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Συναδέλφισσες , 

 

Βρισκόμενοι  ακόμα στον Μήνα της ¨Γυναίκας¨ , η  Γραμματεία Ισότητας του Συλλόγου 

μας , ετοίμασε για τις 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:30 (ώρα προσέλευσης 18:55)μια βραδιά 

αφιερωμένη  στην Γυναίκα , στο Θέατρο Ιλίσια για την παράσταση , « Ήρθες και θα 

μείνεις» , των Ρενέ Τέιλορ και Τζόζεφ Μπολόνια , με τους  Γρηγόρη Βαλτινό και Ζέτα 

Μακρυπούλια .  

 

Οι Συναδέλφισες που επιθυμούν να παραβρεθούν στην Παράσταση , θα πρέπει να 

συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στην Υπεύθυνη της 

Γραμματείας Ισότητας  του Συλλόγου μας κα Σ. Τσαπρούνη έως την 24 Μαρτίου 2015.  

 

Η Συμμετοχή είναι δωρεάν και ΜΟΝΟ για τα  μέλη του Συλλόγου μας.  

Λόγο περιορισμένης διαθεσιμότητας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 
 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

                      ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ 

«ΗΡΘΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ» 

                                                                                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_____________ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ:  __________________________________________ 

 

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:   __________________________________________ 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  __________________________________________ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  __________________________________________ 

         κ΄ ΚΙΝΗΤΟ:   ___________________________ 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

 

 

Αποστολή της υπογεγραμμένης αίτησης στο e mail (stsaprouni@eurobank.gr) ή με εσωτερική 

αλληλογραφία στο κατ/μα 630/Πεσμαζόγλου, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα 101 75  

Υπόψη  

Σ. Τσαπρούνη     Εσωτ  5395 

Γραμματέας  Ισότητας 

 



 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 
 
ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ 

 
 
Ήρθες και θα μείνεις 
των Ρενέ Τέιλορ και Τζόζεφ Μπολόνια 
 
«Να είσαι ο εαυτός σου. Όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι.» 
Ο Γρηγόρης Βαλτινός, σε μια απρόσμενη συνάντηση με τη Ζέτα Μακρυπούλια, θα γίνουν το ζευγάρι 
της... νέας χρονιάς, αφού από την Τρίτη 6 Ιανουάριου 2015 θα παρουσιάζουν την κωμωδία «Ήρθες και 
θα μείνεις» των Ρενέ Τέιλορ και Τζόζεφ Μπολόνια, στο Θέατρο Ιλίσια. 
Ένα ανατρεπτικό ρομάντζο, μια σπαρταριστή ερωτική κωμωδία, μια γοητευτική απόδειξη επί σκηνής της 
φράσης του Όσκαρ Ουάιλντ: «Αρκεί ένα λεπτό για να ερωτευτείς, μια ώρα για να συμπαθήσεις και μια μέρα 
για να αγαπήσεις». Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ το 1981, με πρωταγωνιστές τους 
ίδιους τους συγγραφείς, οι οποίοι είναι ζευγάρι και στη ζωή και στο «Ήρθες και θα μείνεις» αποτύπωσαν 
την πραγματική ιστορία της δικής τους πρώτης συνάντησης! Το έργο αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και  
έκτοτε εξακολουθεί να γοητεύει με τη σπιρτάδα και την αλήθεια του, καθώς παίζεται ανελλιπώς με τεράστια 
επιτυχία σε όλο τον κόσμο. 
 
Μετάφραση Μάριος Πλωρίτης 
Σκηνοθεσία–μουσική επιμέλεια Γρηγόρης Βαλτινός  
Σκηνικά  Διονύσης Χριστοφιλογιάννης 
Κοστούμια Γιώργος Σεγρεδάκης 
Φωτισμοί Μελίνα Μάσχα  
Βοηθός σκηνοθέτη Χαρά Μπαλτά  
Φωτογραφίες  Ρούλα Ρέβη 
Παραγωγή: Θέασις – Δράσεις Πολιτισμού 
 

Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός, Ζέτα Μακρυπούλια  
Συμμετέχει ο Στάθης Νικολαΐδης 
 
Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου 
Νέα Υόρκη. Παραμονή Χριστουγέννων. Η Λώρα Μπλάου, άνεργη και άφραγκη ηθοποιός, παλεύει να 
επιβιώσει στον χώρο του θεάματος και παράλληλα να γράψει ένα δικό της θεατρικό έργο. Πρόκειται να 
περάσει από ακρόαση για ένα διαφημιστικό, ενώ παράλληλα είναι αποφασισμένη να ζήσει μια ερωτική 
ιστορία σαν παραμύθι, γιατί μέχρι τώρα η ζωή της είναι γεμάτη από άτυχες ερωτικές ιστορίες, ή καλύτερα... 
συμφορές. Προσδοκά το θαύμα που θα τη σώσει, ή καλύτερα δύο θαύματα: κάποιον να ερωτευθεί και μια 
επιτυχία στην καριέρα της! Στην ακρόαση δεν νιώθει καλά, δεν είναι η μέρα της, είναι κουρασμένη, έχει 
μόλις επιστρέψει από την κηδεία του μόνου ατζέντη που την πίστεψε ποτέ, και μιλάει σχεδόν σαν σε 
παραλήρημα... 
Κι εκεί που νιώθει πάλι την απόρριψη να της χτυπάει την πόρτα, εμφανίζεται ο σκηνοθέτης και παραγωγός 
Βίτο Πινιόλι και τη διαβεβαιώνει πως το ταλέντο της είναι πρωτότυπο, λίγο τρελό, αλλά ..ξεχωριστό. Και 
αποφασίζει να της κλείσει κι άλλη ακρόαση. Και εκείνη αποφασίζει να τον κατακτήσει, να τον αποπλανήσει, 
κρατώντας τον όμηρο στο διαμέρισμά της, για ένα απόγευμα, για μια νύχτα, ή ίσως -ποιος ξέρει;- για μια 
ολόκληρη ζωή.. 
Στην παράσταση του Θεάτρου Ιλίσια ο θεατής θα παρακολουθήσει την επεισοδιακή συνάντηση δυο 
ανθρώπων και παράλληλα η συνάντηση αυτή, θα γίνει το έργο που θα παρουσιάσουν στη σκηνή και θα το 
δούμε να εξελίσσεται, μέσα από τη μαγική εκείνη διαδικασία κατά την οποία η ζωή δανείζει υλικό στην 
Τέχνη και η Τέχνη του θεάτρου το κάνει παράσταση, στην οποία ο θεατής μπορεί να βιώσει ένα αυθεντικό 
κομμάτι ζωής. 



 
 
 
 

Αποσπάσματα της κριτικής για το έργο 
«Μ’ ενθουσίασε! Είναι γλυκό, διασκεδαστικό και πονηρό!» 
New York Post 
 
«Ένα από τα πιο διασκεδαστικά έργα των τελευταίων χρόνων!» 
Variety 
 
«Ένα κωμικό θαύμα ασταμάτητου γέλιου... Ένα αστείο και, τελικά, συγκινητικό έργο.» 
WCBS TV 
 
«Ακόμα και το πιο παγερό ακροατήριο θα ούρλιαζε από αγαλλίαση.» 
The New Yorker 
 
«Οι θεατές πέφτουν κάτω από τα γέλια!» 
New York Daily News 
 
«Μια βραδιά τρελού ρομάντζου.» 
Newhouse Newspapers 
 
«Σπαρταριστό, διασκεδαστικό, αληθινή απόλαυση.» 
Gannett Newspapers 
 
«Ακαταμάχητο! Θαυμάσια εξωφρενικό!» 
Women’s Wear Daily 

 
 Πληροφορίες: 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
Θέατρο Ιλίσια 
Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας 
 
Στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής (Γραμμή 3) 
 
Parking με 50% έκπτωση (Παπαδιαμαντοπούλου 26 & Μιχαλακοπούλου, Αδαμόπουλος) 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  
2 ώρες (με διάλειμμα) 

 


