
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ  
ΕΛΛΑΔΟΣ 

                                                    
 
         
  
 
                              Μαΐου  2007 
 
O ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 
Ταξίδι μέσα από τη μνήμη 
Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 7:30 μ.μ.  
Δευτέρα 14 Μαΐου και ώρα 7:30 μ.μ. 
Στο Μουσείο Διαχρονικής Τέχνης του «Πολυχώρου Πολιτισμού Αθηναϊς» 
Καστοριάς 34-36 στο Βοτανικό (κάθετος της Ιεράς Οδού). 
Η ξενάγηση θα γίνει από την κριτικό και ιστορικό τέχνης κ. Αθηνά Σχινά. 
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 
 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΤΟΕ 
Φαλακρή Τραγουδίστρια του Ε. Ιονέσκο.  
Τελετή του  Π. Μάτεσι. 
Οι παραστάσεις των έργων θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο «ΒΙΚΤΩΡΙΑ» (Μαγνησίας 5 και Γ.Σεπτεμβρίου 
τηλ 210-82.33.125)  από 3 έως και 13 Μαΐου 2007 (εκτός Σαββάτου 5/5). 
Θα θέλαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την τεράστια προσπάθεια των συναδέλφων, που μετά από την εξουθενωτική 
πολλές φορές υπηρεσιακή απασχόληση του πρωινού, βρίσκουν τη σωματική και ψυχική δύναμη, δίνοντας τον 
καλύτερο εαυτό τους στις απογευματινές και βραδινές πρόβες και παραστάσεις που αγγίζει τα όρια της 
υπέρβασης.  
Μέσα στον παραλογισμό της στυγνής – στεγνής καθημερινότητας, αυτοί απαντούν με το «παράλογο» του 
Θεάτρου βιώνοντας την αγάπη τους στην Τέχνη. 
Πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα του συλλόγου 210-3210661-2 και 19594. 
Οι προσκλήσεις θα διατίθενται στα γραφεία του ΣΥΕΤΕ.  
 
Μην το χάσεις …  
Μέχρι τη 13η Μαΐου στη  Στοά Σπυρομίλιου (Σταδίου 4) υπάρχει η έκθεση φωτογραφίας του παγκόσμιου 
ετήσιου διαγωνισμού Φωτογράφος της άγριας φύσης. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δευτέρα έως Κυριακή  10:00 – 24:00. 
 
ΣΕΡΙΦΟΣ (πεζοπορική) 
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή 11-12 και 13 Μαΐου. 
Αναχώρηση στις 8:00 π.μ. της Παρασκευής από τον Πειραιά. Άφιξη στο νησί στις 10:30 π.μ.  
Επιστροφή από τη  Σέριφο την  Κυριακή  6:15 μ.μ. Άφιξη στον Πειραιά στις 9:00 μ.μ. 
Διάρκεια των πεζοποριών περίπου 5 ώρες την ημέρα. Μπάνια καθημερινώς. 
Η τιμή των   90 €  (παιδιά 65 €) περιλαμβάνει τα εισιτήρια του ταχύπλοου (catamaran) και δύο διανυκτερεύσεις 
με πρωινό στο ξενοδοχείο Ναϊάς.  
 
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ στην Παύλιανη (πεζοπορική και για αρχαρίους) 
Σάββατο 19 Μαΐου και ώρα 7:30 π.μ.Αναχώρηση από την πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο). 
Μια παραμυθένια πεζοπορία 2:30 ώρ. στην Οίτη  που για τους περισσότερους ορειβάτες είναι το ποιο όμορφο 
θηλυκό βουνό της Ελλάδας.  
Η εκδρομή περιλαμβάνει  και σύντομες επισκέψεις  στους αρχαιολογικούς χώρους του Ορχομενού Βοιωτίας, 
της Χαιρώνειας και μπάνιο στο μικρό καταρράκτη των Θερμοπυλών. 
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας ή αθλητικά, σακίδιο, παγούρι, ψάθα και φαγητό εδάφους (πικ-νικ). 
Τιμή 12 € (παιδιά 7  €).   
 
 
 
 



 
 Τα Δάση μας κινδυνεύουν … Δημιουργία εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας. 
Σάββατο πρωί της 14ης Απριλίου η πεζοπορική ομάδα του ΣΥΕΤΕ έχει αφήσει το χωριό Τσίτζινα της 
Λακωνίας και ανηφορίζει, μπαίνοντας στο πανέμορφο δάσος του δυτικού Πάρνωνα με κατεύθυνση στο 
μοναστήρι  των Αγίων Αναργύρων. Η μέρα καταγάλανη, το δάσος σ΄ όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και το 
έδαφος στολισμένο με ένα υπέροχο πολύχρωμο χαλί με όλων των ειδών τα αγριολούλουδα. 
Το κέφι της ομάδας στο ζενίθ με τις φωτογραφικές μηχανές να μην προλαβαίνουν τις ομορφιές της διαδρομής, 
ώσπου σε μια στροφή  του μονοπατιού το τοπίο αλλάζει. Σε απόσταση 2 – 3 χιλιομέτρων λευκός καπνός και 
λίγο παρακάτω μυρωδιά καμένου ξύλου. Η ομάδα και αποφασίζει να συνεχίσει, γνωρίζοντας πως η εκδρομή 
τώρα πλέον αλλάζει χαρακτήρα. Οι γειτονικές κορφές δίνουν σήμα στα κινητά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
της  Σπάρτης ειδοποιείται. Σε λίγη ώρα η ομάδα ασφαλίζεται στο ξέφωτο και 10 περίπου συνάδελφοι με 
σουγιάδες, κλαδιά έλατου και χώμα ρίχνονται σε μάχη με τη φωτιά που ήδη καίει τους  κορμούς τριών πεύκων, 
με μέτωπο γύρω στα 200 μέτρα. 
Οι φωνές του οδηγού της ομάδας για επιστροφή στο ξέφωτο δεν βρίσκουν ανταπόκριση, γιατί ο Γιάννης, ο 
Νίκος, ο Λεωνίδας, ο Τάκης, οι Γιώργηδες, ο Αντώνης, ο Μιχάλης, ο Παναγιώτης και οι υπόλοιποι κάνουν 
πράξη την αγάπη τους προς τη φύση, μέσα σ΄ αυτό το δάσος του Πολύδροσου που είχαν την τύχη να 
βρίσκονται μέχρι που η πεζοπορική ομάδα της Πυροσβεστικής με τα μέσα που διαθέτει έβαζε τέλος στην  
πυρκαγιά. 
Το τηλεγράφημα του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης  
 
 
ήρθε σαν ηθική επιβράβευση μιας προσπάθειας που έφερε ευεργετικό αποτέλεσμα για το μεγάλο δάσος του 
Δήμου Θεραπνών.  
 
Το γεγονός της πυρκαγιάς σε δάσος,  μέσα Απριλίου με θερμοκρασίες Ιουνίου, οι εξαιρετικά περιορισμένες 
χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις του χειμώνα που πέρασε και οι προγνώσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες το 
καλοκαίρι, μας βάζουν σε πολύ ανησυχητικές  σκέψεις, για το περιβάλλον όσο και πιο συγκεκριμένα για το 
άμεσο μέλλον των δασών μας. 
Και επειδή η φυσιολατρία δεν είναι καταναλωτική στάση ζωής, υλοποιούμε παλαιότερη απόφαση της 
επιτροπής πολιτισμού του ΣΥΕΤΕ και δημιουργούμε εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας στα γειτονικά δάση 
του Υμηττού,  της Πάρνηθας και της Πεντέλης. 
Σημείωση: Στις 15 και 16 Μαΐου το απόγευμα θα γίνεται ενημέρωση για εθελοντικά προγράμματα 
πυροπροστασίας στο Ζάππειο Μέγαρο.  
Πληροφορίες Κώστας Ζαρόκωστας τηλ 19594  και 2103210661-2. 
 
 
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594    
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:www. syete.gr  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


