
                                     
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Συμμετοχή του ΚΘΒΕ στις εκδηλώσεις 
 για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS 

 
 «Ακούω τη σιωπή σου» στο Βασιλικό Θέατρο 

Τετάρτη 2/12/2015, στις 21.00 
Ελεύθερη είσοδος 

 
To Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, 
συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS με το 
θεατρικό δρώμενο «Ακούω τη σιωπή σου». 

Η παράσταση, που τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του  
Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,) θα 
παρουσιαστεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 στο Βασιλικό Θέατρο, στις 21.00, με 
ελεύθερη είσοδο. 

Το θεατρικό δρώμενο αποτελείται από επτά μονολόγους πραγματικών ιστοριών 
οροθετικών, φωτίζει άγνωστες, τραγικές στιγμές της ζωής τους και προσπαθεί να 
δώσει τέλος στον στιγματισμό και στην απομόνωσή τους. Σκοπός της εκδήλωσης 
είναι η αφύπνιση των πολιτών αλλά και η ευαισθητοποίηση, η αποδοχή και η 
υποστήριξη της κοινωνίας και του κράτους προς τους οροθετικούς συνανθρώπους 
μας. 
Θα προηγηθεί η ηχογραφημένη ανάγνωση του εισαγωγικού κειμένου «Μια 
παράξενη επιδημία», που γράφτηκε από τον Γιάννη Παλαμιώτη. Στη συνέχεια, οι  
επτά μονόλογοι, που γράφτηκαν από τον εικαστικό-σκηνογράφο Γιάννη Πρώιο 
αλλά και από τους ίδιους τους οροθετικούς με την παρότρυνση των λειτουργών 
υγείας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ που τους παρακολουθούν, θα διατρέξουν την ιστορία του 
HIV/ AIDS από την εμφάνιση της ασθένειας μέχρι σήμερα.  
Συγκεκριμένα, θα ακουστούν τα εξής κείμενα, δραματοποιημένα από ηθοποιούς 
του ΚΘΒΕ: «Η νοσοκόμα», «Οι φοιτητές από την Ιταλία», «Η σακούλα», «Ο 
ταξιτζής», «Η Ελβίρα», «Ορέστης» & Έχω ακούσει να λένε».  
 
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό με συντονιστή την κυρία Φανή 
Γκόμα, Υπεύθυνη Γραφείου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης. 
 



«Ακούω τη σιωπή σου», μια διαδρομή από το σκοτάδι στο φως. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων της εκδήλωσης που ευελπιστούμε να 
συγκεντρωθούν από την ελεύθερη συνεισφορά του κοινού - καθώς στην είσοδο του 
θεάτρου θα υπάρχει ένα κουτί ενίσχυσης όπου ο καθένας μπορεί να δώσει ό, τι 
επιθυμεί- θα διατεθεί για την μεταφορά της νέας μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του 
ΑΧΕΠΑ. 
 
«Ακούω τη σιωπή σου» 
Συντελεστές 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ελένη Τριανταφυλλάκη 
Κείμενα-σκηνογραφική επιμέλεια: Γιάννης Πρώιος 
Οργάνωση παραγωγής: Αθηνά Σαμαρτζίδου 
 
Συμμετέχουν οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ: Νεφέλη Ανθοπούλου, Χρήστος Νταρακτσής, 
Λίλιαν Παλάντζα, Ευγενία Πανταζόγλου, Χάρης Παπαδόπουλος, Κική Στρατάκη, 
Στέργιος Τζαφέρης. 
 
Την εκδήλωση υποστηρίζουν: 

 Iατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

 Θετική φωνή, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος.  

 Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ του ΑΧΕΠΑ 

 Homophonia Thessaloniki Pride  

 PRAKSIS 

 Κέντρο Ζωής, Οργάνωση Υποστήριξης Οροθετικών Ελλάδος 

Ελεύθερη είσοδος 
 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΘΒΕ 
Προϊσταμένη Τμήματος: Ελπίδα Βιάννη, Τ. 2315.200009 &6973432362, Ε.e.vianni@ntng.gr 
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