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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 106     Αθήνα 21 .11.2008 
         
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 3-12 ετών. 
 
1.ΘΕΑΤΡΟ  «ΙΛΙΣΙΑ -ΝΤΕΝΙΣΗ»  
Παπαδιαμαντοπούλου 4, τηλ:2107257640 
«Η Μαίρη Πόππινς ταξιδεύει με τους Beatles» 
 Μία παράσταση, που πάλλετε χορευτικά στους ρυθμούς του χιπ 
χοπ, της ροκ μουσικής της τζαζ και του κλασικού μπαλέτου.  
∆ιασκευή – Σκηνοθεσία Μ.Τόλη 
 

Κυριακή 21/12/2008 ώρα     10:30   π.μ. 
 
2.ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΤΑ 
Μεσογείων 59, τηλ: 210771133 
«Παραμυθ…issimo» 
 Ξένιας Καλογεροπούλου –Θωμά Μοσχόπουλου 
Μια  παράσταση  που προσφέρει ένα θέαμα ανάλαφρο, γλυκό και 
δροσερό σαν …… ιταλικό παγωτό!  
 

Σάββατο 20/12/2008 ώρα    2:30  μ.μ.  



3. ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΟΚΕ 
Οδυσσέως 2, Πλ. Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, τηλ:2105240040 
«Ομήρου Ιλιάδα» Απόδοση κειμένου Κέλλυ Σταμουλάκη. 
Μια παράσταση  με άφθονο χιούμορ που θα μας ταξιδέψει στο 
μυθικό κόσμο των αρχαίων θεών και ηρώων.  
 Μουσική Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 

 
Κυριακή 21/12/2008 ώρα     2:30   π.μ. 

 
4. ΘΕΑΤΡΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ 
  Αγ.Μελετίου 61Α (Στάση Κεφαλληνίας) τηλ:2108654605  
 «Παραμύθια από την καλή και από την ανάποδη»  
Του Γιώργου Φρατζεσκάκη 
Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, γέλιο και ανατρεπτικές 
καταστάσεις σε μια θεότρελη κωμωδία που θα ξετρελάνει τα 
παιδιά.   

Κυριακή 21/12/2008 ώρα     10:45   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 8/12/2008   μέχρι 
εξαντλήσεως των καρτών. ώρ 8:30 π.μ έως 4:30 μ.μ. 


