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ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ  ΚΑΚΗ  Α΄ ΔΘΝΗΚΖ  2010 
ηελ 4ε ζέζε ν Φπζηνιάηξεο 

 
Μεβάθδ επζηοπία ζδιείςζε δ ζηαηζζηζηή ιαξ μιάδα,  
ιε ηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 4δξ εέζδξ,  ζημ Πνςηάεθδια 
ηδξ Α΄ Δεκζηήξ, πμο δζελήπεδ από 5 ιέπνζ 11 Ημοθίμο 
ζημ Οθοιπζαηό Γοικαζηήνζμ Πενζζηενίμο.  
ημοξ αβώκεξ ζοιιεηείπακ 22 μιάδεξ. Πνςηαεθήηνζα 
ακαδείπεδηε δ μιάδα ηδξ Π.. Πενζζηενίμο ιε 14α., δ 
μπμία απέδεζλε ηδκ ακςηενόηδηά ηδξ ηαζ ιόκμ ζημκ 
έηημ βύνμ ηζκδύκεοζε κα πάζεζ ααειό από  ηδκ μιάδα 
ιαξ, ιεηά από έκα δναιαηζηό παζπκίδζ. ηδ δεύηενδ 
ηαζ ηνίηδ εέζδ ηαηεηάβδζακ μζ δοό Υακζώηζηεξ μιάδεξ, 
 μ  Α.Ο. ―Κύδςκ‖ Υακίςκ ηαζ δ .Α. Υακίςκ  ιε 11α. 

 
Ζ μιάδα ιαξ ζηδκ δεύηενδ ζοιιεημπή  ηδξ ζηδκ Α΄ 
Δεκζηή ηαηδβμνία ζοβηέκηνςζε 9α. ηαζ ηαηέηηδζε 
ηδκ 4δ εέζδ!! 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ μιάδαξ ιαξ ακαθοηζηά: 
Φπζηνιάηξεο   -   Πακζώκζμξ Γ...      9—3 
Α.Ο. ―Κύδςκ‖ Υακίςκ - Φπζηνιάηξεο      9—3 
Λ.Π. Φθώνζκαξ  -  Φπζηνιάηξεο        5—7 
Φπζηνιάηξεο  -  Ο.. Σνζακδνίαξ       6—6 
Α Δ Κ    -    Φπζηνιάηξεο              5,5—6,5 
Φπζηνιάηξεο  -  Π.. Πενζζηενίμο      5—7  
Φπζηνιάηξεο  -  Δ.Δ.. Κμνοδαθθμύ      7—5 
 

 ( σσνέτεια στη σελ. 2 )  

 

18ν  Γηεζλέο ηνπξλνπά ζθάθη Νίθαηαο   
      «Σηκή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε»  

Νζηδηήξ μ Οοηνακόξ GM  Zherebukh Yaroslav  
 

Με 342 ζοιιεημπέξ από 20-27 Αοβμύζημο δζελήπεδ ιε 
επζηοπία ημ 18μ ΓζεεκέξΣμονκμοά ηάηζ "Σζιή ζηδκ 

Δεκζηή Ακηί-
ζηαζδ", πμο εί-
καζ αθζενςιέκμ 
ζημ ιπθόημ ηδξ 
Κμηηζκζάξ ηδξ 
17δξ Αοβμύζημο 
1944. Σμ ημον-
κμοά δζμνβακώ-
εδηε ιε ζοκ-
ενβαζία ημο 
Γήιμο Νίηαζαξ, 
ημο ΟΦΟΝ, ημο 
Φοζζμθάηνδ ηαζ 

ηδξ ΔΟ. Οζ αβώκεξ έβζκακ βζα πνώηδ θμνά ζε δύμ 
μιίθμοξ. ημ 1μ Όιζθμ (ΔΛΟ > 1800 ) είπαιε 122  ηαζ  
ζημ 2μ Όιζθμ ( ΔΛΟ < 1800 ) 220 ζοιιεημπέξ. Πνζκ ηδκ 
έκανλδ ηςκ αβώκςκ, ημοξ ζηαηζζηέξ παζνέηδζακ μ Γή-
ιανπμξ η. η. Μπεκεηάημξ, δ βεκζηή βναιιαηέαξ ημο 
ΟΦΟΝ ηα. Δ. Κμηζαθίδμο ηαζ μ πνόεδνμξ ημο ζοθθό-
βμο ιαξ η. Λοια. 
Αββεθάηδξ.  
οιιεηείπακ ζηα-
ηζζηέξ από 7 πώ-
νεξ, ιεηαλύ ηςκ 
μπμίςκ 1 GM,  4 
IM,  3 FM  ηαζ  2 
WIM. Σδ πνώηδ 
εέζδ ζηδ βεκζηή 
ηαηάηαλδ ηαηέ-
θααε αήηηδημξ μ 
Οοηνακόξ GM  
Zherebukh Yaroslav ιε ημ απόθοημ ζημν 9/9 ηαζ ζηδ 
δεύηενδ εέζδ ζζμαάειζζακ, ιε 7 ααειμύξ, ηέζζενεζξ  
Έθθδκεξ ζηαηζζηέξ  ιε ημκ Γαγή Δοζηάεζμ ηαζ ημκ ζηα-
ηζζηή ημο Φοζζμθάηνδ Γημύια Γζώνβμ κα παίνκμοκ ηδ 
δεύηενδ ηαζ ηνίηδ εέζδ ακηίζημζπα οπενηενώκηαξ ηςκ 
οπμθμίπςκ ζηα ηνζηήνζα. 
 

( σσνέτεια στη σελ. 2 )  

ΜΔΓΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ 
Ζ ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΣΖ 4εο ΘΔΖ ΣΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΣΖ Α΄ ΔΘΝΗΚΖ   
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ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ 
 

ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ  ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ  ΑΘΛΖΣΗΚΟ  ΟΜΗΛΟ  
                       ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ  ΝΗΚΑΗΑ 

Γιανέμεηαι δωπεάν 

Φπζηνιάηξεο  -  Δ.Δ.. Κμνοδαθθμύ   7—5 

Οζ Γοκαίηεξ κζηήηνζεξ ημο ημονκμοά . 

Οζ κζηδηέξ ημο ημονκμοά ιε ημ Γήιανπμ Νίηαζαξ  
η. ηέθζμ Μπεκεηάημ  . 
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 ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ Α΄ ΔΘΝΗΚΖ 
2010 
ηελ 4ε ζέζε ν Φπζηνιάηξεο 

(ζοκέπεζα από ηδ ζεθ. 1)   
Έπαζλακ μζ 14 ζηαηζζηέξ ιαξ  ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ακά 
ζηαηζένα ήηακ ηα ελήξ (ααειμί/αβώκεξ.):  
1η σκακιέρα: Kempinski  ( 3,5/7 ) 
2η σκακιέρα: Γεςνβζάδδξ Γζάκκδξ ( 3/7 ) 
3η σκακιέρα: Γημύιαξ Γζώνβμξ ( 2,5/7 ) 
4η σκακιέρα: ζβάθαξ Φναβηίζημξ  ( 2/7 ) 
5η σκακιέρα:  Υςιαηίδδξ Π. 1/3, Καθώνμξ Α. 0,5/3,  
                      Ονκζεόπμοθμξ Ν. 0/1.  

6η σκακιέρα (βοκαζηεία):Φαημύνμο Δ. (2/7). 
7η σκακιέρα (κεάκζδα-18):  Θέιεθδ Γ. (3,5/6),  
                                           Wim Brunello M. (1/1) .     
8η σκακιέρα (ημναζίδα–16): Wim Brunello M. (5/6), 
                                             Φνάβημο Μ. ( 1/1 ) .    
9η σκακιέρα (εθδαζηή-18): Καθώνμξ Ά. ( 3/3 ),   
                                          Υςιαηίδδξ Π. 2,5/4.  
10η σκακιέρα (πνμεθδαζηή-16): Φνάβημξ Β. ( 4/7 ). 
11η σκακιέρα (παζδζηή–14): Μζπεθάημξ Π.  ( 6/7 ). 
12η σκακιέρα (πνμπαζδζηή–12):ΠαπαδόπμοθμξΑ. 3/7.  
Oζ παίηηεξ ιαξ Μζπεθάημξ Π. ηαζ δ WIM Brunello M. ηεν-
ιάηζζακ αήηηδημζ ζε 7 αβώκεξ. Αλίγμοκ ζοβπανδηήνζα ζε 
όθμοξ ημοξ παίηηεξ βζα ηδ ιεβάθδ αοηή επζηοπία ηδξ μ-
ιάδαξ ιαξ 
ηαεώξ ηαζ 
ζημκ πνμ-
πμκδηή ηαζ 
ανπδβό ηδξ 
μιάδα ιαξ 
η. Ονκζεό-
πμοθμ Νίημ. 
Αηόια αλίγεζ 
κα ζδιεζς-
εεί όηζ ηαεδ-
ιενζκά ζημ 
πώνμ  ηςκ 
αβώκςκ ανίζημκηακ ηαζ μζ οπόθμζπμζ ζηαηζζηέξ ιαξ 
πμο δεκ έπαζγακ. Με ηδκ αβςκία βζα ηδκ έηααζδ ημο 
αβώκα παναημθμοεμύζακ ηζξ πανηίδεξ ηαζ εκεάννοκακ 
αοημύξ πμο ηοπόκ έπακακ ηαζ παίνμκηακ βζα ηα εεηζηά 
απμηεθέζιαηα. Μεηά ηδ ηεθεηή θήλδξ ημο Πνςηαεθήια-
ημξ όθμζ ιαγί ηαηεοεοκεήηαιε ζε βκςζηή ηααένκα βζα 
κα βζμνηάζμοιε ηδκ επζηοπία ιαξ. Σα παιόβεθα ηαζ δ 
εοεοιία πενίζζεοακ από ημ ηαεέκα. Όθμζ  είπακ κα 
πμοκ έκα ηαθό θόβμ  βζα ημοξ ζοκαεθδηέξ ημοξ. 
Δοπόιαζηε ηδκ επόιεκδ πνμκζά ιε ηδκ ηαηάθθδθδ πνμε-
ημζιαζία ηςκ ζηαηζζηώκ ιαξ, αθθά ηαζ ηδκ ειπεζνία πμο 
έπμοκ απμηηήζεζ, κα έπμοιε αηόια ηαθύηενα απμηεθέ-
ζιαηα. Καζ ημο πνόκμο κα ημ βζμνηάζμοιε. Πάκηα ηέημζα. 

Τα ταμόγελα μεηά ηοσς αγώνες 

 
 30ν Σνπξλνπά RAPID, αθηεξωκέλν ζηε κλήκε 
ηωλ πεζόληωλ ζην ΜΠΛΟΚΟ ηεο Κνθθηληάο ην 
1944    
Tμ ημονκμοά δζελήπεδ ζηζξ 18 Αοβμύζημο 2010 ζημ πώνμ 
ηδξ Μάκηναξ ηδξ Κμηηζκζάξ , όπμο ζηζξ 17 Αοβμύζημο ημο 
1944 μζ Γενιακμί ηαηαηηδηέξ εηηέθεζακ Έθθδκεξ παηνζώ-
ηεξ. 
 οιιεηείπακ 106 ζηαηζζηέξ/ζηνζεξ ζε rabid 7 βύνςκ ηαζ 
πνόκμ βζα  ηάεε παίηηδ ζηδκ πανηίδα 15 θεπηά.  
     Νζηδηέξ ζηδ Γεκζηή ηαηάηαλδ: 
              1. Γημύιαξ Γεώνβζμξ    7α.  
              2. βμονόξ Απόζημθμξ 6α.  
              3. Γμύκδξ Αθέλακδνμξ  6α. 
               ηδκ μιαδζηή ααειμθμβία  πνώηδ δ μιάδα ημο  
  Φοζζμθάηνδ,  δεύηενδ ημο Πεζνασημύ  ηαζ  ηνίηδ  δ μιάδα  

  ημο Πακεθθήκζμο. 

 

 18ν  Γηεζλέο ηνπξλνπά ζθάθη Νίθαηαο   
 «Σηκή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε»  

(σσνέτεια από τη σελ.1) 
Νζηδηέξ ηαηά ηαηδβμνία ζημοξ Οιίθμοξ ακαδείπεδηακ: 
Α΄ Οκηινο.  Γεκ. Καηάηαλδ:  
 1μξ GM Zherebukh Yaroslav  9α.,    
 2μξ FM Γαγήξ Δοζηάεζμξ        7α.,  
 3μξ Γημύιαξ Γεώνβζμξ            7α. 
-Γσναίκες: 1δ Yordanova   Svetla,  2δ  Khurtsilava  Inga,  
                 3δ  Μακςθανάηδ  Μανία-Ταόκδ 
-1μξ Έθθδκαξ:  FM  Γαγήξ Δοζηάεζμξ 
-1μξ Νζηαζώηδξ: Γημύιαξ Γεώνβζμξ 
-Βεηεράνων (γεν.<1960):Atanasov R., Γνδβμνζάδδξ Αθ., 
                                       Ονκζεόπμοθμξ N.  
-Νέων(-20): ζζιάκδξ Α., Υνζζημδμύθμο Π., 
                   Αζαεζηόπμοθμξ Υ 
-Νεανίδων(-20):πύνμο Μ., Naydenova Y., Κμηηόζδ Γ.  
-Παίδων(-16): Μζπεθάημξ Π., Εέππμξ Π., Φνάβημξ Β.  
-Κοραζίδων(-16):Σενγζδάηδ Α.,Ακδνώκδ Κ.,Βάηηαθδ Γ. 
-Παμπαίδων(-12): Κμύνημοθμξ η., Παπαδόπμοθμξ  Γ. 
Β΄ Οκηινο.  Γεκ. Καηάηαλδ:  
       1μξ Αιπαηγήξ Ακηώκζμξ 8α, 2μξ Αεακαζόπμοθμξ  
       ηαύνμξ  7,5α ηαζ  3μξ Νμύηζμξ ηαιμύθδξ 7,5α. 
-Γσναίκες: 1δ Αζαεζημπμύθμο Δοδμηία,  2δ  Φίθδ Ακα- 
                  ζηαζία  ηαζ 3δ  Θέιεθδ Γήιδηνα 
-Παίδων(-16):  Πμοθόπμοθμξ Η., Ρμσκόξ Ζ., Ράβζμξ Κ. 
-Κοραζίδων(-16):Σζμοιπά Μ., Φνάβημο Μ., Γμύκδ Α. 
-Παμπαίδων(-12): Γναημοθάημξ Γ., Παπαηςκζηακηίκμο  
    Γ.,   Καθόθςκμξ Π.. 
-Παγκοραζίδων(-12): Ζθζμπμύθμο Δ., Σζμοιπά Α., 
                                  Γμύκδ Μαν  
-Μίνι(-8 αβόνζα): Γηίηαξ Η., Παπαηςκζηακηίκμο  Γ., 
                          Σζζαβμύθδξ Δ. 
-Μίνι(-8 ημνίηζζα): Πναιαηεοηάηδ Ακαζη., Κμοηά Ακη. 

 
Σδκ ηεθεηή θήλδξ ηίιδζακ ιε ηδκ πανμοζία ημοξ μ Γήιαν-
πμξ Νίηαζαξ η. Μπεκεηάημξ η., μ Γδιμηζηόξ οιαμοθμξ 
ηαζ πνόεδνμξ ηδξ Δπζηνμπήξ Δζνήκδξ Κμηηζκζάξ η. Μπεκε-
ηάημξ Μ., μ πνόεδνμξ ηδξ Δ...Ν.Α. η. Γημνίηζαξ, ηα ιέθδ 
ημο Γ.. ηδξ Δ...Ν.Α. η.η. Πνεαεκζόξ ηαζ Παπαδδιδηνί-
μο, πμθθμί εηπνόζςπμζ ζοθθόβςκ, ηαεώξ ηαζ πθήεμξ 
ζηαηζζηώκ ηαζ βμκέςκ. 
Δοπανζζημύιε ηδ Γδιμηζηή ανπή, ηδκ Δ..Ο. ηαεώξ ηαζ 
όθμοξ όζμζ ζοκέααθακ ζηδκ  επζηοπία ηδξ δζμνβάκςζδξ.  

Σκακιζηικά Νέα 

 by  Karpidis 

Φσζιολάηρης — Ο.Σ. Τριανδρίας  6—6 
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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 
άλω, λα  ηα ελεκεξώζνπλ γηα ηα καζήκαηα 
πνπ γίλνληαη ζην ζύιινγν. 
Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζόπνπιν 
Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ.  
Σειέθωλν 210-4930470 

Σκακιζηικά Νέα 
 

 Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά Πξωηαζιήκαηα  
2010 ( 8,10,12,14 θαη 16 εηώλ). 

 
Σηην 1η θέζη η ζκακίζηπιά μαρ Κολςβά Ιω. (Κ-08) και  
ζηη 2η θέζη ο Μισελάκορ Παναγιώηηρ (Α-14).  
Ακόμα ζηην εξάδα : 5η θέζη η Γπαθάκος Σωη. (Κ-10) , 
5η θέζη ο Φπάγκορ Βαζ. (Α-16), και  
6η Θέζη η Ππαμαηεςηάκη Λοςκία (Κ-10).  

 

Σα Πακεθθήκζα αημιζηά κεακζηά πνςηαεθήιαηα, 
έβζκακ  ζηδκ Καθθζεέα 
Υαθηζδζηήξ από 25 
Ημοκίμο  ιέπνζ 2 Ημο-
θίμο. Πνςηαεθήηνζα 
ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ 
ζηέθεδηε δ ζηα-
ηίζηνζά ιαξ Κμθοαά 
Ηςάκκα (Κ–08). δια-
κηζηέξ επζηοπίεξ ζηδκ 
ελάδα ήηακ δ 2δ εέζδ 
ημο Μζπεθάημο Π. (Α-

14), δ 5δ εέζδ  ηδξ 
Γναθάημο ςη. (Κ-
10)  ηαζ ημο Φνά-
βημο Βαζ. (Α-16) ηαζ 
δ 6δ εέζδ ηδξ 
Πναιαηεοηάηδ Λμοη. 
(Κ-10). ημοξ αβώκεξ 
ζοιιεηείπακ 402 
ζηαηζζηέξ /ζην ζ εξ .   
Ακά ηαηδβμνία, μζ 
παναηάης ζηαηζζηέξ 
ηαζ ζηαηίζηνζέξ  ιαξ έθενακ ηα ελήξ απμηεθέζιαηα:  

-Κ8:   Κμθοαά Η. 1δ 6α.,  
Πναιαηεοηάηδ Α. 11δ  
3α. 
-Κ10: Γναθάημο . 5δ 
6α.,   Πναιαηεοηάηδ 
Λμοη.  6δ  5α,  Λειμκή 
Μαν.-Η. 13δ 4,5α. 
-Κ12: Πναιαηεοηάηδ  
Αζπ. 14δ 4,5α. 
-Κ14: Φνάβημο Μαν.     
7δ   4α. 

-Α8:    Σζζαβμύθδξ Δοαβ.  11μξ  5α. 
-Α10:  Κμθοαάξ Αν.   38

μξ  
 3α.  

-Α12:  Παπαδόπμοθμξ Αζη. 18
μξ    

5,5α.   
-Α14:   Μζπεθάημξ 
   Πακ. 2μξ 6,5α., 
   Ξακεόπμοθμξ 
   Βαζ.  24μξ 5α., 
   Παπαδόπμοθμξ 
   Γεών.  35μξ  4,5α., 
   Μανμύδαξ Πακ. 
    42μξ 4α, 
   Λειμκήξ Κον. 
    49μξ 3,5α.   
-Α16:  Φνάβημξ 
   Βαζ.  5μξ  5α.  
   οβπανδηήνζα ζε όθμοξ ημοξ ζηαηζζηέξ ιαξ.  

 

 Πξνζερείο  ζθαθηζηηθέο  δηνξγαλώζεηο 
 

1) 12/09/10 Έκανλδ Γζαζοθθμβζηώκ Νεακζηώκ  πνςηα-
εθδιάηςκ Αηηζηήξ , παίδωλ(-16), πακπαίδωλ(-12) ιε 
Δθαεηζηό ζύζηδια  5  βύνςκ . Μεηά ημ 5μ βύνμ εα αημ-
θμοεήζεζ ηεθζηή  θάζδ ζηζξ 15 -16/10/2010 ιε ηζξ 8 
πνώηεξ μιάδεξ.  
 

2) 17/09/10 Έκανλδ Γζαζοθθμβζηώκ Νεακζηώκ  πνςηα-
εθδιάηςκ Αηηζηήξ 2010, Junior’s (-08).  
 

3) 19-29/09/10 Παλεπξωπαϊθά κεακζηά πνςηαεθήιαηα 
(-18,-16, -14, -12, -10, -8 εηών), ζηο Μπαηούμι ηης Γε-
ςνβίαξ. 
 

4) 17/10/10  Έκανλδ  Γζαζοθθμβζημύ Κοπέθθμο  «Π. 
ΜΠΗΚΟ». Δθαεηζηό  ζύζηδια  7  βύνςκ. 
οκεπίγεηαζ ζηζξ 24/10, 31/10, 21/11, 28/11, 05/12 ηαζ 
12/12.  Μεηέπμοιε  ιε ηνεζξ 8ιεθείξ  μιάδεξ. 
  

5) 19-31/10  Παγθόζκηα κεακζηά πνςηαεθήιαηα  
(-18,-16, -14, -12, -10, -8 εηών ), ζηην Ελλάδα και ζηη 
Υαθηζδζηή. Από ημ ζύθθμβό ιαξ ζοιιεηέπμοκ: 
Α-18: Καθώνμξ Αθηδξ,  Υςιαηίδδξ Πακαβζώηδξ 
Α-8: Κμθοαάξ Άνδξ 
Κ-12  Πναιαηεοηάηδ Αζπαζία 
Κ-10  Πναιαηεοηάηδ Λμοηία 
Κ - 8  Κμθοαά  Ηςάκκα 
 

6)Αημιζηό  πνςηάεθδια  RAPID  Αηηζηήξ (Θμδςνήξ 
Παπαεεμδώνμο). Γεκ έπεζ μνζζεεί διενμιδκία. 
 

7) Νεαληθά Πξωηαζιήκαηα Αηηηθήο 2011 
        (-20,-18,-16, -14, -12, -10, -8 εηών ).  
Θα βίκμοκ από 22-30/12/2010. Γεκ έπεζ μνζζεεί ιέπνζ 
ηώνα  μ ηόπμξ δζελαβςβήξ ημοξ. 
 

8) Παλειιήληα Νεαληθά Πξωηαζιήκαηα 2011 
   Νέςκ Ακδνώκ-Γοκαζηώκ (-20), Δθήαςκ-Νεακίδςκ(-
18). Θα βίκμοκ από 03-09/01/2011. Γεκ έπεζ μνζζεεί ιέ-
πνζ ηώνα  μ ηόπμξ δζελαβςβήξ ημοξ. 

 

 Οκαδηθό Πξωηάζιεκα Γπλαηθώλ Αηηηθήο 2010 
 
Ξεηίκδζε ζηζξ 12/9/2010 ημ δζαζοθθμβζηό  πνςηάεθδια  
βοκαζηώκ  Αηηζηήξ, ζημ μπμίμ  ιεηέπμοιε  ιε ιία  3ιεθή 
μιάδα. 
Απμηεθέζιαηα ζημοξ ηνείξ πνώημοξ βύνμοξ:  
Γ  Αζπνμπύνβμο  -  Φοζζμθάηνδξ              2,5  –  0,5   
Φοζζμθάηνδξ  - Έκςζδ πάνηδξ Μ. Αζίαξ       2  –  1   
 ΜΑΟ  Καζζανζακήξ —  Φοζζμθάηνδξ         1,5  –  1,5   

Οζ αβώκεξ ζοκεπίγμκηαζ ζηζξ 03/10 ηαζ 10/10. 

Οι νικηηές ζηην καηηγορία Α –14 

Οι νικήηριες ζηην καηηγορία Κ –08 

Οι νικήηές ζηην καηηγορία Κ –10 

Οι νικηηές ζηην καηηγορία Α –16 
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ΥΟΛΗΚΟ ΚΑΚΗ 
Μεηάθναζδ από ηδκ ζζημζεθίδα ηδξ ηςηζέγζηδξ ηαηζζηζηήξ 
Οιμζπμκδίαξ (ηιήια πμθζημύ ηαηζμύ). 

Τη μετάυραση έκανε η Ματίνα Αγγελάκη .              
Δπζιέθεζα: Θ. Υςιαηίδδξ 

θάθη θαη Δθπαίδεπζε (Περίληυη προηγούμενοσ) 
Από ιεθέηεξ έπεζ απμδεζπεεί όηζ ημ ζηάηζ αολάκεζ: 
  ηδκ Ηηακόηδηα Ακηίθδρδξ ημο Υώνμο 
  ηζξ Ανζειδηζηέξ Ηηακόηδηεξ 
  ηδ Λεηηζηή  Δπάνηεζα 
  ηδ Μαεδζζαηή Ηηακόηδηα 
  ηζξ Γελζόηδηεξ Λύζδξ Πνμαθδιάηςκ 
  ηδκ Ηηακόηδηα Ακάβκςζδξ 
  ηδ οβηέκηνςζδ ηαζ Αοημπεζεανπία 
  ηζξ Γελζόηδηεξ ημζκςκζημπμίδζδξ 
 ηδκ Ηηακόηδηα κα λεπεναζηεί μ θόαμξ ακάθδρδξ   

ηζκδύκμο 
Δηπαζδεοηζηά πθεμκεηηήιαηα βζα ηάπμζμκ πμο παίγεζ 
ζηάηζ: 
 αολδιέκδ ζηακόηδηα ζοβηέκηνςζδξ, οπμιμκήξ ηαζ 

επζιμκήξ  
 απμηεθεζιαηζηή θύζδ πνμαθδιάηςκ 
 αύλδζδ Γείηηδ Νμδιμζύκδξ (I.Q.) 
 ηνζηζηή ζηέρδ ηαζ ικήιδ 
 ζηακόηδηα θήρδξ ζηναηδβζηώκ απμθάζεςκ  

 

θάθη θαη Δθπαίδεπζε (Β΄ Μέξνο) 
Γεκζηά δ ζηαηζζηζηή επζηοπία απαζηεί έκα ζοκδοαζιό 
ζηακμηήηςκ. Μία ιεθέηδ ημο Dr Albert Frank ζημ Εαΐν 
ηαηέδεζλε όηζ μζ ηαθμί έθδαμζ ζηαηζζηέξ (δθζηίαξ 16-18 
πνόκςκ) δζέεεηακ ηαθέξ πςνζηέξ, ανζειδηζηέξ, ζηναηδβζ-
ηέξ ηαζ μνβακςηζηέξ ζηακόηδηεξ. Άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ 
δείλεζ όηζ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλύ ζηαηζζηζηήξ ζηακό-
ηδηαξ ηαζ πανμοζίαξ πμζηίθθςκ ζηακμηήηςκ ζηζξ μπμίεξ 
αοηή ααζίγεηαζ. Ζ  ιεθέηδ ημο Frank έδεζλε επίζδξ όηζ 
ζακ απμηέθεζια ηδξ εκαζπόθδζδξ ιε ημ ζηάηζ, μζ ιαεδ-
ηέξ εκίζποζακ όπζ ιόκμ ηζξ ιαεδιαηζηέξ, ηζξ θμβζηέξ ηαζ 
ηζξ ζηακόηδηεξ θύζδξ πνμαθδιάηςκ αθθά επζπθέμκ, αύ-
λδζακ ηζξ θεηηζηέξ ημοξ ζηακόηδηεξ. Πζεακόκ ζακ απμηέ-
θεζια ηδξ αεθηίςζδξ δελζμηήηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηιδιά-
ηςκ ημο εβηεθάθμο κα επδνεάγμκηαζ εεηζηά ηαζ άθθεξ 
θαζκμιεκζηά ιδ ζπεηζγόιεκεξ δελζόηδηεξ ηαζ ηθίζεζξ. Δπζ-
πθέμκ, ιία Αιενζηακζηή ιεθέηδ ηαηέδεζλε όηζ μζ ιαεδηέξ 
δθζηίαξ 13-14 εηώκ πμο ζοιιεηείπακ ζε έκα ηαηηζηό 
πνόβναιια ζηαηζζηζηώκ πανηίδςκ βζα δύμ πνόκζα είπακ 
ακώηενεξ επζδόζεζξ ζηδκ ακάβκςζδ από αοημύξ πμο 
δεκ ζοιιεηείπακ ζημ πνόβναιια. 
Ζ ένεοκα ζημκ ηθάδμ είκαζ πενζμνζζιέκδ, δ πνδιαημδό-
ηδζή ηδξ είκαζ εθάπζζηδ ηαζ μ ζπεδζαζιόξ βζα ακάθδρδ 
ιεθεηώκ ιπμνεί κα είκαζ πνμαθδιαηζηόξ. Ζ ιέηνδζδ ηςκ 
αεθηζώζεςκ ζε δελζόηδηεξ ηαζ ηθίζεζξ ακάιεζα ζε έκα 
πθδεοζιό πμο ανίζηεηαζ ζε έκα ζηάδζμ βνήβμνδξ βκς-

ζηζηήξ ακάπηολδξ ακηζιε-
ηςπίγεζ πνμαθήιαηα, ηα-
εώξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ 
ιεβάθεξ δζαθμνμπμζήζεζξ 
ιεηαλύ αημιζηώκ νοειώκ 
αηαδδιασηήξ ελέθζλδξ. Δκώ 
ιπμνεί κα βίκμοκ ζοβηνί-
ζεζξ ιεηαλύ ζοκμιδθίηςκ, 

είκαζ δύζημθμ κα αλζμθμβήζμοιε ακ ηάπμζμξ ιαεδηήξ δε 
εα ιπμνμύζε κα ακαπηύλεζ ακηίζημζπεξ δελζόηδηεξ πςνίξ 
κα αζπμθδεεί ιε ημ ζηάηζ. Πμθθέξ ιεθέηεξ ιέπνζ ζήιενα 
εκώ έπμοκ επζδείλεζ έκα ζύκδεζιμ ιεηαλύ ζηαηζμύ ηαζ 
αεθηζςιέκςκ δελζμηήηςκ, θίβεξ ιπμνμύκ κα ελδβήζμοκ 
ημοξ ιδπακζζιμύξ πμο ιεζμθάαδζακ.  

  

Σν ζθάθη ζηα ζρνιεία 
Τπάνπμοκ εκδζαθένμκηα δεδμιέκα πμο απμδεζηκύμοκ όηζ 
μζ ιαεδηέξ πμο δοζημθεύμκηαζ κα ζοβηεκηνςεμύκ ζε ιία 
ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζόηδηα είκαζ ζηακμί κα αεθηζώζμοκ 
αοηή ηδκ αδοκαιία ημοξ παίγμκηαξ ζηάηζ. Σα ζπμθεία έπμοκ 
ακαηαθύρεζ όηζ ημ ζηάηζ αεθηζώκεζ όπζ ιόκμ ηδ ζοβηέκηνς-
ζδ ηαζ  ηδκ αηαδδιασηή πμνεία ηςκ ιαεδηώκ αθθά έπεζ ακηί-
ηηοπμ ηαζ ζηδ βεκζηόηενδ ζοιπενζθμνά ηαζ αοημπεπμίεδζή 
ημοξ. Έπμοκ πνμηαεεί πμθθμί θόβμζ ζπεηζηά ιε ημ βζαηί ζοι-
ααίκεζ αοηό. Κάπμζμζ πζζηεύμοκ όηζ ίζςξ κα είκαζ απθά δ 
επζεοιία βζα κίηδ πμο μδδβεί ημοξ ιαεδηέξ κα ηάεμκηαζ ο-
πμιμκεηζηά ηαζ κα ζοβηεκηνώκμκηαζ ζημ παζπκίδζ. Σμ ίδζμ ημ 
παζπκίδζ αεθηζώκεζ ηδκ 
ηνζηζηή ηαζ δδιζμονβζ-
ηή ζηέρδ ηςκ ιαεδ-
ηώκ, βζα πανάδεζβια 
επζθέβμκηαξ ιία ηίκδ-
ζδ ακηί άθθδξ. Ο Βνε-
ηακόξ GM Adams 
πνμηείκεζ «όηακ ανί-
ζηεζξ ιζα ηαθή ηίκδζδ 
ράλε κα ανεζξ ιία 
ηαθύηενδ!». Μία 
ένεοκα πμο δζελήπεδ 
ζημ Βέθβζμ έπεζ επίζδξ δείλεζ αθεκόξ ιεκ όηζ ημ ζηάηζ έπεζ 
εεηζηή επίδναζδ ζηδκ ακαβκςζηζηή ζηακόηδηα, ηδ ικήιδ, ηζξ 
ανζειδηζηέξ ηαζ θεηηζηέξ ηθίζεζξ ηςκ ιαεδηώκ, αθεηένμο δε 
όηζ ύζηενα από έκα πνόκμ ζοζηδιαηζηήξ εκαζπόθδζδξ ιε 
ημ ζηάηζ απμδείπηδηε όηζ αολήεδηε μ Γείηηδξ Νμδιμζύκδξ 
(I.Q.) ηςκ ιαεδηώκ, ηάηζ πμο ζζπύεζ ηαζ βζα ηα δύμ θύθα ηαζ 
ακελάνηδηα από ημ ημζκςκζημμζημκμιζηό ημοξ επίπεδμ. Αο-
ηό έπεζ ςεήζεζ ζπμθεία ζε δζάθμνα ιένδ ημο ηόζιμο, ζο-
ιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Νέαξ Τόνηδξ, κα ζοιπενζθάαμοκ 
ημ ζηάηζ ζημ Ακαθοηζηό Πνόβναιια. Ο GM Ashley δζδάζηεζ 
ζηάηζ ζημ Harlem  ηαζ δ πνάλδ έπεζ δείλεζ ιία αλζόθμβδ αεθ-
ηίςζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ ιαεδηώκ ημο. Σμ Harlem είκαζ 
ιζα πενζμπή δ μπμία ακηζιεηςπίγεζ πνμαθήιαηα κεακζηήξ 
εβηθδιαηζηόηδηαξ ηαζ ημ πνόβναιια αοηό λεηίκδζε πνμηεζ-
ιέκμο κα αμδεήζεζ ζηδ ιείςζδ αοηώκ ηςκ πνμαθδιάηςκ.  
Γζα άημια ιε ιαεδζζαηά πνμαθήιαηα, όπςξ δοζθελία ηαζ 
δζαηαναπέξ πνμζμπήξ πμο μδδβμύκ ζε πνμαθήιαηα ζο-
ιπενζθμνάξ, ημ ζηάηζ έπεζ απμδεζπεεί ζδιακηζηή αμήεεζα 
ζηδκ επίηεολδ ιμνθςηζηήξ απόδμζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ ζο-
ιπενζθμνάξ.  Ο Α. Saunders, Γζεοεοκηήξ ζπμθείμο ζημ Δ-
δζιαμύνβμ, είπε όηζ δ επίδναζδ ημο παζπκζδζμύ έπεζ εεηζηό 
απμηέθεζια ζημοξ ιαεδηέξ δδιμηζημύ πμο έπμοκ δοζημθί-
εξ ζοιπενζθμνάξ. Δζζήβαβε ημ ζηάηζ ζημ ζπμθείμ όηακ έκα 
αβόνζ ιε δζαηαναπέξ πνμζμπήξ αεθηζώεδηε αθόημο έιαεε 
κα παίγεζ ζηάηζ. Ο Saunders είπε: «Τπάνπμοκ πμθθά πμο 
ιαεαίκεζξ από ημ ζηάηζ, πώξ κα πεηύπεζξ, πώξ κα δζαπεζνί-
γεζαζ ηδκ ήηηα, πώξ κα πεζεανπείξ όηακ ηα πνάβιαηα θαί-
κμκηαζ ζημύνα ηαζ πώξ κα πηίγεζξ ιζα απμηεθεζιαηζηή ζηνα-
ηδβζηή. Ζ ιεβαθύηενδ αλία είκαζ πζεακόηαηα δ αύλδζδ ημο 
επζπέδμο ζοβηέκηνςζδξ ηςκ αβμνζώκ.  Τπάνπεζ ηάηζ ζημ 
ζηάηζ ημ μπμίμ ελάπηεζ ηδ θακηαζία ηαζ ιπμνεί κα ηαεδθώ-
ζεζ ηα παζδζά. Ξαθκζηά ηάπμζμξ πμο βζα ιήκεξ δεκ ιπμνεί 
κα ηάηζεζ ζηδκ αίεμοζα δζδαζηαθίαξ πενζζζόηενμ από θίβα 
θεπηά πςνίξ κα πνμηαθέζεζ θαζανία, ανίζηεζ ημκ εαοηό ημο 
αθμζζςιέκμ ζημ παζπκίδζ βζα πάκς από ιία ώνα». 

 

Τ.Γ. Εσταριζηώ ηη Μαηίνα Αγγελάκη για ηη βοήθεια και ηοσς Μαθιό 

Χαπίδη, Αλίκη Ζερβέα και Μαρία Καραβά για ηις επιζημάνζεις -

διορθώζεις.                        
Θ. Υςιαηίδδξ 

      Σκακιζηικά Νέα 

Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2006, Γεφργία 
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 Αλάβαζε ζηα κνλνπάηηα ηωλ Θεώλ 

      Η.  Καυώπορ 
 

άαααημ 31 Ημοθίμο 50 μνεζαάηεξ ημο Φοζζμθάηνδ  λεηίκδ-
ζακ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ημο μιμνθόηενμο αμοκμύ ηδξ Δθθά-
δαξ, ημο ιοεζημύ Οθύιπμο πμο έπεζ ακαηδνοπεεί εεκζηόξ 
δνοιόξ από ημ 1938. Γζα πμθθμύξ από ιαξ, πμο ακεαήηαιε 
βζα πνώηδ θμνά, ήηακ όκεζνμ γςήξ πμο έβζκε πναβιαηζηόηδ-
ηα. Με ανπδβό ημκ  Γ. Κςκζηακηζκόπμοθμ ηαζ ημκ έιπεζνμ 
μνεζαάηδ ηαζ πνόεδνμ ηδξ ΟΦΟΔΔ Α. Ακηςκόπμοθμ λεηζ-
κήζαιε βζα ημκ Όθοιπμ. Ανβά ημ ιεζδιένζ θηάζαιε  ζηα 
Πνζόκζα  ηαζ αθμύ πήναιε επ΄ ώιμο  ηνάκδ ηαζ ζαηίδζα λεηζ-
κήζαιε 
βζα ημ ηα- 
ηαθύβζμ.  
Οζ πζμ ηο- 
πενμί θόν- 
ηςζακ ηα  
πνάβιαηά 
ημοξ ζηα  
ιμοθάνζα 
ηαζ ακάθα- 
θνμζ πέηα 
λακ βζα ηδκ  
ημνοθή.  
  Αημθμο- 
εώκηαξ ημ δζεεκέξ ιμκμπάηζ Δ4 ακεαήηαιε ζημ ηαηαθύβζμ 
”πήθζμξ Αβαπδηόξ” (ηαηά ηόζιμ Εμθώηα). Ξεηζκήζαιε ηδκ 
πεγμπμνία ζε ακδθμνζηή δζαδνμιή  ιπαίκμκηαξ ζημκ εεκζηό 
δνοιό ημο Οθύιπμο. Ζ πθςνίδα ημο πενζθαιαάκεζ 1.700 
είδδ ( ηα 23 ζοκακηώκηαζ ιόκμ ζημκ Όθοιπμ).  Πάκς από ηα 

2000 ι. δ αθάζηδζδ  είκαζ αθπζηή, ιε 
πμώδδ αθάζηδζδ ηαζ αβνζμθμύθμοδα , 
αθμύ ημ πζόκζ εδώ ηονζανπεί ημοξ πε-
νζζζόηενμοξ ιήκεξ ημ πνόκμ. Ζ πακίδα 
ημο Οθύιπμο είκαζ επίζδξ πθμύζζα 
όπμο γμοκ  θύημζ, γανηάδζα, ηζαηάθζα,  
αβνζόπμζνμζ, ημοκάαζα, θαβμί,  ζηίμονμζ 
η.α. Απακηώκηαζ ηαζ πμθθά είδδ πηδκώκ 

(πάκς από 100) όπςξ αεημί, βύπεξ, δνομημθάπηεξ, βενάηζ-
α, πένδζηεξ, ηζίπθεξ, ημηζύθζα, αδδόκζα 
ηαεώξ ηαζ μζ πενίθδιεξ πεηαθμύδεξ ημο 
Οθύιπμο.  
 Πενπαηήζαιε  ιέζα ζημ πακέιμνθμ 
δάζμξ μλζάξ, ημ πενίθδιμ ‘’Γάζμξ ηδξ 
ζςπήξ’’, όπμο ηονζανπμύζε απόθοηδ 
βαθήκδ ηαζ ιόκμ ηάπμο ζημ αάεμξ αημο-
βόκημοζακ ηα ημοδμύκζα ηςκ ιμοθανζώκ 
πμο ιαξ αημθμοεμύζακ ιε ηα ζαηίδζα ιαξ. Πενάζαιε ημ 
νέια πμο ηαηεααίκεζ από ημ ‘’Υμκδνό Μεζμνάπζ’’ ηαζ ακδθμ-
νήζαιε ακάιεζα ζηα πεύηα "νόιπμθα" ηαζ ζηα έθαηα. Κά-
καιε ιζα ζηάζδ βζα κα απμθαύζμοιε αβνζμθνάμοθεξ ιε θα-
κηαζηζηό άνςια ηαζ θηάζαιε ιεηά από 3 ώνεξ ζημ  ηαηαθύ-
βζμ ‘’Εμθώηα’’, ζε ορόιεηνμ 2.100 ι. Σαηημπμζδεήηα-ιε ζηα 
δςιάηζα, μζ πζμ ημθιδνμί έηακακ ηαζ ηνύμ κημογ, θάβαιε ηαζ 
ζηζξ 10 ημ ανάδο μζ βεκκήηνζεξ νεύιαημξ ζηαιά-ηδζακ. Σμ 
θεββάνζ δεκ είπε αβεζ αηόια ηαζ ήηακ ζημηεζκά. Μαγεοηήηαιε 
ζημ ιπαθηόκζ ημο ηαηαθοβίμο ηαζ παναηδνμύ-ζαιε ημκ 
έκαζηνμ μονακό. Γεκ έπς λακαδεί ηαεανά ηόζα αζηένζα εηεί 
πάκς. Παναηδνήζαιε ηδ ιεβάθδ Άνηημ, ημ Πμθζηό αζηένα, 
ηδ Καζζζόπδ ηαζ είδαιε ημκ πθακήηδ Γία. Ξεπώνζγε από όθα 
ηα οπόθμζπα «άζηνα» ηαζ έθαιπε ηόζμ ζημκ μονακό, πμο 
ζηεθηήηαιε όηζ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ δεκ ημο έδςζακ ηοπαία 
ημ όκμια ημο Θεμύ ημοξ Γία. 

 

Ζ θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο 
Σμ επόιεκμ πνςί λεηζκήζαιε βζα ηζξ ημνοθέξ ημο Οθύ-
ιπμο βζα κα επζζηεθημύιε ημ παθάηζ ημο Γία , ημ ιένμξ 
πμο δζάθελε  βζα κα ζηήζεζ ημ ενόκμ ημο ηαζ κα δζαθεκηεύεζ 
εεμύξ ηαζ ακενώπμοξ. Σμ ημπίμ επζαθδηζηό, άβνζμ ηαζ πα-
κέιμνθμ ιαγί. ηζξ πθαβζέξ ημο αημύβεηαζ αηόια ημ ηνα-
βμύδζ ηςκ Μμοζώκ, δίκμκηαξ ιία λεπςνζζηή κόηα ζηδκ α-
ηιόζθαζνα. Από κςνίξ αημοβόκημοζακ μζ ημνοθέξ πμο εα 
πήβαζκε δ ηάεε μιάδα: Μύηζηαξ (2917ι), ημθζό (2911 ι),  
ηεθάκζ(2908 ι)  ηάθα(2866 ι), Πνμθήηδξ Ζθίαξ(2802 ι), 
Ονμπέδζμ ηςκ Μμοζώκ.  
Διείξ ακεαήηαιε ζημ Μύηζ-
ηα, δ ιζα μιάδα από ημ ημ-
θζό ηαζ δ άθθδ από ημ Λμύηζ, 
εκώ μζ οπόθμζπμζ ηαηεοεύκ-
εδηακ πνμξ ημ μνμπέδζμ 
ηςκ Μμοζώκ ζηα ηαηαθύβζα 
«Γζόζμξ Απμζημθίδδξ ηαζ 
Υνήζημξ Κάηαθμξ». ε 3 
ώνεξ πενίπμο  θηάζαιε ζημ 
Μύηζηα, αημθμοεώκηαξ ηα  
ζδιάδζα , αθμύ πενάζμοιε από ηδ ηάθα ηαζ εαοιάζμοιε 
ηδ εέα έςξ ηδκ ημνοθή ημο Αβίμο Ακηςκίμο. Φεάκμκηαξ 
ζημ ‘’θμύηζ’’ πμο μδδβεί ζηδκ ημνοθή ημο Οθύιπμο ανπί-
ζαιε ηδκ εθεύεενδ ακαννίπδζδ. Σα πνώηα 50 ιέηνα ήηακ 
ανηεηά απόημια αθθά ζηδ ζοκέπεζα πζάζαιε ημκ ανζζηενό 
ημίπμ ημο θμοηζμύ ηαζ ακεαήηαιε  πνμζεηηζηά. Φμνώκηαξ 
ηα ηνάκδ ηαζ πνμζέπμκηαξ ηζξ ηοπόκ πέηνεξ από πνμπμ-
νεοόιεκμοξ μνεζαάηεξ, θηάζαιε ζημ πθάηςια ηδξ ημνο-
θήξ, αημθμοεώκηαξ πάκηα ηα ηόηηζκα αέθδ. Ξαθκζηά ανε-
εήηαιε ζηδκ ρδθόηενδ ημνοθή ηδξ Δθθάδαξ. Από εηεί α-
βκακηέραιε όζμ έθηακε ημ ιάηζ ιαξ ηαζ ημζηάγμκηαξ ηάης 
ημ πάμξ πνμξ ηα ηαγάκζα ιαξ έπζαζε δέμξ. Βθέπμκηαξ ημ 
ενόκμ ημο Γία  ζημ κμύ ζμο ένπμκηαζ  όθα αοηά πμο ιαεαί-
καιε ζηδ ιοεμθμβία βζα ημοξ δώδεηα εεμύξ ημο Οθύιπμο. 
Οζ ανπαίμζ πνόβμκμί ιαξ  έπθαζακ ιε ηδ θακηαζία ημοξ ημ 
Γςδεηάεεμ, ζύιθςκα ιε ηα ακενώπζκα πάεδ ηαζ  αδοκα-
ιίεξ ημοξ, ηζξ ανεηέξ ηαζ εθαηηώιαηά ημοξ ,  ημοξ ένςηεξ 
ηαζ  ιίζδ  ημοξ, ημοξ εθζάθηεξ ηαζ  ηα όκεζνά ημοξ. 
Ο Όθοιπμξ ηαηαηηήεδηε , ζηζξ 2 Αοβμύζημο 1913, από ημ 
δζάζδιμ Δθαεηό θςημβνάθμ  Frederic Boissonas, ημκ Δθ-
αεηό ζοββναθέα Daniel Baud-Bovy ηαζ ημκ Έθθδκα  Υνή-
ζημ Κάηαθμ από ημ Λζηόπςνμ, πμο ακέαδηακ ζημ Μύηζηα. 
Από ηόηε πζθζάδεξ μνεζαά-
ηεξ ηαζ πεγμπόνμζ επζπεζ-
νμύκ ηάεε πνόκμ κα ακε-
αμύκ ζηδκ ημνοθή ημο ζε-
νμύ αμοκμύ, ζημ Μύηζηα. 
οιπηςιαηζηά 97 πνόκζα 
ανβόηενα 1-2 Αοβμύζημο 
ημο 2010  δ μιάδα ημο 
Φοζζμθάηνδ έπμκηαξ πά-
κς από 45 άημια ακέαδ-
ηε ημ αμοκό ηςκ Θεώκ. 
Γοζηοπώξ, αοηέξ μζ πνμ-
ζπάεεζεξ είπακ ηαηά ηαζ-
νμύξ ηναβζηά απμηεθέζιαηα, ηαεώξ ανηεημί έιεζκακ βζα 
πάκηα ζημ αβαπδιέκμ ημοξ αμοκό. ε δζάθμνα ζδιεία ηδξ 
ακάααζδξ ζοκακηάιε ικδιεία αθζενςιέκα ζ’ αοημύξ. Γεκ 
εα λεπάζς ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ιαξ πενζέβναρε μ κεα-
νόηενμξ μνεζαάηδξ ιαξ, μ 14πνμκμξ Κονζάημξ, ηαεώξ ακε-
ααίκμκηαξ ζημ Μύηζηα ακηίηνζζε ιζα επζβναθή αθζενςιέκδ 
ζημ 14πνμκμ πμο έπαζε ηδ γςή ημο ζηδ πνμζπάεεζά ημο 
κα ακέαεζ ζημ ενόκμ ημο Γία.                (σςνέσεια στη σελ. 6) 

ΟΛΤΜΠΟ,      ΣΟ   ΜΤΘΗΚΟ   ΒΟΤΝΟ   ΣΩΝ   ΔΛΛΖΝΩΝ      

Ακαννίπδζδ ζημ Λμύηζ  ημο Μύηζηα.  

Aubrieta     thessala 

Οζ Ονεζαάηεξ ζηα Πνζόκζα πνζκ ηδκ ακάααζδ. 

Οι 12...  ζηη κορσθή  ηοσ Μύηικα.  

Πεηαλούδα Ολύμποσ 
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Εκδρομές ποσ  έγιναν: 
 

3 ωο 10  Ηνπιίνπ   δηαθνπέο  ζηδ  Νάμν. 
 

Έπεηε πάεζ πμηέ ζηδ Νάλμ; Ακ όπζ, εθάηε κα  
ζαξ λεκαβήζμοιε ζημ όιμνθμ αοηό κδζί, ημ  
ιεβαθύηενμ ηςκ Κοηθάδςκ, βζαηί αοηόξ ήηακ  
μ θεηζκόξ πνμμνζζιόξ ηςκ δζαημπώκ ιαξ . 
αθπάναιε από ημ θζιάκζ ημο Πεζναζά ηαζ ημ ιεζδιένζ θηά-
ζαιε ζηδ Νάλμ, όπμο ιαξ πενίιεκε ημ πμύθιακ βζα κα ιαξ 
ιεηαθένεζ ζηδ Πθάηα. Μζα παναθζαηή πενζμπή πενίπμο ιζζή 
ώνα από ηδ Υώνα, όπμο  πενάζαιε θίβεξ εοπάνζζηεξ διέ-
νεξ. Υςνζζηήηαιε ζε ηνία βηνμοπ ηαζ ηαηημπμζδεήηαιε ζε 
ζζάνζεια ηαζκμύνβζα ηαζ ηαεανά ηαηαθύιαηα. Από ηδ Πθάηα 
είπε θεςθμνείμ βζα ηδ Υώνα ηάεε ιζζή ώνα  ηαζ ημ ηεθεοηαίμ 
επέζηνεθε ζηζξ 2 ημ ανάδο. Δίπαιε πμθθέξ επζθμβέξ βζα 
ιπάκζμ ζηζξ ςναίεξ παναθίεξ ζημκ Άβζμ Πνμηόπζμ, ζηδκ Αβ. 
Άκκα, ζηδκ Πάκενιμ ηαεώξ ηαζ ζηδ ιζηνή παναθία ηδξ Πθά-
ηαξ ηαζ ημ ανάδο αόθηεξ, ρώκζα ηαζ μογάηζα ζηδ Υώνα ηδξ 
Νάλμο. Σμ «ζήια ηαηαηεεέκ» ηδξ Νάλμο είκαζ δ Πμνηά-να, 
απμιεζκάνζα εκόξ καμύ ημο Απόθθςκα. Δηεί ιαγεοόηακ ηάεε 
απόβεοια πμθύξ ηόζιμξ βζα κα εαοιάζεζ ημ δθζμααζί-θεια . 
Δπζζηεθηήηαιε ηδ Μμκή Φακενςιέκδξ ζημ πςνζό Μεθακέξ 
ηαζ ημ πςνζό Α-
πόθθςκ, όπμο 
είδαιε ηα δομ ηε-
νάζηζα αβά-θιαηα 
ηςκ Κμύ-νςκ πμο 
ανέεδ-ηακ ηαζ πα-
νέιεζ-κακ ζημ κδ-
ζί. Αλέπαζηα ζε μ-
ιμνθζά ημ Φζθόηζ 
ηαζ δ Απείνακεμξ, 
ημ πςνζό ημο Μα-
κώθδ Γηθέγμο. Θα 
ιαξ ιείκεζ αλέπαζηδ δ επίζηερή ιαξ ζηδ Σααένκα ηδξ Μαηί-
καξ ηαζ ημο ηαύνμο ζηδκ Κόνςκμ. Ήηακ ιζα αοθή ζπζηζμύ 
πκζβιέκδ ζημ πνάζζκμ ιε ηναπέγζα ηάης από ηζξ πένβημθεξ. 
Ζ ζοιπαεέζηαηδ Μανίκα ιαξ εοπήεδηε ηαθή δζαιμκή ηαζ 
αιέζςξ άνπζζακ κα ένπμκηαζ ζαθάηεξ, ηονζά, πμηά ηαζ δζά-
θμνα κμζηζιόηαηα θαβδηά, ώζπμο θςκάγαιε «θηάκεζ πζα, 
όπζ άθθμ».  
Απμθαύζαιε  πθμύ-
ζζμοξ ιεγέδεξ ηαζ μζ 
πενζζζόηενμζ βονίζα-
ιε θμνηςιέκμζ ιε 
παναπάκς θμνηίμ, 
αθμύ ζηζξ απμζηεοέξ 
ιαξ είπαιε ηαζ ηα κμ-
ζηζιόηαηα Ναλζώηζηα 
ηονζά. 
Κάκαιε δύμ εηδνμιέξ 
ζηα αλζμεέαηα ημο 
κδζζμύ αθθά εηείκμ πμο ιαξ λεηνέθακε πενζζζόηενμ ήηακ ημ 
ηαλζδάηζ ιαξ ζηδκ Ζνάηθεζα ηαζ ζημ ιεβάθμ Κμοθμκήζζ. Σί 
εάθαζζεξ ηαηαβάθακεξ ηαζ ηαεανέξ ήηακ εηείκεξ. Σζ μιμν-
θζά ζοκέεεηε ημ άζπνμ ηαζ ημ βαθάγζμ πνώια ηςκ Κοηθα-
δίηζηςκ ζπζηζώκ, δζαημζιδιέκςκ από ηδκ ςναζόηαηδ πνς-
ιαηζζηή πέηνα. Σμ ηαλίδζ ηδξ επζζηνμθήξ ήηακ οπένμπμ  ηαζ  
ήδδ ζπεδζάγαιε ηδκ επίζηερδ ιαξ ζημ επόιεκμ κδζί.  
Σέθμξ εα ήεεθα κα εοπδεώ ζε όθμοξ οβεία ηαζ πανά, βζα κα 
ακηαιώκμοιε ηαζ κα΄πμοιε κα εοιόιαζηε .  
Καθό Υεζιώκα .                   Άννα Μςσιπλή- Βασιλάκη. 

Δκδπομικά Νέα 
 

    ΟΛΤΜΠΟ, ΣΟ ΜΤΘΗΚΟ ΒΟΤΝΟ ΣΩΝ  
    ΔΛΛΖΝΩΝ 

(ζοκέπεζα από ηδ ζεθ. 5) 

 Αθμύ λεημοναζηήηαιε, θάβαιε έκα ζάκημο-
ζηξ, αβάθαιε θςημβναθίεξ ηαζ βνάραιε ηζξ 
εκηοπώζεζξ  ιαξ ζημ αζαθίμ ηςκ επζζηεπηώκ 
λεηζκήζαιε πνμζεηηζηά ηδ ηαηάααζδ, ιε ηδκ 

μιίπθδ πθέμκ ζύιιαπό ιαξ βζα κα ιδ αθέπμοιε ημ πάμξ 
πμο εηηεζκόηακ από ηάης ιαξ. Ανβά ημ απόβεοια θηά-
ζαιε ζημ ηαηαθύβζμ, όπμο δζακοηηενεύζαιε. Σδ Γεοηέ-
ν α  λ ε -
ηζκήζαιε ηδκ 
α κ η ίζ η ν μ θ δ 
πμνεία ηαηδ-
θ μ ν ί γ μ κ η α ξ 
πνμξ ηα Πνζ-
όκζα, όπμο 
ιαξ πενίιεκε 
ημ πμύθιακ. 
Κάκαιε ιζα 
ζηάζδ βζα 
ιπάκζμ ηαζ 
θαβδηό ζηδ παναθία ημο Λζηόπςνμο  ηαζ επζζηνέραιε  
ζημκ ηαύζςκα ηδξ Αεήκαξ. 
Ζ ακάααζδ ζημκ Όθοιπμ ήηακ ιία λε-πςνζζηή ειπεζνία 
πμο ιόκμ όηακ ηδ αζώζεζ ηάπμζμξ ιπμνεί κα ημ ηαηαθά-
αεζ. Οζ δζαδνμιέξ ήηακ θακηαζηζηέξ, ημ ημπίμ ιε έκημκεξ 
εκαθθαβέξ ηαζ δ αίζεδζδ ημο κα πεγμπμνείξ ζημ ζενό 
αμοκό ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ δεκ πενζβνάθεηαζ. Δοπό-
ιαζηε κα ιαξ δμεεί πάθζ δ εοηαζνία κα ένεμοιε  ηαζ κα 
πενπαηήζμοιε ηαζ ηζξ οπόθμζπεξ δζαδνμιέξ ημο Οθύ-
ιπμο. 
 

  Κπξηαθή  19/9   ζηδ  Σδηά ( Κέα ). 
  
Ζ Σγζα είκαζ έκαξ από ημοξ πζμ ημκηζκμύξ πνμμνζζιμύξ 
ζηδκ Αεήκα. Γίηαζα εεςνείηαζ μ πανάδεζζμξ ηςκ πενζπα-
ηδηώκ, πμο ζοκδοάγεζ ηζξ πακέιμνθεξ δζαδνμιέξ ηδξ ιε 
έκα ιπάκζμ ζηζξ πεκηαηάεανεξ παναθίεξ ηδξ. 
Ξεηζκήζαιε ιε δομ πμύθιακ βζα ημ Λαύνζμ, από όπμο 
πήναιε ημ ηανάαζ βζα ημ κδζί. Ακδθμνίγμκηαξ ιε ημ 
πμύθιακ θηάζαιε ζηδκ Ηνπιίδα ιε ηα άζπνα ιζηνά ηο-
ηθαδίηζηα ζπζηάηζα ηδξ ηαζ ζημθζζιέκδ ιε ένβα ημο Φαζζ-
ακμύ ηαζ ημο Γασηδ. Δπζζηεθηήηαιε ημ ιμοζείμ ηδξ, ιε ηα 
ζπάκζα εονήιαηά ημο ηαζ απμθαύζαιε έκα ηαθεδάηζ ζηδ 
πθαηεία δίπθα ζημ Γδιανπείμ ηαζ ζηα ζηεκά ζμηάηζα ηδξ. 
Από δς μζ πεγμπόνμζ λεηίκδζακ ηδ δζαδνμιή ημοξ πεν-

κώκηαξ από ημ Λέμκηα 
ηδξ Κέαξ, έκα ηενάζηζμ 
θζμκηάνζ ζηαθζζιέκμ 
ζηδ πέηνα. Καηδθμνίγμ-
κηαξ ημ ανπαίμ ιμκμπά-
ηζ  ιέζα από ημ θανάββζ 
ιε ηζξ θίβεξ αιοβδαθζέξ 
ηαζ αεθακζδζέξ πμο απέ-
ιεζκακ  θηάζαιε ζηδ 
εάθαζζα ιεηά από 

2ςνδ δζαδνμιή. Οζ ημονίζηεξ επζζηέθηδηακ ηα αλζμ-
εέαηα ημο κδζζμύ , ηαζ όθμζ ιαγί απμθαύζαιε έκα δνμζε-
νό ιπάκζμ ζηδ παναθία ημο Οηγζά. Φαβδηό, ηναζί ηαζ 
ηναβμύδζ  ζηα όιμνθα ιζηνά  ηααενκάηζα ηδξ παναθίαξ 
ήηακ ημ επζζηέβαζια αοηήξ ηδξ αλέπαζηδξ απόδναζδξ 
ζημ κδζί  ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επζζηνμθή ζηδ Νίηαζα.                                                         
Η.  Καυώπορ. 

Οζ μνεζαάηεξ ιε θόκημ  ημ Μύηζηα.  

Ο Λέων τηρ Κέαρ.  

Στο άγαλμα τος Κούπος 

Ηπαίο  τηρ Νάξος 
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 άββαην  13/11  Ζιενήζζα  ημονζζηζηή  ηαζ  πε-
γμπμνζηή : ΑΣΡΟ- ΚΑΣΑΝΗΣΑ- ΠΡΑΣΟ 
Αλαρ. από Νίθαηα 07.30 ( από ΜΔΣΡΟ  07.15) 
βζα Ηζζκό -Αζηξνο– Μ. Λνπθνύο- Καζηαλίηζα , 
από όπμο  μζ πεγμπόνμζ  εα  ηάκμοκ  ηδκ  πακέιμνθδ  
δζαδνμιή  Αδ-Γζώνβδξ- θανάββζ Μαγζάξ- Πναζηόξ (2,5 
ώνεξ ΒΓ/Α). Οζ  οπόθμζπμζ εα  δζδιενεύζμοκ ζημ όιμνθμ  
ζζημνζηό πςνζό Πναζηόξ. ηζξ 17.00 ακαπ. βζα Νίηαζα . 
ΣΗΜΖ: € 14 ( καζ.+θνηη.€ 7)  

                   Τπεύεοκμξ: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ 
 

 Κπξηαθή  28/11 Ζιενήζζα  ημονζζηζηή ηαζ πεγμπμνζηή 
εηδνμιή  ζημ Λμύζζμ:ΑΡΥ.ΓΟΡΣΤΝΑ-Μ.ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ-
ΠΑΛΑΗΑ Μ.ΦΗΛΟΟΦΟΤ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ.  
Αλαρ. από Νίθαηα 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αζβάθες  07.15)  βζα  
Ηζζκό (ζηάζδ) – Σνίπμθδ- Διιεληθό-Αξρ. Γόξηπλα ( επί-
ζηερδ  ανπαζμηήηςκ ). Από εδώ λεηζκά δ  πεγμπμνία πθάσ 
ζημ Λνύζην- Μνλή  Πξνδξόκνπ-Παιαηά Μ. Φηινζόθνπ 
ηαζ επζζηνμθή ( 4 ώνεξ ΒΓ/Α). Οζ ημονίζηεξ εα δζδιενεύ-
ζμοκ ζημ Δθθδκζηό. ηζξ 17.00 ακαπ. βζα Νίηαζα.   
ΣΗΜΖ: € 14 (καζ.+θνηη. €7 )    

       Τπεύεοκδ: ΔΗΡΖΝΖ  ΠΛΟΤΜΠΖ 
 

 Κπξηαθή 12/12 Ζιενήζζα  ημονζζηζηή ηαζ  πεγμπμνζηή  
εηδνμιή  ΘΔΡΜΟΠΤΛΔ- Μ. ΓΑΜΑΣΑ Φζηώηηδαο -
ΖΡΑΚΛΔΗΑ-Μνλνπάηη ηδεξνδξνκηθώλ.  

 Aλαρ. από Νίθαηα 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αζβάθες 07.45΄) 
 βζα  Κ. Βμύνθα (ζηάζδ)-Θενιμπύθεξ-Ζξάθιεηα .Οζ  πεγμ-
πόνμζ εα  ααδίζμοκ ζημ  Μμκμπάηζ  ηςκ  ζδδνμδνμιζηώκ 
ηαζ εα  δζαζπίζμοκ ημ θανάββζ  ημο Αζςπμύ ( πέναζια  ημο 
Δθζάθηδ) . οκέπεζα  βζα  Γειθίλν  ωο  Βαξδάηεο ( 4 ώνεξ  
ΒΓ/Α). Οζ ημονίζηεξ  αθμύ επζζηεθεμύκ  ηδ Μμκή Γαιάζηαξ 
ηαζ ημ Γμνβμπόηαιμ  εα  ηαηαθήλμοκ  βζα  βεύια  ζημ πςνζό  
Βαξδάηεο.   ηζξ  17.30 ακαπώνδζδ  βζα  Νίηαζα. 
TIMH: € 14 ( καζ. + θνηη. € 7 ) 

Τπεύεοκδ: ΔΤΑ  ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ  
 

 6-9 Ηαλνπαξίνπ 4ήιενδ ημονζζηζηή ηαζ πεγμπμνζηή εηδνμ-
ιή: ΛΑΡΗΑ- ΔΡΒΗΑ ΚΟΕΑΝΖ- ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ –
ΚΑΣΟΡΗΑ (Ραγθνπηζάξηα)-ΓΗΠΖΛΗΟ -ΑΓ. ΑΘΑΝΑΗΟ 
– ΚΑΪΜΑΚΣΑΛΑΝ - ΣΑΡΗΣΑΝΖ 

Πέκπηε 6/1 αλαρ.  ζηζξ  07.30 (ΜΔΣΡΟ 07.45)  βζα  Λαιία-
Λάξηζα (λεκάβδζδ)-Κμγάκδ-Πημθειασδα- Πεξδίθθαο ( λεκμ-
δμπείμ  ΗΩΑΝΝΟΤ RΔSORT 4**** δείπκμ-δζακοηηένεοζδ). 
Παξαζθ. 7/1 ακαπ. ζηζξ 09.00  βζα Αγ. Αζαλάζην - τιονο-
δνμιζηό ηέκηνμ  Καϊκαθηζαιάλ (παναιμκή  3 ώνεξ βζα  
ζηζ , πενζπάημοξ, πεγμπμνία, βεύια, θςημβναθίεξ)-
Αγ.Παληειεήκνλα -Πενδίηηαξ  (ζοκεζηίαζδ). 
άββαην  8/1  Ακαπ. ζηζξ  09.00  βζα  επίζηερδ  ημο Γηζπε-
ιηνύ ηαζ βύνμξ ηδξ θίικδξ ηδξ Καζηνξηάο. Δδώ εα παναιεί-
κμοιε  βζα πενζπάημοξ, πεγμπμνία ( ιζηνόξ βύνμξ ηδξ θίικδξ 
2 ώνεξ) ηαζ  παναημθμύεδζδ  ηςκ  ημπζηώκ ηανκαααθζηώκ  
εηδδθώζεςκ« Ραγθνπηζάξηα » (ιαζηανάδεξ, πάθηζκα, 
ιπμοθμύηζα, ηναζί η.θ.π.). Μεηά  ημ ηέθμξ ηςκ εηδδθώζεςκ 
επζζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ (δείπκμ, δζακοηηένεοζδ). 
Κπξηαθή  9/1  Ακαπ. ζηζξ 09.00 βζα  Κμγάκδ-Δθαζζόκα-
Σζαξηηζάλε (ζηάζδ 1 ώνα βζα  πενζήβδζδ  ημο  ζζημνζημύ 
πςνζμύ ηαζ ηδξ  Μμκήξ Αβ. Αεακαζίμο ). οκεπίγμοιε βζα  
Λάνζζα - Αικπξό ( βεύια ) ηαζ επζζηνμθή ζηδ Νίηαζα. 
ΣΗΜΖ: € 200  ( καζ.+θνηη.€ 120) Πενζθαιαάκεζ:Σμ πμύθιακ, 
λεκάβδζδ ζηδ Λάνζζα ηαζ  λεκμδμπείμ  ιε  διζδζαηνμθή. 

 Τπεύεοκμξ : Π.ΦΤΣΡΟ 
 

Κπξηαθή  23/1  ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ ηαζ  ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ. 
            (θνπή  ηεο νξεηβαηηθήο  πίηηαο ). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΩΝ 
 

     2-3 Οθηωβξίνπ  2ήιενδ  Σμονζζηζηή  Πεγμπμνζ-
ηή  ηαζ  Οζημθμβζηή  εηδνμιή:   
ΠΟΛΤΛΗΜΝΗΟ—ΜΔΖΝΖ—πγξνβηόηνπνο ΓΗΑΛΟΒΑ  

                (ιε αθμνιή ηδκ παβηόζιζα διένα ηςκ πηδκώκ). 
 Αλαρ. από Νίθαηα  ζηηο 07.00 (από ΜΔΣΡΟ Αζβ. 06.45) 
βζα Σνίπμθδ-Καθαιάηα-Μαπξνκκάηη ηαζ λεκάβδζδ ζημ 
Μμοζείμ ηαζ ζημκ Ανπ. πώνμ ηδξ Μεζζήλεο. οκέπεζα βζα 
Υαναοβή ( πεγμπμνία  3 ώνεξ ζημ εαοιαζηό  Πνιπιίκλην.) 
Οζ ημονίζηεξ ζοκεπίγμοκ βζα  Πύιν-Μεζώλε  ( επίζηερδ  
ηάζηνμο )- Υαναοβή (παναθααή πεγμπόνςκ) ηαζ ιεηά βζα 
Aγ. Απγνπζηίλν  (Βεθίηα) ζημ λεκμδμπείμ « ΗΑ ».  
Κονζαηή ακαπ. ζηζξ 09.00 βζα ημκ πενίθδιμ οβνμαζόημπμ 
ηδξ Γηάινβαο ιε πθμύζζα μνκζεμπακίδα (Ξεκάβδζδ, πανα-
ημθμύεδζδ πμοθζώκ, 2ςνδ πεγμπμνία ΒΓ/Α, ιπάκζμ ). 
ΣΗΜΖ:€ 85 (καζ.+ θνηη. € 45).( Πενζθαιαάκεζ πμύθιακ, Ξε-
κμδμπείμ ιε  διζδζαηνμθή ηαζ λεκάβδζδ).  
Τπεύεοκμξ: Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ 

 

 Κπξηαθή  17/10  Ζιενήζζα  ημονζζηζηή  ηαζ  πεγμπμνζηή  
εηδνμιή  ζηδκ ΒΡΑΤΡΩΝΑ (Μνπζείν Αξηέκηδνο)-
ΚΟΤΒΑΡΑ—ΚΑΚΖ  ΘΑΛΑΑ 

Αλαρ. από Νίθαηα 07.30  (από ΜΔΣΡΟ  07.45)  βζα Βξαπ-
ξώλα ( λεκάβδζδ ζημ ιμοζείμ ιε ηα παζδζά!). Οζ ημονίζηεξ 
εα ζοκεπίζμοκ βζα Μ. Κεναηέαξ -Καηή Θάθαζζα (ιπάκζμ, 
βεύια) εκώ μζ πεγμπόνμζ εα ηάκμοκ ηδκ δζαδνμιή Κοσβα-
ράς-Κακή Θάλασσα (ΒΓ/Α 4 ώρες). Ακαπ. ζηζξ 17.00. 
ΣΗΜΖ: € 15 (καζ.+ θνηη. € 8). Πενζθαιαάκεζ: πμύθιακ ηαζ 
λεκάβδζδ                                    Τπεύεοκμξ ΖΛ. ΚΑΦΩΡΟ 
 

 Κπξηαθή 24/10  Ζιενήζζα  ημονζζηζηή  ηαζ  πεγμπμνζηή  
εηδνμιή  ζηδκ  Παύιηαλε - Καηαβόζξεο. 
Αλαρ. από Νίθαηα ζηηο 07.30  (από ΜΔΣΡΟ  07.45) , βζα 
Κ. Βνύξια-Άλω Παύιηαλε. Από εδώ  εα βίκεζ δ δζαδνμιή 
ιέπνζ ηζξ Kαηαβόζξεο ( 4ώνεξ ΒΓ/Α). Οζ ημονίζηεξ εα πε-
νάζμοκ ηδ ιένα  ημοξ ιε  πενζπάημοξ ζηζξ πένζλ ημο πς-
νζμύ όιμνθεξ ημπμεεζίεξ. Ακαπ. βζα Νίηαζα ζηζξ 17.00. 
ΣΗΜΖ: € 14 ( καζ. + θνηη.€ 7 ) 

Τπεύεοκμξ: Γ. ΓΚΟΤΓΚΟΣΑΜΟ 
 

 28 ωο 31/10   Σεηναήιενδ  ημονζζηζηή  ηαζ  πεγμπμνζηή 
εηδνμιή: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ–ΜΔΣΔΩΡΑ-ΜΔΣΟΒΟ-ΒΑΛΗΑ 
ΚΑΛΝΣΑ- ΚΑΣΑΝΗΑ- ΝΔΡΑΪΓΟΥΩΡΗ- ΠΔΡΣΟΤΛΗ-  
ΛΟΤΣΡΑ  ΜΟΚΟΒΟΤ- ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΖ 

Πέκπηε 28/10 αλαρ. ζηηο 07.30 (από ΜΔΣΡΟ Αζβ. 07.45) 
βζα Λαιία-Σξίθαια(βεύια)-πήιαην Θεόπεηξαο -Μεηέωξα 
(επίζηερδ Μμκήξ Αβ. ηεθάκμο) - Καλαμπάκα ( δείπκμ, 
δζακοηηενεύζεζξ ζημ λεκμδ. ΦΑΜΗΖ 3 *** ). 
Παξαζθεπή 29/10. Ακαπ. 08.30 βζα ημ βναθζηό πςνζό Με-
ιηέο, από όπμο μζ πεγμπόνμζ εα πάκε  ζηδ Βάιηα Κάιληα 
(Ανημοδόνεια 4ςνδ πμνεία, ΒΓ/Α  ζημκ  Δεκζηό  Γνοιό). 
Οζ οπόθμζπμζ αθμύ επζζηεθεμύκ ημ θνάβια Αώνπ-βύνμξ 
θίικδξ -εα ηαηαθήλμοκ ζημ Μέηζνβν (4 ώνεξ βζα λεκάβδζδ 
ηαζ βεύια ) ηαζ Καθαιπάηα  ( δείπκμ, δζακοηηένεοζδ). 
άββαην 30/10 ακαπ. ζηζξ 09.00 βζα ηδκ ιαβεοηζηή δζαδνμ-
ιή Καζηαληά-Γέζε-Ππξξά-Νεξαϊδνρώξη (πενίπαημξ 3 
πθι.) ςξ ημ δνςσηό Πεξηνύιη ( παναιμκή 3 ώνεξ βζα αόθ-
ηεξ, θςημβναθίεξ ηαζ βεύια)-Διάηε-Καλαμπάκα. ( δείπνο ). 
Κπξηαθή 31/10 ακαπ.  09.00 βζα Καξδίηζα-Λνπηξά κνθό-
βνπ-Μαθξαθώκε-(2ςνμξ πενίπαημξ ιέζα ζημ πθαηακμδά-
ζμξ ημο πενπεζμύ)-Τπάηε (βεύια) ηαζ επζζηνμθή Νίηαζα. 
ΣΗΜΖ: € 170 (καζ.+ θνηη. € 120 ). Πενζθαιαάκεζ: Πμύθιακ , 
3 δζακοηηενεύζεζξ ιε  διζδζαηνμθή , λεκάβδζδ ηαζ ιεηαθμνά  
ζηδ  Βάθζα  Κάθκηα.                       Τπεύεοκμξ:  Π. ΦΤΣΡΟ 

         Δκδπομικά Νέα 
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Φοζζμθάηνδξ—Γίαξ Πεηνμύπμθδξ 

Σνζιδκζαία Πενζμδζηή Έηδμζδ  
Ηδζμηηήηδξ: Δηδνμιζηόξ Ονεζααηζηόξ Αεθδηζηόξ Όιζθμξ   
«Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νζηαίαξ   
Ηςκίαξ 82 Β Νίηαζα Σ.Κ. 18450 – Σδθ & fax 210 4930470  
Δηδόηδξ:  Καθώνμξ  Ζθίαξ 
E-mail: fysiolatris@yahoo.com 
Ηζημζεθίδα: www.fysiolatris.net 
Δπζηνμπή ζύκηαλδξ: Καθώνμξ Ζθίαξ-Υαπίδδξ Μαηεαίμξ.  
Δπζιέθεζα  έηδμζδξ:  Καθώνμξ Ζθίαξ. 

 

Λύζε άζθεζεο Νν 18 

Ζ θύζδ ημο ζηαηζζηζημύ πνμαθήιαημξ ημο πνμδβμύιεκμο 
      ηεύπμοξ είκαζ δ ελήξ:  
 

   1. Aγ6!, Aπγ6 
   2.Bε7+ ,  Pγ8, 3.Bxγ7 #. 
      ( Ακ 1….,  Αε6  
      2. Βπε6,    Ηπε8. 
      3. Ππε6,    Pγ8 
      4. Πε8 # , )  ηαζ  
      ( Ακ 1…,   Pγ8,  
      2 Βε8+!,    Aπε8 
      3. Ππε8 #. ) 

   Άζθεζε Νν 19  
    Παίγμοκ ηα θεοηά ηαζ κζημύκ...... 

Εκδρομές ποσ  έγιναν: 
 

Σαμίδη ζηα ….Κύζεξα.                                 Ν. Οπνιθόποςλορ  

 
 Με όηζ ηαθύηενμ ηθείζαιε ημ θεηζκό  Καθμηαζνάηζ  , αθμύ 
ημ πθμύζζμ πνόβναιια ηδξ ηεηναήιενδξ ελόνιδζδξ, πμο 
είπε πνμεημζιαζηεί από ηδκ ηα Δθέκδ Μαηνοιάθθδ, ζηακμ-
πμίδζε απόθοηα όθεξ ηζξ πνμζδμηίεξ. 
Σδ πνώηδ ιένα επζζηεθηήηαιε ηδκ πακέιμνθδ Ακαανοηή 
ρδθά ζημ Σαΰβεημ, από όπμο μζ πεγμπόνμζ ιαξ απόθαο-
ζακ ιζα 3ςνδ ζοβηθμκζζηζηή δζαδνμιή πνμξ ηδ ιμκή Φακε-
νςιέκδξ ηαζ ημ δνμζόθμοζημ Πανόνζ. Πανάθθδθα μζ ημονί-
ζηεξ ζοκέπζζακ ιε ιζα επίζηερδ ζημ αλζόθμβμ ιμοζείμ ηδξ 
Διηάο ηαζ ημο Λαδηνύ ηαζ ηαηόπζκ όθμζ ιαγί είπαιε ιζα εκδζ-
αθένμο-ζα λεκάβδζδ ζημ Μοζηνά. Σμ ζμύνμοπμ ιαξ ανή-
ηε ζηα δνμιάηζα ηδξ Μμκειααζζάξ ηαζ ανβά ημ ανάδο ημο-
ναζιέκμζ απμθαύζαιε 
ηδ εαθπςνή ημο ςναί-
μο Ξεκμδμπείμο LIMIRA 
MARE ζηδ Νεάπμθδ. 
Σδκ άθθδ ιένα ημθο-
ιπήζαιε ζηα ηνοζηάθ-
θζκα κενά ηδξ παναθίαξ 
ημο ίιμο ζηδκ Δθαθό-
κδζμ ηαζ βεοηήηαιε 
ημοξ ελαίνεημοξ εαθαζζζκμύξ ιεγέδεξ ημο κδζζμύ. 
Σμ απόβεοια έκα βηνμοπ επζζηέθηδηε ηδ ιμκή Θεμηόημο 
ζημ Παναδείζζ ιε ημκ ζδζόννοειμ ηάεεημ Παναδμζζαηό μζηζ-
ζιό ηαζ ημ Μμοζείμ ηδξ Μάπδξ ημο Ναοανίκμο ζηδ Νεάπμ-
θδ εκώ μζ οπόθμζπμζ πνμηίιδζακ έκα δεύηενμ ιπάκζμ ή πε-
νζήβδζδ ζηδ Νεάπμθδ βζα ρώκζα. 
Σδ Σνίηδ ιένα ανεεήηαιε ζημ Θαοιαζηό Δκεηζηό Κάζηνμ 
ηδξ Υώναξ ηςκ Κοεήνςκ ιε ηδ θακηαζηζηή πακμναιζηή εέα  
ηςκ δίδοιςκ ημθπίζηςκ ηδξ ηαζ απμθαύζαιε ημ ιπάκζμ 
ιαξ ζηδκ ηαεάνζα παναθία ζημ Καράθζ. Σμ απόβεοια θζθμ-
λεκδεήηαιε ζημ λεκμδμπείμ ΡΟΜΑΝΣΗΚΑ ζηδκ Αβία Πεθαβία. 
Σδ ηέηανηδ ιένα ιεηά ηδκ επίζηερδ ζημκ παναδμζζαηό μζηζ-
ζιό ημο Μοθμπμηάιμο ιε ημ πακέιμνθμ θοζζηό ημπίμ ημο 
ηαηαννάηηδ ηδξ Νενάζδαξ απμθαύζαιε έκα ηεθεοηαίμ ιπά-
κζμ ζημ ιζηνό ημθπίζημ ημο Αοθέιμκα. ηδ Νίηαζα θηάζαιε 
ανβά ημ ανάδο ιε ηζξ ιπαηανίεξ ιαξ βειάηεξ βζα ηδκ ακηζιε-
ηώπζζδ ηςκ επενπμιέκςκ...ζζπκώκ αβεθάδςκ ημο Υεζιώκα. 

 

 Οκαδηθά Πξωηαζιήκαηα Αηηηθήο 2010 
Παίδωλ(-16), Πακπαίδωλ(-12) θαη Junior‘s(-8)  
 
Ξεηίκδζακ ζηζξ 12/9/2010 ηα πνςηαεθήιαηα  Αηηζηήξ 
Παίδςκ –Παιπαίδςκ  ηαζ  ζηζξ 17/09/10 ηα Junior‗s. Οζ 
μιάδεξ είκαζ 6ιεθείξ εκώ ζηα Junior‗s 3ιεθείξ. Μεηέ-

πμοιε  ιε  ιία μιάδα ζηδ ηάεε ηαηδβμνία. 
 

Απμηεθέζιαηα ζημοξ ηνείξ πνώημοξ βύνμοξ: 
 Παίδωλ:  
Α Παπάβμο     -   Φοζζμθάηνδξ     1  –  5 
Φοζζμθάηνδξ    -   Ο Πενζζηενίμο             3,5  –  2  
ΦΟΝ Δπζημζκ. Ζναηθείμο- Φοζζμθάηνδξ    4  –  2  
 Πακπαίδωλ:  
Φοζζμθάηνδξ –Ο Αιπεθμηήπςκ             5  – 1 
Αίβθδ Παπάβμο- Φοζζμθάηνδξ                      5  – 1 
Α  Κμνςπίμο- Φοζζμθάηνδξ                     4  – 2  
Οζ αβώκεξ ζοκεπίγμκηαζ ζηζξ 03/10 ηαζ 10/10. 
 

 Junior‘s(K8) :  
Απμηεθέζιαηα ζημοξ δύμ πνώημοξ βύνμοξ: 
Αίβθδ Παπάβμο - Φοζζμθάηνδξ   1  –  2 
Φοζζμθάηνδξ— Γίαξ Πεηνμύπμθδξ   2  –  1  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οζ αβώκεξ ζοκεπίγμκηαζ ζηζξ 03/10,10/10 ηαζ 17/10. 

Επίζκευη ζηο Μσζηρά 


