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Πολλές και σημαντικές ήταν κι αυτή τη χρονιά οι διακρίσεις των συναδέλφων στο λογοτεχνικό 
διαγωνισμό που διοργάνωσε η ΟΤΟΕ. Ενδεικτικό είναι ότι στο σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων, το 75% 
των βραβείων και διακρίσεων απέσπασαν συνάδελφοι της Εθνικής. 
Στην ποίηση 
Η Ειρήνη Καρασάββα – Παπακώστα με το έργο «Οι Φίλες» απέσπασε το 1ο βραβείο. 
Ο Γιάννης Πομώνης με τους «∆είκτες Ωρολογίου» το 2ο βραβείο. 
Και ο Γιώργος Πετρόπουλος με τα έργα «Οι Ποιητές», «Μετεμφύλιος» και « Η Αφρικανή Μάνα» το 3ο 
βραβείο. 
Στην πεζογραφία 
Ο Σταμάτης Κέσογλου απέσπασε το 1ο βραβείο με το έργο «Στο Ασπράδι του Ματιού». 
Ο Γιώργος Ατματζίδης το 3ο βραβείο με το έργο «Πλατεία Αριστοτέλους». 
Και ο συνταξιούχος συνάδελφος Μανώλης Τσακίρης απέσπασε έπαινο για το έργο «∆ιάλογος με έναν 
ιδανικό απεργοσπάστη». 

Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους. 
 

Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών (Παπαρρηγοπούλου  7-πλ.Κλαυθμώνος). 
Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Από την κα Αρτέμιδα Σκουμπουρδή θα ξεναγηθούμε στους χώρους του μικρού ανακτόρου του Όθωνα 
και της Αμαλίας, με τα εξαιρετικά έργα τέχνης, τα έπιπλα της οθωνικής  περιόδου, καθώς επίσης και 
τη μόνιμη συλλογή των ξένων περιηγητών με θέμα την Αθήνα.  
Τιμή εισόδου 2 € (ελεύθερη είσοδος στα παιδιά). 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 

  
 
 
 
 
 
Στο Μέγαρο Εϋνάρδου 
Αγ.Κωνσταντίνου 20 - δίπλα στο Εθνικό Θέατρο. 
 
Ξενάγηση για παιδιά 
Τετάρτη 11 Μαρτίου και ώρα 4:30 μ.μ.  
Η ξενάγηση θα γίνει από τη συνάδελφο  
κα Σοφία Πελοποννησίου.  
 
Ξενάγηση για μεγάλους 
Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 6:00 μ.μ.  
Τετάρτη 18 Μαρτίου και ώρα  6:00 μ.μ. 
Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από τη κα Αθηνά Σχινά. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 



 
Στα ακρωτήρια της Μάνης (πεζοπορική). 
Κάβο Ματαπάς (ακρ.Ταίναρο) - Κάβο Γκρόσσο (ακρ.Θυρίδες)- Ακρ.Τηγάνι. 
Παρ-Σαβ-Κυρ- ∆ευτέρα 13-14-15-16 Μαρτίου. 
Αναχώρηση στις 7:30 π.μ. της Παρασκευής από την πλ.Καραϊσκάκη (στάση μετρό Μεταξουργείο). 
Μια περιήγηση σε ένα τόπο που η μοναδικότητά του καθηλώνει τον επισκέπτη.  
Εμείς παρόλα αυτά δεν θα μείνουμε καθηλωμένοι. Θα περπατήσουμε στην ανυπότακτη μανιάτικη γη και 
θα γνωρίσουμε τις κρυμμένες και άγνωστες στους πολλούς ομορφιές της, επισκεπτόμενοι χωριά και 
πυργόσπιτα, βυζαντινές εκκλησιές και μεσαιωνικά κάστρα.  
Στην εκδρομή αυτή θα επαναλάβουμε γνωστές από το παρελθόν πεζοπορικές διαδρομές όπως: 
Ιερό Ταιναρίου Ποσειδώνος – Φάρος Ταινάρου  (πεζ. 1 ώρ.). 
Σταυρί – Οδηγήτρια – Μεσαιωνικό κάστρο της Μάνης στο ακρ.Τηγάνι (πεζ. 1:30 ωρ.). 
Αρεόπολη-Νέο Οίτυλο (πεζ. 35 λ.) , Κελεφά – Κάστρο (πεζ. 30λ.), Οίτυλο-Μονή Ντεκούλου-Νέο 
Οίτυλο (πεζ. 1ωρ.).  
Επίσης θα πραγματοποιήσουμε  και νέες διαδρομές στην πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή Κατωπάγγι της 
Μέσα Μάνης με επίσκεψη των χωριών Νόμια – Κοίτα-Οχιά-Κούνο και Κηπούλα.  
Οι πεζοπορικές διαδρομές αυτής της περιοχής θα είναι:  
Κοίτα-Αγ.Πελαγία (υψ. 733 μ. – πεζ. 2ωρ.). 
Γερολιμένας – Οχιά (πεζ 40λ.). 
Κηπούλα – Γκρόσσο – Αρχαία Ιππόλα (πεζ. 1 ωρ.). 
Σταυρί – Επισκοπή (12ος αι.)- Βλαχέρνα – Μέντζαπο –Κάτω Γαρδενίτσα (πεζ. 2:30 ώρ.). 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας-σακίδιο και ψάθα. 
Η τιμή των 122 € (σε δίκλινο) και των 110€ (σε τρίκλινο) περιλαμβάνει κατ΄άτομο 3 διανυκτερεύσεις με 
πρωινό σε πυργόσπιτο του χωριού  Σταυρί και τις μετακινήσεις με το πούλμαν. 
 
Στις αρχαίες οδούς των ∆ελφών-Κορύκειον Άντρο (πεζοπορική). 
Σάββατο – Κυριακή 28 -29 Μαρτίου.  
Αναχώρηση το Σάββατο στις 7:30 π.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη για το Ιστορικό Μοναστήρι του Οσίου 
Λουκά. Από τη ∆εσφίνα θα περπατήσουμε την παλιά διαδρομή «Κόχραν» μέχρι το ποταμάκι του 
Πλειστού και το χωριό Χρισσό (πεζ. 3 ώρ.). 
Την Κυριακή θα επισκεφθούμε τους αρχαιολογικούς χώρους των ∆ελφών και στις 10:30 π.μ 
αναχώρηση με το πούλμαν για τα Καλύβια της Αράχωβας. Περπάτημα 2,5 χλμ. σε δασικό δρόμο μέχρι 
το Κορύκειον Άντρο, τόπο λατρείας του θεού Πάνα και μέσω του δασικού μονοπατιού και της 
Κακόσκαλας θα κατηφορίσουμε στους ∆ελφούς (πεζ.  3 ωρ.). 
Φαγητό αργά το απόγευμα στη Λειβαδιά κα επιστροφή στην Αθήνα. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα, αδιάβροχο και φαγητό εδάφους για το Σάββατο το 
μεσημέρι.  
Η τιμή των 50€ περιλαμβάνει τη διανυκτέρευση με πρωινό στους ∆ελφούς και τις μετακινήσεις. 
 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας.  

 
 
 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


