
 

 

 

 

 

Αθήνα, 10 Μαπηίος 2023 

Προς τους 

Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 

Η ΟΣΟΕ ζςνεσίζονηαρ ηιρ δπάζειρ για ηην Παγκόζμια Ημέπα ηηρ Γςναίκαρ, ανοίγονηαρ νέοςρ 

δπόμοςρ, για ππώηη θοπά παπέσει ηη δςναηόηηηα ζε όλερ ηιρ ζςναδέλθιζζερ  ηος κλάδος πανελλαδικά 

(εκηόρ Αηηικήρ), να παπακολοςθήζοςν εξ αποζηάζεωρ  ηη θεαηπική παπάζηαζη «Οι Σπείρ Αδεπθέρ» 

ηος  Ανηόν Σζέσωθ . 

Ο Ανηόν Τζέσοθ έγπατε ηιρ Τπειρ Αδεπθέρ - ένα έπγο για ηην πποζδοκία - ηο 1901, ζηο γύπιζμα 

ηος 20ος αιώνα. Ο ίδιορ ο ζςγγπαθέαρ σαπακηηπίζει ηο έπγο ηος «κυμυδία» και ηοςρ σαπακηήπερ ηος 

«μποςθόνοςρ», καθώρ θέπνει κάθε έναν από αςηούρ, κάθε ηοςρ ελπίδα, κάθε ηοςρ αγυνία, ανηιμέηυποςρ 

με ηην ππαγμαηικόηηηα, όπυρ αςηή ζμιλεύεηαι αμείλικηα από ηον σπόνο. Τα ηέζζεπα παιδιά ενόρ 

μοπθυμένος ζηπαηιυηικού, οι ηπειρ κόπερ ηος και ο μονασογιόρ ηος, «ξεμένοςν» μεηά ηον θάναηό ηος ζηον 

ηόπο ηηρ ηελεςηαίαρ ηος μεηάθεζηρ, ζε μια απομακπςζμένη και μονόηονη πόλη ηηρ πυζικήρ επαπσίαρ. Ο 

ζηενόρ πςπήναρ ηηρ οικογένειαρ και ηυν ζηπαηιυηικών θίλυν ηοςρ λειηοςπγεί υρ μια «νηζίδα πολιηιζμού» 

για ηα αδέλθια και διαηηπεί ζυνηανή ηην ελπίδα ηηρ επιζηποθήρ ζηην ιδανική πόλη ηυν παιδικών ηος 

σπόνυν, ηη Μόζσα. Ωζηόζο, η μικπή, ιδιόηςπη κοινόηηηά ηοςρ θςλλοπποεί μέζα ζηον σπόνο και ηην 

ππαγμαηικόηηηα ζςμπαπαζύπονηαρ κάθε πποζδοκία. 

Η ΟΣΟΕ έσει εξαζθαλίζει ηλεκηπονικά ειζιηήπια ηα οποία δίνοςν ηη δςναηόηηηα 

απομακπςζμένηρ παπακολούθηζηρ ηηρ παπάζηαζηρ από ηην Σεηάπηη 15/3 και ώπα 19:00 έωρ 

ηην Πέμπηη 16/3 και ώπα 23:00. 

Σο κόζηορ ηων ειζιηηπίων καλύπηεηαι εξ ολοκλήπος από ηην ΟΣΟΕ, μέζω ηος Φοπέα 

Ανάπηςξηρ Πολιηιζηικών – Αθληηικών – Επιμοπθωηικών – Κοινωνικών δπαζηηπιοηήηων 

Σπαπεζοϋπαλλήλων. 

Πποκειμένος να δηλώζεηε ζςμμεηοσή επιζκεθηείηε ηον παπακάηω ζύνδεζμο 

https://application.otoe.gr/ και ζςμπληπώζηε ηη ζσεηική θόπμα έωρ ηην Σπίηη 14 Μαπηίος ζηιρ 

17.00. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: θα ππέπει ζηο email πος θα καηασωπήζεηε παπαπάνω, να έσεηε ππόζβαζη 

ηην ημέπα και ώπα ηηρ πποβολήρ ηηρ παπάζηαζηρ. ηο ίδιο email θα λάβεηε ένα μήνςμα 

με ηην επιβεβαίωζη ηηρ ζςμμεηοσή ζαρ μεηά ηην επιηςσή καηασώπηζη. 

ηη ζςνέσεια μια ημέπα ππιν ηην παπάζηαζη, θα λάβεηε ένα νέο μήνςμα με ηο link και ηον 

κωδικό ηηρ παπάζηαζηρ. 

 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ,  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

                   ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ            ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ 

https://application.otoe.gr/

