
ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

Γ Ρ Α ΜΜ Α Σ ΕΙΑ  Π Ο ΛΙΣ Ι ΜΟ Τ  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  Νο 131 Αθήνα, 16/11/2017 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποχαιρετϊ το 2017 προςφϋροντασ ςτα παιδιϊ των μελών του και ςτουσ γονεύσ-

ςυνοδούσ τουσ 1.350 ςυνολικϊ ειςιτόρια για 3 παιδικϋσ θεατρικϋσ παραςτϊςεισ που θα 

πραγματοποιηθούν αποκλειςτικϊ για εμϊσ εντόσ του Δεκεμβρύου: 

1.ΣΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ  ύνταγμα - Ακαδημίασ  3,  τηλ:2103636144 

«Ιςτορίεσ Άνω Κάτω…»  

Θεατρική διαςκευή Μαρία αββίδου / μετάφραςη Ξένια Καλογεροπούλου. 

 

άββατο  16/12/2017 ώρα  προςέλευςησ   2:00  μ.μ. 
 
Ιςτορίεσ Άνω Κάτω.. Μια παρϊςταςη για τισ καθημερινϋσ αγωνύεσ, ςκϋψεισ, 
ανακαλύψεισ και χαρϋσ τησ παιδικόσ μασ ηλικύασ με πολύ χιούμορ και ευφϊνταςτεσ  
ανατροπϋσ! Γιατύ αυτού    ζόςαν  καλϊ κι εμεύσ καλύτερα? Τι μπορεύ  να πϊθει κανεύσ, αν 
δεν ξϋρει πωσ λειτουργεύ η τηλεόραςη? Γιατύ  όταν ζητϊω ςκυλϊκι μου φϋρνουν 
αδελφϊκι? Πωσ όταν μου ζητούν να κϊνω ηςυχύα, κϊνουν τόςη φαςαρύα? Γιατύ ο 
μπαμπϊσ μου μοιϊζει με ρομπότ? Γιατύ το μεγϊλο ψϊρι δεν τρώει το μικρό? Πρωτότυπεσ 
ιςτορύεσ από τον κόςμο των παιδιών που με το καθαρό και ελεύθερο πνεύμα τουσ, 
θϋτουν αμεύλικτα ερωτόματα και κϊνουν τουσ μεγϊλουσ να χαμογελούν, να θυμούνται ό 
να ςαςτύζουν.  
 

 

2. ΗΒΗ  αρρή 27,  τηλ:2103213112 

« Σο χρυςό  Αριςμαρί » 

κηνοθεςία Κέλλυ ταμουλάκη /  μουςική Λαυρέντησ Μαχαιρίτςασ. 

 



άββατο   16/12/2017   ώρα  προςέλευςησ  10:30 π.μ  
Το  χρυςό Αριςμαρύ εύναι ϋνα ςπϊνιο και μοναδικό βότανο με θεραπευτικϋσ 

ιδιότητεσ. Ο όρωασ του παραμυθιού μασ οπλιςμϋνοσ με ανδρεύα και θϋληςη ξεκινϊ να το 
ανακαλύψει για να θεραπεύςει τον πατϋρα του. Το κϊθε εμπόδιο για καλό, εδώ βρύςκει 
την απόλυτη εφαρμογό του, αφού οι όρωεσ μασ μϋςα από τισ εμπειρύεσ μαθαύνουν την 
αξύα των ςυναιςθημϊτων τουσ, ξεπερνούν  το «Εγώ» και δύνουν προτεραιότητα ςτο 
«Εμείσ» γνωρύζοντασ τη μαγικό δύναμη του «Μαζί».  Αλλϊ και ςε κϊθε αγώνα και 
δρϊςη τουσ η θετικό προςϋγγιςη πϊντα βγαύνει μπροςτϊ τουσ και με ϋνα μαγικό τρόπο 
ξεπληρώνει κϊθε καλό που ϋχουν κϊνει. 
 

 

3. ΓΤΑΛΙΝΟ ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ   Λεωφ. υγγού 143,   τηλ:2112169496 

« το Δάςοσ των Γκριμμ » 

κηνοθεςία Ντίνα ταματοπούλου / μουςική Κωςτήσ Μαραβέγιασ. 

 

Κυριακή 17/12/2016 ώρα προςέλευςησ  2:30  μ.μ.  
 

 
Ήταν κϊποτε μια εποχό που οι γιαγιϊδεσ δεν μιλούςαν, οι κυρϊδεσ δεν 

κεντούςαν, φόβοσ και θλύψη εύχε απλωθεύ ςτο χωριό ςτην ϊκρη του δϊςουσ……. 
 Η Ντύνα Σταματοπούλου εμπνεόμενη από τισ λαώκϋσ ιςτορύεσ που κατϋγραψαν οι 

αδελφού  Γκριμμ  , πλϋκει με χιούμορ και ευαιςθηςύα μια ακόμα μαγευτικό ιςτορύα!  
Με τη μουςικό του Κωςτό Μαραβϋγια  τα παιδιϊ ακολουθούν τουσ όρωεσ ςτο Δϊςοσ  
των Γκριμμ, ενεργοποιούν τισ αιςθόςεισ τουσ και αφόνονται ςτη ςυναρπαςτικό 
διαδρομό μϋςα  ςτο μυςτικό ςύμπαν των παραμυθιών! 

 
 

ΣΙΜΗ ΚΑΡΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΝΟΔΟΤ: 5 € 
( τα παιδιά δωρεάν) 

υνάδελφοι που έχουν 1-3 παιδιά δικαιούνται 1 κάρτα ςυνοδού. 
Από 4 παιδιά και πάνω δικαιούνται 2 κάρτεσ. 

ΣΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΠΑΡΑΣΑΗ. 

Διαδικαςία Παραλαβήσ Ειςιτηρίων: Η παραλαβό των καρτών θα γύνει από τισ ΕΑΚ ό από τον 

ςύνδεςμο κϊθε μονϊδασ ό από τον κϊθε ςυνϊδελφο ατομικϊ, προςκομύζοντασ ςυμπληρωμϋνη τη 

ςυνημμϋνη ςυγκεντρωτικό κατϊςταςη με ςειρϊ προτύμηςησ των θεϊτρων και τα χρόματα, από τα 

γραφεύα του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλϋουσ 15, 3οσ όροφοσ) από την Πέμπτη 30.11.2017 και ώρεσ 8:30 

π.μ έωσ 4:30 μ.μ. μέχρι εξαντλήςεωσ τησ διαθεςιμότητασ. Δε θα γύνονται τηλεφωνικϋσ 

κρατόςεισ. Θα τηρηθεύ αυςτηρϊ ςειρϊ προτεραιότητασ. Η ταξιθϋτηςη θα γύνεται ςτα θϋατρα κατϊ 

την προςϋλευςη, καθώσ τα ειςιτόρια δεν εύναι αριθμημϋνα.  Η παράςταςη  ξεκινά μιςή ώρα 

μετά την ώρα προςέλευςησ. 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να επικοινωνεύτε με τον Γραμματϋα Πολιτιςμού του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Γιώργο Ταςιόπουλο ςτο τηλ. 2103349913 (19913) ό ςτο τηλ κϋντρο 2103349999 

(19999). 

 


