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ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 
 

Με ευχαρίστηση σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό υμβούλιο αποφάσισε να διοργανώσει την 

κοπή της πίττας του υλλόγου στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΤ (αίθουσα ΠΡΩΣΕΑ), στις 12 Ιανουαρίου 2013 

ημέρα άββατο και ώρα 9.00 μ.μ. με καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλήρες μενού και κατανάλωση  ½ φιάλης 

κρασιού ανά άτομο, μπύρας, αναψυκτικών. 

Η είσοδος στην Αίγλη Ζαππείου με αυτοκίνητο γίνεται από την οδό Βασιλίσσης Όλγας και το 

parking είναι δωρεάν. 

 Οι προσκλήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία του υλλόγου  Χρ. Λαδά 1, 3ος όροφος, 10 π.μ. 
με 1 μ.μ. καθημερινώς, από 5/12/2012 και μέχρι εξαντλήσεως των (με την αγορά των προσκλήσεων θα 
γίνεται και η κράτηση του τραπεζιού), Σιμή ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 16 €  ΓΙΑ ΣΑ ΜΗ ΜΕΛΗ  32 € .  
 
ΓΩΡΑ ΠΑΙΓΙΩΝ 

Δηδνπνηνύληαη νη ζπληαμηνύρνη πνπ έρνπλ παηδηά κέρξη θαη 18 εηώλ (έηνο γελλήζεσο 1994) λα πξνζέξρνληαη ζηα 
γξαθεία ηνπ πιιόγνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ΓΩΡΟΤ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΩΝ 2012 από 6/12/2012 έσο 20/12/2012 θαη 

από ώξα 10 π.κ. έσο 1 κ.κ 
 

ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ  

Ο ύιινγόο καο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Λπξηθή θελή ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζεηε ηελ όπεξα 
«Μαγηθόο Απιόο» ηνπ Βόιθγθαλγθ Ακαληέ Μόηζαξη, ηελ Σεηάξηε 19 Γεθεκβξίνπ 2012, ζε κνπζηθή Γηεύζπλζε Ηιία 
Βνπδνύξε – Μίιηνπ Λνγηάδε. Πξηλ ηελ παξάζηαζε ζα βξεζνύκε όινη παξέα ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ όπνπ ζα 
απνιαύζνπκε απνγεπκαηηλό ηζάη κε πινύζηα γιπθά θαη αικπξά εδέζκαηα.  
Σηκή ζπκκεηνρήο ΓΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ 20 € γηα ηα κε κέιε 41€. Πιεξνθνξίεο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηα γξαθεία ηνπ 
πιιόγνπ (Υξ. Λαδά 1, 3

νο
 όξνθνο) από 30 Ννεκβξίνπ 2012  από 9 π.κ. έσο 11.30 π.κ. . Πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο 

ζέζεσλ. 
 

ΔΚΘΔΔΙ: 
 

 Η ζπλάδειθνο Δύα Αλησλνπνύινπ ζαο θαιεί ζηελ έθζεζε ρεηξνπνίεησλ θνζκεκάησλ ηεο  πνπ κε πνιύ 
αγάπε δεκηνπξγεί εδώ θαη ρξόληα, ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ καο  Υξ.Λαδά 1, 3

νο
 όξνθνο,  

Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζα γίλνπλ ηελ Σεηάξηε 5 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 4 κ.κ. 
Η έθζεζε ζα παξακείλεη αλνηρηή Πέκπηε 6/12 & Παξαζθεπή 7/12 από 11 π.κ. έσο 6κ.κ. 

 
 

Η λεαξή θεξακέαο Γαλάε Γεκελάθε ζα παξνπζηάζεη ζηνλ ζύιινγό καο, Υξήζηνπ  Λαδά 1, ηελ 
«Μεηάβαζη», μια ζσλλογή κεραμικών έργων από ηην καινούρια ηης δοσλειά.  
“Μεηάβαζη» από κηα θόξκα ζε άιιε, από κηα πξαγκαηηθόηεηα ζε θάπνηα άιιε, από έλαλ ρώξν ζ’ 
έλαλ άιινλ. 
Η Γαλάε επέζηξεςε πξόζθαηα από ην Λνλδίλν, όπνπ απνθνίηεζε από ην παλεπηζηήκην Central Saint 
Martins θαη επηβξαβεύηεθε γηα ηελ δεκηνπξγηθή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηα από ην London Development 
Agency. Μεηά από πνιπάξηζκεο νκαδηθέο θαη αηνκηθέο εθζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε κλεκείνπ ζην 
νηθνινγηθό θέληξν ηνπ Mile End ζην Λνλδίλν, ηώξα ηνικά ηελ δηθή ηεο κεηάβαζε ζηελ Διιάδα. 

Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζα γίλνπλ ην άββαην 15 Γεθεκβξίνπ ζηηο 7 00κκ. 

Η έθζεζε ζα παξακείλεη αλνηρηή Κπξηαθή θαη Γεπηέξα 11 00πκ κε 6 00κκ. 
 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΤ  

 

     Σε Γεπηέξα 10 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ώξα 8 κ.κ. ζα ιάβεη ρώξα ζην Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα ησλ Πνληίσλ 
«ΑΡΓΟΝΑΤΣΔ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» επί ηεο νδνύ Γαβάθε 10 θαη Γντξάλεο, Καιιηζέα, ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ 
ζπλαδέιθνπ Γεκεηξίνπ Γ. νπιηώηε κε ηίηιν «ΘΛΗΜΜΔΝΟΗ ΝΑΡΚΗΟΗ – Αληηκέησπνη κε ην λαξθηζζηζκό ζηηο 
θαζεκεξηλέο καο ζρέζεηο». Σελ παξνπζίαζε ζα θάλνπλ: 1) Κσλζηαληίλνο Μπνηόπνπινο, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 
Κεθαιαηαγνξάο, 2) Ηιίαο νπθιεξόο, Αλαπι. Καζεγεηήο Ννκηθήο ΔΚΠΑ 3) Μαξία Βαζηιεηάδνπ η. Αλαπι. Καζεγήηξηα 
Ιαηξηθήο ΔΚΠΑ 4) Ισάλλεο Κνζζέλαο (πληνληζηήο) 
 

 ΔΚΓΡΟΜΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ: 

ΛΗΜΝΖ ΠΛΑΣΖΡΑ  Διάηε – Πεξηνύιη & επίζθεςε ζηνλ Υξηζηνπγελληάηηθν «Μύιν ησλ Ξσηηθώλ» αλαρ 23 & 30 
Γεθεκβξίνπ 2012 4 κέξεο. Πεξηιακβάλνληαη: δηακνλή ζην νινθαίλνπξην θαη πνιπηειέο Mouzaki Palace Hotel & Spa 
48 sup., κπνπθέ πξόγεπκα & δείπλν θαζεκεξηλά, ενξηαζηηθό δείπλν/ ξεβεγηόλ κε ζπλνδεία κνπζηθήο ζηηο 24 & 31 Γεθ. 
θ.ι.π. 



 Γίθιηλν ζέα βνπλό Μνλόθιηλν ζέα βνπλό  

3 δηαλ/ζεηο κε πνύικαλ θαη 
εθδξνκέο 

Γηα ηα ΜΔΛΖ € 205 γηα ηα κε κέιε €  
292 

Γηα ηα ΜΔΛΖ € 283 γηα ηα κε κέιε € 405 

3  δηαλ/ζεηο κε Η.Υ. Γηα ηα ΜΔΛΖ € 150 γηα ηα κε κέιε € 215 Γηα ηα ΜΔΛΖ € 235 γηα ηα κε κέιε € 336 

Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν Μάλεζζεο, Φηιειιήλωλ 4, ηει. 210 3290100 

ALKYON RESORT 5* Lux ΒΡΑΧΑΣΗ  ΘΟΡΗΛΘΗΑ 23-26/12 & 30/12-2/1/2013. Πεξηιακβάλνληαη: 3 δηαλ/ζεηο, 
πιήξεο δηαηξνθή: πξωηλό, γεύκα θα δείπλν ζε πινύζηνπο κπνπθέδεο, Χξηζηνπγελληάηηθν θαη Πξωηνρξνληάηηθν 

ξεβεγηόλ θ.ι.π. Τηκή ζπκκεηνρήο ( ζε δίθιηλν) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ € 150 Γηα ηα κε κέιε € 215. Τηκή ζπκκεηνρήο (ζε 

κνλόθιηλν) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ € 235 Γηα ηα κε κέιε € 335. Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν  Acadimos, 
Παλεπηζηεκίνπ 56, ηει. 210 3805211 

ΒΟΙΟ – ΠΖΙΗΟ Κακρσνίηζα – Πορηαριά – Χάνια – Σζαγκαράδα – Εαγορά – Κηλιές ανατ. 23 & 30 Γεκ., 4 

μέρες. Πεξηιακβάλνληαη: κεηαθνξέο, εθδξνκέο, , 3 δηαλ/ζεηο  ζην μελνδνρείν Valis Resort 5* deluxe, κπνπθέ 
πξόγεπκα & δείπλν θαζεκεξηλά, ενξηαζηηθό δείπλν/ ξεβεγηόλ κε ζπλνδεία κνπζηθήο ζηηο 24 & 31 Γεθ. θ.ι.π.  

 
Γίθιηλν 

Υξηζηνπγέλλσλ 
Μνλόθιηλν 

Υξηζηνπγέλλσλ 
Γίθιηλν 

Πξσηνρξνληάο 
Μνλόθιηλν 

Πξσηνρξνληάο 

3 δηαλ/ζεηο κε πνύικαλ 
θαη εθδξνκέο 

Γηα ηα ΜΔΛΖ € 174 
γηα ηα κε κέιε €  249 

Γηα ηα ΜΔΛΖ € 252 
γηα ηα κε κέιε € 360 

Γηα ηα ΜΔΛΖ € 178 
γηα ηα κε κέιε €  

255 

Γηα ηα ΜΔΛΖ € 255 γηα 
ηα κε κέιε € 365 

3  δηαλ/ζεηο κε Η.Υ. 
Γηα ηα ΜΔΛΖ € 136 

γηα ηα κε κέιε € 195 
Γηα ηα ΜΔΛΖ € 231 

γηα ηα κε κέιε € 330 
Γηα ηα ΜΔΛΖ € 136 

γηα ηα κε κέιε € 195 
Γηα ηα ΜΔΛΖ € 231 γηα 

ηα κε κέιε € 330 

Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν Μάλεζζεο, Φηιειιήλωλ 4, ηει. 210 3290100 

ΔΡΔΣΡΗΑ NEGREPONTE RESORT Χριζηούγεννα & Πρωηοτρονιά. Πεξηιακβάλνληαη: 3 δηαλ/ζεηο κε πξωηλό & 

βξαδηλό κπνπθέ, ξεβεγηόλ παξακνλή θαη αλήκεξα κε δωληαλή κνπζηθή, ρξήζε θιεηζηήο ζεξκαηλόκελεο πηζίλαο & 
γπκλαζηεξίνπ, θαζεκεξηλή απαζρόιεζε παηδηώλ θ.ι.π. Τηκή ζπκκεηνρήο ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ζε 2θιηλν deluxe (Παηδί έωο 6 

εηώλ ΔΩΡΕΑΝ) € 139. ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ € 199. Τηκή ζπκκεηνρήο ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ζε κνλόθιηλν € 196 ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ € 
280. Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν Μάλεζζεο, Φηιειιήλωλ 4, ηει. 210 3290100 

ΔΚΓΡΟΜΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ: 

ΑΤΣΡΗΑ Ραλζηαη – άιηζκπνπξγθ – Οκπεξλληνξθ – Ληλδ – Βηέλλε – Βίιιαρ 20 – 30 Γεθεκβξίνπ 2012. 
Πεξηιακβάλνληαη: πνύικαλ, 4θιηλεο εζση. Κακπίλεο Πάηξα – Αγθώλα – Πάηξα, 8 δηαλ/ζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 
(4*), 8 πξσηλά, 1 δείπλν θαη 1 ξεβεγηόλ ζην άιηζκπνπξγθ , 1 ενξηαζηηθό γεύκα ζην Ληλδ, 1 δείπλν ζηε Μπνιόληα 
,θ.ι.π. θαη δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο κνπζηθώλ εθδειώζεσλ (αλ δειώζεηε έγθαηξα) Σηκή ζπκκεηνρήο € 930. 
Σξόπνο πιεξσκήο ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ: πξνθαηαβνιή € 75 θαη ην ππόινηπν ζε 5 δόζεηο ησλ € 171. Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο 
ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν πξίγνο, Νίθεο 20 ηει. 210 3235500 ή 210 3223000 

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ όθηα -  Φηιηππνύπνιε – Μνλαζηήξη Ρηια – Βίηνζα – αληάλζθη αλαρσξήζεηο (5 κέξεο νδηθώο) 
22,23,29,30 Γεθ ή αλαρσξήζεηο 22 & 31 Γεθ. (5 κέξεο αεξνπνξηθή). Πεξηιακβάλνληαη:  4 δηαλ/ζεηο ζην 
ππεξπνιπηειέο μελνδνρείν Sheraton Sofia Hotel, κπνπθέ πξόγεπκα θαη δείπλν θαζεκεξηλά (εκηδηαηξνθή), 
Υξηζηνπγελληάηηθν δείπλν κε κνπζηθή  (κέξνο ηεο εκηδηαηξνθήο), Ρεβεγηόλ ζε κπνπθέ (κέξνο ηεο εκηδηαηξνθήο), 
δσξεάλ vouchers ζην θαδίλν ηνπ Sheraton θ.ι.π. Σηκή ζπκκεηνρήο (γηα νδηθή)  € 289 (ζε 2θιηλν) Σξόπνο πιεξσκήο 
ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ: Πξνθαηαβνιή: 70 € θαη ην ππόινηπν ζε 3 δόζεηο ησλ 73 €.  Σηκή ζπκκεηνρήο (αεξνπνξηθώο ζε 2θιηλν.) 
€ 385 Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν Μάλεζζεο, Φηιειιήλσλ 4, ηει. 3290100 

ΛΟΝΓΗΝΟ εθδξνκή ζην Κάζηξν Γνπίληζνξ, θξνπαδηέξα ζηνλ Σάκεζε, Ομθόξδε – ηξαηθνξλη Απόλ Έηβνλ 22-
26 Γεθ., 23-27Γεθ. & 31Γεθ.-4 Ηαλ. 5 κέξεο. Πεξηιακβάλνληαη: αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, 4 δηαλ/ζεηο ζην θεληξηθό 
μελνδνρεί Holiday Inn Park 4*, πινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα, κεηαθνξέο, εθδξνκέο θ.ι.π Σηκή ζπκκεηνρήο € 615 
Σξόπνο πιεξσκήο ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ: Πξνθαηαβνιή 75 € θαη ην ππόινηπν ζε 5 δόζεηο ησλ 108 €. Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο 
ζπκκεηνρήο ζην πξαθηνξείν Μάλεζζεο, Φηιειιήλσλ 4, ηει. 3290100 

ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ – ΚΑΜΠΖ ΓΟΤΝΑΒΖ αλαρ. 27/12 & 3/1 4 κέξεο. Πεξηιακβάλνληαη: αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, 3 δηαλ/ζεηο 
ζην μελ Intercontinental 5* ( θεληξηθό όια ηα δσκάηηα ζέα Γνύλαβε), κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά, γεύκα ζε ηνπηθό 
εζηηαηόξην ηελ εκέξα ηεο εθδξνκήο ζηελ θακπή ηνπ Γνύλαβε, θ.ι.π., Σηκή ζπκκεηνρήο € 480. Σξόπνο πιεξσκήο ΓΙΑ 
ΣΑ ΜΔΛΗ: Πξνθαηαβνιή   € 80 θαη ην ππόινηπν ζε 4 δόζεηο ησλ 100 €. Πιεξνθνξίεο, δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην 
πξαθηνξείν  Acadimos, Παλεπηζηεκίνπ 56, ηει. 210 3805211 

* ηιρ εκδπομέρ εξωηεπικού ζηην ηιμή δεν πεπιλαμβάνονηαι οι θόποι αεποδπομίος 
 

Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ & εςσέρ για καλέρ γιοπηέρ 
TO ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 


