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O Σ .Υ .Ε .Τ .Ε .  ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  ΤΟ  ΝΕΟ  ΕΤΟΣ  
ΜΕ  ΕΝΑ  «ΤΑΞΙΔΙ  ΣΤΟ  ΣΤΑΥΡΟ  ΤΟΥ  ΝΟΤΟΥ» 

 
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας καλωσορίζει τη νέα χρονιά με μια 
εκδήλωση στο θέατρο Badminton, ώστε να βρεθούμε και να ανταλλάξουμε 
ευχές για το ξεκίνημα του νέου έτους, κάνοντας ένα ταξίδι… 
…όχι όμως οποιοδήποτε ταξίδι… αλλά ένα… 

«Ταξίδι  στο  Σταυρό  του  Νότου» 

Μία παράσταση που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τα μέλη του 
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 

στο  Θέατρο  BADMINTON  

την  Πέμπτη  11 Φεβρουαρίου  και  ώρα  20:00 
με  τιμή  εισιτηρίου  5 ευρώ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: 
Πρόκειται για μία συγκλονιστική συνάντηση των τραγουδιών του Θάνου 
Μικρούτσικου και της ποίησης του Νίκου Καββαδία σε μία θεατρική 
παραγωγή, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Θέμης Μουμουλίδης.  
Η αφήγηση ζωντανεύει με τις ερμηνείες των Θάνου Mικρούτσικου, Στέλιου 
Μάινα, Σταύρου Ζαλμά, Ελισάβετ Μουτάφη, Νίκου Αρβανίτη, Μαριάννας 
Πολυχρονίδη, Μιχάλη Μαρίνου, Ιωάννη Παπαζήση, Μαρούσκας 
Παναγιωτοπούλου, Κώστα Φαλελάκη, και σαράντα ακόμη ηθοποιών και 
χορευτών επί σκηνής. 
Τα δημοφιλή τραγούδια του «Σταυρού του Νότου» ερμηνεύουν οι Ρίτα 
Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης και Γιάννης Μαθές, ενώ τα 
εναλλασσόμενα σκηνικά υπογράφει ο Γιώργος Πάτσας. 

 

 



 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 
 

Οι ΕΑΚ των Μονάδων (ή οι αντιπρόσωποι από κάθε χώρο δουλειάς) θα 

συμπληρώνουν τη συνημμένη συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση μελών του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που επιθυμούν εισιτήρια και θα την προσκομίζουν μαζί με το ανάλογο 

συνολικό χρηματικό αντίτιμο στη Γραμματεία του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., από όπου και θα 

παραλαμβάνουν τα εισιτήρια για να τα διανείμουν ανά Μονάδα. 

Κάθε μέλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δικαιούται δύο εισιτήρια (δηλαδή συνολική αξία 

10 ευρώ για τα δύο άτομα). 

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία του 

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Σοφοκλέους 15, 3ος όροφος, Αθήνα) καθημερινά από τη Δευτέρα 

25 Ιανουαρίου μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου (ή νωρίτερα 

μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων) από τις 08:30 π.μ. έως τις 16:15 μ.μ. Θα 

τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, μπορείτε 

να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Γραμματέα Πολιτισμού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., 

συνάδελφο Χρήστο Ασπιώτη στο τηλ. 2103349915 (διεπ. 19915). 

Στο θέατρο Badminton (που βρίσκεται εντός του μητροπολιτικού πάρκου 

Άλσους Στρατού της Αθήνας, στου Γουδή) διατίθενται δωρεάν χώρος parking. 

 

Σας περιμένουμε για να ξεκινήσει η χρονιά 

με ένα όμορφο μουσικό ταξίδι… 

 

 
Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 
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