
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 

 
 
         
  

 
 
        20 Φεβρουαρίου-9 Μαρτίου 2009 
 
Αυτή την Καλησπέρα και αυτό το, σίγουρα ανέξοδο, χαμόγελο του μπάρμπα με το 1Χ4 είναι 

αυτά που και εμείς οι οδοιπόροι των «Πολιτιστικών ∆ιαδρομών» ζητάμε ν’ απαντήσουμε στην 
επόμενη στροφή του μονοπατιού.  
 
1.Αποκριάτικο γλέντι στο Μαρούσι (Πεντέλης 18 και Φειδίου 3). 
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. 
Λόγω του ότι την Τσικνοπέμπτη οι ταβέρνες θα είναι φίσκα, εμείς σκεφθήκαμε να το τσικνίσουμε την 
Παρασκευή. Έτσι, λοιπόν, κατά τις 9 μ.μ θα συναντηθούμε σ’ ένα τεράστιο μπερντέ του Θεάτρου των 
Σκιών που μέσα του κλείνει μια ταβέρνα που τη λένε Βαρέλια και βρίσκεται στο Μαρούσι. 
Με καλούς μεζέδες και καλύτερο κρασί « Θα φάμε, θα πιούμε, και νηστικοί θα κοιμηθούμε». 
∆ηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του Συλλόγου. 
Η πληρωμή θα γίνει επί τόπου, (το φαγητό κάνει 15 €, τα ποτά πάνε χώρια, και η ορχήστρα είναι 
τζάμπα). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Στη γειτονιά του Ψυρρή. 
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Τόπος συνάντησης στην Παντάνασσα της πλ. Μοναστηρακίου. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Αθηναϊκά μνημεία της Τουρκοκρατίας. 
Κυριακή 8 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Τόπος συνάντησης στην Παντάνασσα της πλ. Μοναστηρακίου. 
Θα επισκεφθούμε το Τζαμί του Τζισταράκη ή Κάτω Σιντριβανιού, το Μεντρεσέ, το Κιουτσούκ Τζαμί, 
τα Λουτρά των Αέρηδων και το Φετιχέ Τζαμί. 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κ.Αρτέμιδα Σκουμπουρδή. 
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
4. Μαθήματα Ψηφιδωτού και Βοτσαλωτού. 
Το Μάρτιο ξεκινάει ο νέος 40ωρος κύκλος μαθημάτων ψηφιδωτού διάρκειας 10 εβδομάδων.  
Επιπλέον θα αρχίσουν και μαθήματα βοτσαλωτού διάρκειας 20 ωρών σε 5 εβδομαδιαίες συναντήσεις.  
Ως ημέρα παρακολούθησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν την Τρίτη ή την Τετάρτη 6-10μ.μ  
Το κόστος συμμετοχής για τους συναδέλφους και τα μέλη των οικογενειών τους είναι για το ψηφιδωτό 
240 € και για το βοτσαλωτό 160 €. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Νίκος Τόλης, Ψηφιδωτών Γνώσεις www.mosaicart.gr  
Κυκλάδων 3 Κυψέλη, τηλ:6932-698395, 210-5201634. 
 
5. «Κουζιανιώτκα Μαζλάτια» Στον Ιανό (Σταδίου 24). 
∆ευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 12:30 μ.μ. 
Παρουσίαση του βιβλίου της συναδέλφου Θεοδώρας Κουζιάκη – Παπαγγέλη.  
Το βιβλίο αποτελείται από 38 ιστορίες και είναι γραμμένο στο τοπικό ιδίωμα της Κοζάνης. 
 
 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ.: 210-3210661-2  
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr 

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


