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Subject: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ CERN 

 
Καλή σας μέρα κυρία Μπρή, 

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι αποσυρόμαστε έως το τέλος τουλάχιστον της τρέχουσας περιόδου 

από τον τομέα των σχολικών εκδρομών. 

  

Και αποχωρούμε με πικρία,διότι είμαστε έντιμοι άνθρωποι και διότι πολεμηθήκαμε ανεπίτρεπτα και 

με απίστευτη αγριότητα από ανθρώπους, που λυμαίνονται τον χώρο των σχολικών εκδρομών. 

Λάβαμε απειλητικά για την ζωή μας μηνύματα στα τηλέφωνά μας και στο mail του γραφείου, που 

απειλούν τις οικογένειές μας και εμάς προσωπικά,τα οποία βέβαια  διαβιβάζονται στις Αρχές για την 

περαιτέρω διερεύνηση και τον ακριβή εντοπισμό προέλευσής τους.  

Καλούν στα τηλέφωνα γονείς,παιδιά,ξενοδοχεία στο εξωτερικό και τους λένε ότι είμαστε κοινοί 

απατεώνες, που θα χρεωκοπήσουν και δεν θα πληρώσουν ποτέ και κανένα. 

Αποτέλεσμα η καταστροφή της πιστωτικής μας πολιτικής και ακυρώσεις συμφωνιών με τους συνεργάτες 

του εξωτερικού. 

 

Κατόπιν όλων αυτών,παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές και τους γονείς ότι 

η εκδρομή δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί,ότι το γραφείο θα υποστεί όλο το βάρος των 

ακυρωτικών και ότι τα χρήματα,που εισπράξαμε,θα επιστραφούν στο ακέραιο αε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των διαδικασιών,που απαιτούνται για τετοιες περιπτώσεις, 

που σε καμμία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει τις  30/03/2019. 

 

Το TRAVELCON δεν είναι το γραφείο,που ήρθε ξαφνικά στον χώρο για να "αρπάξει" τα χρήματα 

των μαθητών και να εξαφανιστεί. 

 

Προϋπήρχε των σχολικών εκδρομών με εξαιρετική φήμη και πελατεία και θα συνεχίσει να υπάρχει,  

διότι πολύ απλά η ύπαρξή του δεν εξαρτάται από τις σχολικές εκδρομές,από τις οποίες (όσες φυσικά  

μας επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε) μόνο εγκωμιαστικά σχόλια εισπράξαμε. 

  

Ξεκινήσαμε την διαδικασία των ακυρώσεων και μόλις λάβουμε τα παραστατικά των ακυρωτικών, θα σας 

τα προωθήσουμε,για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία σχετικά με τις προθέσεις και την ζημία μας, 

την οποία, επαναλαμβάνουμε ,δεν θα μετακυλήσουμε σε καμμία περίπτωση στους γονείς. 

  

Πάντα στην διάθεσή σας, 

  

Α. Ζαχαράκης  
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