Αθήνα , 4 Nοεμβρίου 2018

ΣΑΑΑ ΣΣΕ / 1975

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Αγαπητοί συμμαθητές ,
1. Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή στη
Χαλκίδα θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕ 2018 , με αναλυτικό
πρόγραμμα όπως παρακάτω :
α. 10.00-10.30 : Άφιξη στη Σχολή Πεζικού – Υποδοχή. Στάθμευση των
οχημάτων εντός στρατοπέδου. Ενημέρωση επί του προγράμματος.
β. 10.30-11.00 : Μετάβαση (πεζή) στον παρακείμενο Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής.
γ. 11.00-11.30: Τέλεση Μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
των εκλιπόντων συμμαθητών.
δ. 11.30-12.30 : Παράθεση καφέ στη Λέσχη της ΣΠΖ .
ε. 12.30-13.30 : Mετάβαση (πεζή) στην παρακείμενη Δημοτική Πινακοθήκη < ΜΥΤΑΡΑ> και ξενάγηση στην Έκθεση Ζωγραφικής << ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ >> τριών διακεκριμένων καλλιτεχνών. Στη συνέχεια κίνηση
προς την Παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας και ενημέρωση επί του φαινομένου της
Παλίρροιας στον Πορθμό Ευρίπου.
στ. 13.30-14.00 : Κίνηση με Ι.Χ. προς την περιοχή Αγία Ελεούσα , στην
ταβέρνα << Ο ΡΕΝΟΣ>> .
ζ. 14.00-16.30 : Λήψη γεύματος, με φαγητό κατ’ επιλογή και με ζωντανή
μουσική από ορχήστρα του καταστήματος . Εκτιμώμενο κόστος κατά άτομο (με
ποτά – αναψυκτικά ) : 12-14 ευρώ.
η. 16.30-17.00 : Επιστροφή με Ι.Χ. στη ΣΠΖ και στάθμευση οχημάτων.
θ. 17.00-18.30 : Mετάβαση (πεζή) στην παραλία Χαλκίδας για απογευματινό καφέ σε κατ’ επιλογή σας καφετέρια της παραλίας.
ι. 18.30-19.00 : Aποχαιρετισμός – Αναχώρηση.
2. Με απόφαση του ΔΣ, η δαπάνη για την τέλεση του μνημόσυνου και την
παράθεση του καφέ στη ΛΑΦΧ θα καλυφθεί από το Ταμείο του Συνδέσμου.
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3. Κατά την κίνηση από τη ΣΠΖ προς την ταβέρνα , συνιστάται η χρήση
του δυνατόν μικρότερου αριθμού Ι.Χ. ( 2 ζεύγη ανά όχημα ).
4. Μετά τη λήψη των δηλώσεων συμμετοχής , θα καταβληθεί προσπάθεια
για τη ρύθμιση της διάταξης και χωρητικότητας των τραπεζιών για το γεύμα.
5. Η είσοδος στην Δημοτική Πινακοθήκη είναι ελεύθερη , χωρίς εισητήριο.
6. Η ενημέρωση για την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου Πορθμού
Ευρίπου θα πραγματοποιηθεί από συνάδελφο ε.α. της ΕΛΑΣ , ο οποίος έχει
εκδώσει σχετικό βιβλίο επί του θέματος αυτού.
7. Η είσοδος στο στρατόπεδο της ΣΠΖ θα γίνεται με την επίδειξη της
Ταυτότητας του οδηγού κάθε οχήματος.
8. Ως υπεύθυνος συντονιστής για την όλη δραστηριότητα , με απόφαση του
ΔΣ του Συνδέσμου , έχει ορισθεί ο Γραμματέας ΔΣ , Βαγγέλης Ρήγας .
9. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν είτε τηλεφωνικά στον
Πρόεδρο ΔΣ ή στον Γραμματέα ΔΣ , είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Συνδέσμου , ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 13 ΝΟΕ 2018.
10. Η κάθε δήλωση συμμετοχής , παρακαλούμε, να περιλαμβάνει : όνομα ,
αριθμό ατόμων και αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.
11. Το ΔΣ ευελπιστεί ότι η συμμετοχή θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή και
θα καταβληθεί η καλύτερη προσπάθεια για την άψογη οργάνωση και διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας του Συνδέσμου.
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