
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 76 Αθήνα, 22/11/2016 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποχαιρετά το 2016 προσφέροντας στα παιδιά των μελών του και στους γονείς-
συνοδούς τους 1.580 συνολικά εισιτήρια για 3 παιδικές θεατρικές παραστάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για εμάς εντός Δεκεμβρίου: 

1. ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ - Αμερικής 4 
«Μόνο αν το Πιστέψεις…» 

Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταμουλάκη / Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 
(Για παιδιά από 3 ετών) 

Κυριακή 11/12/2016, ώρα 14:00 

Μία διαδραστική παράσταση που θέλει να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της φαντασίας και της 
αφήγησης. Ένας ύμνος στην αυτοπεποίθηση, την τόλμη, την πίστη στον εαυτό μας, τη μητρική 
αγάπη και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ένα έργο για όλη την οικογένεια που αγγίζει αξίες 
και αρετές που τείνουν να χαθούν σε μια εποχή δύσκολη που μόνο «αν το πιστέψεις…» μπορείς να 
γίνεις ο εαυτός σου. 
Πρωταγωνιστεί η Ελένη Καστάνη. 

2.  ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ - Αγ. Μελετίου 61Α 
«Το δέντρο της γνώσης» 

Παραγωγή: Εργοστάσιο Ονείρου / Μουσική Επένδυση: Νοριάνα (με κέλτικη μουσική) 
(Για παιδιά από 2 ετών) 

Σάββατο 17/12/2016, ώρα 14:00 

Άκρως εντυπωσιακά ζωγραφικά σκηνικά και μαγικός φωτισμός στις ιστορίες ενός παιδιού 
διαφορετικού από τα άλλα που προσπαθεί να κατανοήσει τους ανθρώπους και να γνωρίσει τα 
συναισθήματά τους γύρω από το δέντρο της γνώσης. Κάθε καρπός του δέντρου κρύβει και ένα 



συναίσθημα που μόνο τα παιδιά μπορούν να ζωντανέψουν! Ζωντανεύουν όλα μαζί και όχι το 
καθένα ξεχωριστά, γιατί το ένα συναίσθημα στηρίζεται στο άλλο! 
Την αφήγηση επιμελείται η Βίκυ Τσιανίκα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 
Μετά το τέλος της παράστασης στο φουαγιέ του θεάτρου, θα ακολουθήσει γιορτή για τα παιδιά με 
γλυκίσματα και δωράκια που θα μοιραστούν από τον Άι Βασίλη και το ξωτικό του! 

3. ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - Λεωφ. Συγγρού 143 
«Σέρλοκ Χολμς – Ένα Μυστήριο με Νόημα» 

Σκηνοθεσία: Ντίνα Σταματοπούλου / Πρωτότυπη Μουσική: Κωστής Μαραβέγιας 
 (Για παιδιά από 6 ετών) 

Κυριακή 18/12/2016, ώρα 14:30 

Μια περιπέτεια με θέατρο σιλουετών και ζωντανή μουσική, που πλέκει στοιχεία της βικτωριανής 
εποχής με σύγχρονα στοιχεία, σ’ ένα μυστήριο με Νόημα! Παροτρύνει τα παιδιά να ακονίσουν την 
παρατηρητικότητά τους, να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα και να γίνουν χαρούμενοι 
«συνένοχοι» στη λύση του μυστηρίου της πιο ανατρεπτικής υπόθεσης που είχε ποτέ να 
αντιμετωπίσει διάσημος ντετέκτιβ. 
Την παράσταση συνθέτουν πρωτοπόρες θεατρικές τεχνικές μιμικής και αυτοσχεδιασμού, 
σωματικού θεάτρου, ηλεκτρονικά ηχητικά τοπία και ζωντανή μουσική (πιάνο, κρουστά, ζίθερ, 
ακορντεόν, βιολί, κιθάρες, ούτι, φλάουτο, σαξόφωνο) ενταγμένη στη δράση, εναέρια ακροβατικά, 
πολυφωνικές συνθέσεις και μαριονέτες μεγάλης κλίμακας που απογειώνουν τη φαντασία! 

ΤΙΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ: 5 € 
( τα παιδιά δωρεάν) 

Συνάδελφοι που έχουν 1-3 παιδιά δικαιούνται 1 κάρτα συνοδού. 
Από 4 παιδιά και πάνω δικαιούνται 2 κάρτες. 

ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. 

Διαδικασία Παραλαβής Εισιτηρίων: Η παραλαβή των καρτών θα γίνει από τις ΕΑΚ ή από τον 
σύνδεσμο κάθε μονάδας ή από τον κάθε συνάδελφο ατομικά, προσκομίζοντας συμπληρωμένη τη 
συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση με σειρά προτίμησης των θεάτρων και τα χρήματα, από τα 
γραφεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος) από τη Δευτέρα 28.11.2016 και ώρες 8:30 π.μ 
έως 4:30 μ.μ. μέχρι εξαντλήσεως της διαθεσιμότητας. Δε θα γίνονται τηλεφωνικές κρατήσεις. Θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η ταξιθέτηση θα γίνεται στα θέατρα κατά την 
προσέλευση, καθώς τα εισιτήρια δεν είναι αριθμημένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα Πολιτισμού του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (19915) ή με τη Γραμματεία στα τηλ. 
2103349927 (19927) – 2103349999 (19999). 

Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
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Με τη συγκεντρωτική κατάσταση συμπληρωμένη και προσκομίζοντας τα χρήματα θα γίνει η παραλαβή των καρτών για τα παιδικά θέατρα από τη Δευτέρα 
28/11/2016 από τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ (Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος) ώρες 8:30 – 16:30. Συμμετοχή συνοδού 5 € - Παιδιά δωρεάν. 
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