
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ                   
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   Αθήνα  18 .12. 2012 

                                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 29        
       
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.ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ 
Ιπποκράτους 7, κέντρο, τηλ.: 2103609400 
«O Μολυβένιος Στρατιώτης» σε σκηνοθεσία και διασκευή Μαριάννας Τόλη. 
Μία παράσταση για όλα τα παιδιά. 
Η κλασική ιστορία που πραγματεύεται τη δύναμη της αγάπης και της θυσίας, παίρνει 
καινούργιες διαστάσεις στη μουσικο-θεατρική της διασκευή, αναφερόμενη στα 
σημαντικά θέματα της προβληματικής εποχής που βιώνουμε όλοι, με τρυφερή και 
χιουμοριστική ματιά. 

 
Σάββατο 12/01/2013 ώρα      2:00  μ.μ.  
Κυριακή 13/01/2013 ώρα     11:00  π.μ.  

 
2.ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, τηλ: 2107780518 
 «Η Μικρή Γοργόνα» του Μάικ Κένι.                 
Ο Θωμάς Μοσχόπουλος υπογράφει την εμπνευσμένη σκηνοθεσία μιας παράστασης 
πολύχρωμης, σύγχρονης και με ιδιαίτερο χιούμορ, που είναι βυθισμένη μέσα σε έναν 
υδάτινο, ευφάνταστο σκηνικό κόσμο. Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά 4,5 ετών 
και άνω. 

   Κυριακή   13/01/2013   ώρα    10:30  π.μ.  
 

 



 
 
3.ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ  ΤΡΙΑΝΟΝ           
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 
«Η Πεντάμορφη και το Τέρας» …ένα μαγικό παραμύθι γεμάτο δράση, χιούμορ 
και συγκίνηση θα ζωντανέψει στη σκηνή για θεατές κάθε ηλικίας. Ηθοποιοί και 
μουσικοί που παίζουν και τραγουδούν ζωντανά επί σκηνής υπέροχους σκοπούς και 
τραγούδια από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά του Αιγαίου, θα μας 
αφηγηθούν την πιο συγκινητική ιστορία αγάπης όλων των εποχών.   

 
Κυριακή 13/01/2013 ώρα    11:00  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     ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

 
 

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    3/01/2013 ημέρα Πέμπτη   μέχρι εξαντλήσεως των καρτών. 
ώρ 8:30 π.μ έως 4:30 μ.μ. 




