
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΕΚΚΑ 23-25 – 105 62 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 36.28.168                                                                             

 Αθήνα, 25/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 
 
Συνάδελφοι, 
 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει προγραμματίσει τις κάτωθι εκδηλώσεις για τα μέλη μας 
του Λεκανοπεδίου Αττικής: 
 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 
Στις 3 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί μονοήμερη εκδρομή για Αθήνα – Ναύπλιο – Παλαμήδι – 
Αθήνα. Το κόστος των πούλμαν και Αρχηγού – Ξεναγού θα επιβαρυνθεί εξ’ ολοκλήρου ο Σύλλογος. Όσοι 
από τα μέλη μας επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να παραλάβουν την πρόσκλησή τους από τα 
γραφεία μας Λέκκα 23-25 β’ όροφος από 14/05/2014 και ώρες 8:30 π.μ. -   13:30μ.μ. έως την Τετάρτη 28 
Μαΐου. 
Κάθε μέλος μας δικαιούται μέχρι 2 προσκλήσεις δωρεάν. Θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας. 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ: 
Ο Σύλλογός μας έχει προγραμματίσει: 
Δύο επισκέψεις στην έκθεση Κωστή Παρθένη, του  σημαντικότερου ζωγράφου του 19ου και 20ου αιώνα 
(Διάρκεια περί τη μία ώρα) στο Μουσείο Θεοχαράκη (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν, 
απέναντι από τη Βουλή):  

1. Δευτέρα, 26 Μαΐου, στις 10:00 π.μ. Συνάντηση στις 9:50 π.μ. μπροστά στην είσοδο του Μουσείου. 

2. Τρίτη, 27 Μαΐου, στις 13:00 μ.μ. Συνάντηση στις 12:50 π.μ. μπροστά στην είσοδο του Μουσείου. 

Τα εισιτήρια θα τα προμηθευτείτε στον τόπο της συνάντησης από  τον υπεύθυνο της Πολιτιστικής 
Επιτροπής. Λόγω περιορισμένου αριθμού, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η δήλωση συμμετοχής στα γραφεία του 
Συλλόγου, Λέκκα 23-25 β’ όροφος, ή στα τηλέφωνα του Συλλόγου 210.36.28.168, 320.32.51.432 έως 
την Παρασκευή 19 Μαΐου. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Προτείνεται η συμμετοχή σε δύο περιπάτους που οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, δωρεάν, αλλά με 
απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 210. 33.13.038  κ. Βαλκανά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ώρες 10:00-13:00 

1. Σάββατο 10 Μαΐου στις 10:30 στην Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας, στην οδό Κυδαθηναίων στην 
Πλάκα, για περίπατο με ξενάγηση στην ΠΛΑΚΑ-ΑΛΙΚΟΚΚΟ-ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟ-ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ (έως 80 άτομα) 

2. Σάββατο 31 Μαΐου στις 10:30 στην είσοδο του Ιερού Ναού Αγ. Ειρήνης, για περίπατο με ξενάγηση 
στην Οδό Αιόλου (έως 35 άτομα)  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
Ο Σύλλογός μας συμμετέχει σε  Πρόγραμμα Θερινών Διακοπών με συγκεκριμένο Πρακτορείο το οποίο έχει 
συμφωνήσει ο ΣΥΤΕ. Όσα από τα μέλη μας επιθυμούν να πληροφορηθούν μπορούν να προμηθευτούν το 
πρόγραμμα στα γραφεία μας Λέκκα 23 -25 β’ όροφος και ώρες 8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. 
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΤτΕ, που σχηματίστηκε το περασμένο φθινόπωρο, 
παρουσιάζει την Τετάρτη, 4 Ιουνίου και ώρα 7:00 μ.μ. στη Λέσχη μας (Λέκκα 23-25 β’ όροφος), 
το αποτέλεσμα της δουλειάς της που προήλθε από μια σειρά σεμιναρίων και αυτοσχεδιασμών με την 
καθοδήγηση και σκηνοθεσία του υπευθύνου της, διακεκριμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη, Γιάννη 
Σταματίου. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 
 

 
 
 

Για την Πολιτιστική Επιτροπή 
Ο Έφορος 

Στέλιος Χαϊδούτης 
 

Μηνιαία συγκέντρωση συναδέλφων 

Η καθιερωμένη συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου μας στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την 
Τρίτη 27 Μαΐου στη λέσχη μας Λέκκα 23-25 β’ όροφος στις 10. 30 π.μ. 
 


