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«100 ΥΡΟΜΘΑ  .Τ.Ε .Σ .Ε .  –  ΕΜΑ ΑΘΩΜΑ ΑΓΩΜΕ»  

Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 

Με την ευκαιρία του νζου ζτουσ απευθφνουμε ςε όλεσ και όλουσ τισ θερμότερεσ ευχζσ μασ για υγεία, 

ειρήνη, προςωπική και ςυλλογική πρόοδο και δημιουργία. 

Για τον .Τ.Ε.Σ.Ε. το 2017 ςθματοδοτεί τθ ςυμπλιρωςθ 100 χρόνων ιςτορίασ. Εκατό χρόνια αγώνων, 

διεκδικιςεων και προάςπιςθσ των δικαιωμάτων ςτθν Εργαςία, ςτθν Αςφάλιςθ, ςτθν Τγεία. Εκατό 

χρόνια προςφοράσ ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα και ςτθν 

ελλθνικι κοινωνία. 

Συναδζλφιςςεσ, Συνάδελφοι, 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. υποδζχεται αυτι τθν ξεχωριςτι επετειακι χρονιά οργανώνοντασ για τα μζλθ του μια 

μεγάλθ πολιτιςτικι εκδιλωςθ. 

ασ προςκαλοφμε ςε μια μουςικι βραδιά με ζργα του Μίκθ Θεοδωράκθ και ερμθνείεσ από τουσ: 

Ρίτα Αντωνοποφλου 

Μανώλη Μητςιά 

Δημήτρη Μπάςη 

Μίλτο Παςχαλίδη 

υμμετζχει θ μικτή πολυφωνική Χορωδία του Δήμου Βόλβησ Θεςςαλονίκησ, υπό τθ διεφκυνςθ και 

διδαςκαλία του ταφρου Καραμάνθ. 

Επιμζλεια προγράμματοσ, ενορχιςτρωςθ και διεφκυνςθ τθσ 10μελοφσ ορχιςτρασ: Μανόλθσ 

Ανδρουλιδάκθσ. 

Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί 

τθν Πζμπτθ 26 Ιανουαρίου 2017 ςτισ 20:00 το βράδυ, 

ςτο «ΘΕΑΣΡΟΝ», Κζντρο Πολιτιςμοφ “Ελλθνικόσ Κόςμοσ”, Πειραιώσ 254, Σαφροσ. 

υμβολικι ςυμμετοχι  5 ευρώ ανά άτομο. 

 

  



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΘΕΗ  ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ : 

Κάκε μζλοσ του .Τ.Ε.Σ.Ε. δικαιοφται μζχρι δφο ειςιτιρια. 

Οι ΕΑΚ των Μονάδων ςυμπλθρώνουν τθν ονομαςτικι κατάςταςθ μελών του .Τ.Ε.Σ.Ε. που επικυμοφν 

ειςιτιρια και τθν αποςτζλλουν ςτα φαξ 2103215988 & διεπιλ. 19945 ι ςτο mail syete2@syete.gr το 

αργότερο μζχρι και τθν Σετάρτθ 18 Ιανουαρίου 2017. 

Η διάκεςθ των ειςιτθρίων ξεκινά τθν Πζμπτθ 19 Ιανουαρίου και κα γίνει αποκλειςτικά από τα γραφεία 

του .Τ.Ε.Σ.Ε. (οφοκλζουσ 15, 3οσ όροφοσ, Ακινα) από τισ 08:30 π.μ. ζωσ τισ 16:15 μ.μ. Οι αντιπρόςωποι 

προςκομίηουν το ανάλογο ςυνολικό χρθματικό αντίτιμο, παραλαμβάνουν τα ειςιτιρια και τα διανζμουν 

ςτισ μονάδεσ τουσ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, λεπτομζρειεσ και διευκρινίςεισ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 

αρμόδιο Γραμματζα Πολιτιςμοφ του .Τ.Ε.Σ.Ε., ςυνάδελφο Χριςτο Αςπιώτθ ςτο τθλ. 2103349915 (διεπ. 

19915). 

 

 

             Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

         Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο 
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