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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,   
      
Η Γραμματεία Πολιτισμού του ΣΥΕΤΕ   έκλεισε εν όψει των  γιορτών των 
Χριστουγέννων  τις παρακάτω παραστάσεις τις οποίες  μπορούν να τις 
παρακολουθήσουν  

ΜΟΝΟ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ από 4-12 ετών. 
 
1.ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ  
Λ.Κηφισίας 14-Στάση Μετρό Αμπελόκηποι,τηλ:2107257640 
«Η Σολωμόντεια Λύση – Ο Ελληνικός Κύκλος με την Κιμωλία»  του 
Γ.Καλατζόπουλου. Πριν 50 χρόνια ο Μπέρτολ Μπρεχτ πήρε ένα παλιό κινέζικο 
παραμύθι και το έκανε θεατρικό έργο για μεγάλους. 
Ο Γιάννης Καλατζόπουλος πήρε αυτό το έργο και το ξαναέκανε παραμύθι για παιδιά.  
Σε ένα υπέροχο σκηνικό, με πλούσια κοστούμια, πολλή μουσική, τραγούδια, χορό και 
με την συμμετοχή των παιδιών, περνούν με ευχάριστο τρόπο αξίες όπως η 
αυταπάρνηση, η αλληλοβοήθεια, η αγάπη και η συλλογικότητα που πιστεύουμε πως 
είναι τα μόνα αντίδοτα σε έναν κόσμο βίας, ατομισμού, και λατρείας του κέρδους. 
 
Κυριακή 19/12/2010 ώρα    2:15   μ.μ. 
 
 
 
 



2.ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, τηλ: 2107780518 
«Ο Τυχερός Στρατιώτης» Η καινούργια παράσταση της Ξένιας 
Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου βασίζεται σε ένα λαϊκό παραμύθι από 
τη Ρωσία. Εικόνες πολύχρωμες και διασκεδαστικές θα εναλλάσσονται με στιγμές 
ποιητικές και ατμοσφαιρικές προσφέροντας μια παράσταση ιδιαίτερα ψυχαγωγική που 
παράλληλα θα προσφέρει αφορμές για έντονη σκέψη και βαθύτερη συγκίνηση, 

 
Σάββατο 18/12/2010 ώρα     2:30   μ.μ.  
Κυριακή 19/12/2010 ώρα     2:30   μ.μ.        

 
3.ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΦΕΑΣ  
Πανεπιστημίου 38,(στάση metro Πανεπιστήμιο) τηλ:2103626832 
«Η Αλίκη στη Χώρα των .... Γευμάτων» της Βίκυς Θαλασσινού. 
Η σωστή διατροφή έρχεται…η παιδική παχυσαρκία φεύγει. 
Ένα σύγχρονο παραμύθι που χρησιμοποιεί το όνειρο, το χιούμορ και τη δράση, για να 
θίξει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά. Το έργο είναι 
βασισμένο σε έρευνα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και τελεί υπό την 
Αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου ∆ιατροφής. 

 
Κυριακή 19/12/2010 ώρα    2:30  μ.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 7/12/2010 ημέρα Τρίτη μέχρι 
εξαντλήσεως των καρτών. ώρ 8:30 π.μ έως 4:30 μ.μ. 


