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ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ 
 
 

 

      ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ  
               ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ 

Διανέμεηαι δωρεάν 

ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ 

 Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςη-
κν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ  

ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρεί-
νπ Νίθαηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 30 
Ηαλνπαξίνπ ην παξαδνζηαθό θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ 
ζπιιόγνπ καο.  
ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ νη βνπιεπηέο θ.θ. 

Γηακαληί-
δεο, Νε-
ξάληδεο, 
Σ ξ α γ ά -
θεο,  θαη 
ε θ π ξ ό -
ζ σ π ν η 
ησλ θ.θ. 

Νηώηε θαη Λαθαδάλε, ν Αληηλνκάξρεο Πεηξαηά θ. 
Καξξάο, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπελεηάηνο 
Γεξάζηκνο, σο εθπξόζσπνο ηνπ Γεκάξρνπ ηεο 
πόιεο καο θ. Μπελεηάηνπ ηέιηνπ, θαη σο εθπξό-
ζσπνο ηεο Δπηηξνπήο Δηξήλεο Κνθθηληάο, νη επηθε-

θαιείο δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θ.θ. Μόζρνπ, Λνγν-
ζέηεο, Κνηιάθνπ, θαζώο θαη νη εθπξόζσπνη παξα-
ηάμεσλ θ.θ. Σεξδήο, Παπαδόπνπινο, νη δεκνηηθνί 
ζύκβνπινη θ.θ.  Κξαζζνπνύινπ,  Μηραειίδεο, ν θ. 
Κσλζηαληηλόπνπινο ηακίαο ηεο Ο.Φ.Ο.Δ..Δ., νη 

θ.θ. Πνδαηδίδεο, Ληάηζνπ από ηνλ 
Ο.Φ.Ο.Ν., ν γεληθόο γξακκαηέαο 
ηνπ εμσξατζηηθνύ εθπνιηηηζηηθνύ 
ζπιιόγνπ Αγίαο Σξηάδαο θ. Καηε-
θέο, ε θα. Θενθπιάθηνπ πξόε-
δξνο ηεο Π.Δ.Ν. , ε θα. Γαινπνύ-
ινπ από ην Αλνηρηό ζρνιείν κεηα-
λαζηώλ, ν θ. Υαλδάθεο εθδόηεο 
ηεο εθεκεξίδαο «Δλ Πεηξαηεί», 
θαζώο θαη πιήζνο γνλέσλ θαη 
θίισλ. 

Ζ εθδήισζε μεθίλεζε  κε ηα θάιαληα πνπ ηξαγνύδε-
ζαλ νη 
κ η θ ξ ν ί 
ζθαθηζηέο 
καο θαη 
α θ ν ι ν ύ -
ζ ε ζ α λ 
ρνξνί lat-
in από 
ηνπο ζθαθηζηέο καο Αγγειάθε Φ. θαη Νέκηζα Υ. ηε 
ζπλέρεηα ην ρνξεπηηθό ηκήκα ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέ-
ληξνπ Νίθαηαο ρόξεςε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, κε 
δαζθάια ηελ θα. Φειέθε Αιεμάλδξα. 
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ θ. Αγγειάθεο 
έθαλε κηα ζύληνκε αλαζθόπεζε ησλ νκαδηθώλ θαη 
ησλ αηνκηθώλ επηηπρηώλ 
ησλ ζθαθηζηώλ καο, θαη επί-
ζεο έθαλε αλαδξνκή ζηελ 
εθδξνκηθή δξαζηεξηόηεηα 
ηνπ νκίινπ ηε ρξνληά πνπ 
πέξαζε. Ηδηαίηεξε αλαθνξά 
έγηλε ζηελ πνιύ θαιή πν-
ξεία ηεο ζθαθηζηηθήο καο 
νκάδαο ζην πξσηάζιεκα 
ηεο Α΄ Δζληθήο. Σέινο αθνύ 
επραξίζηεζε αθελόο ηε δεκνηηθή αξρή ηεο πόιεο 
καο, γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηηο ζθαθηζηηθέο εθδε-
ιώζεηο, θαη αθεηέξνπ ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο πνπ 
εζεινληηθά ζπκκεηέρνπλ ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ νκίινπ, έζεζε ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο εθπξν-
ζώπνπο ηεο πνιηηείαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησ-
πίδεη ν ζύιινγνο θαη δήηεζε ηελ βνήζεηα όισλ πξν-
θεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί απηή ε πξνζπάζεηα.  

(ζπλέρεηα  ζηε ζει. 8) 

ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ 

Τα θάιαληα από ηνπο κηθξνύο ζθαθηζηέο καο 

Φ. Αγγειάθε-Χ. Νέκηζαο 

Τν ρνξεπηηθό ηκήκα ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ Νίθαηαο 

Βξάβεπζε ηωλ ζθαθηζηώλ πνπ αγωλίζηεθαλ ζηελ Α΄ Εζληθή 
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κακιζηικά Νέα 
Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά Πξσηαζιήκαηα 
2010(-20 θαη -18 εηώλ) 

   Γθνύκαο Γ.  θαη Καθώξνο Α. ζηε 2ε ζέζε  
 

Μεγάιε επηηπρία γηα ηνπο ζθαθηζηέο καο Γθνύκα 
Γηώξγν θαη Καθώξν Άιθε, ε θαηάιεςε ηεο 2εο ζέ-

ζεο ζηηο θαηε-
γνξίεο -20 θαη 
-18 εηώλ, αληί-
ζηνηρα, ζηα 
Π α λ ε ι ι ή λ η α 
Νεαληθά Πξσ-
η α ζ ι ή κ α η α 
2010. Δπηζε-
καίλεηαη όηη 
γηα ηνπο 3 
πξώηνπο ληθε-

ηέο, ησλ πξσηαζιεκάησλ απηώλ, ηζρύνπλ νη παξν-
ρέο ζε δηαθξηλόκελνπο αζιεηέο, πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Αζιεηηθό Νόκν 3708/2008.  
Οη αγώλεο έγηλαλ από 3 κέρξη 9 Ηαλνπαξίνπ ζην 
Πεξηζηέξη.  
Οη ηξείο πξώηνη ζηηο θαηεγνξίεο ήηαλ: 
Νένη –20: Παπιίδεο Σάζνο, Γθνύκαο Γηώξγνο, Υξη-
ζηνδνύινπ Παλαγηώηεο  

Έθεβνη –18: 
Παπιίδεο Α-
ληώλεο, Κα-
θώξνο Άιθεο, 
Ληάζθνο Λεσ-
λίδαο 
Νέεο –20: Ηνξ-
δαλίδνπ Εσή, 
Παγάλνγινπ 
Ναηάζα, Παπ-

ιίδνπ Καηεξίλα  
Νεάληδεο –18: Βάηθαιε Γήκεηξα, πύξνπ Μαξίλα, 
Μπαξκπαγεσξγνπνύινπ Φαλή 
 

Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Αλδξώλ 2009 
   Πξσηαζιεηήο Διιάδνο ν Υ. Μπαλίθαο 
   ηε 2ε ζέζε ν Γηάλλεο Γεσξγηάδεο 
 

Ο ΗΜ Γηάλλεο Γεσξγηάδεο, πνπ αγσλίδεηαη θαη 
θέηνο γηα 3ε ζπλερή ρξνληά ζηελ νκάδα καο,  
θαηέθηεζε, κε 6/9 βαζκνύο, ηελ 2ε ζέζε ζην 59ν 

πξσηάζιεκα αλ-
δξώλ. Πξσηαζιεηήο 
αλαδείρζεθε γηα 8ε 
θνξά, ν Υξηζηόδνπ-
ινο Μπαλίθαο(6,5β.) 
θαη ηξίηνο ν ηέιηνο 
Υαιθηάο (6β.).  
ηηο γπλαίθεο πξσηα-
ζιήηξηα αλαδείρζεθε 
ε Βέξα Παπαδνπνύ-
ινπ, δεύηεξε ε Μ. 
Μαθξνπνύινπ θαη 

ηξίηεο νη Η. Μάθθα θαη Μ. Κνπβάηζνπ. 

 Αηνκηθά  ρνιηθά  Πξσηαζιήκαηα  Αηηηθήο  2010 
     Γύν 1εο ζέζεηο, πέληε 2εο, ηξείο 3εο θαη ζπλνιηθά 
     21  πξνθξίζεηο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα γηα ηνπο 

ζθαθηζηέο καο 
Σελ Κπξηαθή 21 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γιπθάδα 
ηα Αηνκηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο. Οη καζεηέο 
αγσλίζηεθαλ αλά ηάμε.  
Οη 14 πξώηνη από θάζε ηάμε (κε αλαπιήξσζε από ηνπο 
επόκελνπο εθόζνλ θάπνηνη δελ δειώζνπλ ζπκκεηνρή) 
πξνθξίλνληαη γηα ην Παλειιήλην ρνιηθό πξσηάζιεκα, πνπ ζα 
δηεμαρζεί ζηε Υαιθηδηθή από 23-25 Απξηιίνπ.  

πκκεηείραλ 28 ζθαθηζηέο καο θαη πξνθξίλνληαη, θαη΄ αξρήλ, 
νη εμήο: 
Α΄ Γεκνηηθνύ: Βιάρνο Κ.(1νο) 
Β΄ Γεκνηηθνύ: Λαδάο .(2νο), Σζηβγνύιεο Δ.(5νο) 
Γ΄ Γεκνηηθνύ:  Γξαθάθνπ .(3ε θαη 2ν θνξίηζη), Πξακαηεπηάθε 
Λ.(5ε θαη 3ν θνξίηζη), Λαδάο Π. 
Γ΄ Γεκνηηθνύ: Λεκνλή Μ.(2ν θνξίηζη) 
Δ΄ Γεκνηηθνύ: Παπαδόπνπινο Α.(2νο) 
Σ΄ Γεκνηηθνύ: Πξακαηεπηάθε Α.(3ν θνξίηζη), Σζηβγνύιε Α.(4ν 
θνξίηζη) 
Α΄ Γπκλαζίνπ: Παπαδόπνπινο Γ.(6νο), Ξαλζόπνπινο Β.(7νο), 
Φξάγθνπ Μ.(1ν θνξίηζη)  
Β΄ Γπκλαζίνπ: Μηρειάθνο Π.(4νο), Βνδίθεο Α.(7νο) 
Γ΄ Γπκλαζίνπ: Φξάγθνπ Δ.(2ε θαη 2ν θνξίηζη) 
Λύθεηα: Φξάγθνο Β.(4νο), θαζώο θαη νη Υσκαηίδεο Π., 
Μπαξκπαγηάλλεο Π., Θέκειε Γ., Υαιηθηόπνπινο Α. θαη 
Κνληδάξεο Π. (από ην νκαδηθό Λπθείσλ). 
Όζνη δελ πξνθξίζεθαλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην Αλνηρηό 
Μαζεηηθό Πξσηάζιεκα. 
 

Οκαδηθά  ρνιηθά  Πξσηαζιήκαηα  Αηηηθήο  2010 
   Πξώηε ζέζε γηα ην 3ν Λύθεην Νίθαηαο 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην άββαην 13 Μαξηίνπ ζηνλ Πεηξαηά γηα 
ηα Γπκλάζηα-Λύθεηα  θαη 20 Μαξηίνπ ζηε Γιπθάδα γηα ηα 
Γεκνηηθά, ηα Οκαδηθά 
ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 
Αηηηθήο. 
Ζ νκάδα ηνπ 3

νπ
 Λπθείνπ 

Νίθαηαο, απνηεινύκελε από 
ηνπ ο  Υσκαη ί δε  Π . , 
Μ π α ξ κ π α γ η ά λ λ ε  Π . , 
Θέκειε Γ., Υαιηθηόπνπιν Α. 
θαη Κνληδάξε Π., πνπ είλαη 
θαη ζθαθηζηέο ζην ζύιινγό 
καο, θαηέθηεζε ηελ 1

ε
 ζέζε, 

γηα 3ε ζπλερή ρξνληά, θαη πξνθξίζεθε ζην Παλειιήλην 
Οκαδηθό ζρνιηθό πξσηάζιεκα πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε 
Υαιθηδηθή από 23-25 Απξηιίνπ.  
πγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο, ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θ. 
Κπξαγηάλλε θαη ζηνλ ππεύζπλν ηεο νκάδαο γπκλαζηή θ. 
Υαηδεπαπιίδε. 
Καιή επηηπρία θαη ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. 

Οη ληθεηέο ζην πξωηάζιεκα αλδξώλ                              

Οη ληθεηέο ηεο θαηεγνξίαο –18 

Οη ληθεηέο ηεο θαηεγνξίαο –20 

Ζ νκάδα ηνπ 3νπ Λπθείνπ θαηά ηελ απνλνκή                      

Οη ζθαθηζηέο καο ζε έλα από ηα δηαιιείκαηα θαη νη γνλείο ζηε….ιηαθάδα. 
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 Γηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα Παίδσλ - Κνξαζί-
δσλ Αηηηθήο 2010 

 

Ξεθηλά ζηηο 28 Μαξηίνπ θαη κεηέρνπκε κε κία 6κειή 
νκάδα (-16, -14,-12,-10, Κ-16 & Κ-12). Πξόθεηηαη γηα 
ην πξώελ Μηθηό λεαληθό θαη είλαη ηαπηόρξνλα πξν-
θξηκαηηθή θάζε γηα ην 3ν  Παλειιήλην αληίζηνηρν 
Πξσηάζιεκα, ζην νπνίν κεηέρνπκε ζπλερώο ηα ηε-
ιεπηαία ρξόληα. πλερίδεηαη ζηηο 11/4, 18/4, 2/5, 9/5 
θαη 16/5.  
 

 Γηαζπιινγηθά Κύπειια Παίδσλ(-14) θαη Πα-
κπαίδσλ(-10)  Αηηηθήο 2010. 

 

Ξεθηλνύλ ζηηο 28 Μαξηίνπ ηα Γηαζπιινγηθά Νεαληθά 
Κύπειια κε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ζε 
ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, πνπ νη θαηεγνξίεο 
ήηαλ Παίδσλ(-16) θαη Πακπαίδσλ (-12). Μεηέρνπκε 
ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο κε κία ή δύν 4κέιείο νκάδεο. 
πλερίδεηαη ζηηο 11/4, 18/4, 2/5, 9/5 θαη 16/5. 
Δπίζεο έρεη πξνγξακαηηζηεί θαη Κύπειιν 
Πακπαίδσλ (-8), πνπ ζα δηεμαρζεί ην επηέκβξην.  
                     
 Γηαζπιινγηθό θύπειιν Αηηηθήο Φηιίαο «Ν. 

ηξόθαιεο» 2010 
   3ε ζέζε ζηελ Α΄ θαη 4ε ζηε Β΄ θαηεγνξία  

Οινθιεξώζεθαλ νη αγώλεο γηα ην Κύπειιν  Αηηηθήο 
Φηιίαο «Ν. ηξόθαιεο» ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζπ-
λνιηθά 37 νκάδεο, ζε δύν θαηεγνξίεο.  
Μεηείρακε κε 4 νθηακειείο νκάδεο, ε Α΄ νκάδα ζηελ 
πξώηε θαηεγνξία. 

ηελ Α΄ θαηεγνξία, ε νκά-
δα καο θαηέιαβε ηελ 3ε 
ζέζε.  ηε Β΄ θαηεγνξία, 
νη νκάδεο καο θαηέιαβαλ 
ηελ 4ε, 13ε, θαη 15ε ζέζε 
αληίζηνηρα.  
Με ηε ζπκκεηνρή ζηνπο 
αγώλεο απηνύο δόζεθε ε 
δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο 

ζθαθηζηέο καο λα  πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο αγσληζηη-
θέο ππνρξεώζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

κακιζηικά Νέα 

  Πξνζερείο  ζθαθηζηηθέο  δηνξγαλώζεηο 
 

1)28/3/2010 Γηαζπιινγηθό Πξσηάζιεκα Παίδσλ - 
Κνξαζίδσλ. πλερίδεηαη ζηηο 11/4, 18/4, 2/5, 9/5 θαη 
16/5.  
2)28/3/2010 Γηαζπιινγηθά Κύπειια Παίδσλ(-14) θαη 
Πακπαίδσλ(-10). πλερίδνληαη ζηηο 11/4, 18/4, 2/5, 
9/5 θαη 16/5.  
3)17/4/2010 Γηαζπιινγηθό Κύπειιν Αηηηθήο. Μεηέ-
ρνπκε κε 4κειή νκάδα. Οη αγώλεο γίλνληαη κε ζύζηε-
κα λνθ-άνπη.  
4)5-11/4/2010 Δπξσπατθό ζρνιηθό πξσηάζιεκα ζηε 
Θεζζαινλίθε. 
5)23-25/4/2010 Σειηθνί Παλειιελίσλ  ζρνιηθώλ πξσ-
ηαζιεκάησλ (αηνκηθώλ-νκαδηθώλ). Παίξλνπλ κέξνο  
όζνη πξνθξίζεθαλ  από ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά πξσ-
ηαζιήκαηα   Αηηηθήο. 
Όζνη δελ πξνθξίζεθαλ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην 
Αλνηρηό Μαζεηηθό Πξσηάζιεκα. 

7)26/6-2/7/2010 Σειηθνί Παλειιήλησλ αηνκηθώλ λεα-
ληθώλ  πξσηαζιεκάησλ (-16,-14,-12,-10 θαη -8 εηώλ). 
8) 4-11/7/2010 Παλειιήλην δηαζπιινγηθό πξσηάζιε-
κα Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. Μεηέρνπκε κε12κειή νκά-
δα. 

11) 12/9/2010 Γηαζπιινγηθά Νεαληθά πξσηαζιήκαηα 
Αηηηθήο –16 θαη –12 εηώλ. ύζηεκα αγώλσλ ειβεηηθό 
5 γύξσλ θαη ηειηθή θάζε κε ηηο νθηώ πξώηεο νκάδεο. 
12)19-30/9/2010 Παλεπξσπατθά Αηνκηθά Νεαληθά 
Πξσηαζιήκαηα (-18, -16, -14, -12, -10 και -8 εηών), 
ζην Μπαηνύκη ηεο Γεσξγίαο  
13)19-31/10/2010 Παγθόζκηα Αηνκηθά Νεαληθά Πξσ-
ηαζιήκαηα (-18, -16, -14, -12, -10 και -8 εηών), ζηη 
Υαιθηδηθή. 
14)Σα Γηεζλή Σνπξλνπά ηνπ θαινθαηξηνύ 
 11-18/7/2010  Summer Cup 
 13-20/7/2010  Ρέζπκλν 
 13-21/7/2010  Ηθαξία 
 13-20/7/2010  Λέξνο 
 22-29/7/2010  Παιαηνρώξα Υαλίσλ 
 30/7-7/8/2010 Καβάια 
 9-17/8/2010    Αθξόπνιηο 
 21-28/8/2010  Νίθαηα 
 22-29/8/2010  Γάδη Ζξαθιείνπ 
 25/8-1/9/2010 Καιακαξηά 
 2-9/9/2010      Μπηηιήλε 
 4-11/9/2010    Βέξνηα 
 4-12/9/2010    Κέξθπξα 

6)17 - 24/6/2010 Σν 8ν Φπζηνιαηξηθό  open  
ζηνλ Πνιηηηζηηθό Πνιπρώξν *Μάλνο Λνΐδνο*  

9)  20/8/2010 ηε Νίθαηα (Μάνηρα) ην 30ν  rapid 
ζε κλήκελ ησλ πεζόλησλ ζην Μπιόθν ηεο 
Κνθθηληάο      
10) 21-28/8/2010 ηε Νίθαηα ζηνλ Πνιηηηζηηθό 
Πνιπρώξν *Μάλνο Λνΐδνο* ην 18ν  Γ. ηνπξλνπά  
«ΣΗΜΖ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ». 

Φπζηνιάηξεο Γ΄ - .Ο. Αηγάιεσ Β΄ 

Φπζηνιάηξεο Α΄ - Π.. Πεξηζηεξίνπ 

Φπζηνιάηξεο Β΄- .Ο. Αηγάιεσ Γ΄ 
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ΥΟΛΗΚΟ ΚΑΚΗ 
ηνηρεία από δύν ελδηαθέξνληα άξζξα ηεο ηζηνζειίδαο 
ηνπ Α..Ο. Αηγίνπ  ζρεηηθά κε ην γηαηί ζα έπξεπε έλα 
παηδί λα κάζεη ζθάθη.             

Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο 

Σί είλαη ην ζθάθη; 
Άζιεκα; Φπραγσγία; Σέρλε; Δπηζηήκε; 
Αλ ήζειε θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ 
ζθαθηνύ ζα έπξεπε λα ην παξνπζηάζεη ζαλ έλα 
παηρλίδη πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά καο 
λα δηαζθεδάζνπλ. Θα έπξεπε επίζεο λα ην παξνπ-
ζηάζεη σο άζιεκα πνπ έρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηνπ 
ζπλαγσληζκνύ. Θα κπνξνύζε ηέινο λα ηνπ πξν-
δώζεη ραξαθηεξηζηηθά ηέρλεο, κε έληνλα πνιηηηζηη-
θά θαη ςπραγσγηθά ζηνηρεία, κε ηζρπξό θνηλσληθό 
ελδηαθέξνλ θαη κε ζεκαληηθόηαηε παηδαγσγηθή ε-
πηξξνή. 
Σν ζθάθη, ινηπόλ, είλαη όια απηά καδί θαη αθόκα 
θάηη πεξηζζόηεξν: είλαη ηξόπνο δσήο. 
Ζ ίδηα ε ζθαθηζηηθή ζεσξία απνηειεί κηα νινθιε-
ξσκέλε θηινζνθία πνπ δηδάζθεη ηνλ ηξόπν αληηκε-
ηώπηζεο αθόκα θαη ησλ πην δύζθνισλ θαηαζηάζε-
σλ, πάληα κε βάζε ηηο ηθαλόηεηέο καο όπσο απηέο 
έρνπλ θαιιηεξγεζεί κε ην ζθάθη. Απηόο είλαη θαη ν 
ιόγνο πνπ ρηιηάδεο άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ 
έκαζαλ ζθάθη δελ ην εγθαηαιείπνπλ. 
 
Γηαηί ζθάθη; 
Γηαηί πξέπεη ηα παηδηά καο λα κάζνπλ ζθάθη; 
Σν ζθάθη ελώ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο εγθαηαζηάζεηο, 
νύηε πνιπδάπαλν εμνπιηζκό, ζπκβάιιεη κε ηνλ 
πξνζθνξόηεξν ηξόπν ζηελ θαιιηέξγεηα ζεκαληη-
θώλ πλεπκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά θαη γελη-
θόηεξα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αηόκνπ. 
εκαληηθό ηνπ ζηνηρείν ην γεγνλόο όηη δελ απαηηεί 
ηδηαίηεξα ζσκαηηθά πξνζόληα θαη δελ απνθιείεη 
θαλέλα παηδί εμ αηηίαο ηνπ ζσκαηόηππνπ ή ηνπ θύ-
ινπ ηνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ση πξνζθέξεη ην ζθάθη ζηα παηδηά καο; 
Πξνσζεί γεληθέο ηδηόηεηεο όπσο: 
-Την καλλιέπγεια ηθικών αξιών (αποθαζιζηικόηηηα, 
επηκέιεηα, ηάμε, απηνθξηηηθή, αληηθεηκεληθόηεηα) 
-Την κοινωνική ένηαξη (ομαδικόηηηα, ανάληψη ες-
ζπλώλ, κεηάδνζε γλώζεο θαη εκπεηξηώλ) 

-Σελ ελίζρπζε ηνπ απηνειέγρνπ κε απνηέιεζκα ηνλ 
έιεγρν ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο δηάζπαζεο ηεο 
πξνζνρήο. 
Αιιά θαη εηδηθέο όπσο: 
-Την ανάπηςξη οπθολογικού ηπόπος ζκέψηρ. 
-Τη δημιοςπγική θανηαζία, ζε ζςνδςαζμό με ηπόπο 
δσήο αλνηθηό ζε θάζε είδνπο πνιηηηζηηθά εξεζίζκα-
ηα. 
-Τη βεληίωζη ηων μνημονικών ικανοηήηων. 
-Τη διάπκεια ηηρ πνεςμαηικήρ ζςγκένηπωζηρ και α-
πόδνζεο έξγνπ. 
-Την καηανόηζη και εξοικείωζη με μεθοδικούρ ηπό-
πνπο ζπιινγηζκνύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν πξώην πξάγκα πνπ καζαίλεη ην παηδί, πνπ αζρν-
ιείηαη κε ην ζθάθη, είλαη λα πξνεηνηκάδεηαη κεζνδηθά 
θαη λα αγσλίδεηαη γηα λα επηηύρεη, ζηεξηδόκελν απν-
θιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Έηζη, ζηαδηαθά 
καζαίλεη λα δηαθξίλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηθα-
λνπνίεζε πνπ αληιεί από ην απνηέιεζκα κηαο ζπ-
γθεθξηκέλεο θαη πεηζαξρεκέλεο πξνεηνηκαζίαο θαη 
ζην λα πξνζεγγίδεη ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο 
πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη επθαηξηαθά θαη επηθα-
λεηαθά. 
Γηαηί, ινηπόλ, λα κε δώζνπκε ζηα παηδηά καο ηε ρα-
ξά θαη ηε δπλαηόηεηα απηή; Γελ ηε δηθαηνύληαη; 
Δμ άιινπ, ε έληαμε ζε έλα ύιινγν, ε παξαθνινύ-
ζεζε ησλ πξνπνλήζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο, ε 
δεκηνπξγία θίισλ είλαη έλαο ηξόπνο δσήο γηα ην παη-
δί πνπ αμηνπνηεί ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ δεκηνπξγη-
θά θαη επράξηζηα ζε έλα ηδαληθό γηα παηδηά θαη λένπο 
πεξηβάιινλ.  

κακιζηικά Νέα 

ην ζύιινγό καο ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θα-
θηνύ γηα παηδηά.  
Καινύκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ 
έρνπλ ή μέξνπλ παηδία ειηθίαο από 5 εηώλ 
θαη άλσ, λα ηα ελεκεξώζνπλ γηα ηα καζή-
καηα πνπ γίλνληαη ζην ζύιινγν. 
Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζόπνπιν 
Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ.  
Σειέθσλν 210-4930470  

Παγθόζκην ρνιηθό Πξσηάζιεκα ζηε Υαιθηδηθή 
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ΓΕΝΙΚΑ 

ην Madicago marina, ε Euphorbia paralias Ammophila are-
naria θ. ά. 
Αιόθηιε βιάζηεζε ζπλαληηέηαη θαηά κήθνο όιεο ζρεδόλ ηεο 
όρζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ηα είδε πνπ θπξηαξρνύλ εθεί 
είλαη ε Αξκπξίδα, ην Arthrocnemum fruticosum  θαη ε Halimi-
one portulacoides. 
Ζ παλίδα 
Ζ  ηρζπνπαλίδα ηεο ιηκλνζάιαζζαο απνηειείηαη από ιαβξά-
θηα, θέθαινπο, ηζηπνύξεο θαη ρέιηα.  ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ 
ηέζζεξα ακθίβηα θαη πάλσ από είθνζη εξπεηά. 
Σα ακθίβηα είλαη ν θξύλνο, πξαζηλόθξπλνο, ν βάηξαρνο θαη 
ν δελδξνβάηξαρνο. Σα θπξηό-
ηεξα εξπεηά είλαη νη ρεξζνρε-
ιώλεο θαη νη λεξνρειώλεο.  
Μεξηθέο από ηηο ζαύξεο πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή είλαη 
ε ηξαλόζαπξα, ε γνπζηέξα, ην 
ζακηακίδη θ.ά.  Υαξαθηεξηζηη-
θά θίδηα είλαη ην λεξόθηδν θαη 
ην γαηόθηδν, ε ζαΐηα, ε δεληξνγαιηά, ν ιαθίηεο, ν ιαθίηεο 
ηνπ Αζθιεπηνύ θαη ε νρηά. 
Φησρή ζε ζειαζηηθά, ε πεξηνρή Κνηπρηνύ – ηξνθπιηάο, 
δηαηεξεί πάλησο αθόκα έλα κηθξό πιεζπζκό από βίδξεο θαη 
ηζαθάιηα, πνπ όιν ιηγνζηεύνπλ.  Τπάξρνπλ επίζεο αιεπνύ-
δεο, ζθαληδόρνηξνη, ιαγνί, λπθίηζεο θαη θνπλάβηα. 
Από νξληζνινγηθήο πιεπξάο, ην Κνηύρη είλαη ν πην ζεκαληη-
θόο πγξόηνπνο ηεο Πεινπνλλήζνπ, γηαηί βξίζθεηαη αθξηβώο 
επάλσ ζην δπηηθό δηάδξνκν ηεο απνδεκίαο ησλ πνπιηώλ.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
απνδεκίαο ζπάληα είδε 
πνπιηώλ, ζηακαηνύλ γηα 
λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα 
ηξαθνύλ.  ηελ πεξην-
ρή, ζε δηάθνξεο επν-
ρέο, έρνπλ παξαηεξεζεί 
πάλσ από 100 είδε 
πνπιηώλ. 
Σν Κνηύρη είλαη ε λνηηό-
ηεξε ιηκλνζάιαζζα, 
πνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθό δηάδξνκν απνδεκίαο ησλ πνπιηώλ 
ηεο ρώξαο καο θαη ε ζεκαζία ηεο ζαλ ζηαζκόο μεθνύξαζεο 
θαη δηαηξνθήο είλαη ζεκαληηθή.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώ-
λα επίζεο, ην Κνηύρη πξνζειθύεη έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό 
από πδξόβηα πνπιηά (π.ρ. πάπηεο), πνπ βξίζθνπλ άθζνλε 
ηξνθή θαη ζπλζήθεο επλντθέο γηα λα πεξάζνπλ ηε δύζθνιε 
επνρή. 
Μεξηθά από ηα πνπιηά πνπ θσιηάδνπλ εθεί είλαη:  Ζ λαλν-
βνπηερηάξα, ν κηθξνηζηθληάο, ε λεξόθνηα, ε λεξνθνηζέια, ε 
θαιαξίδα, ν θαιακνθαλάο, ν ζαιαζζνζθπ-
ξηρηήο, ην λαλνγιάξνλν, ε αιθπόλε, ην ςεπ-
ηαεδόλη, θαη ε ηζηρινπνηακίδα. 
Αξπαθηηθά πνπιηά, πνπ αλαπαξάγνληαη 
ζ΄απηά ηα κέξε είλαη ε θνπθνπβάγηα, ν γθηώ-
λεο, ν θαιακόθηξθνο, ην βξαρνθηξθίλεδν θαη 
δελδξνγέξαθν.  Σν ρεηκώλα παξακέλνπλ 
ζηελ πεξηνρή ηεο ιηκλνζάιαζζαο θαη ηνπ 
δάζνπο πνπιηά όπσο νη ιεπθνηζηθληάδεο, ηα 
ζθπξηρηάξηα, ε ςαιίδα, ε ρνπιηαξόπαπηα, ε 
πξαζηλνθέθαιε, ε θπλεγόπαπηα, ε θαιαξίδα θαη ε θαιεκά-
λα. 
Ζ ηξνθπιηά θαη ην Κνηύρη είλαη έλαο πξαγκαηηθόο παξάδεη-
ζνο θαη είκαζηε πνιύ ηπρεξνί πνπ δνύκε ηόζν θνληά ζ΄ απ-
ηόλ. 

 

Αναδημοζίεσζη από ηο περιοδικό «Εκδρομικά Χρονικά». 

Ζ ΓΝΧΣΖ, ΑΓΝΧΣΖ ΣΡΟΦΤΛΗΑ 
Όζα δελ μέξνπκε γηα ην κεγαιύηεξν παξαιηαθό δάζνο ζηελ 
Πεινπόλλεζν 

Της Γωγώς Κάραλη 
 

«Πάκε γηα κπάλην ζηελ Καινγξηά;». Έλαο από ηνπο πην δε-
κνθηιείο πξννξηζκνύο γηα θνιύκπη θαη αλαςπρή από ηα κέ-
ζα ηεο άλνημεο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ θζηλνπώξνπ, είλαη ε 

θαινγξηά όρη κόλν γηα ηελ 
ππέξνρε, μέβαζε, θαζαξή 
θαη δεζηή ζάιαζζά ηεο αι-
ιά θαη γηα ην ππέξνρν ηνπίν 
πνπ αληηθξίδεη όπνηνο θζά-
ζεη εθεί. 
Ση πξαγκαηηθά όκσο γλσξί-
δνπκε γηα ηελ Καινγξηά θαη 
ην δάζνο ηεο, πνπ επίζεκα 
ιέγεηαη ηξνθπιηά θαη είλαη 

ην κεγαιύηεξν παξαζαιάζζην δάζνο ζηελ Πεινπόλλεζν;  Ση 
μέξνπκε γηα ην νηθνζύζηεκα απηό, ην γεκάην δσή, πνπ ζσ-
ξείηαη από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηελ Μεζόγεην; 
Με ηελ βνήζεηα ηνπ Γηώξγνπ θήθα θαη Γξεγόξε Σζνύλε, ζα 
θάλνπκε έλα ηαμίδη ζηελ ηξνθπιηά θαη ην Κνηύρη. 
Μέζα από ην θείκελν ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα βιέπνπκε 
ην Κνηύρη θαη ηελ ηξνθπιηά κε άιια κάηηα θαη όρη απιά σο 
ηόπν γηα λα θάλνπκε ην κπάλην καο, λα παίμνπκε ζηελ ακ-
κνπδηά θαη λα ραξνύκε.  Ζ ιηκλνζάιαζζα Κνηπρίνπ βξίζθε-
ηαη ζην Ννκό Ζιείαο, ελώ ην παξαζαιάζζην δάζνο θη ν π-
γξόηνπνο ηεο ηξνθπιηάο, είλαη βνξεηόηεξα, ζην λνκό Αραΐ-
αο.  Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα δίθηπν ιηκλνζαιαζζώλ, 
ιηκλώλ, ειώλ θαη δαζώλ, θαηά κήθνο ησλ βνξεηνδπηηθώλ 
αθηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. 
Σν δάζνο ηεο ηξνθπιηάο έρεη έθηαζε 19.000 ζηξέκκαηα.  
ην βνξεηναλαηνιηθό άθξν ηνπ δάζνπο ππάξρεη εθηεηακέλν 
έινο θαη ε κηθξή ιίκλε Πξόθνπνο.  ην λνηηναλαηνιηθό άθξν 
βξίζθεηαη ε ιίκλε – έινο Λάκηα.  Βνξεηόηεξα, θνληά ζην α-
θξσηήξην Άξαμνο, είλαη ε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Καιόγεξα, ελώ 
ζην λόην βξίζθεηαη ην Κνηύρη. 
Σν ηνπίν 
Οη αησλόβηεο Κνπθνπλαξηέο, πνπ θαζξεθηίδνληαη κέζα ζηα 
λεξά ησλ ειώλ, νη ακκνζίλεο κε ηνπο ζαιάζζηνπο θξίλνπο, νη 
ιηκλνύιεο κε ηνπο θαιακηώλεο, ε γαιήληα νκνξθηά ηεο ιηκλν-
ζάιαζζαο, ηα δεζηά ειηνβαζηιέκαηα, νη ςαξόβαξθεο θαη νη 
θαιύβεο ησλ ςαξάδσλ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην 
ηνπίν ηεο πεξηνρήο. 
Ζ βιάζηεζε θαη ε ρισξίδα 
Ζ ηξνθπιηά θαιύπηεηαη από έλα ηππηθό παξαζαιάζζην, 
κεζνγεηαθό δάζνο, πνπ ην απαξηίδνπλ θνπθνπλαξηέο, πεύθα 
θαη ήκεξεο βειαληδηέο. Σν όλνκα «ηξνθπιηά» έρεη δνζεί 
ζηελ πεξηνρή από ηηο θνπθνπλαξηέο, πνπ ιέγνληαη θαη ζηξν-
θπιηέο. 
ηηο πην μεξέο πεξηνρέο ηνπ δάζνπο παξαηεξνύληαη επίζεο 
δηάθνξνη ζάκλνη, όπσο ην ρίλν, ην Φηιιύθη, ην Ρείθη, ε Μπξ-

ηηά, ην Πνπξλάξη, ην Θα-
κλνθππάξηζζν θαη ην Α-
γξηόθεδξν. 
Ζ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Κνηπρηνύ είλαη ακκόθη-
ιε θαη αιόθηιε.  ηε δπηη-
θή πιεπξά, ζηηο ακκνζί-
λεο, εθεί πνπ ε Ληκλνζά-
ιαζζα πιεζηάδεη πξνο ην 

Ηόλην, ππάξρνπλ είδε ακκόθηια όπσο ν Θαιάζζηνο θξίλνο,  

     Οικολογικά νέα 
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16 θαη 31 Ηαλνπαξίνπ ζε ΔΛΗΚΧΝΑ-ΚΤΡΗΑΚΗ 
θαη  ΒΤΣΗΝΑ - ΜΟΝΖ ΚΔΡΝΗΣΖ 
Παξά ηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έγηλαλ, θαη 
κάιηζηα κε πνιύ κεγάιε ζπκκεηνρή, νη δύν εκεξή-
ζηεο εθδξνκέο καο. Υηόλη, θξύν, βξνρή ζπλόδεπζαλ 
ηνπο εθδξνκείο νη νπνίνη ηόικεζαλ θαη ην επραξη-
ζηήζεθαλ. 

12-16 Φεβξνπαξίνπ Απνθξηάηηθε  εθδξνκή ζηελ Αλαη. 
Μαθεδνλία  

Μηα από ηηο νκνξθόηεξεο εθδξνκέο καο πεξάζακε ην ηξηήκε-
ξν ηεο Απνθξηάο ζηε Μαθεδνλία, παξά ην βξνρεξό θαηξό. 
Ξεθηλήζακε ην απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο θαη θηάζακε ζηε 
Λάξηζα όπνπ δηαλπθηεξεύζακε ζην μελνδνρείν GRAND HO-
TEL. ηε βξαδηλή βόιηα καο ππνδέρηεθε κηα πόιε κε ηα ηξα-
πεδάθηα έμσ θαη κείλακε θαηάπιεθηνη από ην θόζκν πνπ είρε 
θαηαθιύζεη ηηο πιαηείεο.  
Σν άββαην, από ηελ Δγλαηία θαη κέζσ Κνδάλεο θαη Βέξνηαο, 
θηάζακε ζηε ιίκλε ηεο Γντξάλεο. Αξγά ην απόγεπκα μελαγε-
ζήθακε ζηα νρπξά ΡΟΤΠΔΛ, όπνπ ε Διιάδα  έδεζε έλδνμεο 
ζηηγκέο ζηνλ πόιεκν ηνπ ΄40. Αξγά ην βξάδπ θηάζακε ζηηο 
έξξεο όπνπ καο πεξίκελε ην όκνξθν ELPIDA RESORT, 
ρηηζκέλν ζε έλα ιόθν θαη αηελίδνληαο από ςειά ηελ πόιε ησλ 
εξξώλ. Ζ κέξα καο έθιεηζε κε μεθάλησκα ζε ηαβέξλα ζηνπο 
θαηαξξάθηεο ηνπ Αγ. Ησάλλε. 
Κπξηαθή πξσί μεθηλήζακε γηα ην πεξίθεκν Καξλαβάιη ζην 
νρό. Όηαλ θζάζακε εθεί κηα νκάδα πεδνπόξσλ καο έθαλε 
κηα σξαία δηαδξνκή κέρξη ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Υξηζηόθν-
ξνπ. ην ρσξηό καο ππνδέρηεθε ν Γήκαξρνο θαη  παξαθνινπ-
ζήζακε ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ην έζηκν  ηνπ  γάκνπ. Από λσξίο 
νη θνπδνλνθόξνη ηξάγνη κε ηελ παξαδνζηαθή ζηνιή ηνπο θαη 
ηα θνπδνύληα δεκέλα ζηε κέζε ηνπο, πνπ δπγίδνπλ πάλσ από 
20 θηιά, ηξηγύξηδαλ όιεο ηηο ζπλνηθίεο ρνξεύνληαο θαη πίλνληαο 
μεζεθώλνληαο όιν ηνλ θόζκν γηα ην γάκν. Σν μύξηζκα ηνπ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γακπξνύ, ε πξνεηνηκαζία ηεο λύθεο, νη ζπκπέζεξνη ρνξεύν-
ληαο κε ηνπο δνπξλάδεο θαη ηα ράιθηλα πνπ ζπλνδεύνπλ ηε 
λύθε θαη ηα πξνηθηά ηεο είλαη παλάξραηα έζηκα. Σν βξάδπ εί-
ρακε απνθξηάηηθν γιέληη ζηε ζάια ηνπ μελνδνρείνπ καο. 
Καζαξά Γεπηέξα επηζθεθηήθακε ηε Μνλή Δηθνζηθνίληζζαο, 
θάλακε κηα σξαία πεδνπνξία  από ην Κξπνλέξη  κέρξη  ην  
θάζηξν ηνπ Αιέμαλδξνπ, «Βξαλόθαζηξν», ελώ νη ππόινηπνη 
έκεηλαλ γηα ηα παξαδνζηαθά θνύινπκα ζην Παιαηνρώξη. 

    (ζπλέρεηα ζηε ζει. 7) 

23-27 Γεθεκβξίνπ Υξηζηνπγελληάηηθε εθ-
δξνκή ζηε Γπη. Μαθεδνλία 
Έρνληαο κπεη ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηα Υξη-
ζηνύγελλα, μεθηλήζακε ηελ εθδξνκή καο πιεκ-
κπξηζκέλνη κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εκεξώλ.  
Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο νινθιεξώζεθε 

κε αθξίβεηα έρνληαο αξσγό θαη ηνλ αλνημηάηηθν θαηξό.  Βέ-
βαηα ζηα νξεηλά ΝΤΜΦΑΗΟ  θαη ΠΗΟΓΔΡΗ ζπλαληήζακε 
ρηόληα θαη έγηλε ν ζρεηηθόο ρηνλνπόιεκνο θαη νη ηζνπιή-
ζξεο. 
Ζ Φιώξηλα ήηαλ ρσξίο ρηόλη, όκσο ζηνιηζκέλε θαη θαηα-
θιπζκέλε από θόζκν κε εύζπκε δηάζεζε ιόγσ κεδέδσλ 
θαη θπξίσο ηζίπνπξνπ πνπ δηέζεηαλ ηα πεξίπηεξα ηνπ Γή-
κνπ θαη νη ηνπηθνύ ζύιινγνη ζε απεξηόξηζηε πνζόηεηα. 
Σα ράιθηλα ζπγθξνηήκαηα θαη ε κπάληα ηεο δεκνηηθήο 
αξρήο ζπλαγσλίδνληαλ ζπλερώο ζε όιε ηελ πόιε κε ρξη-
ζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα πεξηκέλνληαο ην άλακκα ησλ 
θσηηώλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γύξσ ζηηο 12 ηα 
κεζάλπρηα. 
Ζ πην κεγάιε θσηηά άλαςε ζηελ πιαηεία εξώσλ θαη ηελ 
είρε νξγαλώζεη ν  ηνπηθόο ζύιινγνο «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ».  
Έλα έζηκν κε παλάξραηεο ξίδεο πνπ  αλαβηώλεη απηέο ηηο 
κέξεο ζε όιεο ηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο Γπηηθήο Μαθε-
δνλίαο. 

Σν ΝΤΜΦΑΗΟ καο ππνδέρζεθε ζηνιηζκέλν ζαλ λπθνύια 
από ηα ρηόληα, αιιά κε αλνημηάηηθν ήιην, γηα λα επηζθεθ-
ζνύκε ηνλ ΑΡΚΣΟΤΡΟ θαη ηηο θηινμελνύκελεο αξθνύδεο. 
Ζ ιίκλε ΒΔΓΟΡΗΣΗΓΑ κεγάιε θαη ήξεκε καο πεξίκελε γηα 
ην κεζεκεξηαλό γεύκα. 
Σν ΡΔΒΔΓΗΟΝ καο έγηλε ζην μελνδνρείν, κε δσληαλή κνπ-
ζηθή από νξρήζηξα κε άξηζηα επηιεγκέλα ηξαγνύδηα. 
Οη Πξέζπεο, ν Άγηνο Γεξκαλόο, ην λεζάθη ηνπ Αγίνπ Αρίι-
ιεηνπ, ην αθξηηηθό ρσξηό Φαξάδεο θαη ην Αληαξηηθό, ήηαλ 
ηα ζεκεία πνπ επηζθεθζήθακε ηε κέξα ησλ Υξηζηνπγέλ-
λσλ. 
Σν ηέινο καο βξήθε ζην ρηνλνδξνκηθό ΠΗΟΓΔΡΗ ΒΗΣΗ-
ΟΤ γεκάην ρηόλη θαη επηζθέπηεο. 
Σν πξσί ηεο επνκέλεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ήηαλ αθηεξσ-
κέλν ζε δύν κνπζεία.  Σν πξώην ήηαλ ζην ρσξηό ΝΟΣΗ-
ΜΟ, έλα θαηλνύξην κνπζείν παιαηνληνινγίαο θαη παιαην-
βνηαληθήο θαη ην δεύηεξν ήηαλ ζηνλ Πξντζηνξηθό Ληκλαίν 
νηθηζκό ζην ρσξηό ΓΗΠΖΛΗΟ.  Καη ζηα δύν είρακε ηηο α-
λάινγεο μελαγήζεηο. 
Ζ ζπλέρεηα ηεο κέξαο καο βξήθε ζηελ αλνημηάηηθε Καζην-
ξηά γεκάηε από επηζθέπηεο, δελ ρόξηαηλεο ηελ νκνξθηά 
ηεο.  Καη εδώ ηα ράιθηλα ζπγθξνηήκαηα ηξηγπξλνύζαλ 
ζηνπο δξόκνπο ηεο παίδνληαο δηάθνξνπο ζθνπνύο. 
Σελ ηειεπηαία εκέξα πήγακε ζηελ ΑΗΑΝΖ, κηα θσκόπνιε 
ιίγν έμσ από ηελ ΚΟΕΑΝΖ, κηα πεξηνρή θαηνηθεκέλε πξηλ 
από ρηιηάδεο ρξόληα.       (ζπλέρεηα ζηε ζει. 8) 

         Εκδρομικά Νέα 

Οη εθδξνκείο ζην θπιάθην Κνύιαο 

‘Έμω ρηόλη (Ειηθώλαο), κέζα ε ζαιπωξή 
ηνπ ηδαθηνύ θαη ην θξαζί (Κπξηάθη) 

Οη εθδξνκείο ζηε Μνλή Σθπξίδαο, κε βξνρή 
θαη ην πνηό ζην ρέξη γηα δέζηακα 

Οη εθδξνκείο ζηε Βεξγίλα  
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αββάην-Κπξηαθή-Γεπηέξα 22-24/5 (Αγ. Πλεύκα-
ηνο) Σξηήκεξε πεδνπνξηθή, νξεηβαηηθή θαη ηνπξηζηηθή 
εθδξνκή ζηε Βόξεηα  Δύβνηα  
Αλαρ. ζηηο 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15) γηα 
Αξθίηζα-(ferry-boat)-Αηδεςό-Πνιύινθν.  
Οη πεδνπόξνη ζα δηαζρίζνπλ ην βνπλό  Σειέζξηνλ  σο 
ηνπο Γαιαηζάδεο (πεξίπνπ 4 ώξεο, ΒΓ/Α). Οη ππόινηπνη ζα πε-
ξηεγεζνύλ ζηα αμηνζέαηα ηεο Αηδεςνύ θαη κεηά ην γεύκα καδί κε 
ηνπο πεδνπόξνπο ζα θαηαιήμνπλ ζηνλ Αγ. Γεώξγην (Ληράδαο) γηα 
δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  
Σελ Κπξηαθή νη πεδνπόξνη ζα θάλνπλ κία δηαδξνκή κέζα ζε  πεπ-
θνδάζνο, Παλαγηά-Πξνθ. Ζιίαο (παλόξακα ησλ 2 θόιπσλ)-
Αγαπεηόο (πηθ-ληθ θαη κπάλην)-Λιχάδα (πεξίπνπ 5 ώξεο, ΒΓ/Α). 
Οη ππόινηπνη ζα πεξάζνπλ ηε κέξα ηνπο κε πεξηπάηνπο, πεξί-
πινπ ζηα Ληραδνλήζηα, κπάλην. Σν βξάδπ ζπλεζηίαζε ζηελ ηα-
βέξλα κε δσληαλή  κνπζηθή (πξνζθνξά). 
Σε Γεπηέξα αλαρ. γηα Ηζηηαία-Κεξαζηά-Γξπκώλα. Οη πεδνπόξνη 
ζα θάλνπλ ηε θαληαζηηθή δηαδξνκή Ξεξόλ Όξνο- Κνπξθνπινί 
(πεξίπνπ 5 ώξεο, ΒΓ/Α-Β). Οη ππόινηπνη αθνύ επηζθεθζνύλ ηνλ 
θαηαξξάθηε ηνπ Γξπκώλα, ζα πάλε ζην γξαθηθό δαζηθό ρσξηό 
Παπάδεο (γεύκα) θαη κεηά γηα Κνπξθνπινύο. 
Πεξηιακβάλεη:Πνύικαλ+ferryboat+μελνδνρείν κε εκηδηαηξνθή          

ΣΗΜΖ: € 105  ( καζ.+ θνηη. € 60 ) 
Τπεύζπλνο: Ζ. Καθώξνο 

αββάην-Κπξηαθή 5-6/6 Γηήκεξε  ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή 
ζην νλεηξηθό ΠΖΛΗΟ 
Αλαρ. ζηηο 07.00 γηα Υάληα. Οη πεδνπόξνη ζα θάλνπλ ηε δηαδξνκή  
Υάληα– Υάλη Μάλζνπ-Αιηθόηξππα-ζαλαηόξην Καξακάλε-Υάληα.  
Σελ Κπξηαθή νη ηνπξίζηεο ζα θάλνπλ ην γύξν ηνπ Πειίνπ 
(Μαθξηλίηζα-Υάληα-Εαγνξά-Σζαγθαξάδα-Μειηέο) θαη νη πεδν-
πόξνη ζα θάλνπλ ηε δηαδξνκή Υάληα-Αγ. Λαπξέληηνο (πεξίπνπ 5 
ώξεο, ΒΓ/Α). Ύπλνο ζε μελνδνρείν ή ζην θαηαθύγην ηνπ ΠΑΝ ζηα 
Υάληα. 
Πεξηιακβάλεη:Πνύικαλ+ύπλν ζε μελνδνρείν κε πξσηλό ή ζην θα-
ηαθύγην   

ΣΗΜΖ: € 65/40 (καζ. + θνηη. € 20)                                                                      
Τπεύζπλνο: Ν. Οξληζόπνπινο  

Κπξηαθή 20/6 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή Ν. 
ΣΤΡΑ-Φαξάγγη ΥΑΡΑΚΑ-Ε.ΠΖΓΖ 
Αλαρ. ζηηο 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15) γηα Υαιθίδα-Ν. 
ηύξα-Αγ. Νηθόιαν. Οη πεδνπόξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηάζρη-
ζε ηνπ παλέκνξθνπ θαξαγγηνύ ηνπ Υάξαθα κε θαηάιεμε ηελ πα-
ξαιία γηα κπάλην (θαγεηά καδί ηνπο). Οη ηνπξίζηεο επίζθεςε αμην-
ζέαησλ ζηα Ν. ηύξα θαη κεηάβαζε ζην ρσξηό Ε. Πεγή γηα γεύκα. 
Αλαρ. ζηηο 16.00 γηα Ν. ηύξα θαη Νίθαηα. 

ΣΗΜΖ: € 14 (καζ. + θνηη. € 7)                                                                           
Τπεύζπλνο: Π. ΦΤΣΡΟ 

ΔΚΓΡΟΜΔ ΠΟΤ ΔΓΗΝΑΝ 

Απνθξηάηηθε  εθδξνκή ζηελ Αλαη. Μαθεδνλία  
(ζπλέρεηα από ηε ζει. 6) 

Σξίηε μεθηλήζακε γηα ηε Βεξγίλα όπνπ είρακε κία ππέξνρε  
μελάγεζε ζην κνπζείν θαη ζηνπο ηάθνπο ησλ Μαθεδόλσλ θαη 
θαηελζνπζηαζκέλνη πήξακε ην δξόκν ηνπ γπξηζκνύ. 

Ζιίαο  Καθώξνο  
 

Λνηπέο εθδξνκέο 3κήλνπ 
   - 28/2 ζηε ΜΟΝΖ ΚΑΛΣΔΕΧΝ - ΚΟΛΛΗΝΔ ΑΡΚΑΓΗΑ 
   - 13/3 ζηελ ΔΠΗΓΑΤΡΟ 
   - 25/3 ζηε ΓΡΑΒΗΑ-ΔΠΣΑΛΟΦΟ-ΠΟΛΤΓΡΟΟ. 

Εκδρομικά Νέα 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΧΝ 
 

αββάην-Κπξηαθή 17-18/4 Γηήκεξε ηνπξηζηηθή, νηθν-
ινγηθή θαη πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηε ΣΡΟΦΤΛΗΑ-
ΑΡΥ.ΟΛΤΜΠΗΑ-ΦΟΛΟΖ-ΑΡΥ.ΛΑΜΠΔΗΑ.  

Αλαρ. ζηηο 07.00 γηα ΣΡΟΦΤΛΗΑ, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην Μνπ-
ζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη ηνλ πγξνβηόηνπν. Οη πεδνπόξνη ζα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ κία δηαδξνκή κέζα ζην πξνζηαηεπόκελν δά-
ζνο (πεξίπνπ 2 ώξεο, ΒΓ/Α). Γεύκα ζηελ Καινγξηά θαη  αλαρ. γηα 
Αξρ. Οιπκπία. Σν πξσί μελάγεζε ζηελ Αξρ. Οιπκπία θαη ζηηο 
10.00 αλαρ. γηα Λάια-Φνιόε, όπνπ νη  πεδνπόξνη ζα θάλνπλ ηε 
δηαδξνκή ην κνλνπάηη ηεο γξαβάηαο κέζα ζην πεξίθεκν δξπν-
δάζνο(πεξίπνπ 3 ώξεο, ΒΓ/Α), κε αξρεγό ηνλ θ. Π. Αρηιιεόπνπιν. 
Οη ηνπξίζηεο ζα πάλε ζηελ Αξρ. Λάκπεηα θαη ην Γνύκεξν.   
Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ + Ξελνδ.  κε  εκηδηαηξνθή  + 2  μελαγήζεηο                 
Αλαρ. ζηηο 16.00 γηα επηζηξνθή. 

ΣΗΜΖ: €85 (καζ. + θνηη. €40)  
Τπεύζπλνο: Ν. Βάδνο 

αββάην-Κπξηαθή-Γεπηέξα 23-25/4 Σξηήκεξε ζθαθηζηηθή ηνπξη-
ζηηθή θαη πεδνπνξηθή  εθδξνκή ζηε ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, κε 2 δηαλπθηεξεύ-
ζεηο ζην ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ. Αλαρ. ζηηο 07.00. Οη ζθαθηζηέο καο ζα 
κεηάζρνπλ ζηα Παλειιήληα ρνιηθά πξσηαζιήκαηα. Οη ηνπξίζηεο 
ζα επηζθεθζνύλ ηνλ Σαμηάξρε-Αξλαία-Οπξαλνύπνιε θαη πεξί-
πινπ ηνπ Αγ. Όξνπο κέρξη ηε Γάθλε, νη πεδνπόξνη ζα πξαγκαην-
πνηήζνπλ κία ζαπκάζηα δηαδξνκή ζην Υνινκώληα (Σαμηάξρεο-
Βξάκαζηα) 

ΣΗΜΖ: €150 (πιήξεο δηαηξνθή)  
Τπεύζπλνο : Ν. Οξληζόπνπινο 

Κπξηαθή 2/5 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή, πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηελ 
ΠΑΡΝΖΘΑ.  
Αλαρ. ζηηο 07.30(από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15) γηα Πάξλεζα. Οη 
πεδνπόξνη ζα θάλνπλ ηε δηαδξνκή Μπάθη-Φιακπνύξη-
Κνξνκειηά-Πέηξα Βαξπκπόκπεο- Θξαθνκαθεδόλεο (πεξίπνπ 
4 ώξεο, ΒΓ/Α). Οη ππόινηπνη ζα επηζθεθζνύλ ην θαηαθύγην  Μπά-
θη, ηε Μόια (Άγηνο Πέηξνο), ην πεξηβαληνινγηθό κνπζείν ζην Σειε-
θεξίθ θαη ζα πάλε ζην Κξπνλέξη γηα γεύκα.  
Αλαρ. ζηηο 17.00 γηα επηζηξνθή. 

ΣΗΜΖ: €14 (καζ. + θνηη. €7)  
Τπεύζπλνο : Ζ. Καθώξνο 

 άββαην 8/5 Παηδηθή εμόξκεζε γηα Γαζνπεξπαηήκαηα θαη Και-

ιηηερλήκαηα. 
Ο όκηιόο καο ζε ζπλεξγαζία κε θίινπο καο θπζηνιάηξεο εθπαη-
δεπηηθνύο δηνξγαλώλεη πεδνπνξηθή θαη ηνπξηζηηθή εθδξνκή ζην 
θαξάγγη ηεο Αγάιεο (Άγηνο Αζαλάζηνο Δύβνηαο). 
Αλαρ. ζηηο 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15). Δθεί ζα πεδνπν-
ξήζνπκε από ηε ζέζε Σακάξη γηα ηελ πεγή Κξάηηα (πεξίπνπ 4 
ώξεο, ΒΓ/Α). Φαγεηά καδί καο γηα πηθ-ληθ. Οη κηθξνί καο θίινη ζα 
ζπιιέμνπλ πιηθά ηνπ δάζνπο θαη κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ ζα θηηά-
μνπλ έλα έξγν ηέρλεο (ηελ Κπξηαθή 9/5 θαη ώξα 17.00 ζην εληεπ-
θηήξην ηνπ νκίινπ καο).  
Αλαρ. ζηηο 17.00 γηα επηζηξνθή. 
Σα έζνδα ηεο εθδξνκήο ζα δηαηεζνύλ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεη-
λήο Πεηξαηά. 

ΣΗΜΖ: €14 (καζ. + θνηη. €7)  
Τπεύζπλε : Δηξήλε Οξληζνπνύινπ 

12-23/5 12ήκεξε εθδξνκή ζηηο ΚΑΣΧ ΥΧΡΔ (νδηθώο) 
ΟΛΛΑΝΓΗΑ - ΒΔΛΓΗΟ - ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  
Πιεξνθνξίεο – πξόγξακκα ζηνλ Όκηιν. 
Πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο 

Τπεύζπλνο: Από ην Γ..  

Κπξηαθή 16/5 Ζκεξήζηα ηνπξηζηηθή & πεδνπνξηθή εθδξνκή ζηνλ 

ΚΑΡΓΑΡΑ-ΡΟΔΗΝΟ (Αξθαδίαο). 
Αλαρ. 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15) γηα Αξηεκίζην-
Καξδαξά. Οη πεδνπόξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ  ηε ζαπκάζηα 
δηαδξνκή Πρ. Ηλία-Ομορθόζηολο-Ροεινό (πεξίπνπ 4 ώξεο, ΒΓ/
Α). Οη ππόινηπνη ζα επηζθεθζνύλ ηε γξαθηθή Αισλiζηαηλα θαη  
ζα γεπκαηίζνπλ ζην Ρνεηλό. 
Αλαρ. ζηηο 17.00 γηα επηζηξνθή. 

ΣΗΜΖ: € 14 (καζ. + θνηη.€ 7)        
Τπεύζπλε: Δ. Πινύκπε 

8ήκεξεο δηαθνπέο ζηε καγεπηηθή Πιάθα ηεο Νάμνπ 
3 κέρξη 10 Ηνπιίνπ 2010  

Πεξηιακβάλεη: Ξελνδνρείν κε πξσηλό, εηζηηήξηα πινίνπ, 2 εθδξν-
κέο, έλαο δηάπινπο ζηα Κνπθνλήζηα θαη ζηελ Ζξάθιεηα, μελάγεζε.   
Πιεξνθνξίεο – πξόγξακκα ζηνλ Όκηιν. 

Σηκή 350 €   
Τπεύζπλνο: Από ην Γ.. 



8 

Σξηκεληαία Πεξηνδηθή Έθδνζε  
Ηδηνθηήηεο: Δθδξνκηθόο Οξεηβαηηθόο Αζιεηηθόο Όκηινο   
«Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νηθαίαο   
Ησλίαο 82 Β Νίθαηα Σ.Κ. 18450 – Σει & fax 210 4930470  
Δθδόηεο:  Καθώξνο  Ζιίαο 
E-mail: fysiolatris@yahoo.com 
Ηζηνζειίδα: www.fysiolatris.net 
Δπηηξνπή ζύληαμεο: Καθώξνο Ζιίαο-Υσκαηίδεο Θεόθ.  
Δπηκέιεηα έθδνζεο: Υαπίδεο Μαηζαίνο-Καθώξνο Ζιίαο 

Λύζε άζθεζεο Νν 16 

Ζ ιύζε ηνπ ζθαθηζηηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ πξνεγνύ-
κελνπ ηεύρνπο είλαη ε εμήο:  
 
1Πρδ6!Πργ3(1... Αρδ6          
  2.Αρδ6,ερδ6 3.Βζ4,δ5  
  4.Βδ6+,Ρε8 5.Πε3+#)     
2.Βρε7!!ΡρΒ 
3.Πε6+# 
 
 

 Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο 
πίηαο ηνπ πιιόγνπ  

(ζπλέρεηα  από ηε ζει. 1) 

Αθνινύζεζαλ ε θνπή ηεο πίηαο θαη νη ραηξεηηζκνί  από  ηνπο 

πξνζθεθιεκέλνπο. Όινη ηόληζαλ ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζην 
ζύιινγν, επρήζεθαλ θαιή πνξεία  θαη δόζεθαλ ππνζρέζεηο 
γηα βνήζεηα ζηελ νκάδα. Διπίδνπκε νη ππνζρέζεηο λα πιν-
πνηεζνύλ θαη λα κε κείλνπλ ζηα ιόγηα. 
Ζ εθδήισζε έθιεηζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο βξαβεύζεηο ησλ 
αζιεηώλ ηνπ ζθαθηζηηθνύ ηκήκαηνο πνπ δηαθξίζεθαλ ηε 

ρξνληά πνπ πέξαζε. Βξαβεύηεθαλ  νη  αζιεηέο πνπ ζπκκε-
ηείραλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Δζληθήο, ε νκάδα παίδσλ-
θνξαζίδσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 1εο ζέζεο ζηελ Αηηηθή θαη 
ηεο 5εο ζην Παλειιήλην πξσηάζιεκα, νη παίδεο θαη νη πα-
κπαίδεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 2εο θαη 3εο ζέζεο αληίζηνηρα 
ησλ πξσηαζιεκάησλ Αηηηθήο, ε γπλαη-
θεία νκάδα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 2εο 
ζέζεο ζηελ Αηηηθή θαζώο θαη νη αξη-
ζηνύρνη καζεηέο θαη απηνί πνπ εηζήρζε-
ζαλ ζηα αλώηαηέο ζρνιέο. Σέινο ηηκεηη-
θέο πιαθέηεο απνλεκήζεθαλ ζηνπο Υα-
πίδε Μ., Φαηνύξνπ Δ. θαη Καξαδεκεηξί-
νπ Γ. γηα ηελ πνιύπιεπξε πξνζθνξά 
ηνπο ζην ζύιινγν όια απηά ηα ρξόληα. 
Δπρόκαζηε ΚΑΛΖ ΥΡΟΝΗΑ ζε όινπο. 

   Άζθεζε Νν 17 
    Παίδνπλ ηα Λεπθά θαη ληθνύλ ...... 

 Απνθξηάηηθν γιέληη ηελ Σζηθλνπέκπηε   
 

Γηα άιιε κία ρξνληά (4ε ζπλερόκελε), θξαηώληαο ηελ 

παξάδνζε, γηνξηάζακε ζην εληεπθηήξην ηνπ ζπιιόγνπ 
καο ηελ Σζηθλνπέκπηε. Άθζνλν ζπηηηθό θαγεηό, θηηαγ-
κέλν παξαδνζηαθά από ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο, 

πνηθηιία γεύζεσλ θαη 
θπζηθά θξαζί θαη ρνξόο. 
Γελ έιεηςε ην ηξαγνύδη, 
κε ηνλ Παύιν Φύηξν λα 
θιέβεη ηελ παξάζηαζε. 
Ο ρώξνο είλαη πιένλ 
κηθξόο γηα λα θαιύςεη 
ηελ επηζπκία όισλ ησλ 
θίισλ καο, ειπίδνπκε 

ηελ επόκελε ρξνληά λα κπνξέζνπκε λα γηνξηάζνπκε 
ζε κεγαιύηεξε αίζνπζα.     
Καη ηνπ ρξόλνπ.... 

Υξηζηνπγελληάηηθε εθδξνκή ζηε Γπη. Μαθεδνλία 
    (ζπλέρεηα από ηε ζει. 6) 

Δπηζθεθζήθακε έλα νινθαίλνπξγην κνπζείν αθήλνληάο 
καο θαηάπιεθηνπο από ηνλ πινύην ησλ εθζεκάησλ 
ηνπ.  Καη εδώ είρακε ηε ζρεηηθή μελάγεζε. 
Όηη ρξεηάδεηαη θαλείο κεηά από ηελ ηαιαηπσξία νινή-
κεξεο πεξηήγεζεο, είλαη κηα άλεηε θαη μεθνύξαζηε δηα-
λπθηέξεπζε.  Απηό καο ην παξείρε ην ππέξνρν μελνδν-
ρείν ΗΧΑΝΝΟΤ RESORT. 
Δπηζηξέςακε κε εζηθό αθκαίν, έηνηκνη γηα λέεο εμνξκή-
ζεηο. 

Παύινο Φύηξνο 
Τ.Γ. Δπηζθεθζήθακε θαη ην θπιάθην ΚΟΤΛΑ ηνπ Δι-
ιεληθνύ ηξαηνύ θαη εθθξάζακε - κε ηνλ ηξόπν καο - 
ηα ζπλαηζζήκαηά καο ζηα θαληαξάθηα καο. 

Βξάβεπζε ηωλ νκάδωλ Γπλαηθώλ θαη Παίδωλ-Κνξαζίδωλ (κηθηό) 

Βξάβεπζε ηωλ νκάδωλ Παίδωλ θαη Πακπαίδωλ 

Φαγεηό, θξαζί θαη... 

…..ρνξόο 

Φαηνύξνπ-Καξαδεκεηξίνπ 


