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Ο  ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ  ΣΑΘΔΡΑ  ΣΖΝ  Α΄  ΔΘΝΗΚΖ 
 

 Πξσηάζιεκα Α΄ Δζληθήο ζην ζθάθη. 
 

ην Πεξηζηέξη από 5 κέρξη 11 Ηνπιίνπ ζα δηεμαρζεί θέηνο 
ην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο ζην ζθάθη, κε 
ηελ νκάδα καο λα αγσλίδεηαη ζε απηό γηα δεύηεξε ζπλερή  
θνξά. Θα αγσληζηνύλ 22 από ηηο 34 νκάδεο πνπ είραλ 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο. Μεηά ηελ πεξζηλή καο επηηπρία κε 

ηελ θαηάιεςε ηεο 
όγδνεο ζέζεο ,ζα 
αγσληζηνύκε θαη θέ-
ηνο γηα κηα αλάινγε 
πνξεία. Ζ  νκάδα 
καο ζα ζηεξηρηεί ηό-
ζν ζηηο αλαπηπμηαθέο 
ζθαθηέξεο, όζν θαη 
ζηνπο παιαηόηεξνπο 
ζθαθηζηέο καο, ελώ 
ζα εληζρπζεί θαη κε 
δύν μέλνπο. 

Ζ ζύλζεζε ησλ νκάδσλ ζα είλαη 12κειήο,  5 άλδξεο, 1 
γπλαίθα θαη 6 λεαληθέο ζθαθηέξεο Κ<18, Κ<16, Α<18, Α-16, 
Α-14, Α-12. 
 Δπρόκαζηε ζηελ νκάδα καο λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο.  
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ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ  ΓΔΛΣΗΟ   
 

 

ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ  
               ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ 

Γιανέμεηαι δωρεάν 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ  

 

 Ο Φπζηνιάηξεο δπν θνξέο ζην βάζξν! 
 
Σελ 3ε ζέζε θαηέιαβε ε νκάδα καο ζην  Κύπειιν Αλδξώλ  
Αηηηθήο. πκκεηείρε γηα δεύηεξε θνξά ζηελ ηειηθή  θάζε ηνπ 
θππέινπ Αηηηθήο, όπνπ ην 2008 είρε θαηαθηήζεη ηελ 1ε ζέζε. 
ηνλ εκηηειηθό πάιεςε κε ηελ παλίζρπξε νκάδα ηνπ Πεξηζηεξί-
νπ, ε ζύλζεζε ηεο νπνίαο απνηειείην ζηελ πιεηνςεθία ηεο 
από παίθηεο ηεο Δζληθήο Διιάδνο θαη έραζε νξηαθά κε 2,5-1,5. 
ην κηθξό ηειηθό λίθεζε ηε Ν Φηιαδέιθεηα 3-1. 

Αγσλίζηεθαλ νη ζθαθηζηέο καο: Γεσξγηάδεο Η., Γθνύκαο Γ.,  
ηγάιαο Φξ.,  Καθώξνο Αιθ.  
πγραξεηήξηα  ζε όινπο. 
   ηα βήκαηα ησλ αλδξώλ θαη νη λεαξνί ζθαθηζηέο 

καο , θαζώο θαηέθηεζαλ ηελ 3ε ζέζε ζην Γηαζπιινγη-
θό Πξσηάζιεκα Παίδσλ-Κνξαζίδσλ 2010. 
    (Γηαβάζηε ζρεηηθά ζηε ζει. 3) 

Από ην πεξζηλό ηζόπαιν απνηέιεζκα κε ηελ 
πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ .Ο. Καβάιαο 

Φπζηνιάηξεο  - Πεηξνύπνιε. 3ε ζέζε θαη θύπειιν. 

 8ν  Φπζηνιαηξηθό  open  θαη Αηνκηθά Πξσηα- 
     ζιήκαηα Αηηηθήο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ 2010. 
  

ηνλ πνιηηηζηηθό πνιπρώξν «Μάλνο Λνΐδνο» από 17-24 
Ηνπλίνπ έγηλε κε επηηπρία ην 8ν Φπζηνιαηξηθό ηνπξλνπά θαη 
ηα Αλνηρηά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ. 
Ζ αλάιεςε γηα πξώηε θνξά ηνπ Αλνηθηνύ Πξσηαζιήκαηνο 
Αηηηθήο έδσζε κηα θαηλνύξγηα δπλακηθή ζην ηνπξλνπά. Ζ 
δηνξγάλσζε έγηλε ζε δύν νκίινπο, ζπκκεηείραλ αμηόινγνη 
ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο θαη ζεκεηώζεθε ξεθόξ ζπκκεην-

ρώλ 264 έλαληη 147 
πέξζη.  
Νηθήηξηα αλαδείρζεθε 
ε Wim Khurtsilava 
Inga κε 2ν ηνλ Σεπε-
ιέλε Ν, θαη 3ν ην 
Γθνύκα Γ. ηνπ Φπζη-
νιάηξε .  
Πξσηαζιεηήο Αλ-
δξώλ Αηηηθήο 2010 ν 

Σεπειέλεο Ν. κε 2ν ην Γθνύκα Γ. θαη 3ν ην Γθνγθόιε Α. 
θαη Πξσηαζιήηξηα Γπλαηθώλ Αηηηθήο 2010 ε Ηνξδαλίδνπ 
Ε., κε 2ε ηε ηεθαλίδε Μ. θαη 3ε ηελ Κνθόζε Γ. 

(ζπλέρεηα ζηε ζει. 3)         . 

 12ήκεξε Δθδξνκή ζηελ Δπξώπε,    
      Οιιαλδία - Βέιγην - Λνπμεκβνύξγν. 
 

Ο Φπζηνιάηξεο πξαγκαηνπνίεζε 12ήκεξε εθδξνκή από 
12 έσο 23 Μαΐνπ 2010 ζηηο Κάησ Υώξεο. Οη εθδξνκείο 

επηζθέθζεθαλ ην  
 η ξ α ζ β ν ύ ξ γ ν 
(έδξα ηνπ Δπξσ-
πατθνύ Κνηλν-
βνπιίνπ), ην 
Γνπθάην ηνπ 
Λνπμεκβνύξγνπ, 
ηηο Βξπμέιιεο 
( π ξ σ η ε ύ ν π ζ α 
ηεο Δπξώπεο θαη 
έδξα ηνπ ΝΑ-
ΣΟ), ην Ρόηεξ-

ληακ, ηε Υάγε, ην Άκζηεξληακ, ηε Φξαλθθνύξηε θαζώο θαη 
πνιιά άιια αμηνζέαηα. 
(  Έλζεην  αθηέξωκα  ζηελ  εθδξνκή  από  ηελ   Άλλα  Μειίδνπ. ) 

 Λοςξεμβούπγο. Πξσηαζιεηέο-Πξσηαζιήηξηεο Αηηηθήο 2010 
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Παλειιήληα Οκαδηθά ρνιηθά  Πξσηαζιήκαηα 

2010 

Σν 8ν Παλειιήλην νκαδηθό ζρνιηθό πξσηάζιεκα 2010 
έγηλε ζην Ν. Μαξκαξά ηεο Υαιθηδηθήο.  
Ζ  νκάδα ηνπ 3νπ  Λπθείνπ Νίθαηαο ηεξκάηηζε ζηελ 7ε 
ζέζε ζηελ Διιάδα. Οη πξνζδνθίεο πνπ δεκηνύξγεζε ε 
θαηάιεςε ηεο 1εο ζέζεο ζην πξσηάζιεκα Αηηηθήο δελ 
επαιεζεύηεθαλ εμαηηίαο ησλ θελώλ αιιά θαη θάπνησλ 
άηπρσλ ζηηγκώλ ησλ καζεηώλ-ζθαθηζηώλ ζηα θξίζηκα 

παηρλίδηα. 
Σα επόκελα ρξόληα 
ζα πξέπεη ίζσο λα 
ππάξμεη δξαζηεξη-
νπνίεζε γηα ην 
ζρεκαηηζκό κηαο 
λέαο νκάδαο πνπ 
ζα επαλαιάβεη ηηο 
επηηπρίεο ηνπ Λπ-
θείνπ, αιιά θαη ηνπ 

4νπ Γπκλαζίνπ. 
ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο Π. Υσκαηίδεο, Π. 
Μπαξκπαγηάλλεο, Γ. Θέκειε, Α. Υαιηθηόπνπινο. 
Πηζηεύνπκε όηη άμηδε ε πξνζπάζεηα όισλ όζσλ ζπλέβα-
ιαλ γηα ηε κεηάβαζε ησλ καζεηώλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
Λπθείνπ ζην πξσηάζιεκα.  
πγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο θαη ην Λύθεην.  

  

 Δπξσπατθό ρνιηθό  Πξσηάζιεκα 
ηε 2ε ζέζε ε Πξακαηεπηάθε Λνπθία  
 

Σε 2ε ζέζε ζηελ θαηεγνξία θνξηηζηώλ < 9 θαηέθηεζε ε   
ζθαθίζηξηά καο Πξακαηεπ 
ηάθε Λνπθία, ζην Δπξσ-
πατθό ζρνιηθό πξσηάζιε-
κα  πνπ δηεμήρζε από 5 
κέρξη  11 Απξηιίνπ ζηε 
Θεζζαινλίθε .  
Μεηείραλ νη ζθαθίζηξηέο 
καο: 
-Κ9: Πξακαηεπηάθε Λνπ-
θία 2

ε
, Γξαθάθνπ . 6ε 

 

-Κ11: Πξακαηεπηάθε Αζπαζία  
-Α7:   Πξακαηεπηάθε Αλαζηαζία (2ν θνξίηζη) 

 
Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά Πξσηαζιήκαηα  
2010 ( 8,10,12,14 θαη 16 εηώλ). 
 
 Σα Παλειιήληα αηνκηθά  λεαληθά πξσηαζιήκαηα, ζα γί-
λνπλ ζηελ Καιιηζέα Υαιθηδηθήο από 25  Ηνπλίνπ  κέρξη 2 
Ηνπιίνπ.  
Από ην Φπζηνιάηξε πξνθξίζεθαλ νη: Φξάγθνο Βαζ., 
Φξάγθνπ Δι., Μηρειάθνο Παλ., Παπαδόπνπινο Αζη., . 
Πξακαηεπηάθε Αζπ., Πξακαηεπηάθε Λνπθ. θαη Σζηβγνύ-
ιεο Δπάγ.  
Δπίζεο ζα ζπκκεηέρνπλ νη: Παπαδόπνπινο Γεσ., Ξαλ-
ζόπνπινο Βαζ., Λεκνλήο Κπξ., Μαξνύδαο Παλ., Φξά-
γθνπ  Μαξ.,  Κνιπβάο Αξ., Λεκνλή Μαξ.-Η., Γξαθάθνπ 
ση., Κνιπβά Ησ θαη Πξακαηεπηάθε Αλ. 
 Δπρόκαζηε ζε όινπο ηνπο αζιεηέο καο λα θάλνπλ θα-
ινύο αγώλεο. 

 Παλειιήληα Αηνκηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 

2010 

   Σηην 1η θέζη Μιτελάκος Π. και Φράγκοσ Ελ.  
Οινθιεξώζεθαλ ηα Παλειιήληα Αηνκηθά ρνιηθά 

Πξσηαζιήκαηα πνπ έγηλαλ γηα άιιε κία ρξνληά ζην Ν. 
Μαξκαξά ηεο Υαιθηδηθήο.  

ηνπο αγώλεο ζπκκεηείραλ 710 καζεηέο θαη καζήηξη-
εο. Αλ ζπλππνινγηζηεί όηη ζηα ζρνιηθά πεξηθεξεηαθά 
πξσηαζιήκαηα ζε νιόθιεξε ηε ρώξα ζπκκεηείραλ πά-
λσ από 10.000 παηδηά, αλακθίβνια ηα πξσηαζιήκαηα 
απηά απνηεινύλ κία από ηηο καδηθόηεξεο δηνξγαλώζεηο 
όισλ ησλ αζιεκάησλ ζηελ Διιάδα.  

ηνπο αγώλεο ζπκκεηείραλ, αλά ηάμε, νη παξαθάησ 
ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηέο  καο:  

Α΄ Γεκνηηθνύ:Βιάρνο Κ. 5νο (6,5β.)  
Β΄ Γεκνηηθνύ:Σζηβγνύιεο Δ.(5β.), Λαδάο .(4,5β.) 
Γ΄ Γεκνηηθνύ: Γξαθάθνπ . 3ν θνξίηζη(5,5β.), 
       Πξακαηεπηάθε Λ. 4ν θνξίηζη(5β.), Λαδάο Π.(5β.) 
Γ΄ Γεκνηηθνύ: Λεκνλή Μ.-Η. 6ν θνξίηζη(5β.) 
Δ΄ Γεκνηηθνύ: Παπαδόπνπινο Α. 8νο(6β.) 
Σ΄ Γεκνηηθνύ: Σζηβγνύιε Αηθ. 5ν θνξίηζη(5,5β.), 
     Πξακαηεπηάθε Αζπ. 6ν θνξίηζη(5β.)  
Α΄ Γπκλαζίνπ:  Παπαδόπνπινο Γ. 5νο(6,5β), 
                        Φξάγθνπ Μ. 6ν θνξίηζη(5β.)  
Β΄ Γπκλαζίνπ:  Μηρειάθνο Π. 1νο(7,5β.), Λεκνλήο 
                        Κ. (5β.), Βνδίθεο Α.(3,5β.),  
Γ΄ Γπκλαζίνπ: Φξάγθνπ Δ. 1ε (7,5β.) 
Λύθεηα: Φξάγθνο Β.(5,5β.), Μπαξκπαγηάλλεο Π. 
            (4β.) ,  Θέκειε Γ.(4β.) 

   Δπίζεο ζπκκεηείραλ ζην Αλνηρηό Μαζεηηθό Γπκλαζί-
σλ-Λπθείσλ  νη ζθαθηζηέο καο Κνπληαξδάο Π. 2νο(7β.), 
Μαξνύδαο 5νο(5β.) θαη ζην Αλνηρηό Μαζεηηθό Γεκνηη-
θώλ νη: Κνιπβάο Α. 3νο(7β.), Μαλζνύξ  (6β.), Κνιπβά Η. 
1ν θνξίηζη (5β.), Λεπηέξε . (4,5β.), Λεπηέξεο Η. (4,5β.), 
Πξακαηεπηάθε Αλ. (4β.). 

πγραξεηήξηα ζε όια ηα παηδηά. 
 

 

  4ν  Μαζεηηθό  ηνπξλνπά  ζθάθη 2010 ηνπ 
Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ Γήκνπ Νίθαηαο 

 
Μεγάιε επηηπρία είρε ην καζεηηθό ηνπξλνπά πνπ δηνξγα-
λώζεθε  από ηνλ Α.Ο.Γ.Ν. ην άββαην 29 Μαΐνπ ζηνλ 

πνιηηηζηηθό πνιπρώξν 
«Μάλνο Λνΐδνο» . Έιαβαλ 
κέξνο αξθεηνί καζεηέο θαη 
καζήηξηεο από ηα Γεκνηη-
θά ρνιεία πνπ ζπκκεηεί-
ραλ ζην πξόγξακκα ηνπ 
Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ 
ηνπ Γήκνπ καο. Οη αγώλεο 
έγηλαλ ζε 2 νκίινπο (Α΄, 
Β΄, Γ΄ θαη Γ΄, Δ΄, Σ΄ ηά-

μεηο). Έγηλαλ ηέζζεξεηο γύξνη θαη δόζεθαλ κεηάιιηα  ζε 
όια ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο αγώλεο. ηελ εθ-
δήισζε παξαβξέζεθε θαη ν δήκαξρνο Νίθαηαο θ. ηέιηνο 
Μπελεηάηνο. 
 Αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζηνπο ππεύζπλνπο ηνπ Αζιεηη-
θνύ Οξγαληζκνύ , ζε όινπο όζνη  βνήζεζαλ λα γίλεη ην 
ηνπξλνπά απηό,  αιιά ηδηαίηεξα ζηελ πξνπνλήηξηα  Μαηί-
λα Αγγειάθε, γηα ηελ πξνζπάζεηά ηεο ζηε δηάδνζε ηνπ 
ζθαθηνύ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία  ηεο πόιεο καο. 

3ν Λύθεην Βόινπ- 3ν Λύθεην Νίθαηαο 

Ο Γήκαξρνο κε ηνπο  ζθαθηζηέο 

Πξακαηεπηάθε Αλαζη.- Λνπθία 
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 (ζπλέρεηα από ηελ 1ε ζειίδα)   8ν  Φπζηνιαηξηθό  open    
Αλαιπηηθά βξαβεύηεθαλ νη παξαθάησ αζιεηέο:  
1νο όκηινο. Γελ. θαηάηαμε: 
1. Wim  Khurtsilava A.   2. Σεπειέλεο N.    3. Γθνύκαο Γ. 
Γπλαηθώλ: 1.Khurtsilava A  2. Ηνξδαλίδνπ Ε. 3.ηεθαλίδε Μ. 
Νέσλ:1.Γθνύκαο Γ. 2. Αγγειήο Ν. 3.Ρεγόπνπιν-Σζίγθνο Α. 
Δθήβσλ:  1.ηάκνο Φ.  2.Κνζκάο-Λέθθαο Γ.  3.Φξάγθνο Β. 
Νεαλίδσλ:  1.Κνθόζε Γ. ,  2.Φξάγθνπ Δ. ,   3. Σεξδηδάθε Α. 
Παίδσλ: 1.Παπαζεκαθόπνπινο 2.Μηρειάθνο 3.Αξλανύηνγινπ 

Βεηεξάλσλ:1. Kamanets 2. Γειεζαλάζεο 3. Οξληζόπνπινο. 
2νο όκηινο. Γελ. θαηάηαμε: 

1. Φαθνύδεο Η. 2. Εαραξόπνπινο Δ. 3. Κσλζηαληόπνπινο Ν. 
Παίδσλ:1.Εαραξόπνπινο Δ. 2.Βνδίθεο Α. 3.Ξαλζόπνπινο Β.  
Κνξαζίδσλ: 1.Κόθθνηα Δ . 2.Φξάγθνπ Μ. 3. Σζνπθαξάθε Α. 
Πακπαίδσλ:1.Σζακαηζνύιεο. 2.αθειιάξηνο. 3.Μπηηζάλεο. 
Παγθνξαζίδσλ: 1.Φσθίκε  2.Πνπινπνύινπ . 3. Γξαθάθνπ  
Μίλη (- 8): 1. Καξνύζνο.Ν.  2. Παλόπνπινο Ο.  3. Λαδάο . 
  Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ καο επραξηζηεί ην Γήκν Νίθαηαο, ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζην Γήκν  θαζώο θαη όινπο όζνη ζπλέβαιαλ 
ζηελ  επηηπρία ηεο δηνξγάλσζεο 

 
 Οκαδηθό Πξσηάζιεκα Παίδσλ–Κνξαζίδσλ  Αηηηθήο 2010 

  εκαληηθή επηηπρία γηα ηελ νκάδα καο ε θαηάθηεζε 
ηεο 3εο ζέζεο ζην πξσηάζιεκα Παίδσλ-Κνξαζίδσλ 
πξαγκαηνπνηώληαο ηέζζεξηο λίθεο, κία ηζνπαιία θαη κία 
ήηηα . Πξσηαζιήηξηα αλαδείρζεθε ε νκάδα ηεο Π.. Πεξη-

ζηεξίνπ θαη δεύηεξε ε νκάδα ηνπ .Ο. Καιιηζέαο. 
πκκεηείραλ νη : Φξάγθνο Βαζ., Μηρειάθνο Παλ., Παπαδό-
πνπινο Αζη., Βιάρνο Κσλ., Φξάγθνπ Μαξ., Σζηβγνύιε 
Αηθ., Ξαλζόπνπινο Βαζ., Λεκνλή Μαξ., Γξαθάθνπ ση., 
Πξακαηεπηάθε Αζπ.  θαη Πξακαηεπηάθε Λνπθία. 

 
 Γηαζπιινγηθά Κύπειια Παίδσλ (-14)  θαη  Πακπαίδσλ (-10)  

 Παξά ηηο  ζεκαληηθέο απνπζίεο, ιόγσ ηεο ηαπηόρξν-
λεο δηεμαγσγήο ηνπ νκαδηθνύ πξσηαζιήκαηνο Παίδσλ-
Κνξαζίδσλ, νη νκάδεο καο θαηέιαβαλ ηελ 6ε θαη 30ε ζέζε 
ζηνπο Παίδεο (57 ζπκκεηνρέο) θαη ηελ  6ε θαη 17ε ζέζε 
ζηνπο Πακπαίδεο (39 ζπκκεηνρέο) .  

ηηο νκάδεο ζπκκεηείραλ νη: (U14)    Παπαδόπνπινο Γ.,  
Μηρειάθνο Π., Βνδίθεο  Α., Λεκνλήο Κ. Ξαλζόπνπινο  Β.  
θαη. Μαξνύδαο Π. θαη (U10)  Λαδάο Π. , Λαδάο ., Πξακα-
ηεπηάθε Α.,  Πξακαηεπηάθε Λ., Σζηβγνύιεο Δ.,  Σνπληνπιί-
δεο Ν., Μαλζνύξ Η., Λεκνλή Μ.Η., Κνιπβάο Αξ., Κνιπβά Η.,  
Γξαθάθνπ ., Σζηβγνύιεο Δ., Βιάρνο Κ., Λεπηέξεο Η., Λεπ-
ηέξε ., Γεσξγίνπ Δ. θαη Μνβζεζηάλ Φ. 

Πξνζερείο  ζθαθηζηηθέο  δηνξγαλώζεηο 
  

 Παλειιήληα αηνκηθά  λεαληθά πξσηαζιήκαηα.  

   (-16), (-14) , (-12) , (-10)  &  (-8 εηώλ). 
 

      Θα γίλνπλ ζηε Καιιηζέα Υαιθηδηθήο όπσο θαη  
      πέξζη ζην ίδην ζπγθξόηεκα Ξελνδνρείσλ GΖotels 
      από 25  Ηνπλίνπ  σο θαη 2 Ηνπιίνπ  2010 .  
    
 28ν Γηαζπιινγηθό θύπειιν Διιάδαο. 
  

 Θα δηεμαρζεί  από  3 – 4 Ηνπιίνπ 2010 ζην Πεξηζηέξη 
 Οη ηέζζεξεηο νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ είλαη: 

  1.   Δ.. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
  2.   ΚΤΓΧΝ ΥΑΝΗΧΝ  
  3.   Π.. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ θαη 
  4.   ΟΡΔΣΗΑΓΑ. 

 

 Παλειιήλην δηαζπιινγηθό  Πξσηάζιεκα  
     Α΄ Δζληθήο    θαηεγνξίαο 
 

 Θα δηεμαρζεί ζην Πεξηζηέξη από  5 -11 Ηνπιίνπ 2010 
 Μεηέρνπκε κε 20κειή  νκάδα. 
     (Αλαιπηηθά γηα ηελ νκάδα καο ζηελ 1ε ζειίδα) 
 
  ΓΗΔΘΝΖ  ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΟΤ 2010 : 

 
α)  Γηεζλέο ηνπξλνπά “SUMMER CUP 2010” ζα  
    δηεμαρζεί ζηε Υαιθηδηθή από  11-18 Ηνπιίνπ 2010 
β) Γηεζλέο  open« ΗΚΑΡΟ »  ζα  δηεμαρζεί  ζηελ  
  Ηθαξία από  13 έσο  21 Ηνπιίνπ 2010.   
γ)  Γηεζλή ηνπξλνπά ηνπ  Ρεζύκλνπ  Κξήηεο θαη 
 ηεο  Λέξνπ  από  13-20 Ηνπιίνπ 2010 
δ)  Γηεζλέο νπελ  ηεο  Παιαηόρσξαο  Κξήηεο   
 από  22-29 Ηνπιίνπ 2010 
ε)  19ν Γηεζλέο νπελ  Καβάιαο   
 από 30 Ηνπιίνπ έσο 7 Απγνύζηνπ 2010 
ζη)  Γηεζλέο ηνπξλνπά ΑΚΡΟΠΟΛΗ   
 από  9 έσο 17 Απγνύζηνπ 2010 
 ζ)   NEGROPONTE 2010  ζηε Υαιθίδα  
          από  9 έσο 17 Απγνύζηνπ 2010 

        
 Παλεπξσπατθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα 
   (-18, -16, -14, -12, -10 & -8 εηών ),  ζηο Μπαηνύκη  
    ηεο  Γεσξγίαο από 19 έσο 29 επηεκβξίνπ 2010. 
 

  Παγθόζκηα λεαληθά πξσηαζιήκαηα 2010  
     (-18, -16, -14, -12, -10 & -8 εηών ), θα γίνοςν  
       ζηελ Διιάδα   θαη    ζηε  Υαιθηδηθή  
       από 19 έσο 31 Οθησβξίνπ 2010 

εε) )   1818--88--1010  ηε Νίθαηα (ηε Νίθαηα (ΜάνηραΜάνηρα) ην ) ην 3030ν  ν  rapid rapid 

ζηε κλήκε ησλ πεζόλησλ ζην Μπιόθν ηεο ζηε κλήκε ησλ πεζόλησλ ζην Μπιόθν ηεο 

Κνθθηληάο.Κνθθηληάο.  
  

ζζ))  2020--28/828/8  ηε Νίθαηα ζηνλ Πνιηηηζηηθό Πν-ηε Νίθαηα ζηνλ Πνιηηηζηηθό Πν-

ιπρώξν *Μάλνο Λνΐδνο* ην ιπρώξν *Μάλνο Λνΐδνο* ην 1818ν  ν  
Γηεζλέο Γηεζλέο 

ηνπξλνπά ηνπξλνπά ««ΣΗΜΖ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖΣΗΜΖ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ».».  

 Φπζηνιάηξεο    -     Δλ. πάξηεο 

Φπζηνιάηξεο - Δζηία Ν. κύξλεο Φπζηνιάηξεο - Έλσζε πάξηεο 
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ΥΟΛΗΚΟ ΚΑΚΗ 
Μεηάθξαζε από ηελ ηζηνζειίδα ηεο θσηζέδηθεο θαθηζηη-
θήο Οκνζπνλδίαο (ηκήκα ρνιηθνύ θαθηνύ). 

Τε κεηάθξαζε έθαλε ε Μαηίλα Αγγειάθε .              
Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο 

θάθη θαη Δθπαίδεπζε 
Πνιπάξηζκεο κειέηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα ρξόλσλ, έρνπλ ζπλδέζεη ην ζθάθη κε ηε βειηίσ-
ζε ηεο κνξθσηηθήο επίδνζεο. Σα πιενλεθηήκαηα γηα 
ηνπο παίθηεο πνηθίινπλ, από δηνξαηηθόηεηα θαη ζηξαηε-
γηθή ζθέςε κέρξη ελδπλάκσζε κλήκεο θαη ζπγθέληξσ-
ζεο. Πξνθαιεί έθπιεμε, ινηπόλ, ην γεγνλόο όηη ηα παη-
δηά πνπ παίδνπλ ζθάθη είλαη ηθαλά λα επεμεξγαζηνύλ 
πνιύπινθεο γλσζηηθέο αζθήζεηο ηόζν θαιά όζν νη 
πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο, κε ηα δεδνκέλα λα δείρλνπλ όηη 
ηα λεαξά παηδηά αλαπηύζζνπλ θαιιίηεξα ηε ζθέςε, 
αλαιύνπλ πξάμεηο θαη ζπλέπεηεο θαη πξνβιέπνπλ πη-
ζαλέο θηλήζεηο όηαλ παίδνπλ ζθάθη. Δπνκέλσο, θάζε 
θνξά πνπ παίδνπλ κηα ζθαθηζηηθή παξηίδα, απηέο νη 
δεμηόηεηεο εμαζθνύληαη θαη βειηηώλνληαη. Έρεη απνδεη-
ρζεί όηη ην ζθάθη απμάλεη: 
 ηελ Ηθαλόηεηα Αληίιεςεο ηνπ Υώξνπ 
 ηηο Αξηζκεηηθέο Ηθαλόηεηεο 
 ηε Λεθηηθή  Δπάξθεηα 
 ηε Μαζεζηαθή Ηθαλόηεηα 
 ηηο Γεμηόηεηεο Λύζεο Πξνβιεκάησλ 
 ηελ Ηθαλόηεηα Αλάγλσζεο 
 ηε πγθέληξσζε θαη Απηνπεηζαξρία 
 ηηο Γεμηόηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο 
 ηελ Ηθαλόηεηα λα μεπεξαζηεί ν θόβνο αλάιεςεο     

θηλδύλνπ 
Δθπαηδεπηηθά Πιενλεθηήκαηα 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα 
γηα θάπνηνλ πνπ παίδεη ζθάθη είλαη πνηθίια, θπξίσο 
όκσο απηά πνπ αλαπηύζζνληαη είλαη: 

 πγθέληξσζε: ηελ επνρή ησλ γξήγνξσλ ξπζκώλ, 
ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

Γηαδηθηύνπ, νη εηδηθνί ηεο εθ-
παίδεπζεο έρνπλ επηζεκάλεη 
ηελ επηδείλσζε ζηα επίπεδα 
ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηώλ 
ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
καζεκάησλ κέζα ζηελ ηάμε, 
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εμεηάζεσλ. Από ηελ άιιε, ηα 
ζθαθηζηηθά παηρλίδηα δηαξ-
θνύλ πνιιή ώξα θαη απαη-
ηνύλ ζπλερή θαη έληνλε πξν-
ζνρή. Έλα ιάζνο κπνξεί λα 
θνζηίζεη ην παηρλίδη. Μειέηεο 

έδεημαλ όηη νη καζεηέο πνπ παίδνπλ ζθάθη δηαζέηνπλ απ-
μεκέλε ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο, ππνκνλήο θαη επηκν-
λήο ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ παίδνπλ.  
 Λύζε Πξνβιεκάησλ: Σν παηρλίδη πξνσζεί ηελ απν-
ηειεζκαηηθή ιύζε πξνβιεκάησλ, αθνύ ε επηηπρία βαζί-
δεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζθαθηζηή λα αμηνινγήζεη γξή-
γνξα θαη πιήξσο έλα πηζαλό ζελάξην θηλήζεσλ, ιακβά-
λνληαο ππόςε ηε ζηξαηεγηθή θαη ησλ δύν πιεπξώλ ζηε-
ξηδόκελνο ζε κία δεμακελή εκπεηξίαο θαη γλώζεο ζηξα-
ηεγηθώλ ζελαξίσλ. Απαηηνύληαη επίζεο ηζρπξέο αλαιπηη-
θέο ηθαλόηεηεο θαη ινγηθή. Μία κειέηε ζην Βέιγην έδεημε 
όηη νη καζεηέο ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ πνπ είραλ 

 ζθαθηζηηθή εθπαίδεπζε ζην πξόγξακκά ηνπο, επέδεημαλ 
θαηά κέζν όξν απμεκέλα επίπεδα γλσζηηθήο αλάπηπμεο 
ζε ζύγθξηζε κε απηνύο πνπ αθνινπζνύζαλ ην παξαδνζη-
αθό αλαιπηηθό πξόγξακκα.  
 Γείθηεο Ννεκνζύλεο (I.Q.): Γεληθόηεξα έρεη απνδεηρζεί 
όηη ην ζθάθη απμάλεη όια ηα επίπεδα ηεο λνεκνζύλεο ησλ 
καζεηώλ. Έλα πείξακα γλσζηό σο «Μαζαίλσ λα ζθέθην-
καη» θαη ην νπνίν δηεμήρζε ζηε Νόηην Ακεξηθή, έδεημε αύ-
μεζε ηνπ I.Q. ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα ζε ιηγόηεξν από έλα 
ρξόλν ζπζηεκαηηθήο ζθαθηζηηθήο εθπαίδεπζεο. Χο απνηέ-
ιεζκα απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο κεξηθέο ρώξεο έρνπλ επίζε-
κα εληάμεη ην ζθάθη ζην εθπαηδεπηηθό ηνπο πξόγξακκα.  
 Κξηηηθή ζθέςε θαη κλήκε: Έλαο επηηπρεκέλνο ζθαθη-
ζηήο δελ αλαιύεη κόλν ηελ θαηάζηαζε κπξνζηά ηνπ αιιά 
αληιεί από πξνεγνύκελεο παξηίδεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο 
γηα λα θαζνξί- ζεη 
ηελ θαιύηεξε ζηξα-
ηεγηθή. Γηάθν- ξεο 
επηζηεκνληθέο κειέ-
ηεο έρνπλ δεί- μεη όηη 
νη ηζρπξνί ζθα-
θηζηέο ρξεζη-
κνπνηνύλ δηα-
θνξεηηθέο ηε-
ρληθέο απν-
κλεκόλεπζεο από 
απηνύο πνπ δελ 
παίδνπλ ζθάθη. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ιακβά-
λεη ρώξα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη κε-
γάιεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ απνζεθεύνληαη θαη αλαθα-
ινύληαη από ηε κλήκε. Απηό ζεκαίλεη όηη έλαο έκπεηξνο 
ζθαθηζηήο ζα είλαη θαιύηεξνο ζηνλ θαζνξηζκό κνηίβσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζθαθηζηηθνύ παηρληδηνύ, ρσξίο λα 
έρεη απαξαίηεηα θαιύηεξε κλήκε γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεπην-
κέξεηεο.  
 Λήςε απνθάζεσλ: Ζ ηθαλόηεηα ιήςεο ζηξαηεγηθώλ 
απνθάζεσλ θάησ από πίεζε, ζεσξείηαη βαζηθή γηα ηελ 
επηηπρία ζην ζθάθη. Όηαλ έλαο παίθηεο πηζηεύεη όηη ράλεη 
ην παηρλίδη ή ην παηρλίδη παίδεηαη θάησ από απζηεξή πίε-
ζε ρξόλνπ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παίξλεη βηαζηηθέο αι-
ιά επηηπρεκέλεο απνθάζεηο. Πνιινί πηζηεύνπλ όηη απηή ε 
ηθαλόηεηα είλαη βαζηθή γηα απνηειεζκαηηθή απόδνζε ζηηο 
εμεηάζεηο θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ελαζρόιεζε κε ην 
ζθάθη βειηηώλεη ηηο επηδόζεηο. Δπηπιένλ, νη έκπεηξνη ζθαθη-
ζηέο επηδεηθλύνπλ απμεκέλε επηδεμηόηεηα ζηε ιήςε δύ-
ζθνισλ απνθάζεσλ.  

πλέρεηα ζην επόκελν ηεύρνο 

Τ.Γ. Δπραξηζηώ ηε Μαηίλα Αγγειάθε γηα ηε βνήζεηα θαη ηνπο   
Μαζηό Υαπίδε, Αιίθε Εεξβέα θαη Μαξία Καξαβά γηα ηηο επη-
ζεκάλζεηο - δηνξζώζεηο.               Θ. Υσκαηίδεο 

      κακιζηικά Νέα 

ην ζύιινγό καο ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θαθηνύ 
γηα παηδηά.  
Καινύκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ 
έρνπλ ή μέξνπλ παηδηά ειηθίαο από 5 εηώλ θαη 
άλσ, λα  ηα ελεκεξώζνπλ γηα ηα καζήκαηα 
πνπ γίλνληαη ζην ζύιινγν. 
Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζόπνπιν 
Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ.  

Παλειιήληα ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 2010  
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    Άλνημε 2010  Δθδξνκή ζηηο ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ  
‘  ΟΛΛΑΝΓΗΑ-ΒΔΛΓΗΟ-ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ ’  

 
αλ λα κελ πέξαζε κηα κέξα από πέξπζη ζαο είδα πάιη 
γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο ζπληαμηδηώηεο κνπ λα καδεπό-
καζηε πξσί – πξσί, Σεηάξηε 12 Μάε γηα ην θαζηεξσκέ-
λν πηα εηήζην ξαληεβνύ καο γηα λα εθδξάκσκε «αλά ηαο 
Δπξώπαο». Πξννξηζκόο καο εθέηνο νη Κάησ Υώξεο. 
Δκπξόο ινηπόλ γηα Πάηξα – Φεξηκπόνπη – Αγθώλα  
(θάζε ρξόλν ηεο δίλνπκε ξαληεβνύ) θαη απ΄εθεί θαηεπ-
ζείαλ ζην Λνπγθάλν πνπ είλαη θηηζκέλν ζηηο όρζεο ηεο 
νκώλπκεο ιίκλεο. Μηα κεζαησληθή πόιε θέληξν ηνπξη-

ζηηθώλ θαη ρεηκεξηλώλ ζπνξ κε πνιιά  λενθιαζηθνύ 
ξπζκνύ κλεκεία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Παλαγία ησλ 
Αγγέισλ θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Αλαρώξεζε γηα  Βαζη-
ιεία, όπνπ δηαλπθηεξεύνπκε. 
Σν επόκελν πξσί, Παξαζθεπή,  θάλνπκε κηα κηθξή πε-
ξηήγεζε ζηελ πόιε, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηηο 2 όρζεο ηνπ 
Ρήλνπ  θαη  ρσξίδεηαη ζε κεγάιε θαη κηθξή Βαζηιεία.  
Πόιε κε πάξθα, θήπνπο ή κλεκεία γνηζηθνύ ξπζκνύ, 
όπσο ε κεηξόπνιηο ην Γεκαξρείν πάλσ ζηνλ πην παιηό 
δξόκν 15

νπ
 θαη 16

νπ
 αηώλα.  ην δξόκν πξνο Λνπμεκ-

βνύξγν πεξλάκε θαη κέλνπκε γηα ιίγν ζηελ πόιε Κνι-
κάξ κε ηα πεξίθεκα ζπίηηα κπαγδαληί θαη ην άγαικα ηεο 
Διεπζεξίαο,  ηηκήο έλεθελ γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πνπ 
θαηάγεηαη απ ην Κνικάξ.  Δπόκελνο ζηαζκόο καο  ην 
ηξαζβνύξγν. 
ηε βόιηα ζην ηξαζβνύξγν δελ κπνξείο λα πηζηέςεηο 
ζηα κάηηα ζνπ.  Μηα πόιε βγαικέλε απ΄ ηα εηθνλνγξα-
θεκέλα παξακύζηα ησλ παηδηθώλ καο ρξόλσλ.  Σα θα-
λάιηα ηνπ πνηακνύ Ηι, παξαπόηακνο ηνπ Ρήλνπ, πνπ ηα 
δηαζρίδνπλ ηα πινηάξηα ηα ιεγόκελα «κπαηώ».  Μλεκεία 
παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο κε ηελ πξνζηαζία ηεο 
UNESCO.  Ζ πην εηδπιιηαθή γεηηνληά ηεο παιηάο πόιεο 
είλαη απηή πνπ αθνύεη ζην όλνκα Μηθξή Γαιιία κε ηνπο 
4 γνηζηθνύο πύξγνπο πνπ ην «θξνπξνύλ» εδώ θαη 8 
αηώλεο.  Σν πάξθν νξαλδεξί, ν θαζεδξηθόο λαόο Notre 
Dam κε ηε ζηήιε ησλ Αγγέισλ θαη ην αζηξνλνκηθό ξν-
ιόη, θαζώο θαη ην παιηόηεξν θηίξην παγδαληί. 
ην ηξαζβνύξγν βξίζθνληαη  θαη ηα θηίξηα ηνπ πκβνπ-
ιίνπ ηεο Δπξώπεο , ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ θαη 
ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ε έδξα 
ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 
Αθήλνληαο γνεηεπκέλνη ην ηξαζβνύξγν θαη κέζσ κα-
γεπηηθήο δηαδξνκήο θζάλνπκε ζην γξαθηθό Γνπθάην ηνπ 
Λνπμεκβνύξγνπ, πάλσ ζηνλ πνηακό Αιδέη.   

Μηα παλέκνξθε πόιε.  Δίδακε ζηελ πιαηεία ην άγαικα 
ηεο Νίθεο, ηνλ θαζεδξηθό λαό (Notre Dam), ην Γεκαξρεί-
ν, ην Γεκνηηθό πάξθν, ην παιάηη ηνπ Γνύθα, ην Κνηλν-
βνύιην πνπ απνηειείηαη από 15 ηζόβηνπο βνπιεπηέο, 
ηνπο νπνίνπο νξίδεη ν Γνύθαο.  Βαδίζακε ηελ νδό ηεο 
Αξραίαο Αζήλαο, είδακε ηελ εθθιεζία ηνπ Αγ. Μηραήι, 
ηελ αξραηόηεξε ηεο πόιεο.  Πεξάζακε ηε Γέθπξα ηεο 
αξιόηαο, Γνύθηζζα θαη γηαγηά ηνπ ζεκεξηλνύ Γνύθα.  
Γηαλπθηεξεύνπκε ζην Λνπμεκβνύξγν θαη ην άββαην 
πξσί θεύγνπκε γηα Βξπμέιιεο αθνύ θάλνπκε ζηάζε 
ζηελ ηζηνξηθή, από ηε κάρε ηνπ Ηνύλε ηνπ 
1815 ,πεξηνρή Βαηεξιώ. Ο Σύκβνο κε ην άγαικα ηνπ 
Λένληα  - 225 ζθαιηά – λα ζπκίδεη ηε κάρε ησλ ζπκκά-
ρσλ ππό ηνλ Γνπέιηλγθηνλ θαη ην άγαικα «λάλνο» ηνπ 
Μ. Ναπνιένληα λα ζπκίδεη ηελ ήηηα ηνπ ζην Βαηεξιώ.  
     Έπεηηα αλαρσξνύκε γηα ηελ «Δπξσπξσηεύνπζα», 
ηηο Βξπμέιιεο, δηεζλέο νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό θέληξν, 
θαζόηη  έδξα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηνο θαη  ζηξαηε-
γείν ηνπ ΝΑΣΟ. Έληνλν θαη ην Διιεληθό ζηνηρείν ζε θά-
ζε γσληά θπξίσο εζηηαηόξηα ή θαθέ.  Βξεζήθακε ζην 
ηζηνξηθό θέληξν ,όπνπ ην γνηζηθό αξρηηεθηνληθό ζηνηρείν 
παξακέλεη αλαιινίσην θαη πξνζδίδεη ζηηο Βξπμέιιεο 
μερσξηζηό ρξώκα.  ηελ grand place, ην ζεκαληηθόηεξν 
γνηζηθό κλεκείν είλαη ην Γεκαξρείν, πνπ θηίζηεθε κεηα-
μύ 14

νπ
 θαη 15

νπ
 αηώλα.  Σν πεξίθεκν θακπαλαξηό ηνπ 

δεζπόδεη ζηελ πόιε θαη ζηελ θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ην 
άγαικα ηνπ Αγ. Μηραήι.  Οη ηνίρνη ηνπ θνζκνύληαη κε 
137 αγάικαηα, ζηελ ίδηα πιαηεία βξίζθνπκε δηάθνξα 
κνλαδηθήο νκνξθηάο θηίξηα ησλ ζπληερληώλ ηεο επνρήο.  
ηελ grand place θαη ην παιάηη ηνπ Βαζηιηά πνπ ρηίζηε-
θε ηνλ 15

ν
 θαη 16

ν
 αηώλα θαη ζήκεξα θηινμελεί ην Μνπ-

ζείν ηεο πόιεο όπνπ εθεί βξίζθνληαη θαη νη 400 θνξε-
ζηέο ηνπ Μάλθελ Πηο.  Ση είλαη ν Μάλθελ Πηο; Σν δηάζεκν 
κηθξό αγαικαηίδην ηεο πόιεο πνπ παξηζηάλεη έλα αγν-
ξάθη λα «θαηνπξά» ζε κηα ιηκλνύια. 
Δίδακε ηελ πιαηεία Sablon κε ηνλ εληππσζηαθό γνηζη-
θνύ ξπζκνύ θαζεδξηθό λαό κε ηνπο 2 πύξγνπο ηνπ Αξ-
ραγγέινπ Μηραήι θαη ηεο Αγίαο Γνλδνύιεο.   

Καη ηέινο ζην 
πάξθν Saken to 
Atomium, εληπ-
πσζηαθήο αξρη-
ηεθηνληθήο θαηα-
ζθεπή, αλαπα-
ξάζηαζε ηεο 
δνκήο ηνπ αηό-
κνπ κεγαισκέλν 
θαηά 
165.000.000 
θνξέο. 
Σελ επνκέλε 
αλαρσξνύκε γηα 
ηηο κεζαησληθέο 
πόιεηο Γάλδε θαη 
Μπξηδ.  ηε 
Γάλδε επηζθε-
πηόκαζηε ην 

λαό ηνπ Saint Pavon κε ηα πνιύ σξαία αγάικαηα, πα-
ξεθθιήζηα, ηνλ θαηαπιεθηηθό μπιόγιππην άκβσλα, ην 
ηεξό ηνπ θαη επίζεο ηνλ ηξίπηπρν πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ 
Βαλ λη’ Αηθ ”ε ζηαύξσζε, ε απνθαζήισζε θαη ε πνξεία 
ηνπ ζείνπ δξάκαηνο” ζε ηνηρνγξαθία θαη ηνλ πξσηόηππν 
πίλαθα ηνπ Ρνύκπελο “ε δηθαηνζύλε ηνπ νινκώληα”. 
Δίδακε ηε ζπλνηθία Αγ. Μηραήι, ηνλ πύξγν ηνπ Μπεξλάξ 
ηνπ δηαβνιηθνύ, όπνπ ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο κνπζείν.   

Πλατεία Απσαίαρ Αθήναρ στο Λοςξεμβούπγο. 

Atomium,πάπκο  Saken στιρ Βπςξέλλερ 
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 Σελ Σεηάξηε θάλακε επίζθεςε ζηα ρσξηά ηεο Οι-
ιαλδίαο Γθνύληα, Φόιεληακ θαη Μάξθελ.  αλ πνιύρξσκν 
πάηζγνπνξθ ε απνβάζξα ηνπ Φνιεληακ κε ηα ρξσκαηηζηά 
μύιηλα ζπίηηα δίπια ζηα ιηθληδόκελα θαηάξηηα ησλ ηζηηνθό-
ξσλ θαη παξαδίπια ζην παγθάθη ν κπξνύηδηλνο ςαξάο ζε 
θπζηθό κέγεζνο πνπ θαληάδνκαη όηη ζα έρεη θσηνγξαθεζεί 
απ΄όιεο ηηο θπιέο ηεο γεο.  Γξαθηθό ςαξνρώξη απ΄ όπνπ 
πεξλνύκε ην πινηάξην γηα λα πάκε  ζ΄έλα άιιν ςαξνλήζη 
ην παλέκνξθν Μαξθελ.  Νεζάθη κε γξαθηθά ζπηηάθηα ζαλ 
ηα θνπθιόζπηηα ησλ παξακπζηώλ θηηζκέλα αλάκεζα ζηα 
θαλάιηα κέζα ζην πξάζηλν θαη ηα ινπινύδηα θαη ηνπο θα-
ηνίθνπο ηνπ ζπλήζσο ληπκέλνπο κε παξαδνζηαθέο θνξε-
ζηέο.  Ζ εθθιεζία ηνπ λεζηνύ δελ είλαη εληππσζηαθή κε 
αγάικαηα, όκσο ζπκίδεη νξζόδνμε εθθιεζία κε ηάκαηα 
θξεκαζκέλα απ’  ην ζόιν, κηθξνγξαθίεο θαξαβηώλ ή κηα 
βάξθα κε παληά.  ηελ επηζηξνθή καο  πεξλνύκε ην δξόκν 
γηα ην Μεγάιν Βόξεην Φξάγκα, έλα ηεξάζηην έξγν ηνπ αξ-
ρηηέθηνλα LELI κεηαμύ ηεο Β. Θάιαζζαο θαη ηνπ Κόιπνπ 
ηνπ Άκζηεξληακ  κήθνπο 31 ρηιηνκέηξσλ.  Απηό ζώδεη ην 
Άκζηεξληακ από ηηο πιεκκύξεο. 
 Σελ επόκελε κέξα αλαρσξνύκε γηα Ρήλν κε πξώηε 
ζηάζε ηελ Κνισλία.  Καζεδξηθόο λαόο εληππσζηαθόο 160 
κέηξα ύςνο, Notre Dam θαη Πέηξνπ θαη Παύινπ.  Δζσηεξη-
θά ν λαόο όρη ηόζν εληππσζηαθόο ,όκσο πεξίθεκν ην πα-
ξεθθιήζη ηεο Παλαγίαο ηεο Βξεθνθξαηνύζαο.  ην δξόκν 
καο πξνο Φξαλθθνύξηε ζηακαηήζακε ζην Κνκπιεηο.  Δθεί 
πνπ ν Ρήλνο  θαη ν Μνδέιαο ελώλνληαη.  ηηο όρζεο ηνπ 
ππάξρνπλ 3 θνκκάηηα από ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ γηα  λα 
ζπκίδνπλ ηελ έλσζε ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Γεξκαλί-
αο, ν λαόο ηνπ Αγίνπ Κάζηνξα θαη ην άγαικα ηνπ Γνπιηέι-
κνπ.  Σαμηδεύνληαο δίπια ζην Ρήλν θαη ηα θάζηξα ηνπ, 
αληηθξίδνληαο ηνπο θεκηζκέλνπο ακπειώλεο από ηνπο ν-
πνίνπο παξάγνληαη ηα νλνκαζηά θξαζηά ηνπ Ρήλνπ, θζά-
ζακε ζηελ Φξαλθθνύξηε. Δδώ ζην Μαλράηαλ ηεο Γεξκαλί-
αο, πόιε κνληέξλα, κε νπξαλνμύζηεο, ρηππάεη ε θαξδηά 
ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο όπνπ θαη  ην ρξεκαηηζηήξην.  
Ζ πόιε έρεη ηζηνξηθό θέληξν, όπεξα θαη ιίγα κλεκεία, ηα 
νπνία όκσο δελ είρακε ηελ ηύρε λα επηζθεθζνύκε, ιόγσ 
εθηέιεζεο δεκόζησλ έξγσλ. 
Καη έηζη θαηεθνξίδνπκε γηα Απζηξία αθνύ θάλνπκε κηα 
κηθξή – κηθξή ζηάζε ζην ΒΑΣΔΝ γηα shopping ζηα Swa-
rovski θαη ην απνγεπκαηάθη θζάλνπκε ζην παλέκνξθν 
Ίλζκπξνπθ, πξσηεύνπζα ηεο επαξρίαο ηνπ Σηξόιν θηηζκέ-

λν ζηηο 2 όρζεο ηνπ πν-
ηακνύ Ηλλ όπνπ 
Ίλζκπξνπθ (δει. γέθπ-
ξα πάλσ ζηνλ Ηλλ).  
Πεξπαηήζακε ζην ηζην-
ξηθό θέληξν κε ηε Υξπζή 
ηέγε (7 ρηιηάδεο ρξπζά 
θεξακηδάθηα).  Δίδακε 
θηίξηα κνλαδηθήο αξρηηε-
θηνληθήο ξνθνθό, πηλαθί-
δεο θεξ-θνξδέ, είδακε 

ηελ αςίδα ηεο Μαξίαο 
Θεξεζίαο, ηελ εθθιεζία πνπ είλαη ζακκέλνο ν Μαμηκηιηα-
λόο, ην κέγαξν Σξαπ (επεξγέηεο) θαη πεξπαηήζακε ηελ 
νδό Μαξίαο Θεξεζίαο (εκπνξηθόο δξόκνο).  Δπίζεο είδακε 
ην δεκνηηθό θήπν, ην ζέαηξν θαη ηα αλάθηνξα Υόθ-
κπνπξγθ.  Γπξίζακε ζην μελνδνρείν θαη κε ζιίςε αξρίδνπ-
κε λα εηνηκάδνπκε ηα κπαγθάδηα καο γηαηί ην επόκελν 
πξσί Good – Bye Δπξώπε.  Καη κεηά από έλα σξαίν ζα-
ιαζζηλό ηαμίδη Αγθώλα – Πάηξα ην όλεηξν ηειεηώλεη. 
 
Φίινη κνπ νλεηξεπηείηε, ζρεδηάζηε, επρεζείηε λα είκαζηε 
όινη θαιά θαη ηνπ ρξόλνπ πάιη.  Καιή αληάκωζε.  

Άλλα  Μειίδνπ. 

 

   Άλνημε 2010  Δθδξνκή ζηηο ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ  
       (ζπλέρεηα) 
 Δπόκελε επίζθεςε ε Μπξηδ – κηα πόιε βγαικέλε 
από κεζαησληθό παξακύζη, γλσζηή θαη σο Βελεηία ηνπ 
Βνξξά.  Αηηία νη πδάηηλνη δξόκνη έλαο ιαβύξηλζνο από 
λεξό πνπ ζρεκαηίδεη ιεσθόξνπο θαη ζνθάθηα θαη νη πα-
κπάιαηεο πξνζόςεηο ηνπ θηηξίνπ θπξίσο γνηζηθνύ ξπζ-
κνύ.  Άςνγα δηαηεξεκέλε πόιε, λα κε βξίζθεηο ζην βιέκ-
κα ζνπ ίρλνο θαθνηερλίαο.  Δθπιεθηηθό ην θηίξην ηεο Γε-
καξρίαο, ν λαόο ηνπ Αγ. Μηραήι θαη ε εθθιεζία ηνπ αίκα-
ηνο.  Δπηζηξνθή ζηηο Βξπμέιιεο θαη Γεπηέξα πξσί αλα-

ρσξνύκε γηα 
ηελ Ακβέξζα, 
ην κεγαιύηεξν 
ιηκάλη ηνπ Βει-
γίνπ θαη 2

ν
 ηεο 

Δπξώπεο πά-
λσ ζε πνηάκη 
ζηνλ ειη.  
Γελέηεηξα ηνπ 
Ρνύκπελο,  
πόιε κε ζεηεία 
ζηελ ηέρλε θαη 
ζηνιηζκέλε κε 
ηε ιάκςε ησλ 

δηακαληηώλ, θέληξν δηεζλνύο επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλε-
ζεο δηακαληηώλ.  Ζ Ακβέξζα είλαη κηα πόιε πινύζηα ζε 
κνπζεία θαη έξγα ηέρλεο.  Δθεί βξίζθνληαη ν Καζεδξηθόο 
λαόο ηεο Notre Dam θαη ζηελ πιαηεία αγνξάο – Grote 
Market –ην εληππσζηαθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ 15

νπ
 αηώ-

λα.  Αθήλνληαο ηελ Ακβέξζα ζπλερίδνπκε γηα Οιιαλδία 
θαη πξώηνο ζηαζκόο ην Ρόηεξληακ ην κεγαιύηεξν ιηκάλη 
ηεο Δπξώπεο θαη 2

ν
 ηνπ θόζκνπ.  Πόιε θηηζκέλε ζηηο 

όρζεο ηνπ Maas ζηε ζπκβνιή κε ηνλ πνηακό Rotre από 
ηνλ νπνίν πήξε ην όλνκά ηεο.  Σν Ρόηεξληακ είλαη εκπν-
ξηθό θαη βηνκεραληθό θέληξν.  Δκείο επηζθεθζήθακε θαη 
αλεβήθακε ζηνλ πύξγν EUROMAST  - 185 κ. – θαη ζαπ-
κάζακε παλνξακηθά ην Ρόηεξληακ.  πλερίδνληαο επόκε-
λνο ζηαζκόο καο ε Υάγε.  Δδώ ζαπκάζακε ηα αλάθηνξα, 
ηε βνπιή, ην δηεζλέο δηθαζηήξην κε ηε θιόγα ηεο εηξήλεο 
έμσ από ηελ θεληξηθή πύιε θαη ηελ πέηξα από Διιάδα.  
Δπηζθεθζήθακε ηελ εζσηεξηθή απιή ηνπ θνηλνβνπιίνπ 
(παιαηά αλάθηνξα). 
 Από ηε Υάγε θεύγνπκε γηα  Άκζηεξληακ ηελ πόιε 
ηνπ πνηακνύ Άκζηει.  Δδώ δελ  ππάξρνπλ κεγάιεο πια-
ηείεο, αςίδεο, ηα εληππσζηαθά κλεκεία θαη ηα κεγαιεπή-
βνια θηίξηα πνπ είδακε ζηηο πξνεγνύκελεο πόιεηο.  
Αλη΄απηώλ 80 ρηιηόκεηξα θαλάιηα δηαηξέρνπλ  90 λεζάθηα 
πνπ ελώλνληαη κε 1.000 γέθπξεο θαη εθαηνληάδεο ζηελά 
ζνθάθηα κε γξαθηθά ζπίηηα θαη ακέηξεηνπο πνδειάηεο.  
Χζηόζν θπξηόηεξα ζεκεία αλαθνξάο είλαη ε εζληθή αθα-
δεκία ηερλώλ ε βαζηιηθή αθαδεκία, ην Παλεπηζηήκην, ηα 
κνπζεία Βαλ Γθνγθ, Ρέκπξαλη, Ρηγθο κε έξγα Φιακαλ-
δώλ δσγξάθσλ, ην θηίξην ηεο θηιαξκνληθήο κε ηε ρξπζή 
Λύξα ζηελ θνξπθή θαη ην κνπζείν θέξηλσλ νκνησκάησλ 
Μαληάκ Σηζζώ.  Λίγν πην θάησ απ ηελ πιαηεία Dam ζην 
ιηκάλη πήξακε ην πινηάξην γηα κηα βόιηα ζηελ πόιε κέζσ 
ησλ θαλαιηώλ.  Ση λα πνύκε, πώο λα πεξηγξάςνπκε ηελ 
νκνξθηά πνπ αληίθξηζαλ ηα κάηηα καο;  Όζνη ηα είδακε αο 
ηα αλαπνιήζνπκε κε λνζηαιγία θη όζνη δελ ηα είδαηε θα-
ληαζηείηε ηα σξαηόηεξα πνπ δελ απέρνπλ από ηελ πξαγ-
καηηθόηεηα. Αθνύ εγθαηαζηαζήθακε ζην ΥΑΡΛΔΜ 15 
ρηιηόκεηξα έμσ από ην Άκζηεξληακ κηα γξαθηθή πόιε, ην 
βξάδπ βγήθακε βόιηα «by night”  ζηελ «θόθθηλε ζπλνηθί-
α» ζην DAM.  Δδώ ππάξρεη ην Μνπζείν ηνπ Έξσηα, νη 
βηηξίλεο. 
 

Οι εκδρομείς ζηην αψίδα ηοσ Saken 

   Στα  κανάλια τος Αμστενταμ 
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ΓΔΝΙΚΑ 
Αλαδεκνζίεπζε από ην πεξηνδηθό «Πξάζηλν Πνληίθη», 1 Απξηιίνπ 2010. 

ΛΗΛΗΠΟΤΣΔΗΔ ΔΤΑΗΘΖΗΔ 
ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ ΣΖΝ ΠΟΛΖ Απνζπάζκαηα παξνπζίαζεο 

από ην Εδδδ…!!, ην ηζηνιόγην νκάδαο καζεηώλ/ηξηώλ ηνπ 41νπ ΓΔΛ 
Αζήλαο γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ.                        Τ. Κωζηνπνύινπ 

1)  ΑΘΧΟ ΚΑΗ ΑΘΟΡΤΒΟ 
Μεηά ην πεξπάηεκα, ην πνδήιαην αληηπξνζσπεύεη ηνλ πην 
αζών θαη ήπην ηξόπν κεηαθίλεζεο. Δίλαη αζόξπβν, δελ ξπ-
παίλεη, δελ θαηαλαιώλεη ρώξν θαη θαύζηκα, είλαη επίζεο θηε-
λό θαη ζπκπαζέο γηαηί ζπλδέεηαη κε ηνλ θαζέλα από ηα πξώ-
ηα ηνπ παηδηθά ρξόληα… Πνδήιαην ρξεζηκνπνηεί όπνηνο ζέ-
ιεη λα είλαη επέιηθηνο, όπσο ν πεδόο, απηόλνκνο ζηηο κεηαθη-
λήζεηο ηνπ, ρσξίο λα δεκηώλεη ην πεξηβάιινλ, όπνηνο επηζπ-
κεί λα έρεη επαθή κε ηελ πόιε θαη λα απνιακβάλεη ηε κεηα-
θίλεζή ηνπ. Μόιηο ην 5% ησλ Διιήλσλ όκσο ρξεζηκνπνηεί 
πνδήιαην. Σν 67% νκνινγεί όηη δελ έρεη πεξάζεη θαλ ε ηδέα 
από ην κπαιό ηνπ. 
2) ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΖ ΠΟΛΖ 
ηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο καο δελ ππάξρνπλ νη απαξαί-
ηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πνδειάηνπ. Οη αλε-
θόξεο είλαη πνιιέο. Οη πνιί-
ηεο δελ αζθνύληαη, απνθεύ-
γνπλ ηε ζσκαηηθή θόπσζε 
θαη ηα πνζνζηά παρπζαξθίαο 
είλαη πςειά. Οη ππνδνκέο 
πνπ απνπζηάδνπλ από ηελ 
Αζήλα είλαη: πνδειαηόδξν-
κνη, πνδειαηνισξίδεο, αζθα-
ιείο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα πνδήιαηα θαη δξόκνη ήπηαο θπ-
θινθνξίαο. Μέρξη ζήκεξα, δίθηπα πνδειάηνπ ζηελ Διιάδα 
έρνπλ απνθηήζεη ε Καξδίηζα, ε Λάξηζα θαη ην Μεζνιόγγη. 
ηελ Καξδίηζα, δηέξρεηαη από ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, θα-
ηά κέζνλ όξν, έλα πνδήιαην θάζε 28 δεπηεξόιεπηα. Ζ θαηα-
ζθεπή ησλ πνδειαηνδξόκσλ εθεί επλνήζεθε από ην επίπε-
δν αλάγιπθν θαη ηνπο θαξδείο δξόκνπο. 
3) Ζ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 
Ζ πξνώζεζε ηεο έληαμεο ηνπ πνδήιαηνπ είλαη έλαο από 
ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ησλ αζθνύκελσλ πνιηηηθώλ 
ζηηο επξσπατθέο πόιεηο θαζώο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπ-
ξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα. Αθόκα θαη 
ζ΄ εθείλεο ηηο επξσπατθέο  πόιεηο από ηηο νπνίεο ην πνδήια-
ην έρεη εμαθαληζηεί, έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα πνιύ 
ζεκαληηθά έξγα γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ. Γξνκνινγνύληαη 
ιύζεηο πνπ θεξδίδνπλ ρώξν γηα ηνλ πεδό, ηνλ πνδειάηε, ην 
πξάζηλν. Καη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ νινθιεξσκέλσλ ζρε-
δίσλ γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα, ε πόιε γίλεηαη δηαθνξεηη-
θή. Αληίζεηα κε ηα άιια κέζα πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνλ δεκό-
ζην ρώξν, ην πνδήιαην ηνλ πξνζηαηεύεη θαη ηνλ αλαδεηθλύεη. 
4) ΣΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ – ΦΑΡΜΑΚΟ 
Σν πνδήιαην ελδπλακώλεη ην κπτθό θαη θαξδηναλαπλεπζηηθό 
καο ζύζηεκα. Βνεζάεη ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 
θαη ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα ζηεθαληαία λόζν. Βειηηώλεη ηελ 
επθακςία, ηελ αληνρή θαη ηε δύλακε, εληζρύεη ην αλνζνπνηε-
ηηθό ζύζηεκα, θαηαπνιεκά ηελ πα-
ρπζαξθία, πξνιακβάλεη θαη κεηώλεη 
ηελ θπηηαξίηηδα, εληζρύεη ηελ ςπρν-
ινγηθή καο θαηάζηαζε θαη απνβάι-
ιεη ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε. Σν 
πνδήιαην, ε πγεία θαη ε θαιή δηάζε-
ζε ζπκβαδίδνπλ. Πξόθεηηαη γηα πνηό-
ηεηεο πνπ, ζηηο ζπλζήθεο πνπ δνύκε, ηείλνπκε λα παξαδε-
ρηνύκε όηη ηηο ράζακε νξηζηηθά. Δγθισβηζκέλνη ζε κηα πξαγ-
καηηθόηεηα πνπ  καο ζέξλεη, πάςακε λα θαληαδόκαζηε 
άιιεο εηθόλεο, αξθνύκαζηε ζηελ επηβίσζε, δελ ζέηνπκε θη-
ιόδνμνπο ζηόρνπο.                             Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο 

Αλαδεκνζίεπζε από ην πεξηνδηθό «Πξάζηλν Πνληίθη», 4 Μαξηίνπ 2010. 

ΛΗΛΗΠΟΤΣΔΗΔ ΔΤΑΗΘΖΗΔ 
ΥΡΖΗΜΔ ΤΜΒΟΤΛΔ Γεθαηξείο καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ 

από ην Βόιν δίλνπλ ζπκβνπιέο. Οη λέεο γεληέο είλαη πνιύ πην 
«πξάζηλεο» απ΄ απηέο πνπ πξνεγήζεθαλ. Τα παηδηά κπνξνύλ επν-
κέλωο λα γίλνπλ ιακπξνί θαζνδεγεηέο καο.         Τ. Κωζηνπνύινπ 

1) ΔΞΤΠΝΔ ΑΓΟΡΔ 
Όηαλ θάλνπκε ςώληα απνθεύγνπκε ηηο πεξηηηέο ζπζθεπαζί-
εο. «Παραίλνπλ» ην ζθνππηδνηελεθέ θαηά 50%. Πξνηηκάκε 

πάληα ηα ζπκππθλσκέλα πξντόληα θαη 
ζεβόκαζηε ηηο νδεγίεο γηα ηε δνζνινγί-
α. Κάζε δεπηεξόιεπην δηαλέκνληαη ζηνλ 
πιαλήηε 570.000 πιαζηηθέο ζαθνύιεο. 
Καιό είλαη λα ςσλίδνπκε πάληα κε θα-
ιάζη, παλέξη ή πάληλε ηζάληα. Έρεη α-
πνδεηρηεί επίζεο όηη πεηάκε ην 1/3 ησλ 
ηξνθώλ πνπ αγνξάδνπκε ζηα ζθνππίδη-
α. Πξνζέρνπκε ινηπόλ ηηο επηινγέο καο 

θαη ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο. Αγνξάδνπκε θξνύηα θαη ιαραληθά 
επνρήο πνπ απαηηνύλ ιηγόηεξε ελέξγεηα. Απνθεύγνπκε ηα 
είδε κηαο ρξήζεο. Γηα λα είλαη θσηεηλά κε ιηγόηεξν ξεύκα ηα 
ζπίηηα καο, πξνηηκάκε ηνπο αλνηρηόρξσκνπο ηνίρνπο πνπ 
δελ είλαη θνξησκέλνη κε κπηριηκπίδηα. 
2) ΒΖΣΔ ΣΑ ΦΧΣΑ 
Γελ αθήλνπκε αλακκέλα θώηα ζε άδεηα δσκάηηα νύηε ηελ 
ηειεόξαζε λα παίδεη ρσξίο ζεαηέο. Πξνηηκάκε ηηο ιάκπεο 
πνπ εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα θαη όρη ηηο απιέο. Όηαλ έρεη δέ-
ζηε, ην λεξό εμαηκίδεηαη. Γηα απηό, ην θαινθαίξη πνηίδνπκε ηα 
θπηά αθνύ έρεη ζθνηεηληάζεη. Μαδεύνπκε όζν κπνξνύκε θαη 
κε όινπο ηνπο ηξόπνπο ην λεξό ηεο βξνρήο. Όηαλ παίξλνπκε 
ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θνξηώλνπκε ηνλ πιαλήηε κε 3 
θνξέο ιηγόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Αλ κπνξνύκε, θάλνπ-
κε ηηο δηαδξνκέο κε ηα πόδηα. Οη κπακπάδεο θαη νη κακάδεο 
λα κελ… ηξέρνπλ. Έρεη απνδεηρηεί όηη κε κία κέζε ηαρύηεηα 
θίλεζεο ην απηνθίλεην θαηαλαιώλεη 40% ιηγόηεξα θαύζηκα. 
3) ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ,  ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 
Σν δνρείν πνπ πεξηέρεη ην κειάλη ησλ εθηππσηώλ αλαθπθιώ-
λεηαη. Μπνξνύκε λα ην επηζηξέθνπκε ζηα θαηαζηήκαηα κε ηα 

αλαιώζηκα ππνινγηζηώλ. Υξεζηκν-
πνηνύκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξν 
ραξηί, αμηνπνηώληαο ηα θνκπηνύηεξ 
(mail, αξρεία θιπ.). Γελ βάδνπκε ηε 
ζέξκαλζε ζην κάμηκνπκ. Έλαο βαζ-
κόο ζεξκνθξαζίαο ιηγόηεξνο κεηώλεη 
θαηά 6% ηνλ ινγαξηαζκό. Γελ δεζηαί-
λνπκε έλα άδεην ζπίηη! Φξνληίδνπκε 
λα είλαη θαιά ζπληεξεκέλεο όιεο νη 

εγθαηαζηάζεηο, γηα λα κελ ππάξρνπλ απώιεηεο. Σν θαινθαί-
ξη, νη ηέληεο, ηα ξνιά θαη νη γιάζηξεο κεηώλνπλ ηελ αλάγθε 
ρξήζεο θιηκαηηζηηθνύ. Σα θαιύκκαηα ησλ ηδακηώλ είλαη πνιύ 
ρξήζηκα γηαηί ην air-condition, όζν θη αλ δνπιέςεη, δελ κπν-
ξεί λα ξίμεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ ηδακηώλ. 
4) ΜΔ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΦΤΖ 
Όηαλ έρνπκε καγεηξέςεη θάηη, εθκεηαιιεπόκαζηε ηηο εζηίεο 
ηεο θνπδίλαο πνπ κέλνπλ δεζηέο γηα 15 ηνπιάρηζηνλ ιεπηά 
κεηά ην ζβήζηκν. Κάλνπκε ληνπο (πνπ απαηηεί θαηαλάισζε 
60 ιίηξσλ λεξνύ) θαη όρη κπάλην (πνπ ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 
200 ιίηξα!). Κάλνπκε αλαθύθισζε. Πάλσ από ην 1/3 ησλ 
ζθνππηδηώλ κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί. Όηαλ έρνπκε 
βξάζεη παηάηεο, πνηίδνπκε κε ην λεξό ηνλ θήπν θαη ηηο γιά-
ζηξεο. Δίλαη θπζηθό δηδαληνθηόλν. Σν ίδην θαη ην λεξό από ηα 
δπκαξηθά. Σνπνζεηώληαο θνκκάηηα ιεκόλη ζηηο κπξκεγθνθσ-
ιηέο μεθνξησλόκαζηε ηα κπξκήγθηα ρσξίο ρεκηθά. Σν λεξό 
από ηα βξαζκέλα απγά έρεη ηρλνζηνηρεία σθέιηκα γηα ηα θπ-
ηά καο. Φπηεύνπκε ηνκαηηέογηαηί δηώρλνπλ ηα θνπλνύπηα. 

         Οικολογικά νέα 
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Δκδρομικά Νέα 
 αββαηνθύξηαθν 17-18  Μαΐνπ   
Αξρ. Οιπκπία - Οξνπέδην Φνιόεο.       
   Με πινύζην πξόγξακκα πξαγκαηνπνηήζεθε ε  δηήκε-
ξε εθδξνκή ζηελ Αξραία Οιπκπία. Σε πξώηε Ζκέξα επηζθε-
θηήθακε ην γλσζηό δάζνο ηεο ηξνθπιηάο-Κνηπρίνπ , όπνπ ε 
ππεύζπλε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ θέληξνπ θ. Σδνβάλε Διηζάβεη, 
καο έθαλε μελάγεζε ζηα ζπνπδαηόηεξα κέξε ηνπ πγξνηόπνπ .  

Ύζηεξα από κηα παλέκνξ-
θε δηαδξνκή ζην δάζνο 
θαηαιήμακε ζηε Καινγξεά 
γηα θαγεηό. 
Σν βξάδπ κείλακε ζηελ 
Αξραία Οιπκπία ,όπνπ 
πξσί-πξσί μελαγεζήθακε 
ζην κνπζείν θαη ζην αξ-
ραίν Θέαηξν ζηάδην.  ηε 
ζπλέρεηα αλεθνξίζακε γηα 
ην νξνπέδην ηεο Φνιόεο, 

βιέπνληαο αξηζηεξά θαη δεμηά καο ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέ-
ζκαηα ηεο θσηηάο ηνπ Καινθαηξηνύ ηνπ 2007 κε ηα πξώηα 
δέλδξα λα βγαίλνπλ δεηιά –δεηιά , γηα λα πεξπαηήζνπκε ζην 
κνλνπάηη ηεο Γξαβάηαο. Με ηε ζπκβνιηθή απηή πξάμε ζεκα-
ηνδόηεζεο ηεο δηαδξνκήο κε 300 πνιύρξσκεο γξαβάηεο,  νη 
ηνπηθνί ζύιινγνη ζέινπλ λα παξνηξύλνπλ   ηνπο αλζξώπνπο 
ησλ πόιεσλ λα έιζνπλ θαη λα πεξπαηήζνπλ ζηε θύζε. Με 
νδεγό ηνλ θ. Παλ. Αρηιιεόπνπιν, έλα από ηνπο εκπλεπζηέο 
ηνπ κνλνπαηηνύ, θάλακε θαη  θαηλνύξγηα ζεκαηνδόηεζε . ην 
ρσξηό Πέξζαηλα ,όπνπ έγηλε θαη ην ζρεηηθό γιέληη ,καο θηινμέ-
λεζαλ θεξλώληαο καο ηζίπνπξν, θξαζί θαη ην θαληαζηηθό ην-
πηθό ηπξί ηνπο. Σνπο επραξηζηνύκε όινπο θαη  επειπηζηνύκε 
λα μαλάξζνπκε. 
 

αββαηνθύξηαθν 5-6  Ηνπλίνπ  2010 ζην Πήιην.  
 άββαην κεζεκέξη  θηάζακε ζην βνπλό ησλ Κεληαύ-
ξσλ  κε πξώην ζηαζκό ηε Μαθξηλίηζα, όπνπ ν Γάζθαινο 

Γηάλλεο Πξνθνπίνπ καο 
μελάγεζε ζηα πιαθό-
ζηξσηα ζνθάθηα, ζαπκά-
ζακε ηα Πειηνξείηηθα ζπί-
ηηα, είδακε ηηο δσγξαθηέο 
ηνπ Θεόθηινπ θαη θαζίζα-
κε ζην κπαιθόλη ηνπ Πε-
ιίνπ γηα έλα ηζίπνπξν 
αηελίδνληαο ην Παγαζεηη-
θό. Αξγά ην απόγεπκα 
θηάζακε ζηα Υάληα Πειί-
νπ. Αθνύ ηαθηνπνηεζήθα-

κε  ζην Ξελνδνρείν θαη ζην Καηαθύγην ηνπ ΠΑΝ Βόινπ μεθηλή-
ζακε γηα κηα όκνξθε δηαδξνκή (Υάλη Μάλζνπ-Αιηθόηξππα-
ζαλαηόξην Καξακάλε). ηελ επηζηξνθή καο έπηαζε βξνρή  θαη  
ιίγν πξηλ λπρηώζεη θηάζακε ζην θαηαθύγην, ζηεγλώζακε ζην 
αλακκέλν ηδάθη ,θάγακε ηα λόζηηκα θαγεηά πνπ εηνίκαζαλ νη 
θίινη καο ηνπ ΠΑΝ Βόινπ θαη μεθνπξαζηήθακε αθνύγνληαο ηε 
βξνρή πνπ έπεθηε θαηά δηαζηήκαηα όιν ην βξάδπ. Σν πξσί 
ηεο  Κπξηαθή νη ηνπξίζηεο έθαλαλ ην γύξν ηνπ Πειίνπ (Υάληα-
Εαγνξά-Σζαγθαξάδα-Μειηέο) θαη νη πεδνπόξνη ηε ζαπκάζηα 
δηαδξνκή (Υηνλνδξνκηθό Αγξηόιεπθεο -Αγ. Λαπξέληηνο, πεξί-
πνπ  5 ώξεο), κέζα ζε νμπέο, θαζηαληέο, κειηέο, θεξαζηέο  θαη 
ηα λεξά λα ηξέρνπλ δίπια καο ζε όιε ηε δηαδξνκή. 
 Φάγακε ζην Βόιν θαη μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο. 

  

  Πέκπηε  25 Μαξηίνπ   Γξαβηά- Πνιύδξνζν.  
 Δζληθή Δπέηεηνο θαη δηαιέμακε λα επηζθεθηνύκε ην η-
ζηνξηθό Υάλη ηεο Γξαβηάο. Οη   πεδνπόξνη ηνπ Φπζηνιάηξε 
πεξπάηεζαλ ηε 5σξε δύζθνιε  δηαδξνκή Αγόξηαλε  Πνιύ-
δξνζν. Μαδί καο πεξπάηεζαλ αξθεηνί θνηηεηέο ηνπ Πνιπηε-
ρλείνπ κε  νκάδα θνηηεηώλ  από Γαιιία θαη Πνισλία πνπ 

ήξζαλ ζηε ρώξα καο κε αληαιιαγέο. 

         Κπξηαθή  2 Μαΐνπ  2010  ζηε  Πάξλεζα.  
 Κπξηαθάηηθε  απόδξαζε  ηνπ Φπζηνιάηξε ζηε Πάξλε-
ζα. Ξεθηλώληαο από ην Μνλ Παξλέο αλεθνξίζακε γηα έλα ηέ-
ηαξην κέζα  ζην θακέλν δάζνο, κε ηνπο καπξηζκέλνπο θνξ-
κνύο ξηγκέλνπο ζην έδαθνο  θαη ηα ιηγνζηά πεύθα ηεο αλαδά-
ζσζεο λα θηλδπλεύνπλ λα μεξαζνύλ από ηελ αλνκβξία. Καθε-
δάθη θαη ιίγε μεθνύξαζε ζην Μπάθη θαη ζπλέρεηα γηα Φια-
κπνύξη,  βξύζε  Κνξνκειηάο, Πέηξα  Βαξπκπόκπεο θαη  θηά-
ζακε ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο( 4 ώξεο). ηε ζπλέρεηα θαγεηό 

ζην Κξπνλέξη θάησ από ηα Πεύθα θαη επηζηξνθή ζηε Νίθαηα. 

  Κπξηαθή  16 Μαΐνπ  2010    Μαίλαιν.  
 40  πεδνπόξνη ηνπ Φπζηνιάηξε πεξπάηεζαλ κηα ζαπ-
κάζηα  δηαδξνκή κέζα ζηα έιαηα, μεθηλώληαο από  Καξδαξά 
αλεθνξίζακε κέρξη ην δηάζειν θαη θαηαιήμακε ζην παλέκνξ-
θν θαη γξαθηθό Ρνεηλό, όπνπ καο πεξίκελε ην δπγνύξη ζηε 
γάζηξα. Έλα επράξηζην κνλνπάηη ( 3 σξώλ), όπνπ όινη είρακε 
λα πνύκε ηα θαιύηεξα ιόγηα. 

    Κπξηαθή  13 Μαξηίνπ  Δπίδαπξν 
 Με επίζθεςε ζην Αξραίν Θέαηξν ηεο Δπηδαύξνπ θαη 
μελάγεζε ,από ηνλ αξραηνιόγν θ. Σδηακπάζε Κσλ., ζηνλ επ-

ξύηεξν ρώξν μεθίλεζε ε εθ-
δξνκή καο . ηε ζπλέρεηα 
επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν 
Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κσηζηνκύ-
ηε ζην Λπγνπξηό. Έθπιεθηνη 
παξαηεξήζακε απνιηζσκέ-
λνπο νξγαληζκνύο από ακ-
κσλίηεο θαη ηξηινβίηεο 500 
εθαηνκκπξίσλ ρξόλσλ θαη 
ζαπκάζακε  ηε πινύζηα ζπι-
ινγή νξπθηώλ, πνιύηηκσλ 
θαη εκηπνιύηηκσλ ιίζσλ 

(ζκαξάγδηα, ξνπκπίληα, νπάιηνπο, ακέ-
ζπζηνπο ) ζε κηα παλέκνξθε  έθζεζε . 
ηε ζπλέρεηα ηε ζθπηάιε πήξε ν θαζε-
γεηήο θ. Παλ. Φύραο θαη καο νδήγεζε 
ζην αξραίν κνλνπάηη ηεο Δπηδαύξνπ θαη 
θηάζακε κέρξη ηε ζάιαζζα. Ο Φπζην-
ιάηξεο ηνλ επραξίζηεζε  ηηκώληαο ηνλ  
κε αλακλεζηηθή πιαθέηα γηα ηελ ζπκβν-
ιή ηνπ ζηελ αλαβίσζε ησλ αξραίσλ Μπθελατθώλ δξόκσλ. Σν 
απόγεπκα  αθνύ επηζθεθηήθακε θαη ην κηθξό ζεαηξάθη  ζηε 
παξαιία ηεο Δπηδαύξνπ πήξακε ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο.    

 Ο Καζεγεηήο Φύραο Π. 

 Θέαηξν Αξραίαο Δπηδαύξνπ 

    Μαθξηλίηζα  ζην Μνλαζηήξη   

23-25 Απξηιίνπ   Σξηήκεξε  Σνπξηζηηθή & 
 θαθηζηηθή εθδξνκή  ζηε Υαιθηδηθή  
   Πξαγκαηνπνηήζεθε  ε 3ήκεξε εθδξνκή ζηε Υαιθηδηθή θαη 
ζην Πόξην Καξξάο. Δπηζθεθηήθακε ηελ   Οπξαλνύπνιε θαη  
κε  ην  θαξαβάθη θάλακε  ηνλ πεξίπινπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο κέρξη 
ηε Γάθλε . Οη πεδνπόξνη έθαλαλ κηα επράξηζηε δηαδξνκή ζην 
Υνινκώληα , ελώ θάπνηνη άιινη πξνηίκεζαλ λα παξαθνινπ-
ζήζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο ζθάθη θαη λα θάλνπλ κηθξνύο 

πεξηπάηνπο θνληά ζην μελνδνρείν Πόξην Καξξάο.   

 Πεξπάηεκα ζην δάζνο ηεο ηξνθπιηάο 

  Εκδρομές ποσ  έγιναν 
 

     Ρεθόξ   εθδξνκώλ ζεκείωζε απηή ηελ Άλνημε  
ν Φπζηνιάηξεο, δηνξγαλώλνληαο 6 κνλνήκεξεο,  
2 δηήκεξεο, κία ηξηήκεξε θαη κηα 12ήκεξε εθδξνκή.  

       Κπξηαθή  20 Ηνπλίνπ  2010  ζηελ  Δύβνηα. 
Ν. ηύξα , Αγην Νηθόιαν  θαη  Εσνδόρνπ Πεγή  

      42 πεδνπόξνη  πξαγκαηνπνίεζαλ ηε  δηάζρηζε ηνπ παλέ-
κνξθνπ θαξαγγηνύ ηνπ Υάξαθα θαη έθηαζαλ κέρξη  ηε θαληα-
ζηηθή  παξαιία ηνπ,. όπνπ έθαλαλ πηθ-ληθ θαη  κπάλην . Οη ηνπ-
ξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηα αμηνζέαηα θαη ζηε ζπλέρεηα όινη καδί  

ζην ρσξηό Ε. Πεγή γηα γεύκα θαη επηζηξνθή ζηε Νίθαηα. 
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       2-3 Οθησβξίνπ  2ήκεξε  
Σνπξηζηηθή  Πεδνπνξηθή  θαη  Οηθνινγηθή:   

Πνιπιίκλην—Μεζζήλε—πγξνβηόηνπνο Γηάινβαο 

(κε αθνξκή ηελ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΖΜΔΡΑ ΠΣΖΝΩΝ). 
 Αλαρ. από Νίθαηα  ζηηο 07.00 (από ΜΔΣΡΟ 
Αηγάιεσ 06.45) γηα Σξίπνιε-Καιακάηα-Υαξαπγή ( πεδνπν-
ξία  3 ώξεο ζην ζαπκαζηό  Πνιπιίκλην.) Οη  ηνπξίζηεο  ζπ-
λερίδνπλ  γηα  Πύιν-Μεζώλε  ( επίζθεςε  θάζηξνπ θαη  γεύ-
κα )- Υαξαπγή (παξαιαβή πεδνπόξσλ) θαη κεηά  Aγ. Απ-
γνπζηίλν - (Μεζζήνηρ) και  διανςκηέπεςζη  ζηο ξενοδοσείο 
« ΗΑ ».  
Κπξηαθή αλαρ. ζηηο 08.00 γηα ην Μαπξνκκάηη ,όπνπ ζα με-
λαγεζνύκε ζην Μνπζείν θαη ζηνλ Αξρ. ρώξν ηεο Μεζζή-
λεο. Αλαρ. ζηηο 10.00  γηα ηνλ πεξίθεκν πγξνβηόηνπν ηεο 
Γηάινβαο θαη  μελάγεζε ζηνλ πξνζηαηεπκέλν ρώξν κε ηε 
κεγάιε  πνηθηιία νξληζνπαλίδαο. ( 2σξε  πεδνπνξία  ΒΓ/Α). 
ΣΗΜΖ:€ 85 (καζ.+ θνηη. € 45). Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ , 
Ξελνδνρείν  κε  εκηδηαηξνθή θαη μελάγεζε.   

Τπεύζπλνο: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ 
 

 Κπξηαθή  17/10  Ζκεξήζηα  ηνπξηζηηθή  θαη  πεδνπνξηθή  
εθδξνκή  ζηελ ΒΡΑΤΡΩΝΑ (Μνπζείν Αξηέκηδνο)- 

  ΚΟΤΒΑΡΑ—ΚΑΚΖ ΘΑΛΑΑ 
Αλαρ. από Νίθαηα 07.30  (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.45)  γηα 
Μεζόγεηα - Βξαπξώλα ( μελάγεζε ζην κνπζείν κε ηα παη-
δηά!) . ηε ζπλέρεηα νη ηνπξίζηεο ζα ζπλερίζνπλ γηα Μνλή 
Κεξαηέαο -Καθή Θάιαζζα (κπάλην, γεύκα) ελώ νη πεδνπό-
ξνη ζα θάλνπλ ηελ δηαδξνκή Κνπβαξάο-Καθή Θάιαζζα (ΒΓ/
Α  4 ώξεο). Αλαρ. ζηηο  17.00  γηα  επηζηξνθή. 
ΣΗΜΖ: € 15 (καζ.+ θνηη. € 8). Πεξηιακβάλεη: πνύικαλ  θαη 
μελάγεζε                                     Τπεύζπλνο ΖΛ. ΚΑΦΧΡΟ 
 

 28 σο 31/10   Σεηξαήκεξε  ηνπξηζηηθή  θαη  πεδνπνξηθή  
εθδξνκή: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ–ΜΔΣΔΩΡΑ-ΜΔΣΟΒΟ-ΒΑΛΗΑ 
ΚΑΛΝΣΑ- ΚΑΣΑΝΗΑ- ΝΔΡΑΪΓΟΥΩΡΗ- ΠΔΡΣΟΤΛΗ- 

  ΛΟΤΣΡΑ  ΜΟΚΟΒΟΤ- ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΖ 
Πέκπηε αλαρ. ζηηο 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.45)   
γηα Λακία-Σξίθαια (γεύκα)-πήιαην Θεόπεηξαο -Μεηέ-
σξα (επίζθεςε Μνλήο Αγ.ηεθάλνπ) - Καλαμπάκα ( δεί-
πλν , δηαλπθηεξεύζεηο ζην  μελνδνρείν  Κ. ΦΑΜΗΖ 3 * ). 
Παξαζθεπή. Αλαρ. 08.30 γηα ην γξαθηθό ρσξηό Μειηέο. 
Δδώ νη πεδνπόξνη ζα πξνσζεζνύλ κε ηνπηθό κεηαθνξηθό  
κέζν ζηε Βάιηα Κάιληα (Αξθνπδόξεκα 4σξε πνξεία,ΒΓ/Α)  
κέζα ζηνλ  Δζληθό  Γξπκό. Οη ππόινηπνη αθνύ επηζθεθζνύλ 
ην θξάγκα Αώνπ θαη θάλνπλ ηνλ γύξν ηεο ιίκλεο ζα θαηα-
ιήμνπλ ζην ηζηνξηθό Μέηζνβν (4 ώξεο γηα μελάγεζε θαη 
γεύκα )- Μειηέο - Καιακπάθα  ( δείπλν, δηαλπθηέξεπζε.). 
άββαην αλαρ. ζηηο 09.00 γηα ηελ καγεπηηθή δηαδξνκή Κα-
ζηαληά—Γέζε - Ππξξά - Νεξατδνρώξη (πεξίπαηνο 3 ρικ.)  
σο ην εξστθό Πεξηνύιη ( 3 ώξεο γηα βόιηεο θαη γεύκα) - 
Διάηε-  Καλαμπάκα. ( δείπνο, διανςκηέπεςζη). 
Κπξηαθή Αλαρ.  09.00 γηα Καξδίηζα-Λνπηξά κνθόβνπ - 
Μαθξαθώκε-(2σξνο πεξίπαηνο κέζα ζην πιαηαλνδάζνο 
θαηά κήθνο ηνπ πεξρεηνύ)-Τπάηε (γεύκα) θαη επηζηξνθή. 
ΣΗΜΖ: € 170 (καζ.+ θνηη. € 120 ).  Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ , 
3 δηαλπθηεξεύζεηο κε  εκηδηαηξνθή , μελάγεζε ζην  Μέηζνβν  
θαη  κεηαθνξά  ζηε  Βάιηα  Κάιληα. 
                                                     Τπεύζπλνο:  Π. ΦΤΣΡΟ 
Εκδρομές Νοεμβρίοσ: 

 Κυριακή 7/11    ΠΑΤΛΙΑΝΗ - ΚΑΣΑΒΟΘΡΔ 
           Τπέπζπλνο:   Γ. ΓΚΟΤΓΚΟΣΑΜΟ 

 Κυριακή 20/11 : ΑΣΡΟ- ΚΑΣΑΝΙΣΑ- ΠΡΑΣΟ 
Τπεύζπλνο: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΩΝ 
 
   3 σο 10  Ηνπιίνπ  8ήκεξεο  δηαθνπέο  

ζηελ  γνεηεπηηθή Πιάθα  ηεο  Νάμνπ. 
Αλαρ. ην άββαην 3/7 ζηηο 07.25 από ηνλ Πεηξαηά  κε 
πινίν ηεο BLUE STAR FERRIES. Πεδνπνξία ζηελ 
όκνξθε δηαδξνκή Κηλίδαξνο-Δγγαξέο ( ΒΓ/Α  4 ώξεο ). 
Δπηζηξνθή  από Νάμν  άββαην  ζηηο 09.30 θαη άθημε 
ζηνλ Πεηξαηά  ζηηο 15.00.            
ΣΗΜΖ: €350 ( Παηδηά  από 4-15  εηώλ  έθπησζε  20%).  
Πεξηιακβάλεη: Γηαλπθηεξεύζεηο κε πξσηλό  ζηα  μελνδν-
ρεία  BLUE  HARMONY θαη ΜΑRE  MONTE. Tα εηζηηήξηα  
ησλ  πινίσλ ΠΔΗΡΑΗΑ- ΝΑΞΟ- ΠΔΗΡΑΗΑ θαη  Νάμνο- 
Ζξάθιεηα- Κνπθνλήζηα - Νάμνο, 2  γύξνπο  ζην λεζί κε 
πνύικαλ θαη μελάγεζε.             Τπεύζπλνο  Π. ΦΤΣΡΟ 
 

 31/7 σο 2/8 Σξηήκεξε  νξεηβαηηθή  εθδξνκή   

ζηνλ  ΟΛΤΜΠΟ 

 Αλαρ. από Νίθαηα 07.00  (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15)  
γηα Ληηόρσξν-Πξηόληα από όπνπ νη πεδνπόξνη ζα κεηα-
βνύλ γηα δηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην Ενιώηαο ( ΒΓ/Α  
4 ώξεο, απαξαίηεηε ρεηκεξηλή εμάξηεζε θαη ππλόζαθνο). 
Σελ Κπξηαθή 1/8 αλαρ. ζηηο 07.00 γηα νξνπέδην ησλ 
Μνπζώλ ( 3 ώξεο ΒΓ/Α) όπνπ ζα γίλεη αλάβαζε 
(πξναηξεηηθά) από ην Λνύθη ζηνλ  Μύηηθα ( 2918κ. 2  
ώξεο  ΒΓ/Β,  απαξαίηεην θξάλνο ). Οη  ππόινηπνη ζπλε-
ρίδνπλ γηα ην θνιηό (2911κ), ή Πξνθ.Ζιία (2801κ), ή 
ζην θαηαθύγην Γ. Απνζηνιίδεο γηα γεύκα, πεξηπάηνπο.  
ηηο 16.00  επηζηξνθή  ζην Ενιώηα  ( δηαλπθηέξεπζε ). 
Σελ  Γεπηέξα 2/8  ζα  θαηέβνπκε  ζηα  Πξηόληα  ,  κπάλην 
θαη θαγεηό ζηε παξαιία  Ληηόρσξνπ   θαη  επηζηξνθή.  
ΣΗΜΖ : € 70.Πεξηιακβάλεη: Πνύικαλ θαη θαηαθύγην.  
                       Τπεύζπλνο: Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ 
 

  3 σο 6 επηέκβξε   4ήκεξε   εθδξνκή   
ζηε  ΛΑΚΩΝΗΑ - ΚΤΘΖΡΑ - ΔΛΑΦΟΝΖΟ 

Αλαρ. από Νίθαηα 07.00  (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 06.45)   
Σνπξηζηηθή:  ΜΤΣΡΑ - ΑΝΑΒΡΤΣΖ- ΠΑΡΣΖ-  ΝΔΑ-
ΠΟΛΖ - ΑΠΟΛΗΘΧΜΔΝΟ  ΓΑΟ – ΠΖΛΑΗΟ  ΚΑΣΑ-
ΝΗΑ-   ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ θαη 2 εκεξήζηεο  εθδξνκέο   
α) ζηα  Κύζεξα  ( Καςάιε –  Μπινπόηακνο - Καηαξξά-
θηεο Νεξόκπινπ )  θαη   β) ζηελ Διαθόλεζν. 
 Πεδνπνξηθή:  α) Mπζηξάο- Αγ.Ησάλλεο- Αλαβξπηή  
(Δ4) 3 ώξεο  ΒΓ/Α  θαη β) Πξνθ.Ζιίαο-Απνιηζσκέλν 
Φνηληθόδαζνο-Κάβν Μαιηά  (5 ώξεο ΒΓ/Α) 
TIMH:€ 180 (Μαζ.+θνηη.€ 100 ) Πεξηιακβάλεη: Γηαλπ-
θηέξεπζε  κε  πξσηλό  ζηα μελνδνρεία LIMIRA MARE
( Νεάπνιε)2 θαη ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ (Κύζεξα) 1 + Πνύικαλ + 
 μελάγεζε ζην Μπζηξά + εηζεηήξηα πινίσλ γηα  Κύζεξα 
                               Τπεύζπλε :ΔΛΔΝΖ  ΜΑΚΡΟΜΑΛΛΖ 

 
 Κπξηαθή  19/9  ηνπξηζηηθή  θαη  πεδνπνξηθή  

  εθδξνκή  ζηελ  παλέκνξθε  Σδηά ( Κέα ).  

Αλαρ. από Νίθαηα 07.00  (από ΜΔΣΡΟ Αηγάιεσ 07.15)  
γηα  Λαύξην. Από εδώ ζα πάξνπκε ην πινίν πνπ ζα καο  
θέξεη ζηελ Κνξεζζία (ην  ιηκάλη  ηεο  Σδηάο).  
Δδώ  νη  ηνπξίζηεο  ζα  έρνπλ  ηελ  επθαηξία  λα  γλσξί-
ζνπλ ηηο  ζπάληεο  νκνξθηέο  ηνπ  λεζηνύ. 
 Οη πεδνπόξνη  ζα  θάλνπλ  ηελ  δηαδξνκή: Ηνπιίδα- Πέ-
ηξηλνο Λέσλ-Φαξάγγη Οηδηάο ( ζε  3  ώξεο  θαη  ΒΓ/Α.) 
Αλαρ. ζηηο  18.00  κε ην πινίν γηα  επηζηξνθή.                                 
TIMH: Πξνζερώο                  Τπεύζπλνο:   Ν. ΒΑΕΟ 

         Δκδρομικά Νέα 
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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 
Email: fysiolatris@yahoo.com 
Ηζηνζειίδα: www.fysiolatris.net 
Δπηηξνπή ζύληαμεο: Καθώξνο Ζιίαο 
Δπηκέιεηα έθδνζεο: Υαπίδεο Μαηζαίνο-Καθώξνο Ζιίαο 

  

 

         

 Σελ επόκελε κέξα ζην Σκήκα Παηδηθήο Εσγξαθηθήο 
ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέ-
ληξνπ Νίθαηαο 20 κηθξνί 
εμεξεπλεηέο κε ηε βνή-
ζεηα γνληώλ θαη θίισλ 
εηδηθώλ ζηε δσγξαθηθή, 
γιππηηθή θαη έθθξαζε 
κέζσ ηέρλεο έθηηαμαλ 2 
θαιιηηερλήκαηα -έλα 
ζπίηη ηνπ δάζνπο θαη έλα 
δέληξν- από ηα πιηθά 
πνύ είραλ καδέςεη θαηά 
ηε πεδνπνξία! 
         Σα έζνδα ηεο εθδξνκήο πξνζθέξζεθαλ ζην Κέληξν 
Φπρηθήο Τγηεηλήο Πεηξαηά πξνο εμαζθάιηζε πξώησλ πιώλ 
γηα θαιιηηερλήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
κε εξέζηζκα ρεηξνηερλίεο δσγξαθηθήο, θνιιάδ θ.η.ι. ( art 
therapy). 
         Αληίζηνηρε εμόξκεζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 2 
Μαΐνπ 2010 ζην Βνηαληθό Κήπν Υατδαξίνπ όπνπ εθεί ζπκ-
κεηείραλ ελήιηθεο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο. 
         Έλα αθόκε ελδηαθέξνλ επεθηεηλόκελν απνηέιεζκα 
ηεο πξσηνβνπιίαο πνύ αλέιαβε ν ζύιινγόο καο είλαη ε 
αληαιιαγή ησλ έξγσλ ηέρλεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ ηεο Νί-
θαηαο θαη ησλ ελειίθσλ ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη ε 
δεκηνπξγία ηζηνξηώλ από θάζε νκάδα κε ηα έξγα ηεο 
άιιεο! 
         Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο θίινπο πνύ ζπκκεηείραλ 
κε κεξάθη ζηε πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εθδήισζεο εθ-
παηδεπηηθνύο, θαιιηηέρλεο, γνλείο, κέιε ηνπ «Φπζηνιάηξε»- 
κηαο θαη κνηξάζηεθαλ καδί καο ηνλ ρξόλν ηνπο, ηηο ηδέεο 
ηνπο, ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο θαη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε 
δπλαηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ νκάδα. Δπίζεο, 
επραξηζηνύκε θαη όζνπο δελ θαηάθεξαλ λα είλαη παξόληεο 
απηή ηε θνξά καδί καο αιιά καο ράξηζαλ ηελ αθνή ηνπο θαη 
ηηο ηδέεο ηνπο! 

  Καιή ζπλέρεηα ζηα ηαμίδηα ηεο δσήο καο 
     Δηξήλε Οξληζνπνύινπ    Άζθεζε Νν 18.  

    Παίδνπλ ηα Λεπθά θαη ληθνύλ.... 

Λύζε άζθεζεο Νν 17 

   Ζ ιύζε ηνπ ζθαθηζηηθνύ  
   πξνβιήκαηνο    ηνπ  πξν- 
   εγνύκελνπ   ηεύρνπο 
   είλαη   ε εμήο:  

    1. Βζ7+!!, ΡρΒ 
    2. Πδρδ7+, Ρε8 
    3. Πε7, Ρζ8 
    4. Πζ7, Ρε8 
    5. Πβε7+# 
   θαη ηα ιεπθά ληθνύλ. 

 
        

        140 πεδνπόξνη ηνπ «Φπζηνιάηξε» κε ηξία πνύικαλ, 
ην άββαην, 8 Μαΐνπ 
2010, μερύζεθαλ 
ζην ζετθό θαξάγγη 
ηεο Αγάιεο ζηελ 
θεληξηθή Δύβνηα. 
Από ηνπο ζπκκεηέ-
ρνληεο νη 70 ήηαλ 
παηδηά ειηθίαο Γεκν-
ηηθνύ ρνιείνπ θαη 
Α΄ Γπκλαζίνπ.  
Μεηά από πεξίπαην 
45 ιεπηώλ όπνπ νη 
κηθξνί καο θίινη εί-

ραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπιιέμνπλ δαζνζεζαπξνύο 
(θνπθνπλάξηα, θιαδηά, θύιια) πνπ ηνπο έθαλαλ εληύπσ-
ζε, ζηαζκεύζακε ζηελ Κξπνπεγή γηα μεθνύξαζε, πηθ-ληθ, 
εμεξεύλεζε ηεο θύζεο θαη ειεύζεξν παηρλίδη ηξηγύξσ θαη 
κέζα ζην πνηάκη. 
        ηα πιαίζηα 
απηήο ηεο εθδήισ-
ζεο πξνζθέξακε 
ηελ επθαηξία ζηα 
παηδηά ηεο πόιεο λα 
έξζνπλ ζε επαθή κε 
ηε θύζε θαη λα μεθα-
ληώζνπλ εμεξεπλώ-
ληαο, αλαθαιύπην-
ληαο, παίδνληαο! Δ-
πίζεο, ηα «κεγάια 
παηδηά» είραλ ηε δπ-
λαηόηεηα λα πεξπαηήζνπλ δύν ώξεο αθόκε -σο ηελ πεγή 
Κξάηηα- θαη λα απνιαύζνπλ ην κεγαιείν ηεο θύζεο θαη ηηο 
ελαιιαγέο ηνπ ηνπίνπ. 
        Μαγηθό επίζεο είλαη ην γεγνλόο όηη μαλαζπλαληεζή-
θαλ άλζξσπνη πνπ γλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο κα πνπ εί-
ραλ λα βξεζνύλ θαη λα κηιήζνπλ γηα πνιιά  ρξόληα ! 

       Πηθ-ληθ ζην θαξάγγη ηεο Αγάιεο 

   Γαζνπεξπαηήκαηα ζηελ Αγάιε 
       Καιιηηερλήκαηα ησλ παηδηώλ 


