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Κα Καριώτου Μαίρη 2108080631 - 6945396071

Κα Συμεώνογλου Αλέκα 2104182132/6944568717

Πολλές Ευχές για ένα όμορφο Φθινόπωρο !!!
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Αγαπητές συναπόφοιτες και αγαπητοί συναπόφοιτοι, 
 
Έχει περάσει καιρός από τότε, που λόγω πανδημίας 
και προβλημάτων που εκείνη δημιούργησε, δεν 
έχουμε κυκλοφορήσει πρόγραμμα με δραστηριότητες 
του Συλλόγου μας. Τούτο δεν σημαίνει ότι ο Σύλλογος 
έμεινε ανενεργός. Προσπαθούσαμε έστω και 
τηλεφωνικά να επικοινωνούμε με κάποιες 
συναπόφοιτες και μέσα στο 2022 πραγματοποιήσαμε 
κάποιες εκδρομές μικρές προσπαθώντας τηλεφωνικά 
να ενημερώσουμε όσες περισσότερες απόφοιτες είχαμε 
την δυνατότητα. Στο τέλος Ιουνίου δώσαμε την 
παρουσία μας στην αποφοίτηση της Γ’ Λυκείου.  
Το ίδιο Δ.Σ. παραμένει μέχρι τον Μάρτιο του 2024. 
Αποφασίσαμε να προγραμματίσουμε κάποιες 
εκδηλώσεις με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών. 
 

 Έτσι λοιπόν στις 21/09/2022 ημέρα Τετάρτη θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο ψωμιού στον 
Βαρνάβα.  
Αναχώρηση από το Δημ. Θέατρο Πειραιά στις 10 π.μ. 
επίσκεψη στο Μουσείο στη συνέχεια φαγητό και 
επιστροφή. 
Τιμή για τη μεταφορά και τα φιλοδωρήματα 17 € για 
όλους. Είσοδος στο Μουσείο 5 €. 
 

 Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιήσουμε την εκδρομή 
στο STAYER της Αυστρίας (την μελετούσαμε από 
το 2020). 
Η εκδρομή θα είναι 9 ημέρων. Ημερομηνία 

13/10 Πέμπτη έως 21/10 Παρασκευή.  
Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. 

Τιμή για όλους 850 € (προϋπόθεση συμμετοχής 
25 ατόμων).  
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/09/2022 με 
προκαταβολή 350 € και εξόφληση 30/09/2022.  

 Τετάρτη 16/11/2022 θα έχουμε μια 
μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο με επίσκεψη 
στο Μουσείου Μελιού. 
Τιμή για τη μεταφορά και τα φιλοδωρήματα 20 € 
για όλους. 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 01/11/2022 
αναχώρηση από το Δημ. Θέατρο Πειραιά 8:30 το 
πρωί. 
 Είσοδος στο Μουσείο δωρεάν.  
 

 Τον Δεκέμβριο θα παρακολουθήσουμε μια 
θεατρική παράσταση. Την ημέρα και την 
παράσταση θα τη γνωρίζουμε μέσα Νοεμβρίου. 
Όσοι ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε μαζί μας.  
 

 Μετά από δυο χρόνια ελπίζουμε να καταφέρουμε 
να βρεθούμε για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας. 
επικοινωνήστε  μαζί μας στα μέσα Δεκέμβριου.  
 
Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν όλα τα μέτρα 
προστασίας. 
 

Με την ελπίδα να βρεθούμε σύντομα σας 
ευχόμαστε  

 
Καλό φθινόπωρο! 


