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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 83  
       
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
  
Η Γραμματεία Πολιτισμού του ΣΥΕΤΕ 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
έκλεισε  παιδικές παραστάσεις τις 
οποίες μπορούν να τις 
παρακολουθήσουν 
 
ΜΟΝΟ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ από 3-11 ετών. 
 
1.ΑΚΑ∆ΗΜΟΣ 
 Ιπποκράτους 17&Ακαδημίας,κέντρο,τηλ.:2103625119 
«Πλατς-Μουτς» του Ευγένιου Τριβιζά. 
Μια μαγευτική παράσταση που απευθύνετε σε παιδιά μικρής ηλικίας. 
Σε ένα μαγευτικό σκηνικό με ηθοποιούς που χορεύουν, τραγουδούν και 
επικοινωνούν με τα παιδιά, θα παρακολουθήσετε μια παράσταση με 
χιούμορ, γέλιο, συγκίνηση και ανατροπές.   
 

Κυριακή 29/01/2012 ώρα    2:30  μ.μ.  
  

2.ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 
Ιπποκράτους 7, κέντρο, τηλ.: 2103609400 
«Ο Τζακ και η φασολιά» σε διασκευή Χ.Σώζου. Μία παράσταση για 
όλα τα παιδιά. 
O μικρός Τζακ, με τη βοήθεια της μαγεμένης φασολιάς και μιας καλής 
νεράιδας, καταφέρνει να εξολοθρεύσει με ευρηματικό τρόπο τον κακό 
γίγαντα  

 
Κυριακή 29/01/2012 ώρα    10:30  π.μ.  
Κυριακή 29/01/2012 ώρα      2:30  μ.μ.  



 
 
3.ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, τηλ: 2107780518 
 «Οδυσσεβάχ» της Ξ.Καλογεροπούλου. Το έργο απευθύνεται σε 
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
Το έργο-ορόσημο της Ξ. Καλογεροπούλου έχει αντλήσει στοιχεία από 
την «Οδύσσεια», τον Σεβάχ τον Θαλασσινό, από τις Χίλιες και μία 
νύχτες και από άλλα  γνωστά και άγνωστα  παραμύθια.  

 
Σάββατο 28/01/2012 ώρα     10:30   π.μ.  
  

 
ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 

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

 
ΤΙΜΗ ΚΑΡΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ  5  € 

( τα παιδιά δωρεάν) 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : δεν θα γίνονται κρατήσεις 

                                                                                                                              
Για το Σ.Υ.ΕΤΕ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

    ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ 

Η παραλαβή των καρτών θα γίνει από τις ΕΑΚ ή από το σύνδεσμο ή 
από τον κάθε συνάδελφο ατομικά, προσκομίζοντας συμπληρωμένη την 
συγκεντρωτική κατάσταση με σειρά προτίμησης των θεάτρων και τα 
χρήματα των συνοδών , από τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ Σοφοκλέους 15 
στις    16/01/2012 ημέρα ∆ευτέρα   μέχρι εξαντλήσεως των 
καρτών. ώρ 8:30 π.μ έως 4:30 μ.μ. 


