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Αθήνα 31/01/2006 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  

µε χαρά σας ανακοινώνω την διοργάνωση και φέτος της κοπής βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ. Η 

απόφαση (µετά από δηµοσκόπηση και δια βοής έγκριση από την πρόσφατη έκτακτη Γενική 

Συνέλευση) είναι φέτος να γιορτάσουµε τη νέα χρονιά πιο ελληνικά και πιο λιτά από ότι πέρσι.  

 
Αναλυτικά, λοιπόν η γιορτή θα διεξαχθεί  
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006, προσέλευση από τις 21:00 
  
 
Και θα µαζευτούµε στο  
 
ΧΩΡΟΣ:           Μουσικό Στέκι το "Τσέρκι", µε άποψη και γούστο 
 
  
Όπου θα απολαύσουµε  
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ: Ζωντανή ρεµπέτικη - λαϊκή µουσική από τον Γιώργο Τζώρτζη και την παρέα 

του, τη Μαρία Παπαλεοντίου το Γιάννη Παπαγιαννόπουλο και τον Γιούλη 
Χάρη  

 
 
Το ρεµπετάδικο βρίσκεται  
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:       Αγ. Μελετίου 96 και Φυλής,  τηλ. 210 8668 555 
  

Και διαθέτει ∆ωρεάν Parking στο Hondos Centre (Πατησίων και 
Αγαθουπόλεως - είσοδος επί της Αγαθουπόλεως), αρκεί το εισιτήριο του 
Parking να το σφραγίσετε στο ΤΣΕΡΚΙ πράξη που σας δίνει το δικαίωµα σε 
δωρεάν Parking. 

 
 
Το κόστος για όλα αυτά  
  
ΕΙΣΟ∆ΟΣ:           25€ άτοµο και περιλαµβάνει φαγητό, απεριόριστο καλό κρασί - άσπρο και 

λευκό - και αναψυκτικά. 
 
και φυσικά ζωντανή µουσική, τραγούδι και χορό (αυτό το τελευταίο το 
φροντίζετε εσείς). 
Και µη ξεχνάτε ότι θα δοθούν δώρα στους τυχερούς της βασιλόπιτας και της 
λαχειοφόρου κλήρωσης.  
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Προσέξτε όµως   
 

Η χωρητικότητα της αίθουσας είναι περιορισµένη, οπότε θα κρατηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας γι αυτό φροντίστε έγκαιρα την κράτηση σας για να µην 
έχουµε απογοητεύσεις. 

                   
Εποµένως.   
  
  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:       Επικοινωνήστε µαζί µου είτε ηλεκτρονικά είτε στο 6972 338150, η κατάθεση 

του τιµήµατος γίνεται στον ένα και µοναδικό  λογαριασµό µας :      
                         

Ο λογαριασµός της ΕΛ.ΕΤ.Α.ΕΝ. είναι : 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΚΟΥΦΑ (005) 

Αριθµός λογαριασµού : 47474353 

Όνοµα : Α. Λιάκουρης 
 Τ 
Τέλος και για να περάσουµε ακόµη καλύτερα....   
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:     Οι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που θα ήθελαν να προσφέρουν κάποιο δώρο 

για την λαχειοφόρο είναι καλοδεχούµενες/οι.     
  
                         
Επειδή δεν έχω τις ηλεκτρονικές δ/νσεις όλων των µελών της ΕΛΕΤΑΕΝ, παρακαλώ προωθήστε το 

µήνυµα σε όσα µέλη γνωρίζετε. 

  

  

περιµένω να σας δω εκεί 

µε φιλικούς χαιρετισµούς, 

  
---------------------------------------------------------------------- 
∆ρ. Τσιπουρίδης Ιωάννης 
Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ 
Εκδότης "ΑΝΕΜΟλόγια"  
Ναυαρίνου 10,  
Αθήνα 106 80 
Κιν. 6972 338150 
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