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Αθήνα, 30/11/2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ειδοποιούνται οι συνταξιούχοι που έχουν παιδιά μέχρι και 18 ετών (έτος γεννήσεως 1997) να 

προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) για την παραλαβή του ΔΩΡΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015 από 4/12/2015 έως 18/12/2015 και από ώρα 10 π.μ. έως 1 μ.μ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Σας γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 8/12/2015, και ώρα 18.30,  στη Λέσχη του ΣΥΤΕ (Λέκκα 23-25 Β’ 

όροφος) θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Βαλίτσα παρά πόδα» της συναδέλφου Ιωάννας Τόμπρου  με 

αναγνώσεις ιστοριών και με  προβολή οπτικοακουστικού υλικού που έχει συλλέξει και που αποτελεί την 

ιστορική ραχοκοκαλιά του.  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Η συνάδελφος Εύα Αντωνοπούλου θα το θεωρήσει τιμή της να την επισκεφτείτε στο μπαζάρ κοσμήματος 

και άλλων χριστουγεννιάτικων ειδών που θα γίνει στο «Σπυροπούλειο» μέγαρο, οδός Αγ. Σοφίας 1 και 

Κηφισίας Ν. Ψυχικό, στις 7 & 8/12/2015 ώρες 10:30-20:30 και Τετάρτη 9/12/2015 ώρες 10:30-

16:00. 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Αγιογραφίες – Χειροποίητα κοσμήματα της συναδέλφου Ελευθερίας Στράντζαλη στη Λέσχη του ΣΥΤΕ 

(Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) από 9 έως και 11/12/2015 και ώρες 10:30πμ – 18:00μμ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Η συνάδελφος Μαριάννα Τουρμούζη σας προσκαλεί στην έκθεσή της που θα παρουσιάσει έργα της 

διαφόρων ειδών Κοσμήματα – Χριστουγεννιάτικα είδη – Εικόνες με πρωτότυπα υλικά στη Λέσχη 

του ΣΥΤΕ (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) από 14 έως και 17/12/2015 και ώρες 10:30πμ – 17:30μμ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ: 

 Το πρακτορείο «OMONOIA TOURS» (Θέμιδος 6 Μαρούσι, τηλ. 210 8028500) προσφέρει εκδρομές 

στην Ελλάδα με ειδικές τιμές στα μέλη του Συλλόγου μας. 

1. ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΝΥΜΦΑΙΟ (CHALET SOURINO) 4 ημέρες με πούλμαν (3 

διανυκτερεύσεις – ημιδιατροφή και ρεβεγιόν) 24/12/15 και 30/12/15 τιμή μέλους 136,50€ 

μη μέλους 195€ και 3/1/16 τιμή μέλους 126€ μη μέλους 180€ (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο). 

2. ΚΑΒΑΛΑ – ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ – ΤΡΕΝΑΚΙ ΝΕΣΤΟΥ (GALAXY HOTEL 4*) 4 ημέρες με πούλμαν  (3 

διανυκτερεύσεις – ημιδιατροφή και ρεβεγιόν) 24/12/15 τιμή μέλους 161€ μη μέλους 230€ και 

3/1/16 τιμή μέλους 143,50€ μη μέλους 205€ (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο). 
 

 Το πρακτορείο «MANESSIS» (Φιλελλήνων 4 Αθήνα, τηλ. 210 3290100) προσφέρει εκδρομές στην 

Ελλάδα στα μέλη του Συλλόγου μας. 

1. ΙΣΘΜΙΑ (KING SARRON) 3 ημέρες με πούλμαν (2 διανυκτερεύσεις - ημιδιατροφή με ρεβεγιόν) 

24/12 και 31/12 τιμή μέλους 139€ μη μέλους 199€ (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο) και  3 

ημέρες με ΙΧ (2 διανυκτερεύσεις – πλήρης διατροφή με ρεβεγιόν) 24/12 και 31/12. 

Περιλαμβάνεται και 2ο ρεβεγιόν 25/12 & 01/01 με τον Μίμη Πλέσσα & 6μελή ορχήστρα!  τιμή 

μέλους 104€ μη μέλους 149€ (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο). 

2. ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ (PLAZA RESORT 5*) 3 ημέρες με IX (2 διανυκτερεύσεις – ημιδιατροφή με ρεβεγιόν) 

24/12 και 31/12. Περιλαμβάνεται και 2ο ρεβεγιόν 25/12 & 01/01 με τον Γιώργο Κατσαρό & 

6μελή ορχήστρα! Τιμή μέλους 108,50€ μη μέλους 155€ (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο). 
 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει στις εκδρομές του πρακτορείου «OMONOIA 

TOURS» οφείλει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 8028500 για τις εκδρομές  του 

πρακτορείου «MANESSIS TRAVEL» στο τηλέφωνο 210 3290100. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για ένα ευτυχισμένο Νέο Έτος 

Η Πολιτιστική Επιτροπή  


