
Ευτυχισμένο  και Δημιουργικό το 2008 !!!  

          Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα  
 Αττικής 2008    ( 8,10,12,14 και 16 ετών). 

 

 Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2008 
θα διεξαχθούν από 2 μέχρι 7 Ιανουαρίου 2008 στο Πολιτι-
στικό Πολυχώρο «Μάνος Λοίζος» (Μηχανική Καλλιέργεια) 
του Δήμου Νίκαιας, Οδός Θηβών 245, Νίκαια. 
 Διοργανωτές είναι ο Ε.Ο.Α.Ο. «Φυσιολάτρης» Νί-
καιας, η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και ο Δήμος Νίκαιας. 
Τα πρωταθλήματα δίνουν προκρίσεις ( οι 3 πρώτοι από 
κάθε κατηγορία αγοριών και η 1η από κάθε κατηγορία  
κοριτσιών ) για τα αντίστοιχα Πανελλήνια Νεανικά που θα 
γίνουν από 27 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2008 στην Καλλιθέα 
Χαλκιδικής. Συμμετοχή  ελεύθερη για  παιδιά  (-16,-14, -
12, -10  και -8  ετών ). Παράβολο  €10.  
Διευθυντής Αγώνων ο Λιβέριος Αγγελάκης, επικεφαλής 
διαιτητής Νικολόπουλος Τ. και Οργανωτική Επιτροπή οι : 
Ορνιθόπουλος Ν.,Χωματίδης Θ.,Μιχελάκος Δ.,Γαλάνης Ι.,  
Σπυρακόπουλος  Ι.,  Βαζελάκης Ο.  και  Τσουκαράκης Ι. 

 Πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι 
        ο 19χρονος Γιάννης Παπαδόπουλος!!! 
 Πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι το 2007 αναδεί-
χθηκε  ο Θεσσαλονικιός Παπαδόπουλος Ι. ξεπερνώντας 
κορυφαίους γκραντμαίτρ με 2ο το Μπανίκα Χρ.( 6 φορές 
πρωταθλητής από το 2000-2005 ) και 3ο τον περσινό 
πρωταθλητή Κοτρωνιά Βασ. ( 8 φορές πρωταθλητής ). 
Πρωταθλήτρια γυναικών 2007 αναδείχθηκε η Μακρο-
πούλου Μαρίνα (6,5 στους 9) με 2η τη Φαχιρίδου Κατ. 
( 6 στους 9) και 3η τη Μανελίδου Μ.(5,5 στους 9).  

                     Απόδραση του Φυσιολάτρη από την Αθήνα. 

  
  Χριστουγεννιάτικη εκδρομή στη 
   Βουλγαρία,    
ΣΑΝΤΑΣΚΙ—ΡΙΛΛΑ—ΣΟΦΙΑ—ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. 
 πραγματοποίησε ο Φυσιολάτρης με επιτυχία  
            από τις   22-26 Δεκεμβρίου 07. 
 
     Τα φετινά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ λες και είχαν συννενοη-
θεί όλοι οι Έλληνες και κατέλαβαν τη Βουλγαρία. Αμέ-
τρητος  λαός σε όποια μέρη και αν επισκεφτήκαμε. 
 Σόφια , Σαντάσκι, Φιλιππούπολη και οι 3 αυτές πό-
λεις είχαν ξεχειλίσει από το Ελληνικό στοιχείο. 
       Οι καιρικές συνθήκες όχι καλές με χαμηλές θερμο-
κρασίες 7-8 βαθμούς κάτω από το μηδέν δεν βοήθησαν 
στους εκδρομείς να απολαύσουν τα αξιοθέατα που διέ-
θετε η χώρα. 
       Την καλύτερη εντύπωση είχαμε στη Φιλιππούπολη 
με τους πολύ όμορφους πεζόδρομους της , όπου επι-
σκεφτήκαμε τη παλιά πόλη και τα σωζόμενα σπίτια-
επαύλεις των ομογενών μας Γεωργιάδη-Ζωγράφου -
Κουγιουμτζόγλου κ.λ.π. 
         Το ξενοδοχείο PREPONTIOYM, όπου είχαμε και 
γεύμα πολύ εντυπωσιακό . Ήταν αριστοκρατικό με μια 
απίθανη ατμόσφαιρα στους  χώρους του. Εκείνο όμως 
που μας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο αριθμός 
των ΚΑΖΙΝΟ ,που στην  κυριολεξία ήταν πιο πολλά και 
από τα περίπτερα. 
    Η επιστροφή μας στην Ελλάδα έγινε με βροχού-
λα ,είχε την αναμενόμενη καθυστέρηση στο πέταλο του 
Μαλιακού και φθάνοντας αργά το βράδυ στη Νίκαια ευ-
χηθήκαμε  Καλή Χρονιά για όλο τον κόσμο. 
            Παύλος Φύτρος 
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  Μικτό  Νεανικό  Διασυλλογικό      
  Πρωτάθλημα  Αττικής .   
 Αναδημοσίευση από ‘’Τα Νέα ‘’  Τετάρτη   14/10/07 

    Αήττητοι οι νέοι του Φυσιολάτρη! 
  
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ αναδείχθηκε και φέτος στο Μι-
κτό Νεανικό Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Αττικής η ομάδα 
του Φυσιολάτρη Νίκαιας. Τερμάτισε αήττητη με 6 νίκες 
και μία ισοπαλία  συγκεντρώνοντας 13 βαθμούς και 31,5 
πόνους! Τη δεύτερη Θέση με 11 βαθμούς κατέλαβαν οι 
νέοι του ΣΑΣ Κορωπίου και στη τρίτη Θέση με 10 Βαθ-
μούς 3 ομάδες: ΦΟΝ Ηρακλείου  «Επικοινωνία», ΕΕΣ 
Κορυδαλλού και ΣΟ Αιγάλεω. Ο Φυσιολάτρης στηρίχτη-
κε κύρια στους: Γκούμα (3,5 βαθμοί σε 5 αγώνες), Χω-
ματίδη (5,5 σε 6 ), Καφώρο (6  σε 6 ),  Μιχελάκο (5,5  σε 
6 ),  Αγγελάκη Μ. (3 σε 6 ) και Φράγκου (4  σε 5 ). Υπεύ-
θυνος της ομάδας ήταν ο μετρ Νίκος Ορνιθόπουλος. 
                              Επιμέλεια: Κοσμάς Κέφαλος     

 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 
 
 
 

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

Ευτυχισμένο το 2008 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 



Προσεχείς  σκακιστικές  διοργανώσεις 

   
 1) Το Μικτό Νεανικό  πρωτάθλημα  Αττικής         
 (προκριματικό του Πανελληνίου Μικτού Νεανικού 
 Πρωταθλήματος 2008. Ας ελπίσουμε ότι φέτος 
 θα γίνει, γιατί το 2007 δεν έγινε λόγω έλλειψης 
  κονδυλίων από την Ε.Σ.Ο). 

   Σύνθεση ομάδας:   Αγόρια (-16),(-14),(-12),(-10)  
& Κορίτσια (-16) + (-12 ετών). 

Θα διεξαχθεί  στις  20 & 27 Ιανουαρίου και  
3,10,17,24  Φεβρουαρίου 2008   

 Μετέχουμε  με μία  6μελή ομάδα. 
 

2) Διασυλλογικά Κύπελλα Παίδων & Παμπαί
 δων Αττικής  (-12) & (-16 ετών) 2008.  
Θα διεξαχθούν  στις  20 & 27/1 και 3,10,17 & 
24/2/08. Μετέχουμε  με  2  τετραμελείς  ομάδες   
στην κάθε  κατηγορία. 

 

3) Διασυλλογικό Κύπελλο  Ανδρών  Αττικής .  
 (προκριματικό  Πανελληνίου  κυπέλλου).  
 Θα  διεξαχθεί  με     σύστημα  νοκ-αουτ   
      στις 26/1, 27/1,3/2, 10/2, 17/2 ,24/2 & 25/2.  
          Μετέχουμε  με  μία 4μελή ομάδα. 
 

4) Το ατομικό σχολικό  πρ/μα Αττικής 2008 για     
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια  & Λύκεια. 
          23/2 & 1-2/3   ( άγνωστο  ακόμη  που).   
 
5) Το ομαδικό σχολικό πρ/μα   Αττικής 2008   
για  τετραμελείς  ομάδες Δημοτικών & Γυμνασίων.  
 15 Μαρτίου 2008  (΄Αγνωστο  ακόμη  που). 
 

6) Το Διασυλλογικό  Πρωτάθλημα Β΄Εθνικής.  
  Θα γίνει  στις 16, 23 & 30 Μαρτίου,  
   6 & 13 Απριλίου  και   4 & 11 Μαϊου  2008. 
     Μετέχουμε  με  μία  12μελή  ομάδα. 
 Η ομάδα του Φυσιολάτρη ενισχυμένη  με  
καινούργιες μεταγραφές  φιλοδοξεί να ανέβει φέ-
τος  στη Α΄ Κατηγορία. 
 

7) Το 20ο Πανελλήνιο  σχολικό πρωτάθλημα   
 (ατομικά & ομαδικά) 19  ως 21/4/08   
  (άγνωστο ακόμη  που). 
 

8) Παγκόσμιο  ερασιτεχνικό πρωτάθλημα . 
      Θα γίνει στην  Χαλκιδική  από 28/4 ως  5/5/08 

9) Ανοικτό Διεθνές σχολικό Κύπελλο.  
       Θα γίνει στην Χαλκιδική από 28/4 ως  5/5/08    
 

10)Τα Πανελλήνια ατομικά  νεανικά πρωταθλή   
 ματα. (-16),(-14), (-12), (-10) & (-8 ετών). 
      Θα γίνουν στη Καλλιθέα Χαλκιδικής όπως και 
πέρσι στο ίδιο συγκρότημα Ξενοδοχείων GΗotels 
 από 26  Ιουνίου  ως και 2 Ιουλίου  2008  .  
10) Διασυλλογικό  κύπελλο Αττικής  Φιλίας 2008.  

    Θα γίνει  στις 16, 23 & 30 Μαρτίου,  
   6 & 13 Απριλίου  και   4 & 11 Μαϊου  

       
  Διασυλλογικό  Κύπελλο  Αττικής 2007 
  (  Σπ. Μπίκος  ).  

 
    Τη 1η θέση με διαφορά πόντων κατέκτησε  
η πρώτη ομάδα του Φυσιολάτρη Νίκαιας και  
σε ισοβαθμία με  τον Ζήνωνα Γλυφάδας και το  
Σ.Ο. Αμπελοκήπων  στο Κύπελλο (Σπ. Μπίκος) 
ενώ η 2η και 3η ομάδα μας κατέλαβαν την 3η και 
18η θέση αντίστοιχα στο 2ο γκρούπ.   
 
  Κατάταξη των 10 πρώτων ομάδων 

              Βαθμοί   Πόντοι 
 1 Φυσιολάτρης Νίκαιας   12 41 
 2        Α.Ο. Ζήνων Γλυφάδος  12 36 
 3        Σ.Ο. Αμπελοκήπων  12 36 
 4 Σ.Ο. Αιγάλεω   10 36 
 5 Ε.Ε.Σ. Κορυδαλλού     10 35,5 
 6 Α.Σ. Παπάγου    10 33,5 
 7 Α.Ο. Κηφισιάς   10 33 
 8 Π.Σ. Περιστερίου   10 30,5 
 9 Πανελλήνιος Γ.Σ.   10 30,5 
10 Σκακιστική Άνοιξη     9 35 
       

                     Σκακιστικά Νέα 

  
15 Διασυλλογικό Κύπελλο Γυναικών  Αττικής 
 
         Τη 2η θέση κατέκτησε η πρώτη ομάδα του 
Φυσιολάτρη Νίκαιας στο Διασυλλογικό Κύπελλο 
Γυναικών  Αττικής σε ισοβαθμία με τις ομάδες του 
Πανελλήνιου Γ.Σ. που  κατέλαβε τη 1η θέση  και 
του Σ.Ο. Αιγάλεω που  κατέλαβε την 3η θέση .  
Επίσης η δεύτερη και τρίτη ομάδα του Φυσιολάτρη 
κατέλαβαν την 7η και 12η θέση αντίστοιχα .   
 
                Βαθμοί   Πόντοι 

 1    Πανελλήνιος Γ.Σ.             9 12 

 2 Φυσιολάτρης Νίκαιας1   9 12 
 3       Σ.Ο. Αιγάλεω   6 10 
 4       Α.Ε. Ποντίων Μελισσίων  6  8,5 
 5 Φ.Ο. Ελληνικού   6  8 
 6 Εστία Ν. Σμύρνης    6  7 
 7 Φυσιολάτρης Νίκαιας2   5  6,5 
 8 Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας   5  6,5 
 9 Α.Π.Ο . Αίγλη Παπάγου1 10 5         6 
 10 Σ.Ο. Χαλανδρίου   4  6 
11 Σ.Ο. Ν Φιλαδελφείας   3  6,5  
12 Φυσιολάτρης Νίκαιας              3         5 
13 Α.Φ.Μ.Ο. ΑΦΟΑΝ                     2          3,5 
14      Α.Π.Ο . Αίγλη Παπάγου             0         3 
 

 Πανελλήνια  Νεανικά Πρωταθλήματα  
     2008     ( -18 και –20ετών). 

 
 Τα Πανελλήνια  Νεανικά Πρωταθλήματα  2008  
   θα διεξαχθούν από 2 μέχρι 8 Ιανουαρίου 2008 στη 
Καλαμάτα.  Μετέχουν οι Σκακιστές μας: 
       Γκούμας Γιώργος και Χωματίδης Παναγιώτης.  
                Τους ευχόμαστε Καλή Επιτυχία. 



 

. 

   Πρόγραμμα εκδρομών 
  
 Κυριακή 13/1/08.    Ημερήσια  τουριστική  και 
ορειβατική   στη       ΧΕΛΙΔΟΡΕΑ  -  ΕΥΡΟΣΤΙΝΑ  -  
ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ   -     ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΣ.  
Αναχώρηση στις 07.30 για Δερβένι-Χελιδορέα-
Ευροστίνα όπου θα  απολαύσουμε  το ήρεμο  φυσικό  
περιβάλλον με περιπάτους  στις  γύρω περιοχές  και  
στη  Μ.Ταξιαρχών. Οι ορειβάτες θα πραγματοποιή-
σουν  ανάβαση  στο Μαυρονόρος  (σύνολο 4 ώρες).  
Στις 17.30 επιστροφή  για Νίκαια. 
ΤΙΜΗ: € 12   ( μαθητικό + φοιτητικό   € 6)                
                                 Υπεύθυνος :  Ν.ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

      Κυριακή . 10/2/08   Απογευματινός  περίπατος 

  (άνοιγμα  του  τριώδιου)   
Αναχώρηση στις 15.30  για  Σταυρό –Κάντζα – Παια-
νία (επίσκεψη στο περίφημο σπήλαιο Κουτούκι) . Στην 
συνέχεια  γλέντι με μουσική, σε ταβέρνα  της περιοχής. 
Στις 23.00 επιστροφή για  Νίκαια.    
ΤΙΜΗ: € 10  ( μαθητικό + φοιτητικό  € 5 ).                                       
   Υπεύθυνη :  Δ. ΚΑΜΠΑΡΙΔΟΥ 

 
   Κυριακή  24/2/08  Ημερήσια τουριστική & πεζοπο-

ρική  εκδρομή  στην ΠΑΥΛΙΑΝΗ- Οίτη. 
Αναχ.στις 07.30 για Κ.Βούρλα  (στάση) – 
Οίτη - Παύλιανη.  Όπου θα διημερεύσουμε  
με περιπάτους  στις γύρω θαυμάσιες  περιο-
χές και στο καταφύγιο  του ΕΟΣ. Οι πεζοπό-
ροι  θα κάνουν  τη διαδρομή μέχρι  Καταβό-
θρα ( πορεία 4 ώρες ). Στις 17.00 αναχώρηση για Νί-
καια.    ΤΙΜΗ: €12  ( μαθητικό +  φοιτητικό  € 6  )                                     
   Υπεύθυνος : ΑΝΤ. ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ 
 

    8-9-10  Μαρτίου   Τριήμερη  περιηγητική & πεζο-

πορική  Αποκριάτικη  εκδρομή . 
Σαββατο 08.00 αναχώρηση για Καμένα Βούρλα 
(στάση)- Λάρισα-Τέμπη -Καλλιπεύκη -Παντελεήμονας 
Παραμονή 4 ώρες  για γεύμα  και  περιπάτους  στις  
γύρω θαυμάσιες  περιοχές. Στις 18.00 αναχώρηση  για 
Κορινό-Πιερίας (διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο ΑΝΑΪΣ 
Β΄ κατηγ. με πρόγευμα). 
Κυριακή 09.00  αναχώρηση για Αρχαία Πέλλα 
(επίσκεψη αρχ. Μουσείου ) και στη συνέχεια  για ΚΡΥΑ 
ΒΡΥΣΗ (γεύμα  και  παρακολούθηση τοπικού  Καρνα-
βαλιού), επιστροφή  στον Κορινό. (το βραδινό  ελεύθε-
ρο. Προαιρετική συμμετοχή  σε  συνεστίαση  σε ταβέρ-
να με  μουσική  στην παραλία της  Κατερίνης). 
Καθαρή  Δευτέρα  αναχώρηση στις 09.00  για  τον 
ΤΥΡΝΑΒΟ για  Κούλουμα  με το παραδοσιακό  
σκοπτικό -έθιμο  « μπουρανί ». Στις  15.00  αναχ. για  
Νίκαια  με ενδιάμεση  στάση. 
ΤΙΜΗ:  € 100  (μαθητικό + φοιτητικό  € 55)                                                   
    Υπεύθυνος: Π.ΦΥΤΡΟΣ 
 

29&30 Μάρτη. Διήμερη εκδρομή τουριστική-ορειβατική       
 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,ΜΕΓΑΛΟ-ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ , ΜΟΝΗ 
 ΠΡΟΥΣΣΟΥ,ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ, (Καλιακούδα). 

 

 ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ  10ΗΜΕΡΗ  εκδρομή:   
  ΑΥΣΤΡΙΑ     ,   ΕΛΒΕΤΙΑ , 
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ,   ΙΤΑΛΙΑ 

Εκδρομικά Νέα 
 

            Τριήμερη εκδρομή  
  στα Μετέωρα-Λίμνη Πλαστήρα-Πήλιο.   

         26,27 και 28/10/07 

 Μία πολύ όμορφη απόδραση από τη πόλη μας 
πραγματοποιήσαμε στο τέλος του Οκτώβρη με αφορμή 
την επέτειο της Εθνικής γιορτής του «ΟΧΙ». 
Φύγαμε την Παρασκευή το μεσημέρι και φθάσαμε αργά 
το απόγευμα στην Καλαμπάκα. 
 Η παλιά κωμόπολη έχει αλλάξει αρκετά με την 
δημιουργία πεζόδρομων, νέων κτιρίων, νέων μαγαζιών. 
Βρίσκεται πάντα κάτω από τα Μετέωρα, τα οποία επι-
σκεφθήκαμε το Σάββατο 27/10. Ήταν πρωί, υπήρχε 
έντονη υγρασία, δημιουργήθηκε ομίχλη η οποία είχε 
καλύψει όλες τις κορυφές των βράχων και η ορατότητα 
ακόμα και στα χαμηλά ήταν δύσκολη. Προορισμός μας 
ήταν «η Μονή Στεφάνου». Μια μικρή ξενάγηση και πε-
ριήγηση στη μονή, αναμνηστικές φωτογραφίες και επι-
βίβαση στο πούλμαν για να πάμε στην Λίμνη Πλαστή-
ρα.  Δεν είναι μόνο οι εντυπωσιακές εικόνες που συνα-
ντά κανείς μέσα από τις εναλλαγές και τις αντιθέσεις 
των χρωμάτων της φύσης. Δεν είναι μόνο τα γραφικά 
χωριά που βρέχονται από τα ποτάμια. Είναι και η μαγεί-
α που αναδύει όλος ο τόπος με τις αντανακλάσεις του 
ήλιου στα νερά της λίμνης, ο ήχος των χειμάρρων που 
τη τροφοδοτούν, η μυρωδιά της υγρής γης που αναμει-
γνύεται μ’ εκείνη των ξύλων που καίγονται στο τζάκι. 
 Ο γύρος της λίμνης είναι 62 χιλ. αλλά οι επι-
σκευές στο δρόμο και η ομίχλη ταλαιπώρησαν τους 
επισκέπτες και ευχαρίστηση έμεινε στη μέση. Το βράδυ 
έγινε συνεστίαση στο Καστράκι και ξεδώσαμε λίγο. 
    (συνέχεια στη 4 σελίδα). 

Μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο  
             8 Δεκεμβρίου 2007.  

  Μονοήμερη εκδρομή του Φυσιολάτρη στη πρώτη 
Πρωτεύουσα του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους στο 
Ναύπλιο. 

       Επισκεφτήκαμε το κάστρο του Παλαμηδιού, ανε-
βήκαμε τα πάνω από 1000  σκαλοπάτια του , κάναμε 
μια ωραία πεζοπορία και τελικά απολαύσαμε στα ω-
ραία δρομάκια και τις όμορφες πλατείες του φαγη-
τό ,γλυκό και καφεδάκι.           Ελένη Μητσο-

Ναύπλιο. Επίσκεψη στο Παλαμήδι . 



    (συνέχεια από τη 3 σελίδα). 
   Τριήμερη εκδρομή  
  στα Μετέωρα-Λίμνη Πλαστήρα-Πήλιο.   
          Τη Κυριακή 28/10 επέτειο του «ΟΧΙ» πήγαμε στο 
ΠΗΛΙΟ. Λόγω της ημέρας και επειδή γίνονται παρελά-
σεις σ’ όλα τα χωριά δεν ήταν εύκολη η μετακίνηση. Πα-
ράλληλα και η ομίχλη ψηλά στα χωριά δυσκόλευε την 
επικοινωνία. Οι πεζοπόροι όμως φθάνοντας στα Λεχώ-
νια δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και πραγματο-
ποίησαν τη διαδρομή μέχρι της Μηλιές ομαλά. 
 Ο πρωταγωνιστής της Μαγνησίας δεν είναι τούτο 
ή εκείνο το χωριό, αλλά αυτό το ίδιο το μυθικό βουνό η 
κατοικία των Κενταύρων και Νυμφών. Μια βόλτα σήμε-
ρα στις ρεματιές και τα ρουμάνια του, τα πλακόστρωτα 
μονοπάτια του ακούγοντας τα φύλλα των δέντρων μια 
μουσική του αέρα σε περιβάλλει κα πράγματι λες εδώ 
πρέπει να ζούσαν μυθικά πλάσματα. 

 Ο γήινος όμως Ιταλός μηχανικός ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ σ’ 
αυτό το βουνό δημιούργησε τη σιδηροδρομική γραμμή 
ΒΟΛΟΣ – ΛΕΧΩΝΙΑ – ΜΗΛΙΕΣ με πανέμορφες γέφυρες 
κα στοές συνδέοντας τα χωριά μεταξύ τους. 
 Στη διαδρομή καθώς χαζεύεις τη θέα από ψηλά 
ένα πράγμα παρεμβάλλεται ανάμεσα σε σένα και τη 
θάλασσα. Πράσινο από ελιές, πουρνάρια, φρύγανα, 
βελανιδιές κα ανάμεσά τους «φύονταν» τα πέτρινα σπί-
τια των χωριών.  
 Περπατήσαμε κοντά στα 20 χλμ. και απολαύσαμε 
την πανέμορφη θέα του Παγασητικού.   Αργά το βράδυ 
γυρίσαμε στη Νίκαια, είχαμε ανασάνει.   
                  Εύα  Γλαμπεδάκη 

 

Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση  
Ιδιοκτήτης: Εκδρομικός Ορειβατικός Αθλητικός Όμιλος   
«Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ» Νικαίας   
Ιωνίας 82 Β Νίκαια Τ.Κ. 18450 – Τηλ&fax 2104930470  
Email: fysiolatris@yahoo.com 
Ιστοσελίδες: www.geocities.com/fysiolatris 
Επιτροπή σύνταξης: Καφώρος Ηλίας-Χωματίδης Θεόφ.  
Επιμέλεια έκδοσης: Χαπίδης Ματθαίος-Καφώρος Ηλίας 

Άσκηση Νο 8. Χριστουγεννιάτικο δέντρο!! 

    Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 3 κινήσεις!!! 

  

   Κόψιμο Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
 

 Το κόψιμο της  Πρωτοχρονιάτικης  πίτας  μας  
θα γίνει όπως και πέρσι στο  Δημαρχείο την Παρα-
σκευή 18  Ιανουαρίου 2008 και ώρα 7μμ.  
   Θα γίνει εκδήλωση,  όπου παιδιά του συλλόγου 
μας θα παίξουν πιάνο, η χορωδία θα τραγουδήσει 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και στο τέλος θα γίνει 
βράβευση  των  διακριθέντων   σκακιστών   και  μα-
θητών  μας  για το 2007. 

       
  

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

 

    « Το φιόρο του Λεβάντε » 
        του Γρηγόρη Ξενόπουλου 

            στο Θέατρο Άνεσις. 
 
 Μια κωμωδία ηθών γεμάτη με Ζακυνθινά αρώ-

ματα ,που θα μας ταξιδέψει σε παλαιότερες εποχές.  
Κεντρικό πρόσωπο του έργου ο Νιόνιος Νιονάκης 
(Σπύρος Παπαδόπουλος ) ένας πανέξυπνος κατα-
φερτζής και καπάτσος υπηρέτης «αφέντης» που α-
ποκατέστησε την τάξη στο σπίτι του αφεντικού του, 
πλαισιωμένος με καταξιωμένους  Ηθοποιούς. 

Παίζουν: Σπύρος Παπαδόπουλος , Χάρης Σώ-
ζος ,Βαλέρια  Κουρούπη,Τζένη Θεονά, Μελίνα Βαμ-
βακά.,Χριστίνα Αλεξαγιάν, Ισαμπέλλα  Κογεβίνα,  
Άγγελος Μπούρας, Ευαγγελία Μουμούρη και Στέλιος 
Πέτσος. 

Τη παράσταση θα παρακολουθήσουμε τη Πέ-
μπτη 31 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 8.00 μ.μ.  

Θα πάμε και θα επιστρέψουμε  με πούλμαν 
Σύνολο εισιτηρίου + μεταφοράς     17 €  

 

Λύση άσκησης Νο7  
  Η λύση του σκακιστικού προβλήματος του 

προηγούμενου τεύχους    
είναι η εξής:  
    

   1.  Ρδ2+  ,    Ρβ7   
   2.  Ββ5       (Απειλεί   

        3. Βγ6# )  Πγ8  
       (2...  Βγ7,3.Βχδ5+ ) 

    3. Βχδ5      Βχδ5 
    4. εχδ5  α3 
    5. Πχθ7 και κερδίζει 

 
Εσωτερικό   Πρωτάθλημα  Νέων  του  
   Φυσιολάτρη.   
Έγινε στις  27/12,  28/12,  &  29/12  το εσωτερικό πρω-
τάθλημα των νέων του Φυσιολάτρη με νικητές τους: 

 1ος  νικητής:              ,κύπελλο. 


