
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 
19ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας 
 

Αγαπητοί γονείς, σε συνέχεια της προηγούµενης ενηµέρωσής σας για την ηµερήσια εκδροµή που θα 
πραγµατοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων την Κυριακή 31 Μαΐου 2015, σας παραθέτουµε τη διαδροµή 
και το πρόγραµµα που θα ακολουθήσουµε: 

Εκδροµή στο νοµό Βοιωτίας: Όσιος Λουκάς – ∆ίστοµο – Αντίκυρα - Αρβανίτσα 
Ραντεβού στο σχολείο στις 08:00 και αναχώρηση «αυστηρά» στις 08:30.  Καλό µας ταξίδι!!  
 

Άφιξη στη Μονή του Οσίου Λουκά στις 10:30 περίπου 
Από τα πιο αξιόλογα βυζαντινά µνηµεία της Ελλάδας µε χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική, ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και πολύχρωµα µάρµαρα. Το 
καθολικό του που σήµερα λειτουργεί σαν µουσείο, χτίστηκε το 1020 από τους 
διαδόχους του Οσίου Λουκά και θεωρείται από τα οµορφότερα δείγµατα οκταγωνικού 
ναού µε τρούλο.  
 

11:15  ξεκινάµε για ∆ίστοµο όπου θα φτάσουµε κατά τις 11:30 
Θα επισκεφτούµε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και επιβλητικά µνηµεία της Ελλάδας, 
που στήθηκαν στη µνήµη των θυµάτων του ναζισµού, είναι το Μαυσωλείο 
∆ιστόµου. Η µεγαλειώδης εγκατάσταση βρίσκεται στο λόφο Κανάλες, σε υψόµετρο 
346 µέτρων πάνω από την πόλη του ∆ιστόµου. Φιλοξενεί τα οστά  των 230 κατοίκων 
από την ευρύτερη περιοχή που εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς Ναζί σε αντίποινα, 
λίγο πριν την λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, τον Ιούνιο του 1944.   
 

12:00  φύγαµε για θάλασσα … αν µας το επιτρέψει ο καιρός 

12:15  άφιξη στην Αντίκυρα (ή τα Αντικύρα) 
Ένα όµορφο και γραφικό παραθαλάσσιο χωριό, όπου ο επισκέπτης µπορεί να 
απολαύσει τη θάλασσα στην πεντακάθαρη, βραβευµένη µε γαλάζια σηµαία, παραλία 
του Αγίου Ισιδώρου, να χαλαρώσει στο γραφικό λιµανάκι, απολαµβάνοντας την 
οµορφιά ενός πανέµορφου τοπίου αγναντεύοντας προς τον Κορινθιακό.  

 
Στην Αντίκυρα και στον Άγιο Ισίδωρο θα παραµείνουµε για περίπου 2 ½ ώρες ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα για όποιον θέλει να κολυµπήσει, να γευµατίσει στα τοπικά 
εστιατόρια και ταβέρνες, να απολαύσει τον καφέ του, να κάνει πικ-νικ ή να 
επισκεφθεί το φάρο, που λειτουργεί ως µουσείο, στο λιµάνι του χωριού. 
 

14:45  πάµε για χαλάρωση και παιχνίδι στο βουνό 

15:30  άφιξη στην Αρβανίτσα 
Αποτελεί έναν από τους ιδανικούς προορισµούς για εκδροµή, αφού βρίσκεται µέσα 
στο ελατοδάσος στις παρυφές του Ελικώνα, θυµίζοντας αλπικό τοπίο! Ένα 
καταπράσινο τοπίο µέσα στα έλατα, όπου υπάρχουν αναψυκτήριο, παιδική χαρά , 
πολύ γρασίδι και δροσιά !  
 

Εδώ θα παραµείνουµε για 3 ώρες περίπου, πριν την αναχώρηση µας για Αθήνα. 
Εξοπλιστείτε µε µπάλες, ρακέτες, σνακ και καλή διασκέδαση! 
 

18:30 αναχώρηση από Αρβανίτσα και 20:30 φτάνουµε στο σχολείο … 
 
Επισηµαίνουµε ότι θα έχουµε και φέτος µαζί µας τον κύριο Γιάννη Σιµωνίδη, που θα µας ξεναγήσει στους υπέροχους 
προορισµούς µας. 

 

Το κόστος της ηµερήσιας εκδροµής είναι €10/άτοµο.  
 

Παρακαλούµε να συµπληρώσετε την απαραίτητη αίτηση και να την προσκοµίσετε στο γραφείο του 
Συλλόγου, µαζί µε το αντίτιµο, την Παρασκευή 22/5/2015 κατά τις ώρες 18:00 – 20:00 και το Σάββατο 
23/5/2015 από τις 10:00 έως τις 14:00. 


