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ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 Πλ. Λουδοβίκου 1 Μέγαρο ΗΣΑΠ Πειραιά, 1ος όροφος, Τ.Κ. 185 31
✆ 210.5228664 - 5233865 - 210 4190755 - 210 4221488  210.5243451

 www.somsyntaxiouchon-isap.gr  info@ssisap.gr

Eτήσιο πρόγραμμα  
εκδρομών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων
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Φίλες και φίλοι
Μια νέα χρονιά αρχίζει με πολλές προσμονές και ελπίδες για 

κάτι το καλύτερο. Το θέλουμε το πιστεύουμε, το προσδοκούμε, 
παρ’ ότι η ψυχρή λογική και η επιμονή της επιδημίας του 
κορωνοϊού δεν το επιβεβαιώνουν. Όμως εμείς θα παραμείνουμε 
αισιόδοξοι και αυτή τη χρονιά με την ελπίδα ότι θα έρθουν και 
καλύτερες ημέρες που θα μπορούμε να ανταμώνουμε χωρίς τον 
φόβο του Covid-19. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2023 θα 
φύγει η παγωνιά και θα ανθίσουν και πάλι οι αμυγδαλιές, με αυτό 
το σκεπτικό διατρανώνουμε την αλληλεγγύη μας και την αγάπη 
μας και με την ελπίδα ότι η καινούρια χρονιά θα μας χαρίσει ότι 
μας στέρησαν οι προηγούμενες χρονιές ατενίζουμε με αισιοδοξία 
το μέλλον. 

Ευχή όλων μας είναι η καινούρια χρονιά να σκορπίσει το 
χαμόγελο στα χείλη όλων των ανθρώπων, να ζεστάνει τις 
καρδιές τους και να χαρίσει σε όλους τη ζωή που τους αξίζει. 
Να πρυτανεύσει η λογική, να σταματήσουν οι αδελφοκτόνοι 
πόλεμοι, να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών και να 
έχουμε κοντά μας αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.

Καλή Χρονιά
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26-27-28 Φεβρουαρίου 2023 
(Καθαρά Δευτέρα) 

«Γενί τσαροι  κα ι  Μπούλες»  στην  Νάουσα

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ημερήσια

ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ –  
ΒΕΡΟΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ

Τριήμερη

1η Φεβρουαρίου 2023 
(Υπαπαντής)
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ – 
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

7ημέρες

Ετήσια Γιορτή  
του Σωματείου

Ημερήσια

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
Ημερήσια

2-3-4-5-6-7-8 Μαΐου 2023 
 Σόφια – Βουκουρέστι – Πύργος Δράκουλα – Μπρασόβ – Κωστάντζα – 

Βάρνα –   Φιλιππούπολη  – Μπόροβετς – Σαντάνσκι

25 Μαΐου 2023 
Αναλήψεως 

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου

4 Οκτωβρίου 2023 
Μοναστήρι Κοιμήσεως  

Θεοτόκου Μαλεβής
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Α΄ Πρόταση: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 Οκτωβρίου 2023 
(Ανδόρα) 

Πάρμα – Μονακό – Νίκαια – Μασσαλία – Βαρκελώνη 
(Προαιρετική εκδρομή Ανδόρα)

Β΄ Πρόταση: 10-11-12-13-14-15-16 Οκτωβρίου 2023 
Νότια Ιταλία – Σικελία – Απούλια

Γ΄ Πρόταση: 10-16 Οκτωβρίου 2023 
Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή του εξωτερικού 

θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή 7ήμερη τον ΓΥΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ 
– ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

10 ημέρες

Εκδρομές Εξωτερικού

ΣΙΚΕΛΙΑ
7 ημέρες

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
7 ημέρες
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26 Νοεμβρίου 2023

ΞΑΝΘΗ – ΣΜΙΝΘΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ 
– ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

4ήμερη

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 
Ημερήσια

1-2-3-4 Νοεμβρίου 2023
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Όσοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες θέλετε να συμμετέχετε στις εκδρομές 
του Σωματείου μας, μπορείτε από ΤΩΡΑ να διαλέξετε ποιά εκδρομή σας 
ενδιαφέρει και να γραφτείτε στους σχετικούς καταλόγους εκδρομών.
Η προεγγραφή συμμετοχής στις εκδρομές που περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων για το έτος 2022, διευκολύνει όχι μόνο το 
Σωματείο, γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των 
εκδρομών, αλλά και όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν σ’ αυτές.
Η προεγγραφή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και συμμετοχή. Η συμμετοχή θα 
οριστικοποιείται 15 ημέρες, πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής και 
αφού καταβληθεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. 
Για κάθε πολυήμερη εκδρομή θα βγαίνει αναλυτικό πρόγραμμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην Έφορο του 
Σωματείου κ. Φωτεινή Κουλοβασιλοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες που είναι ανοιχτά τα Γραφεία του Σωματείου μας.

Όροι συμμετοχής στις εκδρομές
 

Για την κράτηση θέσεων προκαταβάλλεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου, το 
υπόλοιπο θα καταβληθεί το αργότερο 7 ημέρες προ της αναχωρήσεως.
Καμιά ακύρωση δεν θα γίνεται δεκτή εκτός αν διατεθούν οι θέσεις (την 
τελευταία εβδομάδα). Το Σωματείο και ο Αρχηγός διατηρούν το δικαίωμα 
της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή για βελτίωση 
της εκδρομής.
Οι θέσεις στο πούλμαν ΑΛΛΑΖΟΥΝ υποχρεωτικά ανάλογα με τη διάρκεια και 
τα χιλιόμετρα της κάθε εκδρομής. (Δεν ισχύουν στις ημερήσιες εκδρομές).
Τόπος αναχώρησης και επιστροφής η ΟΜΟΝΟΙΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σημείωση:
όροι 

συμμετοχής
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