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 Γηαζπιινγηθά   Πξσηαζιήκαηα   Παίδσλ (-16) , 
   Πακπαίδσλ (-12) θαη Junior‘s (-8) Αηηηθήο 2010. 

2ε, 4ε θαη 2ε ζέζε αληίζηνηρα γηα ηηο νκάδεο καο. 
 

πλερίδνληαο ηελ παξάδνζε, νη νκάδεο καο φρη κφλν  
πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε (final-8) ησλ 
πξσηαζιεκάησλ παίδσλ(-16) θαη πακπαίδσλ(-12) 
Αηηηθήο, αιιά θαηάθεξαλ λα ηεξκαηίζνπλ ζηελ ηεηξάδα 
ησλ δχν δηνξγαλψζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ήκαζηαλ 
ν κνλαδηθφο ζχιινγνο κε νκάδα θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο 
ηνπ final-8. ηελ ηειηθή θάζε ησλ δχν δηνξγαλψζεσλ 
ζπκκεηέρνπκε αλειιηπψο απφ ην 2003, έρνληαο 
θαηαθηήζεη ηελ 1ε ζέζε ηξείο θνξέο ζηνπο παίδεο θαη κία 
ζηνπο πακπαίδεο. Οη αγψλεο δηεμήρζεζαλ ην ηξηήκεξν 
15-17 Ννεκβξίνπ ζην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Ν. 
Ησλίαο.  
ηηο επηηπρίεο απηέο πξνζηέζεθε θαη ε δεχηεξε ζέζε ησλ 

κηθξψλ ζθαθηζηψλ καο ζην πξσηάζιεκα Junior’s. 
Αλαιπηηθφηεξα είρακε: 

 Πξσηάζιεκα Παίδσλ(-16)  
Σε 2ε  ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα καο. 
ην ηειηθφ έθεξε 
ηζνπαιία 3-3 κε 
ηελ νκάδα ηεο 
Καιιηζέαο θαη 
ηειηθά έραζε ζην 
κπαξάδ κε 4-2. 
ηελ 1ε ζέζε ε 
νκάδα ηνπ .Ο. 
Καιιηζέαο θαη  
ζηελ 3ε ε νκάδα 
ηεο Π.. Πεξη-
ζηεξίνπ.  
Αγσλίζηεθαλ νη: 
Μηρειάθνο Π., 
Παπαδφπνπινο 
Γ., Ξαλζφπνπινο Β., Λεκνλήο Κ., Βνδίθεο Α.,  Πξακαηεπ-
ηάθε Α., Λεκνλή Μ.-Η., Μαξνχδαο Π., Λαδάο Π., Γξαθά-
θνπ . θαη  Μνβζεζηάλ Φ. 

 Πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ(-12)  
Σε 4ε  ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκάδα καο. 
ηελ 1ε ζέζε ε νκάδα ηνπ .Ο. Αηγάιεσ ,  ζηε 2ε ζέζε ε 
θαθηζηηθή Δπηθνηλσλία Ζξαθιείνπ θαη ζηελ 3ε ζέζε ε 
νκάδα ηνπ Α.Ο. Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ. 
Αγσλίζηεθαλ νη:  Παπαδφπνπινο Α., Πξακαηεπηάθε Λ., 
Λεκνλή Μ.-Η, Σζηβγνχιεο Δ., Λαδάο Π., Γξαθάθνπ ., 
Σζηβγνχιε Αηθ., Κνιπβάο Α., Κνιπβά Η. θαη Μνβζεζηάλ Φ. 

                                      (συνέχεια στη σελ. 8)  
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ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ 
 

ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ  ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ  ΑΘΛΖΣΗΚΟ  ΟΜΗΛΟ  
                       ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ  ΝΗΚΑΗΑ 

Διανέμεηαι δωρεάν 

Σν ηεηξαήκεξν ηεο 28εο Οθησβξίνπ επηζθεθηήθακε  
ηε θεκηζκέλε δηεζλψο πεξηνρή ηεο Βάιηα Κάιληα. 
O Δζληθφο Γξπκφο Βάιηα Κάιληα βξίζθεηαη ζηε Πίλδν 

θαη αλήθεη ζηνπο λνκνχο Γξεβελψλ θαη Ησαλλίλσλ. 
Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε πεξίπνπ 70.000 ζηξέκκαηα. 
Πεξηιακβάλεη ηελ θνηιάδα ηεο Βάιηα - Κάιληα ( βιά-

ρηθε ιέμε θαη ζεκαίλεη 
«Εεζηή θνηιάδα», νλνκά-
δεηαη έηζη γηαηί έρεη πνιχ 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο θα-
ηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέ-
ξαο θαη πνιχ ρακειέο θα-
ηά ηε δηάξθεηα ηεο λχ-
ρηαο), ην Αξθνπδφξεκα 
(παξαπφηακν ηνπ Αψνπ), 

ηα βνπλά Λχγθνο θαη Μαπξνβνχλη (Φιέγθα 2.159κ) 
κέρξη ηηο θνξπθέο ηνπ βνπλνχ Απγφ (Ύςνο 2.177κ). 
Δίλαη κία απφ ηηο πην θξχεο θαη πγξέο πεξηνρέο ηεο 
Διιάδαο κε πνιιά ρηφληα ην ρεηκψλα θαη δξνζεξά  
θαινθαίξηα κε αξθεηέο βξνρέο. πλήζσο ην ρηφλη θα-
ιχπηεη ηνλ Γξπκφ απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηνλ Μάην.  
Σν πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ δηα-
βίσζε κηαο ηεξάζηηαο πνηθηιίαο εηδψλ απ’ ην δσηθφ 
θαη ην θπηηθφ βαζίιεην. Ζ θνηιάδα θα-
ιχπηεηαη απφ ππθλά δάζε Μαχξεο - 
Λεπθφδεξκεο Πεχθεο θαη Ομπάο. Α-
πνηειεί  θαηαθχγην γηα πνιιά είδε 
πνπιηψλ, αλάκεζά ηνπο θαη νξηζκέλα 
ζπάληα αξπαθηηθά (γχπαο- βαζηιαε-

ηφο) θαζψο θαη γηα 
κεγάια ζειαζηηθά (αξθνχδεο - 
δαξθάδηα-ηζαθάιηα ), πνπ έρνπλ 
εμαθαληζζεί απ’ ηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Οιφθιεξε ε 
πεξηνρή απνηειεί ίζσο ηνλ πην 
ζεκαληηθφ βηφηνπν ηεο Υψξαο 
καο γηα ηελ θαθεηηά αξθνχδα πνπ 

πξνζηαηεχεηαη κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατ-
θήο Έλσζεο. 

                                      (συνέχεια στη σελ. 2)  

ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖ ΠΑΝΔΜΟΡΦΖ  
      « ΒΑΛΗΑ   ΚΑΛΝΣΑ » 

Καθέ αρκούδα  

Βάλια Κάλνηα   

Βαζιλαεηός 
Οι παίδες μας ζηην απονομή ηοσ κσπέλλοσ 
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 (ζσνέτεια από ηη ζελίδα 1) 

ΔΚΓΡΟΜΖ  ΣΖ  ΠΑΝΔΜΟΡΦΖ   « ΒΑΛΗΑ   ΚΑΛΝΣΑ » 
 

Σελ πξψηε κέξα γηνξηάζακε ηελ Δζληθή καο επέηεη-
ν ζην πνχικαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο, κε 
κηα ζαπκάζηα παξνπζίαζε πνπ εηνίκαζε ν  Κπξηά-
θνο Νηθνιατδεο  θαη δηάβαζε απνζπάζκαηα ν γλσ-
ζηφο εζνπνηφο καο Γηψξγνο Σζηδίκεο. Φηάλνληαο 
ζηελ Καιακπάθα αλεβήθακε ζηα Μεηέσξα. Δληπ-

πσζηαζηήθακε απφ 
ην ζπάλην απηφ γεσ-
ινγηθφ θαηλφκελν κε 
ηνπο ζεφξαηνπο βξά-
ρνπο θαη πάλσ ηνπο 
ζθαξθαισκέλα ηα 
γξαθηθά κνλαζηήξηα 
ηνπ Μεγάινπ Μεηεψ-
ξνπ, Αγίνπ ηεθάλνπ, 
Βαξιαάκ θαη άιια 
κηθξφηεξα. Δπηζθε-
θηήθακε ηε Μ. Αγίνπ 
ηεθάλνπ θαη ζαπκά-

ζακε ζην κνπζείν ηεο,  ζπάληα ρεηξφγξαθα θαη ηεξά 
θεηκήιηα. 
Σε δεχηεξε κέξα μεθηλήζακε απ΄ ην γξαθηθφ ρσξηφ 
Μειηέο γηα ηε Βάιηα Κάιληα.  Με δπν κηθξά πνπι-
καλάθηα 35 άηνκα αλεβήθακε ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ. 
Φηάζακε ζην Αξθνπδφξεκα θαη απφ εθεί θάλακε κηα 
θαληαζηηθή θπθιηθή δηαδξνκή 4 σξψλ ζηελ αξρή 
δίπια ζην πνηάκη θαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηα 

π α λ χ ς ε ι α 
πεχθα πνπ 
λφκηδεο φηη 
άγγηδαλ ηνλ 
νπξαλφ. Ο 
θαηξφο ήηαλ 
εμαηξεη ηθφο 
θαη φινη κεί-
λακε θαηελ-
ζνπζηαζκέλνη  
απφ ην παλέ-
κνξθν ηνπίν. 

Αξγά ην απφγεπκα θηάζακε ζην Μέηζνβν,φπνπ 
καο πεξίκελαλ νη ππφινηπνη ηνπ γθξνχπ θαη αθνχ 
εθνδηαζηήθακε κε Γηαλληψηηθα γιπθά  επηζηξέςακε 
ζην μελνδνρείν καο ζηε Καιακπάθα. 
   Σελ επφκελε κέξα άββαην πξννξηζκφο καο 
ήηαλ ην ηζηνξηθφ  Πεξηνχιη. Κάλακε ηε  παλέκνξθε 
δηαδξνκή Καζηαληά-Γέζε-Νεξατδνρψξη θαη πεξπα-
ηήζακε 2 ψξεο ζην δάζνο θνληά ζην Πεξηνχιη-
Διάηε. Σν βξάδπ επηζηξέςακε ζην μελνδνρείν θαη 
δηαζθεδάζακε κε δσληαλή κνπζηθή . 
   Σελ Κπξηαθή μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο 
θάλνληαο κηα κηθξή πξσηλή βφιηα ζηα Σξίθαια. π-
λερίζακε πξνο ηελ Καξδίηζα κε πξννξηζκφ ηα Λνπ-
ηξά κνθφβνπ θαη θαηαιήμακε ζηελ Τπάηε. Δθεί  
θάλακε κηα κηθξή δηαδξνκή θαη κεηά ην γεχκα  επη-
ζηξέςακε ζηελ Νίθαηα. Ήηαλ κηα ππέξνρε  εθδξνκή 
πνπ ζα καο κείλεη αμέραζηε.                                    

Ηλίας  Καθώρος 

Σηα  ίτνη ηης καθέ αρκούδας 

Τα πανύυηλα  πεύκα ηης κοιλάδας 

Εκδρομικά                                     κακιζηικά Νέα 
 

 ΝΔΑΝΗΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΣΣΗΚΖ 2011 
   εκαληηθέο επηηπρίεο ησλ ζθαθηζηψλ καο κε  
   1ε ζέζε ηεο ση. Γξαθάθνπ, 3ε ηνπ Κ. Βιάρνπ, 

4ε ηνπ Δ. Σζηβγνχιε θαη 5ε ηεο Μ.-Η. Λεκνλή 
 

ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα δπν Γεκνηηθψλ θαη ελφο Γπ-
κλαζίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη κε δηνξγαλψηξηα  
νκάδα ηνπ «Α.Ο. Σξεηο Αζηέξεο» έγηλαλ ηα Νεαληθά 
Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο, κε ζεκαληηθά κεησκέλν αξηζ-
κφ ζπκκεηνρψλ 401 έλαληη 476 πέξζη.  
Οη ζπλζήθεο ζχκηδαλ κάιινλ  ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα 
θαη δηαηππψζεθαλ ζνβαξά 
παξάπνλα απφ γνλείο θαη 
ζθαθηζηέο γηα ηε πνηφηεηα 
ηεο δηνξγάλσζεο. Αθφκε 
ηέζεθαλ ζνβαξά εξσηεκαηη-
θά γηα ηελ απφθαζε ηεο Δ-
ΝΑ λα απνξξίςεη ηελ πξφ-
ηαζε ηνπ Φπζηνιάηξε γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπο ζηε Νίθαηα. 
Απφ ην νκάδα καο ζπκκεηεί-
ραλ 20 ζθαθηζηέο θαη ζθαθί-
ζηξηεο θαη ηα απνηειέζκαηά 
ηνπο θξίλνληαη αξθεηά ηθαλν-
πνηεηηθά, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα είλαη θαιχηεξα. Δ-
θηφο απφ ηνπο ζθαθηζηέο πνπ θαηέιαβαλ ζέζεηο ζηελ 
πξψηε 6άδα  ζπκκεηείραλ θαη νη: Μνβζεζηαλ Φ.(7ε), 
Παπαδφπνπινο Α.(8νο), Ξαλζφπνπινο Β.(8νο), Λα-
δάο . (12νο), Σζηβγνχιε Αηθ.(13ε) Παπαδφπνπινο Γ.
(14νο), Λεκνλήο Κ.(14νο), 
Λαδάο Π. (20νο), Γθηψλεο Δ.
(20νο) θαζψο θαη νη Μαξνχ-
δαο Π., Βνδίθεο Α., Κνιπβάο 
Α.,  Μαλζνχξ Γ., Γεσξγαθά-
θεο Ν., Γεξκέλεο Α. θαη 
Γηνχλεο Ν. 
Γηα ηα  Παλειιήληα Νεαληθά 
πνπ ζα  γίλνπλ  απφ  25  Ηνπ-
λίνπ  έσο 1 Ηνπιίνπ 2011 πξν-
θξίλνληαη νη: Γξαθάθνπ ., 
Βιάρνο Κ., Σζηβγνχιεο Δπαγ. 
θαη Παπαδφπνπινο Αζη.  
Οη πξψηνη ληθεηέο αλά θαηεγνξία: 
Αγφξηα -20:Ληαξγθφβαο, Σζαινπκάο, Υξεζηίδεο 
Αγφξηα -18:Καλέιινο, Αζαλαζφπνπινο, ηακνχιεο 
Αγφξηα -16:Αλαγλσζηφπνπινο, Κνπηνπθίδεο, ηάκνο Φ.  
Αγφξηα -14:Παπαδφπνπινο Γ., Πνπιφπνπινο , Λαδάο Γ. 
Αγφξηα –12:Κνξληψηεο, Σζακαηζνχιεο, Γξαθνπιάθνο 

Αγφξηα -10:Μπειηψηεο, ηεξγηψηεο, Αλζφπνπινο 
Αγφξηα -08: Αιεμάθεο, Καησπφδεο, Βιάρνο.  
Κνξίηζηα -20:σηεξηάδνπ,  Καπθαιά,  Σζαθίξνγινπ 
Κνξίηζηα -16:Φξάγθνπ Δ., Αλαζηαζνπνχινπ,  Κνθφζε 
Κνξίηζηα -14:αιαρίδε, Φξάγθνπ Μ., Ληάπε-Εελεκπίζε 
Κνξίηζηα -12:Κνθθνηά,  Ληάπε-Εελεκπίζε,  Φσθίκε. 
Κνξίηζηα -10:Γξαθάθνπ,  Κνχηα Β.,  Κνπηζίδνπ. 
Κνξίηζηα -08:Κνχηα Α.,  ηξαηή,  Γεξκηηδάθε 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ιήμεο ηεο δηνξγάλσζεο 
απελεκήζεζαλ απφ ηελ Δ...Ν.Α. ηα θχπειια ησλ 
δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ Αηηηθήο γηα ην 2010. Ζ 
νκάδα ηνπ Φπζηνιάηξε πήξε ηα θχπειια 2εο ζέζεο ζην 
Κχπειιν Παίδσλ (-14),  2εο ζέζεο ζην Πξσηάζιεκα 
Junior’s (-8)  θαη 3εο ζέζεο ζην Παίδσλ-Κνξαζίδσλ. 

Οι νικηηές ζηα Αγόρια  –8 

Οι νικήηριες ζηα Κορίηζια –10 
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κακιζηικά Νέα 

19-31/10/10  Παγθφζκηα λεαληθά πξσηαζιήκαηα  
(-18,-16, -14, -12, -10, -8 ετών ). 
Έγηλαλ ζην Porto Carras ηεs Υαιθηδηθήs. πκκεηείραλ 
ζπλνιηθά 1387 λεαξνί ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο απφ 
87 ρψξεο. Απφ Διιεληθήο πιεπξάο ζπκκεηείραλ 51 α-
γφξηα θαη θνξίηζηα. Σελ θαιχηεξε εκθάληζε έθαλε ε 
Σζνιαθίδνπ η., πνπ ηεξκάηηζε 6ε ζην Κ-10 εηψλ κε 7,5 
βαζκνχο.  
Απφ ην ζχιινγφ καο ζπκκεηείραλ νη: 
Α-18: Υσκαηίδεο Παλαγηψηεο 4,5β. 
Κ- 8:  Κνιπβά  Ησάλλα               5β. 

 

 Γηαζπιινγηθφ θχπειιν Αηηηθήο «πχξνο Μπίθνο»  
Οινθιεξψζεθαλ νη αγψλεο γηα ην Κχπειιν «πχξνο 

Μπίθνο» ζην νπνίν 
ζπκκεηείραλ ζπλνιη-
θά 74 νκάδεο, ζε 
ηξεηο θαηεγνξίεο. Με-
ηείρακε κε 2 νθηακε-
ιείο νκάδεο, κία ζε 
θάζε θαηεγνξία. ηελ 
Α΄ θαηεγνξία, ε νκά-
δα καο θαηέιαβε ηελ 
15ε ζέζε  θαη ζηε Β΄ 
θαηεγνξία, θαηαιάβα-

κε ηελ 
30ε ζέζε. 
Με ηε 
ζπκκεην-
ρή ζηνπο 
αγψλεο 
απηνχο 
δφζεθε ε 
δπλαηφηε-
ηα ζε 

φινπο ηνπο ζθαθηζηέο καο λα  πξνεηνηκάδνληαη γηα ηηο 
αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αθνινπζνχλ. 
 

 Γηαζπιινγηθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ Αηηηθήο 2010 

Ζ νκάδα καο θαηέθηεζε ηε φγδνε ζέζε έρνληαο αξθεηέο 
απνπζίεο ζε ζεκαληηθνχο αγψλεο.  
Αγσλίζηεθαλ νη ζθαθίζηξηέο καο Φαηνχξνπ Δ., Αγγειάθε 
Μ., Θέκειε Γ., Πξακαηεπηάθε Αζπ., Γξαθάθνπ ., Πξα-
καηεπηάθε Λ.,  Μνβζεζηάλ Φ. θαη Πξακαηεπηάθε Αλ. 

 60ν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα 2010  
ζην Βξαράηη Κνξηλζίαο. 

Πξσηαζιεηήο Διιάδαο γηα 
ην 2010 (9ε θνξά) αλαδεί-
ρζεθε ν GM Βαζίιεο Κνηξσ-
ληάο.  
Γεχηεξνο ν πχξνο Καπλί-
ζεο πνπ πέηπρε ηελ ηξίηε θαη 
ηειεπηαία ηνπ λφξκα γηα ηνλ 
ηίηιν ηνπ GM  θαη ηξίηνο ν 
GM  Υξ. Μπαλίθαο.  
Να ζεκεησζεί φηη ν πχξνο 

Καπλίζεο ζα αγσλίδεηαη απφ θέηνο ζηελ νκάδα καο.  

 33ν Παλειιήλην Αηνκηθφ Πξσηάζιεκα Γπλαηθψλ 
2010 ζην Βάκν Υαλίσλ . 
Πξσηαζιήηξηα  Διιάδαο γηα ην  2010 ε WGM Άλλα-Μαξία 
Μπφηζαξε,  δεχηεξε ε Μαξίλα Μαθξνπνχινπ  θαη ηξίηε  ε 
αλεξρφκελε Καηεξίλα Παπιίδνπ. 
πγραξεηήξηα ζηνπο θνξπθαίνπο ζθαθηζηέο-ηξηέο καο.  

Καπνίζης Σπ.— Νικολαχδης Γ. 

 

 Πξνζερείο  ζθαθηζηηθέο  δηνξγαλψζεηο 
 

3-9/1/2011  Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά πξσηαζιήκα-
ηα εθήβσλ –λεαλίδσλ (–18 ) θαη λέσλ αλδξψλ –
γπλαηθψλ (–20 ). Γηεμάγνληαη θαη θέηνο ζην Πεξηζηέξη.  
16/1/2011 Έλαξμε δηαζπιινγηθνχ  θππέιινπ  Αηηηθήο 
Φηιίαο 2011 (Ν.ΣΡΟΦΑΛΖ). πκκεηέρνπκε κε ηξείο 
8κειείο νκάδεο. Οη αγψλεο ζπλερίδνληαη: 23/1, 30/1, 
6/2, 13/2, 20/2 θαη  27/2 .   
…./3/2011 Αηνκηθά θαη Οκαδηθά ζρνιηθά Πξσηαζιήκα-
ηα Αηηηθήο 2011. Μέρξη 27/3  νη πξνθξηκαηηθνί Πεηξαηά 
θαη νη ηειηθνί αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ζρνιηθψλ πξσηα-
ζιεκάησλ Αηηηθήο. πκκεηνρή ειεχζεξε γηα καζεηέο 
Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ θαη 
ζηα νκαδηθά ζπκκεηνρή ειεχζεξε γηα 4κειείο  νκάδεο 
(3 αγφξηα + 1 θνξίηζη) απφ καζεηέο  ησλ ζρνιείσλ Αηηη-
θήο (Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ). 
10/4/2011 Γηαζπιινγηθφ Κχπειιν Αηηηθήο. Μεηέρνπκε 
κε 4κειή νκάδα.  
Οη αγψλεο γίλνληαη 
κε ζχζηεκα λνθ-
άνπη. Ζ νκάδα ηεο 
Αηηηθήο πνπ ζα 
πξνθξηζεί ζα δψ-
ζεη αγψλεο κπα-
ξάδ ζηηο 12 θαη 
19 /6 γηα λα πεξά-
ζεη ζηε ηειηθή θά-
ζε (final four), πνπ ζα γίλεη ζηηο 30/6 θαη 1/7/2011. 
16-18/4/2011 Σειηθνί Παλειιελίσλ  ζρνιηθψλ πξσηα-
ζιεκάησλ (αηνκηθψλ-νκαδηθψλ). Παίξλνπλ κέξνο  φζνη 
ζα πξνθξηζνχλ  απφ ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά πξσηαζιή-
καηα   Αηηηθήο.   
25/4-2/5/2011 Δπξσπατθά νκαδηθά ζρνιηθά Πξσηαζιή-
καηα ζηε Υαιθηδηθή.   

16-23/6/2011 9ν Φπζηνιαηξηθφ open γηα φιεο ηηο 
ειηθίεο ζηνλ Πνιηηηζηηθφ Πνιπρψξν «Μάλνο Λντ-
δνο». 
25/6-1/7/2011 Σειηθνί Παλειιήλησλ λεαληθψλ  πξσηα-
ζιεκάησλ (-16, -14, -12, -10 θαη -8 εηψλ). 
3-8/7/2011 Παλειιήλην δηαζπιινγηθφ πξσηάζιεκα Α΄ 
Δζληθήο θαηεγνξίαο. Μεηέρνπκε κε 8κειή  νκάδα.   

20/8/2011  31ν ηνπξλνπά rapid ζηε Νίθαηα 
(Μάληξα)    
25/8-1/9/2011 19ν Γηεζλέο Σνπξλνπά Νίθαηαο «Σηκή 
ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε» ζην «Μάλνο Λντδνο». 
25/9/2011 Νεαληθφ πξσηάζιεκα Αηηηθήο Παίδσλ-
Κνξαζίδσλ. Μεηέρνπκε κε 6κειή νκάδα: (-16, -14,-12,-
10, Κ-16 & Κ-12). Οη αγψλεο γίλνληαη κε ειβεηηθφ ζχ-
ζηεκα 7 γχξσλ. 

Φσζιολάηρης—Πεηρούπολη,  Κύπελλο  2010 

Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε  
ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε  

ζηε δηεχζπλζε :   
 www.fysiolatris.gr 

 

 

19-29/9/10 Παλεπξσπατθά λεαληθά πξσηαζιήκαηα 
 (-18,-16, -14, -12, -10, -8 ετών),  
Έγηλαλ ζην  Μπαηνχκη ηεο Γεσξγίαο θαη ζπκκεηείραλ 
απφ ηελ Διιάδα έμη  ζθαθηζηέο θαη ηέζζεξεηο ζθαθίζηξη-
εο θαη ηεξκάηηζαλ απφ ηελ 18ε έσο ηελ 36ε ζέζε. 

Φσζιολάηρης-Α.Ο. Κηθιζιάς 
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      κακιζηικά Νέα 
Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν «θάθη & χγρξνλε Κνη-
λσλία» ηνπ Ζιία Κνπξθνπλάθε 

 

ΚΑΚΗ : Έλα παηρλίδη ζαλ φια η’ άιια; 
 

«Σα άηνκα πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θάπσο κε ην ζθάθη 
γλσξίδνπλ πνιχ θαιά φηη δελ είλαη έλα απιφ παηρλί-
δη. Αλάκεζα ζε άιια, ην ζθάθη εκπεξηέρεη ζηνηρεία 
αζιήκαηνο (π.ρ. ζπλαγσληζκφο), ηέρλεο (π.ρ. δεκη-
νπξγηθφηεηα) θαη επηζηήκεο (π.ρ. ζηνλ ηξφπν κειέ-
ηεο ηνπ). Δπνκέλσο, ε επίδξαζή ηνπ ζην άηνκν εί-
λαη πνηθηιφηξνπε θαη πξέπεη λα εμεηαζηεί αλάινγα. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θαηά θαηξνχο ππνζηεξηρηεί 

φηη ην ζθάθη κπν-
ξεί λα αλαπηχμεη 
ζηνηρεία ηνπ ραξα-
θηήξα φπσο επη-
κνλή, ππνκνλή, 
καρεηηθφηεηα, πε-
ξίζθεςε, θιπ. Δ-
πεηδή φκσο απηά 
κπνξνχλ λα θαιιη-
εξγεζνχλ θαη κε 
πνιινχο άιινπο 

ηξφπνπο, δελ θαίλεηαη εχθνια ηη μερσξηζηφ κπνξεί 
λα πξνζθέξεη ην ζθάθη πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλ-
ζεηο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ζσζηφηεξα ε εθπαηδεπηη-
θή ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα παίμεη ην ζθάθη ζηελ 
θνηλσλία, πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο 
πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη φρη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία. 
Σα δχν βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθαθηνχ, 
πνπ είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, είλαη ε παληε-
ιήο έιιεηςε ηχρεο θαη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο πιε-
ξνθφξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ζεσξεηηθή 

άπνςε, ζε κηα παξηίδα ζθαθηνχ ηα πάληα κπνξνχλ 
λα πξνβιεθζνχλ, επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλα θξπ-
θφ αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν θαη επεηδή απνθιείεηαη 
απφ ηνπο θαλνληζκνχο θάζε επέκβαζε εμσηεξηθνχ 
παξάγνληα. ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ππάξρεη ηζφ-
ηεηα θαη ηζνηηκία αλάκεζα ζηηο αληίπαιεο παξαηά-
μεηο. 
Απηά ηα ζηνηρεία απνηεινχλ ηνπο ζεκέιηνπο ιίζνπο 
ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ επηβάιιεη ην ζθάθη ζε 
φζνπο αζρνινχληαη ζνβαξά καδί ηνπ.  
Ο κφλνο ηξφπνο λα παίμεη θαλείο ζθάθη ζσζηά θαη 
απνηειεζκαηηθά είλαη λα απνδερζεί ην ζχζηεκα  

αμηψλ πνπ εκπεξηέρεη θαη λα ην εθαξκφζεη ζηελ 
πξάμε, δηαδηθαζία πνπ δελ είλαη θαζφινπ απαξαίηε-
ην λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλεηδεηφ ηξφπν. Αληίζε-
ηα, αλ γίλεη ζε κηθξή ειηθία θαη έκκεζα, ε επίδξαζή 
ηεο ζα είλαη κάιινλ βαζχηεξε θαη κνληκφηεξε. 

Ζ έιιεηςε ηχρεο ζην ζθάθη εμαλαγθάδεη ην άηνκν 
λα αλαγλσξίζεη φηη ην απνηέιεζκα κηαο παξηίδαο 
νθείιεηαη ζηηο δηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο, ζε ζχγθξηζε 
βέβαηα κε εθείλεο ηνπ αληηπάινπ. Απηή ε δηαδηθαζί-
α ιεηηνπξγεί πξνο δχν θαηεπζχλζεηο, αλάινγα κε 

ην αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ. Με 
δεδνκέλν φηη ε αξρηθή ζέζε είλαη αληηθεηκεληθά ηζφ-
παιε, ζε πεξίπησζε ήηηαο πξέπεη αλαγθαζηηθά λα 
ηελ απνδψζνπκε ζηα δηθά καο ιάζε θαη ζην θαιχ-
ηεξν παηρλίδη απφ ηελ αληίπαιε πιεπξά. Αληίζηξν-
θα, ζε πεξίπησζε λίθεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 
αλαγλσξίζνπκε ηηο δηθέο καο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηά καο. Ζ ηζνπαιία αληηπξνζσ-
πεχεη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε, γηα ηελ νπνία 
ρξεηάδεηαη κηα πην πεξίπινθε αλάιπζε ησλ ίδησλ 
αξρψλ. 
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν θεληξηθψλ ραξαθηε-
ξηζηηθψλ ηνπ ζθαθηνχ, δειαδή ηεο έιιεηςεο ηχρεο 
θαη ηεο πιήξνπο πιεξνθφξεζεο, δελ ππάξρεη ζε 
πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο καο 
δσήο. Δπνκέλσο, ην ζθάθη είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο 
επθαηξίεο γηα έλα άηνκν λα ειέγρεη ζρεδφλ απφιπ-
ηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζε κηα εκπεηξία ηνπ. 
Απφ απηή ηελ άπνςε, ην ζθάθη κπνξεί λα πξνζθέ-
ξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε απηνπεπνί-
ζεζεο θαη αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηαο». 

 

Δπηκέιεηα: Θ. Υσκαηίδεο 

Ζ νκάδα καο αγσλίδεηαη ζηελ Α΄ Δζληθή θαηε-
γνξία ζην ζθάθη.  
ην ζχιινγν ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θαθηνχ 
γηα παηδηά ειηθίαο απφ 5 εηψλ θαη άλσ.   
Καινχκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ 
έρνπλ, ή μέξνπλ, παηδηά, θαη ελδηαθέξνληαη, 
λα  ηα ελεκεξψζνπλ γηα ηα καζήκαηα πνπ γί-
λνληαη ζην ζχιινγν. 
Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζφπνπιν 
Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ.  
Σειέθσλα 210-4930470, θηλ. 6979285543 

Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2010, Χαλκιδική 

Παγκόζμια Νεανικά Πρφηαθλήμαηα 2010, Χαλκιδική 
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Αλαδεκνζίεπζε απφ ην πεξηνδηθφ «Δθδξνκηθά ρξνληθά» 
ηεο Ο.Φ.Ο.Δ..Δ.– Ο.Ξ.Δ.Ν.Δ. (Ηαλ.-Ηνχλ. 2010),  
ηεο Κ. Πιαζζαξά απφ ην πεξηνδηθφ «Ζ βειαληδηά» 

Πξνζαξκνγή Θ. Υσκαηίδεο 

ΒΔΛΑΝΗΓΟΓΑΟ ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ 
΄Δλα ζπάλην δάζνο γίλεηαη θαπζφμπια!    
Ζ αδηαθνξία θαη ε άγλνηα απεηινχλ έλα ζπνπδαίν νηθνζχ-
ζηεκα, ην κεγαιχηεξν βειαληδφδαζνο ησλ Βαιθαλίσλ, 
ζην Ξεξφκεξν ηεο Αηησιναθαξλαλίαο, ην νπνίν εθηείλεηαη 
ζε αθηίλα 140.000 ζηξεκκάησλ. Παιαηφηεξα ε δνκή ηνπ 
ήηαλ ππθλφηεξε. ήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά μέ-
θσηα. ηα φξηα ηνπ δάζνπο αιιά θαη κέζα ζε απηφ βξί-
ζθνληαη πνιιά ρσξηά. Αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ην  
απηνθίλεην πεξλά δίπια απφ ηε ιίκλε Οδεξφ, αλάκεζα ζε 
δηάζπαξηα αγξνηηθά ζπίηηα, ξπάθηα θαη κηθξά θνπάδηα 
πξνβάησλ. ΄Τζηεξα απφ ιίγν, κπαίλνληαο ζηνλ νξεηλφ 
φγθν, πξσηνζπλαληάο κεγαιφπξεπεο βειαληδηέο. Σεξά-
ζηηεο θαη απνκαθξπζκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε, δίλνπλ κηα 

εληχπσζε 
κνλαμηάο 
θαη ζιίςεο 
ζαλ λα α-
λαπνινχλ 
παιηά κε-
γαιεία. Α-
πφ ηελ θν-
ξπθή θαη 
φζν θηάλεη 
ην κάηη, 
βιέπεηο ηελ 

Αηησιναθαξλαλία κε ηηο νθηψ ιίκλεο θαη ηα ηξία πνηάκηα. 
Κη απφ ηε κηα άθξε ζηελ άιιε, ν αξραίνο ζεφο Αρειψνο, 
λα ζρίδεη ην ηνπίν φπσο έλα αζεκέλην θίδη.  
Σν είδνο πνπ θπξηαξρεί είλαη ε ήκεξε βειαληδηά, ε νπνία 
βξίζθεηαη κφλν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, αιιά ππάξ-
ρνπλ θαη ρλνψδεηο, καθεδνληθέο θαη πνδηθνζθφξεο δξχεο. 
ην ζπνπδαίν νηθνζχζηεκα ζην Ξεξφκεξν ππάξρνπλ  
σξαία θαη ζπάληα είδε ρισξίδαο, φπσο ην ρξπζφμπιν, ηα 
ινπινχδηα παηψληα θαη αζθφδεινο, νη άγξηεο νξρηδέεο, ηα 
καληηάξηα, αιιά θαη παλίδαο φπσο έληνκα, εξπεηά, ακθί-
βηα πνπιηά φπσο δξπνθνιάπηεο, πεηξνπέξδηθεο, ζηξαβν-
ιαίκεδεο, θίζζεο, πνπιηά πδξφβηα θαη ζπάληα αξπαθηηθά, 
φξληα, θηδαεηνί, ζθεθηάξεδεο, γεξαθίλεο θ.ά. Γελ ιείπνπλ 
βέβαηα θαη ηα ζειαζηηθά. Σα αγξηνγνχξνπλα, πνιππιεζή 
άιινηε, ζήκεξα ζρεδφλ έρνπλ εμαθαληζηεί.         
Απφ ηηο Ακαδξπάδεο ζηνλ ΄Οκεξν 
Ζ ηζηνξία ηνπ, πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ, είλαη 
εληππσζηαθή. Ζ Μπζνινγία κηιάεη γηα ηηο λχκθεο Ακα-
δξπάδεο, πνπ γελληνχληαλ καδί κε ηηο βειαληδηέο θαη ε 
θάζε κία δνχζε φζν θαη ην δέληξν ηεο. ΄Οκνξθεο, γεια-
ζηέο, ραξνχκελεο, πεξλνχζαλ ηνλ θαηξφ ηνπο παίδνληαο 
θαη ηξαγνπδψληαο, φηαλ ν άλεκνο ζξφηδε ζηα θχιια ηνπ 
δέληξνπ, φηαλ ην πφηηδε ην λεξφ ηεο βξνρήο. Όηαλ φκσο ν 
μπινθφπνο έθνβε κηα βειαληδηά, ε Ακαδξπάδα, πνπ ζα 
πέζαηλε καδί ηεο, ζξελνχζε κε ηνλ πην ζπαξαθηηθφ ζξήλν 
πνπ είρε αθνπζηεί πνηέ. Ο ΄Οκεξνο θαηαγξάθεη φηη ν Δχ-
καηνο, ν βνζθφο ηνπ Οδπζζέα, πεξλνχζε ηα θνπάδηα ησλ 
ρνίξσλ «απέλαληη», γηα λα βνζθήζνπλ ζην βειαληδφδα-
ζνο, αθνχ ην βειαλίδη ήηαλ πάληα εμαηξεηηθή δσνηξνθή. 
Λείςαλα απφ αξραία ηείρε, εξεηπσκέλα βπδαληηλά εθθιε-
ζάθηα πνπ βξίζθνπκε κέζα ζην δάζνο ή ζηηο παξπθέο 
ηνπ, καξηπξνχλ φηη ζηνπο αηψλεο πνπ πέξαζαλ, ν ηφπνο  
έζθπδε απφ δσή. Κάηη θπζηθφ, άιισζηε, αθνχ ηφηε  

ην βειαληδφδαζνο απνηεινχζε πινπηνπαξαγσγηθή πεγή.  
Απφ ηνλ Μεζαίσλα θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, «ην 
πεξίθεκν βειαλίδη ηνπ Γ ξ α γ α κ έ ζ η ν π» (Αζηαθνχ) 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βπξζνδεςία, ζηε βαθηθή θαη ζηε 
λαππεγηθή. Δμαγφηαλ θπξίσο ζηα βπξζνδεςεία ηεο Βελεηί-
αο. Γηαρξνληθή ήηαλ ε ρξήζε ηνπ δάζνπο ζηε βνζθή ησλ 
θνπαδηψλ πνπ έθεξλαλ νη λνκάδεο θηελνηξφθνη ηεο Ζπεί-
ξνπ, εμ νπ θαη ηα πνιιά «βιαρνρψξηα» πνπ δεκηνπξγήζε-
θαλ ζηελ πεξηνρή. Καξπνί θαη θχιια ηεο βειαληδηάο ρξεζη-
κνπνηήζεθαλ σο θνζκήκαηα.  
Λαζξνυινηνκία θαη παξάλνκν εκπφξην θαπζφμπινπ.  
Όκσο νη θαηξνί άιιαμαλ, ην δάζνο έπαςε λα ζεσξείηαη 
παξαγσγηθφ θαη εγθαηαιείθζεθε ζηελ ηχρε ηνπ. Γηα ηε ζσ-
ηεξία ηνπ αγσλίδνληαη θπξίσο ν «χιινγνο Φίισλ βειαλη-
δηάο θαη Πεξηβάιινληνο ε Ακαδξπάδα», ν «Φπζηνιαηξηθφο 
Αζιεηηθφο χιινγνο Παηψληα», πνιινί αθφκε ηνπηθνί ζχι-
ινγνη θαη πνιίηεο. χκθσλα κ’ απηνχο, «ηε κεγαιχηεξε 
απεηιή γηα ην δάζνο απνηειεί ε αλεμέιεγθηε, ιαζξνυινην-
κία θαη ην παξάλνκν εκπφξην θαπζφμπινπ, εμαηηίαο ηνπ 
νπνίνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ρηιηάδεο βειαληδηέο έρνπλ θν-
πεί».     
Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο, νη θνκκέλνη θνξκνί πνπ βιέπεη 
θαλείο γχξσ ηνπ. Αθφκα νη παξάλνκεο εθρεξζψζεηο, ε ια-
ζξνζεξία, ε ππεξβφζθεζε θαη ε ξχπαλζε.  
Οηθνηνπξηζκφο, ελέξγεηα θαη…. ρξψκαηα 
Οη ηνπηθνί θνξείο έρνπλ θαηαζέζεη πνιιέο πξνηάζεηο αμην-
πνίεζεο ηνπ δάζνπο. Σν πξψην βήκα είλαη ε θήξπμή ηνπ 
ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή, παξάιιεια κε ηε ζχληαμε 
κηαο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβά-
λεη: νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε αμηνπνίεζε ησλ κνλνπα-
ηηψλ ηνπ γηα πεδνπνξία, πνδειαζία, ηππαζία, παξαηήξεζε 
ζπάλησλ πνπιηψλ θαη δψσλ, ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βειαλη-
δηνχ ζηε βπξζνδεςία θαη ζηε βαθή, παξαγσγή ελέξγεηαο 
απφ βηνκάδα. Σέινο, ππάξρεη πξφηαζε γηα κία αθφκα απφ 
ηηο αξραίεο ρξήζεηο ηνπ δάζνπο: ειεγρφκελε βνζθή γηα 
απηφρζνλεο 
θπιέο δψσλ 
(πξνβάησλ, 
ρνίξσλ, 
βννεηδψλ). 
Δίλαη αθξη-
βψο νη θπ-
ιέο πνπ 
κπνξνχλ λα 
αμηνπνηνχλ 
φια ηα πξν-
τφληα ηνπ 
δάζνπο, 
αθφκα θαη 
απηά πνπ ζεσξνχληαη «γηα πέηακα», φπσο έθαλαλ πάληα. 
Σα κνλαδηθά ειιεληθά «Κάιεζα» 
Πιεζηάδνληαο πξνο ηε δπηηθή «έμνδν» ηνπ δάζνπο, βξί-
ζθνληαη θνπάδηα πξνβάησλ πνπ δελ κνηάδνπλ κε θαλέλα 
απ΄ φζα μέξνπκε σο ηψξα. Μηθξφζσκα, «αζιεηηθά», επθί-
λεηα. Δίλαη ηα παιηά ληφπηα πξφβαηα πνπ ιέγνληαη 
«Κάιεζα» θαη «Σζηπνπξίζηα». χκθσλα κε ηνπο ληφπηνπο, 
αιιά θαη εηδηθνχο, δχν θηιά γάια απφ απηά θηηάρλνπλ  έλα 
θηιφ θέηα,   ελψ απφ ηηο θπιέο πνπ έρνπλ έξζεη απφ ην 
εμσηεξηθφ ρξεηάδνληαη έμη θηιά γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα θέηαο. 
Καη λα κε κηιήζνπκε γηα ηε λνζηηκηά! Αηηία, ε δηαθνξεηηθή 
ππθλφηεηα ηνπ γάιαθηνο. Κη φκσο, ηα ραξηζκαηηθά απηά 
δψα δνπλ πεξηθξνλεκέλα ζηνλ ηφπν ηνπο, φπσο ε λενει-
ιεληθή μελνκαλία καο επηηάζζεη.  

     Οικολογικά νέα 
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Εκδρομικά Νέα 
 

     Εκδρομές ποσ  έγιναν: 
 

2-3 Οθηψβξε πεξάζακε έλα σξαίν αββα-
ηνθχξηαθν ζηε Μεζζελία. Δπηζθεθηήθακε 
ηελ Αξρ. Μεζζήλε θνληά ζην Μαπξνκκάηη. 
Δληππσζηαζηήθακε απφ ηνλ Αξραηνινγηθφ 
ρψξν, ην θαινδηαηεξεκέλν ζηάδην, εθάκηιιν  

κε απηφ ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο θαη ην κηθξφ Μνπζείν ηεο. 
ηε ζπλέρεηα θηάζακε ζηε  Υαξαπγή, φπνπ θάλακε πε-
δνπνξία 2 σξψλ ζην ζαπκαζηφ  Πνιπιίκλην θαη νη πην 
ηνικεξνί έθαλαλ θαη κπάλην. Οη ηνπξίζηεο επη-ζθέθηεθαλ 
ηελ  Πχιν θαη ηε Μεζψλε  θαη χζηεξα φινη καδί θαηεπ-
ζπλζήθακε ζην φκνξθν μελνδνρείν «ΗΑ». 
Κπξηαθή πξσί αλαρσξήζακε γηα ηνλ πεξίθεκν πγξνβηφ-
ηνπν ηεο Γηάινβαο. Με αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα 
ησλ πηελψλ παξαθνινπζήζακε απφ ηα παξαηεξεηήξηα 
κε θπάιηα ηα πνπιηά  ηεο ιηκλνζάιαζζαο. Έπεηηα θάλακε 

κηα φκνξθε δηα-
δξνκή κέρξη ηε 
θαληαζηηθή παξα-
ιία ηεο Βντδνθνη-
ιηάο κε ηε ςηιή 
ρ ξ π ζ α θ έ λ η α 
άκκν. Κνιπκπή-
ζακε αξθεηή ψξα 
θαη θηάζακε κέρξη 

ηνπο βξάρνπο ζηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ. Κνπξαζκέλνη 
πιένλ θηάζακε ζηελ Πχιν, φπνπ αθνχ θάγακε θαη  θά-
λακε ηηο βφιηεο καο ζηελ ηζηνξηθή πφιε, αξγά ην απφ-
γεπκα μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο έρνληαο πεξά-
ζεη έλα ππέξνρν δηήκεξν. 
 

Κπξηαθή  17 Οθηψβξε κε δχν πνχικαλ μεθηλήζακε 
γηα κηα φκνξθε θνληηλή εθδξνκή  ζηε Βξαπξψλα. Δπη-
ζθεθηήθακε ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην Μνπζείν ηεο 
Αξηέκηδαο. Δδψ έγηλε μαλάγεζε  ζηηο αξραίεο καξκάξη-
λεο παξαζηάζεηο θαη ηα αγάικαηα κη-
θξψλ παηδηψλ, αθηεξψκαηα ζηε ζεά 
Άξηεκε πξνζηάηηδα ηεο γνληκφηεηαο 
θαη ηεο επηνθίαο. ηε ζπλέρεηα ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηνλ ηνπηθφ ζχιινγν Αξηέ-
κ ηδνο  θάλακε  ηελ  δ ηαδξνκή 
(Κνπβαξάο - Καθή Θάιαζζα). Ζ κέξα 
ήηαλ πνιχ δεζηή θαη θηάλνληαο ζηε παξαιία θνιπκπή-
ζακε θαη κεηά ην γεχκα επηζηξέςακε ζηε Νίθαηα. 
 

Κπξηαθή 28 Ννέκβξε πεξάζακε κηα φκνξθε ειηφ-
ινπζηε κέξα ζην θαξάγγη ηνπ Λνχζηνπ πνηακνχ. Νσξίο 

θηάζακε ζηελ Αξραία  
Γφξηπλα, φπνπ είρακε 
κηα ελδηαθέξνπζα μελά-
γεζε απφ ηελ θα Μα-
ξνχιε. Απφ εδψ μεθίλε-
ζε ε πεδνπνξία πιάτ 
ζην Λνχζην πνηακφ (4 

ψξεο), φπνπ πήξαλ κέξνο 82 άηνκα θαη αλεθνξίδνληαο 
θηάζακε ζηε  Μνλή Πξνδξφκνπ. Έλα κνλαζηήξη θηηαγ-
κέλν κέζα ζηα βξάρηα πάλσ απφ ηα νξκεηηθά λεξά ηνπ 
πνηακνχ Λνχζηνπ. Αθνχ μεθνπξα-
ζηήθακε θαη νη θαιφγεξνη καο πξφ-
ζθεξαλ θαθέ ζπλερίζακε γηα ηε  
Μνλή Φηινζφθνπ, φπνπ θάλακε 
πηθ-ληθ θαη επηζηξέςακε ζηα πνχι-
καλ. Οη ηνπξίζηεο επηζθέθηεθαλ ηε 
ηεκλίηζα θαη κεηά ην γεχκα ζην Διιεληθφ, πήξακε ην 
δξφκν ηεο επηζηξνθήο. 

Πορεία ζηον σγροβιόηοπο  ηης Γιάλοβας 

Αρταία  Γόρησνα -  Λούζιος ποηαμός 

Μοσζείο Αρηέμιδας 

Μονή Φιλοσόυοσ.  

Παρατηρητήριο.  

 

Κπξηαθή 7 Ννέκβξε  εθδξνκή  ζηελ 
Οίηε. Φηάλνληαο ζηελ Άλσ Παχιηαλε 
πεξπαηήζακε κηα παλέκνξθε δηαδξνκή  
κέζα ζε δάζνο απφ έιαηα (5 σξψλ) θαη 
θηάζακε ςειά ζηηο Kαηαβφζξεο. Έλα 
ζεκείν φπνπ ηα λεξά πέθηνπλ ζε έλα 
βάξαζξν θαη εμαθαλίδνληαη κέζα ζηε γε. 
Μαδέςακε ρφξηα θαη καληηάξηα , πνπ 
ήηαλ άθζνλα απηή ηελ επνρή θαη επηζηξέ-
ςακε πεξλψληαο απφ ηελ Ππξά ηνπ Ζξα-
θιένπο. Δθεί φπνπ θαηά ηε κπζνινγία ν Ζξαθιήο γηα λα 
απαιιαρζεί απφ ηνπο θξηρηνχο πφλνπο, γηαηί είρε θνξέζεη 
ηνλ δειεηεξηαζκέλν ρηηψλα ηνπ Κεληαχξνπ, αλέβεθε πάλσ 
ζε έλα ζσξφ απφ μχια θαη παξαθαινχζε ηνπο θίινπο ηνπ 
λα αλάςνπλ ηε ππξά. 
Σειηθά ν Φηινθηήηεο ηελ 
άλαςε θαη ν Ζξαθιήο 
ηνπ ράξηζε ηα φπια ηνπ. 
Οη ηνπξίζηεο δηάιεμαλ 
κηα κηθξφηεξε αιιά πα-
λέκνξθε δηαδξνκή Αγία 
Σξηάδα-ξεκαηηά Παχιηα-
λεο θνληά ζην ρσξηφ. 
Πεξπάηεζαλ ζε έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν πάξθν ( 3ψξεο 
δηαδξνκή ) κε ιηκλνχιεο, γεθπξάθηα θαη δεληξφζπηηα . 
Όινη επραξηζηεκέλνη πήξακε ην δξφκν ηα επηζηξνθήο γηα 
ηελ Αζήλα. 
 

άββαην  13 Ννέκβξε  εθδξνκή ζηε  ΚΑΣΑΝΗΣΑ.  
Έλα παλέκνξθν ηζαθψληθν ρσξηφ ρηηζκέλν κέζα ζηα βνπ-
λά ηνπ Πάξλσλα, πεξηηξηγπξηζκέλν  κε ην μερσξηζηφ δά-
ζνο απφ θαζηαληέο θαη έιαηα. Μεηά ηε Σξίπνιε θαη αθνχ 
πεξάζακε ην Άζηξνο αξρίζακε ηελ αλάβαζε κέρξη ηνλ 
Πξαζηφ. Απφ εδψ μεθηλάεη ην κνλνπάηη,  δηαζρίδεη  ην θα-
ξάγγη ηεο Μαδηάο θαη θαηαιήγεη ζηε Καζηάληηζα. Ήηαλ κηα 
ππέξνρε αλεθνξηθή δηαδξνκή κέζα ζηα έιαηα, φπνπ 
έβξερε θαηά δηαζηήκαηα. Αθνχ θηάζακε ζηε θνξπθή θαη 
θαηεθνξίζακε ην Καζηαλνδάζνο  βξεζήθακε ζηε   Καζηά-
ληηζα (3 ψξεο).  
Πεξπαηήζακε ην φκνξθν ρσξηφ , πήξακε γιπθά απφ θά-
ζηαλν , γεπηήθακε θαγεηά  καγεηξεκέλα κε θάζηαλα θαη 
αξγά ην απφγεπκα μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο. 

 

 Κπξηαθή 12 Γεθέκβξε   εθδξνκή θαη πνξεία ζην Μνλν-
πάηη ησλ ηδεξνδξνκηθψλ.  

ηξίβνληαο αξηζηεξά ζηελ Δζληθή κεηά ηηο Θεξκνπχιεο 
θηάζακε ςειά ζην Γέιθηλν 
θαη παίξλνληαο έλα αγξνηηθφ 
δξφκν θηάζακε ζην ηδεξν-
δξνκηθφ ζηαζκφ ηνπ Αζσπνχ. 
Απφ εθεί  μεθηλάεη ε καγεπηηθή 
δηαδξνκή παξάιιεια ζηηο  
γξακκέο, ζην θαξάγγη ηνπ 
Αζσπνχ πνηακνχ , θνληά ζην 
γλσζηφ απφ ηα αξραία   
«πέξαζκα ηνπ Δθηάιηε», απφ 
φπνπ ν  Δθηάιηεο νδήγεζε ηνπο Πέξζεο ζηα λφηα ησλ 
παξηηαηψλ ζηε κάρε ησλ Θεξκνππιψλ . Έλα κνλνπάηη 
κε ζέα ηηο παιαηέο πεηξφθηηζηεο γέθπξεο θαη ηηο ζηνέο ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε ζηελά πεξάζκαηα θαη ζπειηέο 
πνπ θαηαιήγεη ζηελ Ζξάθιεηα. Έλα θαληαζηηθφ κέξνο κε 
αξρηηεθηνληθή  θαη ηζηνξία πνπ κεηά ηελ αιιαγή πνξείαο 
ηνπ ηξαίλνπ πξέπεη λα αλαδεηρζεί ζαλ πνιηηηζηηθή θιεξν-
λνκηά ησλ Διιήλσλ. 

Σηο μονοπάηι ηφν Σιδηροδρομικών .  

Στο Αρταίο Θέατρο της Μεσσήνης.  

Λούζιος ποηαμός 
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         Εκδρομικά Νέα 
 

4 σο 7/3 4ήκεξε  εθδξνκή ζηε παξάδνζε!  
     Κπξηαθή  Απνθξηάο   ζηα  ΓΗΑΝΝΔΝΑ   
    «νη Σδακάιεο»  θαη Καζαξή Γεπηέξα ζηε  
      ΒΟΝΗΣΑ  «Αρπξέληνο βαξθάξεο ».  
Θα δνχκε ηα  γξαθηθά  Εαγνξνρψξηα θαη ηα Σδνπκέξθα, 
ζα θάλνπκε ηνλ γχξν  ηεο  ιίκλεο  Σξηρσλίδαο θαη πεδν-
πνξίεο ζην δξπνδάζνο ηνπ Ξεξνκέξνπ θαη  ζηε  ζθάια  
ηνπ  Βξαδέηνπ  σο  ην  Καπέζνβν  (ΒΓ/Α).  
ΣΗΜΖ: € 180 (καζ. + θνηη.€ 90)  Πεξηιακβάλεη: Πνχικαλ + 

3 δηαλπθηεξεχζεηο  ζην μελνδ. ARTA  PALACE**** κε 

εκηδηαηξνθή.                                Τπεχζπλνο: Π. ΦΤΣΡΟ 
 

   Κπξηαθή  13/3 Ζκεξήζηα εθδξνκή  ζηνλ  ΔΛΗΚΧΝΑ.  
Αλαρ. απφ Νίθαηα  07.30 (ΜΔΣΡΟ  07.45)  γηα  Θήβα-
Αιίαξην-Διηθψλα. Οη πεδνπφξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε 
δηαδξνκή Ζερίκι- Παλιομηλιά - Αγ.Σριάδα  - Αρβανίηζα 
(ψξεο 4 ΒΓ/Α). Οη  ηνπξίζηεο  ζα  πεξηεγεζνχλ ζηνλ ΄Οζην 
Λνπθά –Κπξηάθη - Αξβαλίηζα (γεχκα). 
Αλαρ. γηα  επηζηξνθή  ζηε  Νίθαηα  ζηηο 17.30. 
ΣΗΜΖ: € 14  (καζ. + θνηη. € 7 )   

Τπεχζπλε:  ΔΗΡΖΝΖ  ΠΛΟΤΜΠΖ 
 

 25-26 & 27 Μαξηίνπ  Σξηήκεξε εθδξνκή ηνπξηζηηθή πε-
δνπνξηθή θαη επεηεηαθή ΑΓ. ΛΑΤΡΑ-ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ– 
Λ. ΚΑΨΑΦΑ–ΚΑΣΑΚΟΛ-Λ.  ΚΤΛΛΖΝΖ. 
Παξαζθεπή: Αλαρ. απφ  ΝΗΚΑΗΑ ζηηο 07.30 (ΜΔΣΡΟ 
07.15) γηα Ηζζκφ-Καιάβξπηα-Αγ. Λαχξα (επέηεηνο 1821) 
– Λάκπεηα- Αρχ. Ολυμπία (μελάγεζε ζην Αξρ. Μνπζείν , 
δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν ΝΔΓΑ *** ).                                 
άββαην: Οη πεδνπφξνη ζα βαδίζνπλ ζην  
κνλνπάηη ησλ Κεληαχξσλ νξνπέδην Φνιφ-
εο-Κιηλδηά (ΒΓ/Α, 5ψξεο)-Γνχκεξν. Οη  
ηνπξίζηεο ζπλερίδνπλ γηα Μ. Θενηφθνπ Κάησ 
Γίβξε–Παλφπνπιν θαη Γνχκεξν (γεχκα). 
Δπηζηξνθή ζηελ Αξρ. Οιπκπία. 
Κπξηαθή: Οη πεδνπφξνη ζα βαδίζνπ ζην πα-
ξαιηαθφ κνλνπάηη ησλ Θαιαζζνθξίλσλ-
Κάζηξν-Λνπηξά Κπιιήλεο (δσξεάλ  ηακαηηθφ  ινπηξφ),
( ΒΓ/Α,  3ψξεο). 
 Οη  ππφινηπνη  ζα  επηζθεθηνχλ  ηνλ  Πχξγν - Καηάθνιν - 
Λνπηξά  Κατάθα  θαη  ην Νενρψξη  ( ζπλεζηίαζε). 
ΣΗΜΖ: € 110 (καζ.+ θνηη. € 55) Πεξηιακβάλεη: Σν πνχι-
καλ θαη 2 δηαλπθηεξεχζεηο κε  εκηδηαηξνθή + μελάγεζε ζην 
Μνπζείν  ηεο  Αξραίαο  Οιπκπίαο.                     Τπεχζπλνη:   

  Γ.ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ- Π.ΑΥΗΛΛΔΟΠΟΤΛΟ 
 

άββαην  9/4    Λίκλε  Σζηβινχ - Πεξηζηέξα – φιν.  

15  σο 17/4  3ήκεξε  ζθαθηζηηθή ζηε Υαιθηδηθή-Άγηνλ 
      Όξνο-    Παξζελψλα . 

4 κέρξη 16 Μαΐνπ 13 κέξεο νδηθψο ζηελ Δπξψπε. 
ΣΔΥΗΑ- (Πξάγα)- ΓΕΡΜΑΝΙΑ(Γξέζδε-Λεηςία-  
    Βεξνιίλν-Πφηζληακ-Φξαλθθνχξηε)-  
ΔΛΒΔΣΗΑ(Λνπθέξλε-Λνπγθάλν)-ΗΣΑΛΗΑ(Μηιάλν)  

                     Πιεξνθνξίεο – πξφγξακκα ζηνλ Όκηιν. 

άββαην  7/5   Παηδηθή   ζηελ  Παχιηαλε. 

20 σο 23/5  4ήκεξε   ζην Μπέιεο (1.500κ.) 
      - Αγ. Διέλε εξξψλ (Αλαζηελάξηα) θαη  
      Ζκεξήζηα  ζηε  Βνπιγαξία (αληάλζθη-  
      Ρίια-Μπφξνβεηο)   

Κπξηαθή  29/5  Γηάζρηζε  ηνπ  Βνπξατθνχ                          

Κπξηαθή  5/6    Ράθηηγθ  ζηνλ πνηακφ Λάδσλα.    

11 έσο12/6   2ήκεξε  ζηελ Δπξπηαλία (Μ.Υσξηφ- 
      Πξνπζζφο—Γφκληηζα—Πάληα Βξέρεη).  

Κπξηαθή  26/6   ην  Αγγίζηξη   Αίγηλαο.  

Αρτ. Ολσμπία 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΧΝ 
 

     6-9 Ηαλνπαξίνπ 4ήκεξε εθδξνκή:  
ΔΡΒΗΑ- ΚΟΕΑΝΖ–ΗΑΣΗΣΑ(Μπνπκπνπζάξηα)-  
ΚΑΣΟΡΗΑ (Ραγθνπηζάξηα)  - ΓΗΠΖΛΗΟ  – ΚΑΨ-
ΜΑΚΣΑΛΑΝ - ΛΑΡΗΑ 

Αλαρ. ηελ Πέκπηε 6/1 ζηηο  07.00 (ΜΔΣΡΟ 07.15)  γηα   
ηάηηζηα (Μπνπκπνπζάξηα). 
Παξαζθεπή: Υηνλνδξνκηθφ θέληξν  Κατκαθηζαιάλ (3 ψξεο 
γηα  ζθη-πεξηπάηνπο, πεδνπνξία, γεχκα, θσηνγξαθίεο). 
άββαην:  Καζηνξηά (επίζθεςε   ζην  Γηζπήιην θαη γχξνο 
ηεο ιίκλεο , «Ραγθνπηζάξηα» (καζθαξάδεο, ράιθηλα). 
Κπξηαθή:Δπηζηξνθή, ηάηηζηα -Λάξηζα (αμηνζέαηα, γεχκα ).  
ΣΗΜΖ: € 200  ( καζ.+θνηη.€ 110) Πεξηιακβάλεη:Πνχικαλ θαη  
μελνδνρείν 4****  κε  εκηδηαηξνθή.  Τπεχζπλνο : Π.ΦΤΣΡΟ 
 

Κπξηαθή  23/1  Ζκεξήζηα  ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή  
εθδξνκή  ζηη ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ θαη  ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ. 

            (θνπή  ηεο νξεηβαηηθήο  πίηηαο ). 
Αλαρ. ζηηο 07.30 (ΜΔΣΡΟ  07.15) γηα  Άζηξνο –
Μνλή Μαιεβήο  Απφ εδψ  νη  πεδνπφξνη  μεθη-
λνχλ  γηα  ηελ  παλέκνξθε δηαδξνκή ζηνλ Πάξ-
λσλα σο ηνλ  Αγ. Νηθφιαν (ΒΓ/Α, 3ψξεο).  
Οη ηνπξίζηεο  ζα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνξηθή Μνλή  
θαη ηνλ  γξαθηθφ Αγ. Πέηξν (πεξίπαηνη, γεχκα).  
Αλαρψξεζε  γηα  επηζηξνθή ζηηο 17.30. 

ΣΗΜΖ: € 14 ( καζ. + θνηη. € 7 )                     
                   Τπεχζπλνη:  Ν.ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ  &  Ν. ΒΑΕΟ 
 

άββαην 29/1  Απνγεπκαηηλφο  πεδνπνξηθφο  πεξίπαηνο  
Κρσονέρι- Σαηόϊ – Παλαιά Ανάκηορα-Μπογιάηι 

Αλαρ. ζηηο 14.30 απφ Νίθαηα θαη  (14.45 απφ ΜΔΣΡΟ)  γηα 
ην Κξπνλέξη. Πεδνπνξία  ζην  δαζηθφ  ρψξν  ηνπ Σαηντνπ  
σο  ηα  παιαηά Αλάθηνξα.( πεξίπνπ  2 ψξεο  πήγαηλε-έια).  
Μεηά  ζα πάκε κε  ην πνχικαλ ζηελ  ηαβέξλα ―Οι  Mοσριές‖ 

ζηο Μπογιάτι  γηα  κπαθαιηάξν θαη  γιέληη  κε  κνπζηθή. 

ΤΙΜΗ: € 10  ( Μαθ.+Φοιτ.€ 5 ) 

Τπεχζπλνο: ΑΝΣ. ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ 
 

 Κπξηαθή  6/2  Ζκεξήζηα  ηνπξηζηηθή θαη πεδνπνξηθή   
    εθδξνκή  ζηελ  ΚΑΦΗΑ  θαη ζην ΡΟΔΗΝΟ (Αξθαδίαο) 
Αλαρ. απφ ΝΗΚΑΗΑ ζηηο 07.30  (ΜΔΣΡΟ  07.15 ) γηα  Αξηε-
κίζην – Κάςηα . Απφ έδψ ζα γίλεη  ε  πεδνπνξηθή  δηαδξνκή  
Κάψια -διάζελο Κοσλοσρδούς -Ροεινό  ( ΒΓ/Α,  4 ψξεο , 
πς.δηαθ. 480κ.). Οη ππφινηπνη  ζα επηζθεθηνχλ  ην  πεξίθε-
κν  ζπήιαην  ηεο  Κάςηαο , ηελ  Σξίπνιε θαη  ζα θηάζνπλ  
ζην  γξαθηθφ  Ρνεηλφ  ( πεξίπαηνη, θσηνγξαθίεο, γεχκα ). 
ηηο 17.30  αλαρψξεζε γηα  Νίθαηα. 
ΣΗΜΖ € 14 ( καζ. + θνηη. € 7 ) 

                                             Τπεχζπλνο: ΖΛ. ΚΑΦΧΡΟ 
 

19 & 20 Φεβξ. 2ήκεξε  ηνπξηζηηθή  θαη νξεηβαηηθή  εθδξνκή  
Πάξλσλαο-Πνιχδξνζν-Βξνληακάο-Κνζκάο 

άββαην: αλαρ. απφ  Νίθαηα 07.30 ( ΜΔΣΡΟ  
07.15 )  γηα  Σξίπνιε – Καξπέο – Καηαθχγην. 
Κπξηαθή:Οη  νξεηβάηεο ζηηο  07.00  ζα  μεθη-
λήζνπλ  γηα  ηελ  θνξπθή  ηνπ Πάξλσλα 
(Μεγάιε Σνχξια 1934 κ.) ΒΓ/Α-Β ,6ψξεο .  
Οη ππφινηπνη  ζα δηαλπθηεξεχζνπλ  ζηε  Βακ-

βαθνχ θαη ηελ Κπξηαθή  ζα πάλε  ζην γξαθηθφ  Πνιχδξνζν 
- στο  ιστορικό  Παιαηνκνλάζηεξν  ηνπ Βξνληακά  θαη 
ζηνλ νλεηξηθφ Κνζκά (γεχκα). Αλαρψξεζε  15.30  γηα θαηα-
θχγην παξαιαβή  ησλ  νξεηβαηψλ θαη  επηζηξνθή.  
ΣΗΜΖ: € 60 (μελνδνρείν κε πξστλφ) θαη € 40 ( θαηαθχγην).  
(καζ.+θνηη. € 30).  Τπεχζπλνο Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ 

Πάρνφνας καηαθύγιο 

Μ.  Μαλεβής 
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Λχζε άζθεζεο Νν 19 

Ζ ιχζε ηνπ ζθαθηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
      ηεχρνπο είλαη ε εμήο:  
 

   1. Ηε6+  ,  ζρε6 
   2. Βζ6+ , Ρε8,  
   3. Bε6+ , Ρζ8 
   4. Πδ5!!  θαη 5. Πζ5# 
      (Αλ 4…, εδ5   5.Βζ6#) 
      (Αλ 1…,  Ρε7 
    2. Ηρδ8,  ….  ή 
    2. Ηρδ7        ) 1-0 

    

Άζθεζε Νν 20  
   Παίδνπλ ηα καχξα θαη θάλνπλ εληππσζηαθφ καη!!! 

     

Σξηκεληαία Πεξηνδηθή Έθδνζε  
Ηδηνθηήηεο: Δθδξνκηθφο Οξεηβαηηθφο Αζιεηηθφο Όκηινο   
«Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νηθαίαο   
Ησλίαο 82 Β Νίθαηα Σ.Κ. 18450 – Σει & fax 210 4930470  
Δθδφηεο:  Καθψξνο  Ζιίαο 
E-mail: fysiolatris@yahoo.com 
Ηζηνζειίδα: www.fysiolatris.gr 
Δπηηξνπή ζχληαμεο: Καθψξνο Ζιίαο  
Δπηκέιεηα έθδνζεο:Καθψξνο Ζιίαο 

 

13   κέξεο  νδηθψο ζηελ Δπξψπε 
4 κέρξη 16 Μαΐνπ 2011  

   ΣΔΥΗΑ (Πξάγα-ΚάξινβπΒαξπ)  
    ΓΔΡΜΑΝΗΑ (Γξέζδε-Βεξνιίλν- 
          Λεηςία- Πφηζληακ-Φξαλθθνχξηε)  
    ΔΛΒΔΣΗΑ (Λνπθέξλε-Λνπγθάλν) 
    ΗΣΑΛΗΑ (Μηιάλν)  
     Πιεξνθνξίεο – πξφγξακκα ζηνλ Όκηιν. 

Τπεχζπλνο: Φχηξνο Παχινο. 

 

     ΠΑΜΔ  ΘΔΑΣΡΟ !!! 
 
 

  άββαην  15/1 ζην  ζέαηξν   ΓΑΝΓΟΤΛΑΚΖ,  
ην  έξγν «ν Θεφο  ηεο  ζθαγήο »   
Κσκσδία ηεο Γ. Ρεδά, ζθελνζεζία . Φαζνπιή κε 
ηνπο: Κ. Γαλδνπιάθε, Γ. Φέξηε, Γ. Βνχξν θαη Κ. 
Μπαιαλίθα. ,  
ΣΗΜΖ: € 22 ( ζέαηξν + πνχικαλ )  - Αλαρ.  17.00 
 

Σημεώνεται ότι: 80 άηομα  με ηο Φσζιολάηρη  παρακο-

λούθηζαν πρόζθαηα  ηις δσο Θεαηρικές παραζηάζεις :   
«Φνπξθέηα» θαη «Γε πιεξψλσ δε πιεξψλσ »  

 
 

(ζσνέτεια από ηη ζελίδα 1) 

 Πξσηάζιεκα Πακπαίδσλ(-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Πξσηάζιεκα Junior‘s(-8)  

Σε 2ε  ζέζε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε θαηέιαβε ε νκά-
δα  ησλ κηθξψλ ζθαθη-
ζηψλ καο. Σν πξσηάζιε-
κα απηφ δηεμήρζε γηα 
πξψηε θνξά ηε θεηηλή 
πεξίνδν.  
Πξψηε ε νκάδα ηνπ ΓΖ-
ΚΔΠ Άλσ Ληνζίσλ θαη 
ηξίηε ε νκάδα ηνπ Πεηξατ-
θνχ Ο..   
Αγσλίζηεθαλ νη: Σζηβγνχ-
ιεο Δπάγ., Λαδάο χκ., 
Βιάρνο Κσλ. θαη Κνιπβά 
Ησαλ.  

 

Ζ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο 
πίηαο ηνπ Οκίινπ καο ζα γίλεη  

ζην Γεκαξρείν ηεο Νίθαηαο  
Παξαζθεπή 28 Ηαλνπαξίνπ 2011,ψξα 8 κ.κ. 

 

ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ  
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

12 Μαξηίνπ 2011  
 ζηηο 7.30 κ.κ.   

ζηα Γξαθεία ηνπ Οκίινπ καο. 

 

Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε  
ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε  

ζηε δηεχζπλζε :   

 www.fysiolatris.gr 

 

ΥΟΡΟ !!! 
Μαζήκαηα παξαδνζηαθψλ  
θαη ιατθψλ ρνξψλ  
γίλνληαη ζηνλ φκηιφ καο 
θάζε Σεηάξηε ζηηο 08.00 κ.κ. 
Γηδάζθεη ε Φηιία Αγγειάθε  

Οι μικροί μας με ηο κύπελλο 

Οι παμπαίδες 

μας ζηη μάτη 

για ηην καηά-

κηηζη ηης 

4ης θέζης  


