Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2013
Αγαπητές μας Φίλες,
Καλή και ευλογημένη η νέα περίοδος που ξεκίνησε με την εναρκτήρια Θεία Λειτουργία της
Ο.ΓΥ.ΣΩ στις 19 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής της οδού Ακαδημίας. Την ημέρα αυτή
συναντηθήκαμε, συνεκκλησιαστήκαμε και μετά μας προσφέρθηκε καφές στο αρχονταρίκι του ναού
όπου είχαμε μια πρώτη επικοινωνία με όλα τα αδελφά σωματεία. Στη συνέχεια ακολουθούν οι
προσεχείς εκδηλώσεις μας:
 Η πρώτη εκδήλωση του Συνδέσμου θα είναι η εκδρομή μας στο μοναστήρι του Οσίου
Λουκά στη Βοιωτία, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013. Θα αναχωρήσουμε από το Άγαλμα
Κολοκοτρώνη (οδός Σταδίου) στις 7:30 π.μ. και το κόστος συμμετοχής με το μεσημεριανό
φαγητό ανέρχεται στα 30 ευρώ.
 Με την καινούρια χρονιά, θα πραγματοποιηθεί η εορταστική εκδήλωση για το κόψιμο της
βασιλόπιττας, που θα γίνει στο ξενοδοχείο “Αμαλία”, Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα (έναντι
Εθνικού Κήπου) στις 19 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 5:30 μ.μ.
 Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 5:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί
στο ξενοδοχείο “Αμαλία”, Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα (έναντι Εθνικού Κήπου) εκδήλωση
αφιερωμένη στον Φώτη Κόντογλου, συγγραφέα και αγιογράφο.
 Στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, εορτή της Αγίας Φιλοθέης, προστάτιδας του
Συνδέσμου μας, θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.
 Την Τρίτη 4 Μαρτίου και ώρα 4:00 μ.μ. θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση στα γραφεία του
Συνδέσμου, Παρνασσού 2. Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα
γίνει σε μία εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο τόπο δηλαδή την Τρίτη 11 Μαρτίου
2013 και ώρα 4:00 μ.μ., Παρνασσού 2.
 Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιήσουμε προσκυνηματική εκδρομή στον
Άγιο Νεκτάριο, στο όμορφο νησί της Αίγινας. Θα αναχωρήσουμε στις 7:00 π.μ. από το
Άγαλμα Κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου και το κόστος συμμετοχής ανά άτομο θα ανέλθει στα 45
ευρώ με το μεσημεριανό φαγητό.
 Την 22α Μαΐου έως 25η Μαΐου 2014 προγραμματίζουμε τετραήμερη εκδρομή στην
Κέρκυρα. Η εκδρομή θα στοιχίσει 260 ευρώ σε δίκλινο δωμάτιο και 330 ευρώ σε μονόκλινο για
γκρουπ 30 ατόμων και άνω. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει το πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις με 3
πρωινά και 3 δείπνα μέσα στο ξενοδοχείο «DIVANI CORFU PALACE 4*» στην Κέρκυρα.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου 12 Απριλίου, με προκαταβολή 100
ευρώ.
Παρακαλούμε τις κυρίες που ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας να επικοινωνούν με
κάποια από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας περιμένουμε όλες με μεγάλη χαρά.

