
Η Ελλάδα πενθεί για τα καμένα δάση  της!!! 

    15 Διεθνές τουρνουά σκάκι Νίκαιας   
                  ¨ Τιμή στην Εθνική Αντίσταση" . 
 Με νέο ρεκόρ συμμετοχών (341σκακιστές)  
  διεξήχθη με επιτυχία το 15ο Διεθνές Τουρνουά Σκάκι 
"Τιμή στην Εθνική Αντίσταση", που είναι αφιερωμένο στο 
μπλόκο της Κοκκινιάς της 17ης Αυγούστου 1944, και 
διοργανώθηκε από το Σύλλογό μας σε συνεργασία με τον 
ΟΦΟΝ και το Δήμο Νίκαιας. 
 Πριν την έναρξη των αγώνων, τους σκακιστές 
χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Νίκαιας κ. Στ. Μπενετάτος, η 
πρόεδρος του ΟΦΟΝ κα. Γιαμπιτζάκη και ο Αντιπρό 
εδρος του Φυσιολάτρη Νίκαιας κ. Λ. Αγγελάκης. 
 Στο τουρνουα συμμετείχαν αρκετοί αξιόλογοι GM 
και IM σκακιστές. Ξεχωριστή παρουσία για φέτος η 
συμμετοχή του Πρωταθλητή Ελλάδος και μέλους της 
Εθνικής μας Ομάδας Χρ. Μπανίκα. 

 Στην πρώτη θέση στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ισοβάθ-
μησαν τρείς ,με 8 βαθμούς σε 9 γύρους, ο Γάλλος ΙΜ 
Tigran Gharamian, ο  Έλληνας GM Χρ. Μπανίκας και ο 
Βούλγαρος GM Vladimir Petkov. 
 Στις άλλες κατηγορίες νικητές αναδείχθηκαν: 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ: WFM Πετράκη, Οικονομοπούλου, Μπλατσή  
ΝΕΩΝ (-20) : Κουρούσης, Αγγελής, Σπύρου 
ΠΑΙΔΩΝ(-16) : Σισμάνης, Καφώρος, Γκούμας 
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-12) : Μιχελάκος, Σταθόπουλος, Λιοδάκης 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (-20) : Ιορδανίδου, Αγγελή, Συρνιώτη Σ.   
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (-16) : Φραγκάκη, Μαγκλάρα, Αγγελάκη Φ. 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-12) : Φράγκου Ε., Συρνιώτη Α., Κοκόσση 
 ΜΙΝΙ(-8 ) : Τσίρος, Βαλούρδος, Κουσκούτης  
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  Α  :   Δεληθανάσης, Τσομής, Συμεωνίδης Χ.  
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  Β :   GM  Westerinen, Μάκκας, Καλοσκάμπης                 
      (συνέχεια στη σελ. 2) 

 

  Βράβευση των  Νικητών από τον Δήμαρχο Νίκαιας κ. Στ. Μπενετάτο  

  Η πύρινη Λαίλαπα του καλοκαιριού 2007 

Καφώρος Ηλίας 

Το χειρότερο καλοκαίρι όλων των εποχών ήταν το 
φετινό , με τις φωτιές να καταστρέφουν  την Ελλάδα 
από άκρη σε άκρη ,ξεκινώντας από την  Πάρνηθα στις 
αρχές του καλοκαιριού όπου έκαψε τα 2/3 του Εθνικού 
Δρυμού μας και αργότερα τα ωραιότερα μέρη της Πελο-
ποννήσου και Εύβοιας, όπου μάλιστα  θρηνήσαμε και 
67 ανθρώπινα θύματα. 

Οι συνολικά καμένες εκτάσεις  ξεπερνούν τα 2 εκα-
τομμύρια στρέμματα και περισσότερα από 300.000 
στρέμματα είναι σε προστατευόμενες περιοχές του δι-
κτύου Natura 2000.Πολλές περιοχές, που κατά καιρούς 

είχαμε επισκεφτεί και είχαμε κάνει πεζοπορίες και ορειβασία 

έχουν καεί:  
Εθνικός δρυμός Πάρνηθας: Κάηκαν 56.000 

στρέμματα, όπου φιλοξενούσαν  τα ελάχιστα εναπομεί-
ναντα ζαρκάδια καθώς και  τον πιο ακμαίο πληθυσμό 
κόκκινων ελαφιών. Τα ελάφια, όπου τα χνάρια τους πα-
ρατηρούσαμε αριστερά και δεξιά στις παρειές του μονο-
πατιού στην τελευταία μας εξόρμηση στην Πάρνηθα, 
είχαν υπολογιστεί σε 100-120 άτομα  σε αγέλες, που 
ζούσαν κοντά στο Μαυρόρεμα και την Ντράτιζα,. 

Πελοπόννησος: 
Αρχαία  Ολυμπία, Δάσος και λίμνη Καϊάφα, Οροπέ-

διο Φολόης και Φαράγγι Νέδας ,που επισκεφτήκαμε 
πολύ πρόσφατα. Κάηκαν χιλιάδες  στρέμματα και μαζί 
και το ωραιότερο δάσος κουκουναριάς στον Καϊάφα 
από την πυρκαγιά στη Ζαχάρω. 

Όρη Ταΰγετος και Πάρνωνας: Κάηκαν εκατοντάδες 
χιλιάδες στρέμματα , ένας βοτανικός παράδεισος με 
έλατα και πεύκα που φιλοξενούσε και τους τελευταίους 
πληθυσμούς του απειλούμενου είδους τσακαλιού.  
       Όρη Μπάρμπας , Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντας και  
Βοραϊκού: όπου κάηκαν  πάνω από 10.000 στρέμματα 
     (συνέχεια στη σελ. 4) 

 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 
 
 

 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
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Τα δάση είναι ζωή 

 Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα 2008
   ξανά στη Νίκαια. 
  Ύστερα από την επιτυχημένη διοργάνωση την περσι-
νή χρονιά των Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων 
Αττικής από τον Φυσιολάτρη το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 
έκανε δεκτή την πρόταση του ΕΟΑΟ «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ»  
και του ανέθεσε ξανά την διοργάνωση των Ατομικών 
Νεανικών Πρωταθλημάτων Αττικής που θα γίνουν στο 
Πολιτιστικό Πολυχώρο «Μάνος Λοίζος» του Δήμου Νί-
καιας  , Θηβών 245 , από τις 2-7 Ιανουαρίου  2008. 
 Ελπίζουμε ότι η διοργάνωση θα στεφθεί και πάλι 
με  επιτυχία όπως και την προηγούμενη χρονιά. 



Προσεχείς  σκακιστικές  διοργανώσεις 
  

        1) Συνεχίζεται το  Μικτό  Νεανικό  Διασυλλογικό 

Πρωτάθλημα  Αττικής  (προκριματικό  του  21ου Πανελ-

λήνιου  πρ/τος 2007). Διεξάγεται  σε 7 γύρους  με  χρόνο  

σκέψης  90 λεπτά    για τις  40 κινήσεις  + 15 λεπτά για το 

υπόλοιπο του  αγώνα  + 30΄΄ δευτ. για  κάθε κίνηση. 

     Τις  Κυριακές :  23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10 ,4/11 

και  11/11.  Μετέχουμε  με  μία  6μελή  ομάδα.  

 Ύστερα από 4 πρώτους αγώνες βρισκόμαστε στην 

πρώτη θέση με 8 βαθμούς  

       2)  Ατομικό  Πρωτάθλημα  Rapid  Αττικής  2007 

    Θα  διεξαχθεί  το  Σάββατο  27/10/2007  στο Ίλιον αί-

θουσα  Μελίνα Μερκούρη με σύστημα  ελβετικό  των  5/7  

γύρων. Συμμετοχή  ελεύθερη. 

      3) Ατομικό  πρωτάθλημα   Πειραιά . Θα  διεξαχθεί  

φέτος  από  τον   Ε.Ε.Σ.  Κορυδαλλού. 

Αναμένουμε  την  σχετική  προκήρυξη  από τους  διορ-

γανωτές  για  περισσότερες  λεπτομέρειες. 

       4) Διασυλλογικό  Κύπελλο  ΜΠΙΚΟΣ  2007 

     Θα  διεξαχθεί  τις  Κυριακές: 4/11,   11/11,    18/11, 

25/11,    2/12,    9/12    και   16/12 

     Θα συμμετάσχουμε  με  τρεις  8μελείς  ομάδες 

       5) Διασυλλογικό  πρωτάθλημα  γυναικών  Αττικής  

2007.    Θα  διεξαχθεί  σε 5 γύρους  τις  Κυριακές:  18/11,   

25/11,    2/12,   9/12   και   16/12 

Θα μετέχουμε  με  δύο  3μελείς  ομάδες 

       6) Οι τελικοί  του  μικτού  Νεανικού  Πανελληνίου  

Πρωταθλήματος  από 14 ως 16 Δεκεμβρίου   σε  πέντε  

γύρους  ελβετικού  συστήματος (Δεν έχει ανακοινωθεί 

ακόμη ο τόπος διεξαγωγής τους). 

        7) Πανελλήνια Νεανικά  πρωταθλήματα  (για -18 και 

-20 ετών)   2-8 Ιανουαρίου  2008  στην Καλαμάτα. 
     (συνέχεια στη σελ. 4) 

 5
o
 Σκακιστικό Φυσιολατρικό open-  

Ανοικτό Πρωτάθλημα Γυναικών Αττικής 
 

    Nikoloz Μanagadze και Στεφανίδη Μαρία - Άννα 

 οι νικητέςτου Φυσιολατρικού open!  

      Από το δασάκι του Αγίου Φίλιππα στον Πολιτιστικό 
Πολυχώρο «Μάνος Λοίζος» του Δήμου Νίκαιας. 
      Ένας καινούργιος θεσμός μοιάζει να γεννιέται… 
  Με 172 σκακιστές (έναντι 88 πέρυσι ) αλλά και 
σημαντικά αναβαθμισμένο  διεξήχθη το 5

o
 open 

σκακιστικό φυσιολατρικό τουρνουά που ολοκληρώθηκε 
το Σάββατο 23 Ιουνίου. 
 Στο τουρνουά μας ενσωματώθηκε, μετά από απόφαση 
της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., το Ανοικτό Πρωτάθλημα Γυναικών 
Αττικής 2007.  
   Νικητής του τουρνουά ο Nikoloz Μanagadze  και 
Πρωταθλήτρια Αττικής  η Στεφανίδη Μαρία - Άννα. 
  Αναλυτικά βραβεύτηκαν οι παρακάτω αθλητές:  

Γενική κατάταξη:      1.Nikoloz Μanagadze   
      2. Κοτρότσος Β.   3.Δεληθανάσης Δημ.  
 Πρωτάθλημα Γυναικών Αττικής: 1. Στεφανίδη    
Μαρία - Αννα    2. Μάκκα Ε.     3. Πετράκη Μ.  
Νέων (κάτω των 20): 1. Τσιροπούλας Απ.  
2. Αγγελή Ελ. 3. Χαροκοπάκης Γ.  
Παίδων (κάτω των 16):  
1. Δούνης Αλ.     2. Γκούμας Γ.     3. Φράγκος Βασ.  
Νεανίδων (κάτω των 16): 1. Ιορδανίδου  
2. Κουτσογιαννοπούλου        3. Λαγουμιτζή.  
Παμπαίδων (κάτω των 12): 1. Μιχαηλίδης      2. 
Κώστας Αλ.,          3. Μανδάλης Κ.  
Παγκορασίδων (κάτω των 12):  
1. Φράγκου Ε. 2. 
Πραματευτάκη Α. 3. 
Καφώρου Μ.  
Μίνι (κάτω των 8):  
1. Κουσκούτης Γ.  
2. Παπαδόπουλος Α. 
3. Κωνσταντίνου Γ.  
Κατηγορία 
 Βετεράνων  
(άνω των 57):  
1. Σταματόπουλος Ι. 
2. Μάκκας Π.  
3. Ορνιθόπουλος Ν.  

Σκακιστικά Νέα 

 15 Διεθνές τουρνουά σκάκι Νίκαιας  
(συνέχεια από τη 1  σελίδα)  

1ος χωρίς διεθνές ELO :   Χρυσάφης 
1ος ΝΙΚΑΙΩΤΗΣ:       Σγούρος Απ. 
1ος ΕΛΛΗΝΑΣ:      Μπανίκας Χρ. 

     Την τελετή λήξης τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Δουβής, ο Δήμαρ-
χος Νίκαιας κ. 
Μπενετάτος, ο 
Γενικός Γραμ-
ματέας της 
Ε.Σ.Ο. κ. Νι-
κολόπουλος, 
τα μέλη του 
Δ.Σ. της 
Ε.Σ.Ο.κ.κ. 
Σκλαβούνος, 
Βαζελάκης, 
Γαλάνης, ο 
έφορος σκα-
κιού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. κ. Γκορίτσας καθώς και πλήθος 
σκακιστών  και γονέων. 

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  ευχαριστεί το Δήμο 
Νίκαιας, τους εργαζόμενους στο  Δήμο, καθώς και 
όλους όσους συνέβαλαν στην  επιτυχία της 
διοργάνωσης. 

 Το μέλλον του Φυσιολάτρη 

            Οι νικητές του Φυσιολατρικού τουρνουά 



 

. 

   Πρόγραμμα εκδρομών 
  

   26-27-28 Οκτωβρίου 3ήμερη      

 Τουριστική και Πεζοπορική εκδρομή στο 
ΠΗΛΙΟ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. 

 Περιλαμβάνει το γύρο του Πηλίου και πεζοπορία  
(Κάτω Λεχώνια -Άνω Γατζέα- Άγιο Αθανάσιο– Μηλιές )  

 Επίσκεψη στα Μετέωρα (Μονή Αγ. Στεφάνου κλπ)  

 Γύρο της λίμνης Πλαστήρα ( Κρυονέρι - Μοσχάτο-
Καστανιά—Νεράιδα κλπ) . Δύο διανυκτερεύσεις στο 
Ξενοδοχείο ΦΑΜΙΣΗ (Β΄ κατηγ.) με πρόγευμα. 

     Τιμή 95 € (και για νέους –20  55 € ) 
                                     Αρχηγός : ΕΥΑ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ. 
Κυριακή 18/11/2007:  Δερβενάκια-Νεμέα-Στυμφαλία     
Επίσκεψη Αρχαιολ. Μουσείου και Πεζοπορία μέχρι την 
Εκκλησία Παναγιά των Βράχων. 

Αρχηγός: Β. ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΥ.  
 Σάββατο 8/12/2007: ΝΑΥΠΛΙΟ 

    Επίσκεψη Μουσείων Ακροναυπλίας και Παλαμηδί-
ου,Μπούρτζι κ.λ.π . Πεζοπορία Αρβανιτιά –Καραθώνα.     

Αρχηγός : ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ  
22-26 Δεκεμβρίου 07:    Βουλγαρία 
      Χριστουγεννιάτικη εκδρομή στο Εξωτερικό .  
   ΣΑΝΤΑΣΚΙ-ΡΙΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ         

 Εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελή πούλμαν 

 3 διανυκτερεύσεις  στη ΣΟΦΙΑ στο ξενοδοχείο SO-
FIA PRINCESS 

 Μία διανυκτέρευση στο ΣΑΝΤΑΣΚΙ στο ξενοδοχείο 
SVETI NIKOLA. 

 Ημιδιατροφή (Πρωινό και γεύμα ή δείπνο) 
 
    Τιμή κατ΄άτομο 270 €  σε 2κλινα/3κλινα δωμάτια. 
        ( και για νέους - 20    240 €   ) 

Αρχηγός: Π.   ΦΥΤΡΟΣ   
     Πληροφορίες στο Σύλλογο.  (τηλ. 2104930470) . 

Εκδρομικά Νέα 
 
      Κυριακάτικες αποδράσεις  
   στο Λουτράκι και στο Μαραθώνα. 

Ξεκινήσαμε το χειμερινό πρόγραμμά μας στις 
αρχές Σεπτέμβρη 2007 με μια εκδρομή στη περιοχή του 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ με  ένα πούλμαν του «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ»  
για ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΟΣΙΟ ΠΑΤAΠΙΟ – ΚΟΡΙΝΘΟ και με 
μία δεύτερη στο ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΝ Οκτώβρη. 

Στο Λουτράκι συνδιάσαμε βουνό-θάλασσα και 
διασκέδαση.To πρώτο τμήμα ήταν πεζοπορικό και ξεκί-
νησε κοντά  στη πίστα του αιωροπτερισμού από τον 
Όσιο Ποτάπιο για ψηλά στα ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ.  

Το δεύτερο τμήμα παρέμεινε στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ. 
Όμορφη παραλία με λίγο κυματάκι, ότι πρέπει για τα 
τελευταία φετινά μπάνια μας. 

Το τρίτο τμήμα και το πιο πολυμελές γιατί είχε 
πάνω από 20 παιδιά πήγαν στη ΚΟΡΙΝΘΟ 
(WATERLAND) στις νεροτσουλήθρες. Παιδιά και γονείς, 
μικροί και μεγάλοι έκαναν  τις βουτιές τους και τα παιχνί-
δια με το νερό και το  κατευχαριστήθηκαν . 

Στο Μαραθώνα επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 
μουσείο ,παρακολουθήσαμε ομιλία του κ. Ι. Φραγκάκη  
(Γ. Γραμματέα  του συλλόγου διάσωσης του βιότοπου 
του Σχοινιά)  και κάναμε πεζοπορία στο Σχοινιά. 

Το βράδυ επιστροφή στη ΝΙΚΑΙΑ έχοντας πάρει 
μια ανάσα μακριά από την έντονη ζωή της πόλης. 

Η πεζοπορική ομάδα στα Τριζόνια. 

   Διήμερη εκδρομή στην ορεινή  Ναυ-
πακτία και τα Τριζόνια.   22-23/9/07  
 
  Η προγραμματισμένη εκδρομή μας πραγματο-
ποιήθηκε  στις 22 Σεπτέμβρη για ένα  Σαββατοκύριακο 
στην ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ. 
 Φθάσαμε στη γέφυρα ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΙΟΥ και 20 
εκδρομείς κατεβήκαμε και κάναμε τη διαδρομή για τους 
πεζούς πάνω στη γέφυρα. Τα χιλιόμετρα περίπου 3 και 
οι πεζοπόροι τα διανύουν σε 45 λεπτά περίπου. Από 
ψηλά η θέα όμορφη αλλά εκεί πάνω πάντα φυσά δυνα-
τά. Οι εκδρομείς που δεν περπάτησαν επισκέφθηκαν 
την μόνιμη έκθεση της Γέφυρας και παρακολούθησαν 
VIDEO. Όλοι μαζί και επειδή η ώρα είχε πάει 12 γεύτη-
καν τα υπέροχα μεζεδάκια συνοδευόμενα από ούζο και 
τσίπουρο. Τα πιάτα γεμάτα καλούδια τιμήθηκαν δεό-
ντως. |Ευχαριστήσαμε τη Δήμητρα και τη Μαρία για 
τους μεζέδες που με τόσο κόπο έφτιαξαν. 
Το μεσημέρι πλέον μας βρήκε στην όμορφη ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟ στη παραλία ΨΑΝΗ. 
 Στις 4 το απόγευμα ξεκινήσαμε για ΟΡΕΙΝΗ 
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ στην ΑΝΩ ΧΩΡΑ. Ο δρόμος όλο στροφές, 
κουραστικός αλλά τα τοπία καταπράσινα. Τα χωριά 
σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των βουνών. Γύρω στις 6 
η ώρα φθάσαμε στην ΑΝΩ ΧΩΡΑ. Τακτοποίηση στο 
θαυμάσιο ξενοδοχείο KRISTAL. 
 Το χωριό απείχε 5 λεπτά με τα πόδια και πολλοί 
το επισκεφθήκαμε κάνοντας αγορές τοπικών προϊό-
ντων. Το βράδυ μας περίμενε ένα θαυμάσιο δείπνο και 
ο ύπνος ήταν γαλήνιος στα υπέροχα κρεβάτια του ξενο-
δοχείου. Την Κυριακή μετά το πρωινό ξεκινήσαμε για τη 
Μονή ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΑΣ, αλλά ο πολύ δύσκολος δρό-
μος μας προβλημάτισε και αποφασίσαμε να επιστρέ-
ψουμε πίσω και να γίνει το υπόλοιπο πρόγραμμα. 
Πράγματι περίπου στις 1 το μεσημέρι φθάσαμε στη 
ΓΛΥΦΑΔΑ και η Βενζίνα μας πέρασε στα νησιά ΤΡΙΖΟ-
ΝΙΑ. Μπάνιο (λίγοι) – πεζοπορία για γνωριμία του νη-
σιού  και στο τέλος φαγητό στη παραλία.  
 Αργά το απόγευμα άρχισε η επιστροφή μας από 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΙΤΕΑ και με μία ωριαία στάση στη ΛΕΙΒΑ-
ΔΙΑ επιστρέψαμε τα βράδυ στη ΝΙΚΑΙΑ άπαντες ευχα-
ριστημένοι για το θαυμάσιο διήμερο. 
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    (συνέχεια από τη 2 σελίδα). 
 

Προσεχείς  σκακιστικές  διοργανώσεις  

 8)  Ατομικά Νεανικά  Πρωταθλήματα  Αττικής    

(προκριματικά  των  Πανελληνίων  Πρ/των  2008 ) 

    Θα  διεξαχθούν  από 2 ως  7  Ιανουαρίου  2008  στη 

Νίκαια  στον Πολιτιστικό Πολυχώρο ,  Θηβών 245, 

στην   αίθουσα  *Μάνος Λοϊζος* ( έχουμε  αναλάβει  τη  

διοργάνωσή τους ) .   

Συμμετοχή  ελεύθερη για  παιδιά  (-16,-14, -12, -10  και 

-8 ετών ). 

 

 9)  Διασυλλογικά  πρωταθλήματα    Παίδων  και  

Παμπαίδων  Αττικής . Θα  ξεκινήσουν   το 2ο  δεκαπεν-

θήμερο του Ιανουαρίου 2008  και στα  οποία   θα  μετέ-

χουμε   με  6  τετραμελείς  ομάδες. 

 

10)  Διασυλλογικό  πρωτάθλημα     Β ΄Εθνικής  

κατηγορίας . Θα  ξεκινήσει  το 2ο  δεκαπενθήμερο του 

Ιανουαρίου 2008 και φιλιδοξούμε ότι φέτος η ομάδα 

μας θα ανέβει στην Α΄κατηγορία.  

11)  Διασυλλογικό  κύπελλο Αττικής  Φιλίας 2008. 

Θα  ξεκινήσει  το 2ο  δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 

2008 και στο οποίο  θα  μετάσχουμε  με  τρεις  8μελείς  

ομάδες .  
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                Παίζουν τα λευκά και νικούν.!!!!. 

Λύση άσκησης Νο6  
 Η λύση του σκακι-
στικού προβλήματος του 
προηγούμενου τεύχους  
είναι η εξής:  
1, ......     , Bγ1+! ! 
2. ΒχΒ+..., ΠχΒ. 
3. ΡχΠ ..., βχα2  -  +   
 

 

 
Πρωτάθλημα Rapid Ατικής 2007  
 

  Το  13ο Διασυλ. Πρωτάθλημα  Rapid  Αττικής  

2007  * ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ * διεξήχθη   το 

Σάββατο 6/10/07 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Ελληνικού  σε  5 γύρους  των  20΄λεπτών  για  κάθε  

παίκτη  και 10΄΄ δευτ. για  κάθε  κίνηση.  

 Η  ομάδα του Φυσιολάτρη κατέλαβε την 6η θέση  

με 1η την ομάδα του ΦΟΝ  Ηρακλείου , 2η τη Σκακι-

στική Άνοιξη και 3η τη ΣΟ Μοσχάτου. 

 (συνέχεια από τη 1  σελίδα)

 

   Η πύρινη Λαίλαπα του καλοκαιριού 2007 
 

  

 Υπόλοιπη Ελλάδα: Κάηκαν αρκετές χιλιάδες 
στρέμματα από τις εστίες που άναψαν   στη Νότ. Εύβοι-
α, το Πήλιο ,το Γράμμο, τις Πρέσπες κλπ. 
Οι πυρκαγιές των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει 
τεράστιες οικολογικές καταστροφές και τα αποτελέσματά 
τους αρχίζουν να διαφαίνονται στον ορίζοντα. Ειδικά η 
Αθήνα έχασε ένα πνεύμονα πρασίνου, 30 χιλιόμετρα κο-
ντά της, με αποτέλεσμα  τα καλοκαίρια της απ’ εδώ και 
πέρα να είναι πλέον 1-2 βαθμούς θερμότερα.  
 Πολλά από τα  αίτια αυτής της δραματικής κατά-
στασης που ζήσαμε φέτος το Καλοκαίρι ,όπου για  δέκα 
μέρες οι φωτιές κατέκαιγαν ανεξέλεγκτα την χώρα μας, 
βρίσκονται στη χρόνια αδιαφορία  του κράτους και της 
τοπικής Κοινωνίας για την προστασία των δασών  και 
των οικοσυστημάτων. Από μας μένει να ευαισθητοποιη-
θούμε περιβαλλοντικά ,να κατανοήσουμε τους κινδύνους 
που μας απειλούν από τις τεράστιες καταστροφές του 
περιβάλλοντος και να πάρουμε δραστικά μέτρα για να 
σώσουμε ότι έχει απομείνει. Θα περάσουν πάρα πολλά 
χρόνια για να αναγεννηθούν οι περιοχές που κάηκαν και 
ελπίζουμε να παρθούν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση 
για την αποκατάστασή τους ώστε να ξαναγίνουν μετά α-
πό δεκαετίες όπως και πριν. 


