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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Ειδοποιούνται οι συνταξιούχοι που έχουν παιδιά μέχρι και 18 ετών (έτος γεννήσεως 1999) να 
προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) για την παραλαβή του ΔΩΡΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 από 4/12/2017 έως 15/12/2017 και από ώρα 10:00 έως 12:00 Για 
όσους είναι να παραλάβουν το δώρο για πρώτη φορά είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου 
ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή διαβατηρίου ή ταυτότητας του παιδιού.  

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
1. Τετάρτη 15/11/2017: ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Περιλαμβάνονται: μεταφορά με 

πολυτελή πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας και τους συνοδούς τους 14€ το 
άτομο. 

2. Δευτέρα 20/11/2017: ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΔΕΛΦΟΙ.  Περιλαμβάνονται: μεταφορά με πολυτελή 
πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας και τους συνοδούς τους 14€ το άτομο. 

3. Παρασκευή 24/11/2017: ΒΥΤΙΝΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ.  Περιλαμβάνονται: μεταφορά με πολυτελή 
πούλμαν, αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας και τους συνοδούς τους 15€ το άτομο. 

4. Δευτέρα 27/11/2017: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ.  Περιλαμβάνονται: μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, 
αρχηγό – συνοδό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας και τους συνοδούς τους 14€ το άτομο. 

 
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 24/10/17 και ώρες 9:00-11:00 έως εξαντλήσεως των 
θέσεων στα γραφεία του Συλλόγου, Λέκκα 23-25 (β΄ όροφος ), Αθήνα, τηλ. 210 36.28.168 ή 210 
36.18.747. 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδρομή απαραίτητη είναι η συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού 
θέσεων.  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 την Τρίτη 21/11/2017, και ώρα 18.30,  στη Λέσχη του ΣΥΤΕ (Λέκκα 23-25 Β’ 
όροφος) θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο του  συναδέλφου Παρασκευά 
Συριανόγλου «Μια Αγάπη Δυο Θεοί»  
Το νέο βιβλίο του  συναδέλφου αφορά στην αληθινή ιστορία της Φωτεινής 
Τσακανίκα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αϊβαλί, γεύτηκε τον παράδεισο της 
ελληνικής Ανατολής και έζησε τον ξεριζωμό των Χριστιανών.  
Η πρωταγωνίστρια που γνώρισε τον πρώτο διωγμό του ’14, άγγιξε σχεδόν το 
θάνατο στο φοβερό ’22.  
Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια….. 
Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ελένη Κλητοράκη Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου 
μας, ο Δημήτρης Σουλιώτης συνάδελφος – συγγραφέας καθώς και ο ίδιος  ο 
συγγραφέας. 

  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα! 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Από Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 10:00 έως 17:00, θα 
πραγματοποιηθεί στη Λέσχη του ΣΥΤΕ (Λέκκα 23-25, 2ος Όροφος) έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο 
εκδοτικός οίκος «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗ» σε συνεργασία με το συνάδελφο Παναγιώτη Ξανθόπουλο. Θα  
 



 
 
εκτεθούν εκδόσεις πολλών εκδοτικών οίκων ποικίλου περιεχομένου, μεταξύ των οποίων και παιδικά. Σε όλες 
τις αναγραφόμενες τιμές (καταλόγου) θα υπάρχει έκπτωση 20%. Ειδικές συμφέρουσες τιμές  θα  
υπάρχουν για τα παιδικά βιβλία. Κατά την έναρξη της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί, επί πλέον, εκδήλωση 
λόγου και μουσικής: 
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 : Παρουσίαση του βιβλίου «Η Αθάνατη Αίγλη της 
Κωνσταντινούπολης» της LEDIANA HARJANI, που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων— κείμενα του 
Στέφαν Τσβάιχ, του Αλεξάντρ Πούσκιν και του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι. Η παρουσίαση θα διανθιστεί με 
μουσική και τραγούδια νοσταλγίας και μνήμης. Στο τραγούδι συμμετέχει η συναδέλφισσα Ρήγα 
Βασιλική (Μπέσσυ), στις αφηγήσεις και απαγγελίες ο συνάδελφος Παναγιώτης Ξανθόπουλος,.  
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

 Από Τετάρτη 29/11/2016 έως  30/11/2017 και  Παρασκευή 1/12/2017  ώρες 10:30π.μ. 
έως 6:30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη του ΣΥΤΕ (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος)  έκθεση 
χειροποίητου κοσμήματος - χριστουγεννιάτικων ειδών & μπαζάρ παλαιότερων δημιουργιών 
(σε τιμή κάτω του κόστους) της συναδέλφου Εύας Αντωνοπούλου. 

 
 Από Δευτέρα  11/12 έως και Παρασκευή 15/12/2017 ώρες 10:30π.μ. έως 6:00μ.μ. στη 

Λέσχη του ΣΥΤΕ (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) έκθεση χειροποίητου κοσμήματος της συναδέλφου 
Ελένης Μπαλτά. 

 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 
Η Θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας παρουσιάζει την παράσταση «Χρηματιστήριο ….. ΑΞΙΩΝ». 
Είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας δουλειάς με το Γιάννη Σταματίου, συντονιστή της ομάδας,  ηθοποιό 
και σκηνοθέτη, πάνω στο θέμα «Ο μύθος και το θέατρο – Η Τέχνη της αφήγησης» 
 
Παραστάσεις Δεκεμβρίου 2017: 
Παρασκευή 8  Δεκεμβρίου  στις 20:00 
Σαββάτο 9  Δεκεμβρίου στις 20:00 
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 20:00 
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 20:00 
 
Στο Θέατρο  «ΕΚΣΤΑΝ», Καυταντζόγλου 5, Κάτω Πατήσια 
 
Κρατήσεις θέσεων- προσκλήσεις: Μπαζίνη Κική τηλ. 6946308324 

  Ξανθόπουλος Παναγιώτης τηλ. 6975756429 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Για 3η συνεχή χρονιά ο Σύλλογός μας διοργανώνει και προσφέρει δωρεάν  στους συναδέλφους το 
πρόγραμμα  "Τα  καθημερινά  Αγγλικά" το οποίο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από εθελόντρια συνάδελφό 
μας.   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο επίπεδα ακροατών σ’ αυτούς που έχουν  κάποιες  γνώσεις της  
αγγλικής και θέλουν να  τις ξαναθυμηθούν, να τις επικαιροποιήσουν,  να τις εμπλουτίσουν  και να τις 
εξασκήσουν  στην  πράξη,    και    σε  όσους  θέλουν  να κάνουν τώρα  τη  γνωριμία  τους  με τη  γλώσσα 
αυτή. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα από ώρα  
10:00 π.μ. – 12:00 στη Λέσχη του Σ.Υ.Τ.Ε. (Λέκκα 23- 25 β΄όροφος). Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 6 
Νοεμβρίου 2017. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η Πολιτιστική Επιτροπή 


