊν εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ, 
παρακαλοφμε να προςζλθετε ςτο θζατρο τουλάχιςτον 1 ώρα νωρίτερα. 

Η υμμετοχι είναι δωρεάν ΜΟΝΟ για τα μζλθ του υλλόγου μασ. 

Σο κόςτοσ ςυμμετοχήσ του ςυνοδοφ είναι ςτθν προνομιακι τιμι των 5€ (αντί €10) και κα καταβάλλεται 
ςτθν είςοδο του κεάτρου ςτθν ταμία του υλλόγου μασ κα ίςςυ Σςαπροφνθ. 

Λόγω περιοριςμζνθσ διακεςιμότθτασ κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 

Για τθν Γραμματεία πολιτιςμοφ 

.ΣΑΠΡΟΤΝΗ            Σ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 
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ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

ΣΗΝ ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ  
 «ΔΕΝ ΑΚΟΤΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ»  

 ΣΙ 18/12/2021 
ΘΕΑΣΡΟ ΑΛΜΑ  

Χαλκοκονδύλη 9, Αθήνα 106 77 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_____________ 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΕΛΟΤ:            __________________________________________ 
 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΔΩΝ (εκτός μέλους):       
 
 

                     1ος __________________________________________ 
 

Και ονοματεπώνυμα 
                                                                           2ος __________________________________________ 
 
 
                                                                           3ος __________________________________________ 
 
 
ΚΑΣΑΣΗΜΑ /ΔΙΕΤΘΤΝΗ:             __________________________________________ 
 
ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ/ ΚΙΝΗΣΟ:           __________________________________________ 

 
                         ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΜΕΛΟΤ 
 

 
Αποςτολή τησ υπογεγραμμένησ αίτηςησ ςτο e mail: stsaprouni@eurobank.gr. 
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