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11/01/2023 

 
Αγαπητές μας φίλες και αγαπητοί μας φίλοι, 

 
Να ευχηθούμε κατ’ αρχήν χρόνια πολλά και καλά. 
Ο νέος χρόνος να είναι ευλογημένος και να χαρίσει σε 
όλους υγεία, αγάπη και ειρήνη. 
Ο Σύλλογος μας προσπαθεί να πραγματοποιεί κάποιες 
εκδηλώσεις παρά τις δυσκολίες της εποχής. Πρέπει όλοι 
μαζί να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε.  

 Μετά από τρία χρόνια δύσκολα είπαμε φέτος να 
κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας. 
Αποφασίσαμε δε αυτό να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο.  
Η πίτα θα κοπεί κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής που θα 
γίνει στις 24/01/2023 ημέρα Τρίτη στην Αγόριανη.  
Αναχώρηση από Δημ. Θέατρο Πειραιά στις 09:00 π.μ.  
Τιμή για τη μεταφορά 20 €. 

 Στις 08/02/2023 θα έχουμε έναν απογευματινό 
περίπατο στο Βαρνάβα με επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΨΩΜΙΟΥ. 
Αναχώρηση από Δημ. Θέατρο Πειραιά στις 02:00 μ.μ. 
επίσκεψη ξενάγηση στο Μουσείο και επιστροφή. 
Τιμή για τη μεταφορά 10 € και είσοδος στο Μουσείο 10 € 
(στην τιμή παραλαμβάνεται ξενάγηση, κέρασμα καφέ, 
τσάι, χυμός, κουλουράκια, λικέρ, ψωμί). 

 Σάββατο 18/02/2023 θα παρακολουθήσουμε στο 
Θέατρο Κάππα την παράσταση Sexy Laundry ώρα 
18:00. 
Τιμή 15 € και θα υπάρχει πούλμαν προς 5 €. 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 24/01/2023 με πληρωμή 
εισιτηρίου. Οι θέσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας. 

 Στις 17/03/2023 θα παρακολουθήσουμε τους Γ’ 
χαιρετισμούς στο Μοναστήρι ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στο 
Μαψό Κορινθίας. 

Αναχώρηση από το Δημ. Θέατρο Πειραιά στις 11 π.μ. Θα 
πάμε για φαγητό και στη συνέχεια θα 
παρακολουθήσουμε τους χαιρετισμούς που αρχίζουν 
5:00 μ.μ.  
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 05/03/2023. 
Τιμή για τη μεταφορά 15 €. 
 Στις 29/03/2023 ημέρα Τετάρτη έχουμε μια 

ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Στυμφαλία με 
επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος. 

  Τιμή για τη μεταφορά 20 €. 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 17/03/2023 
Είσοδος στο Μουσείο 2 €.  
 Πρόθεση μας είναι να πραγματοποιήσουμε μια 

τριήμερη εκδρομή στα χωριά του Ασπροποτάμου 
(Καλιρρόη, Δολιανά, Κρανιά, Χαλίκι κ.λπ.) 3 – 4 – 5 
Μαΐου 2023.  
Θα πρέπει να είμαστε το ελάχιστο 25 άτομα. Όταν έχουμε 
πληροφορίες και τιμές από το πρακτορείο θα 
ενημερωθείτε.  

 Όσον αφορά το ταξίδι εξωτερικού που κάθε χρόνο 
κάνουμε αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή. 
Έχουμε δύο επιλογές η πρώτη αφορά την Ρουμανία (11 
μέρες, 15- 25 Ιουνίου) και η δεύτερη Βέλγιο – 
Ολλανδία (13 ημέρες 15 – 27 Ιουνίου). Το κόστος των 
εκδρομών εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων.  
 Τελευταία μας σκέψη είναι να πραγματοποιήσουμε 

μια πενθήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα 15 – 19 
Σεπτεμβρίου. 
Όλες οι εκδρομές από το Μάιο και μετά είναι υπό αίρεση, 
ανάλογα με το κόστος και κυρίως από τη συμμετοχή. 
Με την ευχή να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε 
αυτές τις εκδρομές σας ευχόμεθα και πάλι 

 
 

Καλή χρονιά! 
 


