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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ - ΠΛΑΚΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

«DA» 

1ήμερη Σάββατο 

Αναχώρηση: 18/2/23 

 

Αναχώρηση ώρα 09:00 πρωινή από Πλατεία Ομονοίας αρχική στάση με 

προορισμό την Αθήνα. Ελεύθερος χρόνος να τον αξιοποιήσετε όπως 

επιθυμείτε στο κέντρο της Αθήνας ή στην γραφική ΠΛΑΚΑ . Στην 

συνέχεια μετά απο προκαθορισμένη ώρα και σημείο συνάντησης 

μετάβαση στο ΙΛΙΣΙΑ και παρακολούθηση της παράστασης «DA» 

Ώρα έναρξης παράστασης 18:00 μ.μ. Μετά την λήξη της παράστασης θα 

έχουμε αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας. 

Ο Γρηγόρης Βαλτινός  συναντιέται με έναν ακόμα εμβληματικό κλασικό ρόλο, στο θέατρο 

ΙΛΙΣΙΑ. Ερμυνεύει τον «DA» στο ομώνυμο και πολυβραβευμένο έργο του Ιρλανδού 

συγγραφέα Hugh Leonard.  Την παράσταση σκηνοθετεί ο Πέτρος Ζούλιας, σε μετάφραση 

Αντώνη Γαλέου και πρωτότυπη μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα. 

Το αυτοβιογραφικό έργο του Ιρλανδού συγγραφέα διαδραματίζεται το 1968 στην Ιρλανδία με 

πολλά φλας μπακ που ζωντανεύουν επί σκηνής μια μοναδική ιστορία αγάπης, τρυφερότητας, 

αυτογνωσίας και συναισθημάτων κάθε είδους. Ο Τσάρλι Τάιναν, ένας εκπατρισμένος στο 

Λονδίνο συγγραφέας επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το θάνατο του πατέρα του. Στο 

πατρικό του «ζωντανεύουν» οι γονείς του, ο νεαρός εαυτός του, οι νεανικοί του έρωτες, 

ιδιαίτερες στιγμές, γεγονότα και κάποια πρόσωπα του παρελθόντος του, που σημάδεψαν τη 

ζωή του και τον επηρεάζουν ακόμα και στο παρόν του. Ο «DA» (από το αγγλικό dad - 

πατέρας) αποτελεί το πιο καθοριστικό πρόσωπο της ζωής του. Με μια κινηματογραφική 

ελλειπτική αφήγηση, αναπλάθονται κομμάτια μιας αναγνωρίσιμης οικογενειακής ζωής. Όνειρα, 

συγκρούσεις, απογοητεύσεις και χαρές έρχονται στο μυαλό του συγγραφέα και δημιουργούν 

«σκηνές» επί σκηνής.  
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Το φανταστικό συνδέεται με το πραγματικό και γεννούν μια θεατρική πανδαισία χρωμάτων, 

ένα δυνατό παζλ αντιθετικών στιγμών, ένα σκηνικό σύμπαν, όπου η ανθρώπινη κραυγή 

εναλλάσσεται με τον ψίθυρο και το γέλιο με το κλάμα. Χθες, σήμερα, αύριο! Όσο θα υπάρχουν 

άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, που λέγεται γη, ο DA του καθένα μας θα μας οδηγεί στο 

δρόμο για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο αύριο. 

Πρωταγωνιστούν: 

Γρηγόρης Βαλτινός 

Μιχάλης Οικονόμου 

Γιώργος Σουξές 

 Νεκταρία Γιαννουδάκη  

Στρατής Χατζησταματίου 

Κωνσταντίνα Κλαψινού  

Βασίλης Παπαδημητρίου 

Στο ρόλο της μητέρας η Μαρία Καλλιμάνη 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο : 42,οο€ 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Την  μεταφορά με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Το εισιτήριο του θεάτρου σε καλές θέσεις  

Παρατήρηση! Η δέσμευση θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκ/λής μόνο σε 

μετρητά ποσού 20,οο€ που αφορά την προαγορά του εισιτηρίου του θεάτρου και 

την δέσμευση θέσης στο πούλμαν έως 1/2/23. 

Προσοχή! Δεν δεχόμαστε κρατήσεις θέσεων μόνο για την παράσταση χωρίς την μεταφορά 

και επίσης η προκαταβολή για την προαγορά του εισιτηρίου του θεάτρου δεν μπορεί να 

πληρωθεί με χρεωστική – πιστωτική κάρτα.  

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ : Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό των 20,οοΕ που αφορά την αγορά του εισιτηρίου του 

θεάτρου και την κράτηση θέσης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση ούτε υγείας και δεν μπορεί να 

συμψηφιστεί με άλλη εκδρομή η υπηρεσία εκτός και αν υπάρχει λίστα αναμονής πελατών ή 

αντικαταστήσει ο ίδιος ο πελάτης την θέση του με άλλο άτομο. Έως και  5ημέρες πριν την αναχώρηση 

της εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί όλο το ποσό συμμετοχής της 

εκδρομής εκτός και αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση του με άλλο άτομο                      

Παρατήρηση! Το γραφείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή η τροποποίηση του 

προγράμματος της παράστασης στα θέατρα όπως αναβολή, καθυστέρηση , αλλαγή ώρας ή 

και αύξηση των τιμών του εισιτηρίου.  


