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 Αθήνα, 11/5/2016 
 
 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ 
…ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάζεται από τις 14 έως τις 29 Μαΐου 
2016 το έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» στη 
διασκευή του Μάρτιν Σέρμαν. Τους ρόλους ερμηνεύουν συνάδελφοι και 
συναδέλφισσες τραπεζοϋπάλληλοι από το Θεατρικό Τμήμα της 
Ο.Τ.Ο.Ε. 

 
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εξασφάλισε και προσφέρει δωρεάν στα μέλη 
του 180 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που θα 
παιχτεί αποκλειστικά για εμάς την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 
και ώρα 21:00 στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» (Αμερικής 10, 
Σύνταγμα). 
 
Διαδικασία Κράτησης Θέσεων: 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από σήμερα έως την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 (ή έως εξαντλήσεως των 
διαθέσιμων προσκλήσεων) δηλώνοντας τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο - 
Αριθμό Μητρώου - Μονάδα - Τηλέφωνο Επικοινωνίας και αν η κράτηση 
αφορά 1 ή 2 άτομα) μέσω τηλ. στο 2103349927 (διεπ. 19927) ή μέσω fax 
στο 2103212944 ή μέσω e-mail στο syete2@syete.gr. Ώρες επικοινωνίας: 
09:00 έως 14:00 καθημερινά. 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να κρατούν θέσεις μόνο αν 
πραγματικά θα παραστούν στο θέατρο. 
Για πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα 
Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 
(19915). 
Λίγα Λόγια για την Παράσταση: 
Τα πράγματα μπορεί να είναι έτσι, αλλά και αλλιώς. Ο Πιραντέλλο μας δίνει 
μια πραγματεία για τον υποκειμενισμό της αλήθειας, για την πραγματικότητα, 
όπως την εισπράττει ο καθένας μας χωριστά. 
Προσδίδει στους χαρακτήρες στοιχεία υστερίας, γκροτέσκου και νευρωτισμού, 
δοκιμάζει με θάρρος τα όρια, καθώς διψούν για μια αλήθεια, μια οποιαδήποτε 
αλήθεια. Το ερώτημα παραμένει, ποια είναι η πραγματική αλήθεια; 
Ο θεατρικός συγγραφέας Martin Sherman διασκεύασε -κατ’ απαίτηση του 
Φράνκο Τζεφιρέλλι- το έργο του Πιραντέλλο δίνοντάς του τον τίτλο 
«Απολύτως! Ίσως!» (Absolutely! Perhaps!) και γνώρισε τεράστια 
επιτυχία στο Θέατρο Wyndham στο West End του Λονδίνου όπου ανέβηκε. 
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***Διευκρινίζεται ότι η παράσταση θα παίζεται καθημερινά -εκτός 
Δευτέρας και Πέμπτης- από 14 έως 29 Μαΐου 2016 στο Θέατρο 
«Δημήτρης Χορν» στις 21:00 και όποιος συνάδελφος το επιθυμεί 
αλλά δεν μπορέσει να παραστεί την  Τετάρτη 18 Μαΐου που θα παιχτεί 
για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπορεί να την παρακολουθήσει όλες τις υπόλοιπες 
ημέρες, με τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ το άτομο. 
 
 

 
 
 
 
 
         ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

 


