
  

Απνθξηάηηθν γιέληη ηελ Σζηθλνπέκπηε   
 

    Πέξζη ηέηνηα επνρή εθθξάδακε ηελ επρή λα κπνξέζνπκε 
λα γηνξηάζνπκε ηελ Σζηθλνπέκπηε ζε κεγαιύηεξε αίζνπ-
ζα, γηαηί πιένλ ην εληεπθηήξην ηνπ ζπιιόγνπ καο ήηαλ κη-
θξό γηα λα ηθαλνπνηήζεη  ηηο 
αλάγθεο όισλ ησλ θίισλ καο. 
Φέηνο ε επρή πξαγκαηνπνηή-
ζεθε. Ζ 5

ε
 ρξνληά ηεο γηνξηήο, 

καο βξήθε ζηε αίζνπζα ηνπ 
Πνιηηηζηηθνύ Πνιπρώξνπ 
«Μάλνο Λνίδνο». εκαδηαθό 
αιιά θαη ην 5

ν
 Φπζηνιαηξηθό 

ζθαθηζηηθό ηνπξλνπά, πξαγ-
καηνπνηήζεθε ζηνλ ίδην ρώξν, 
κεηά από κηα ηεηξαεηία ζην Γαζάθη ηνπ Αγ. Φίιηππα, θαη 
ζηε ζπλέρεηα γηγαληώζεθε. 
Πεξηζζόηεξνη από δηαθόζηνη θίινη καο βξέζεθαλ εθεί. Σα 
ζπηηηθά θαγεηά , ε δσληαλή κνπζηθή, ην θξαζί θαη ν ρνξόο, 
καο θξάηεζαλ εθεί κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο.  
Σελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ν Γήκαξ-
ρνο ηεο πόιεο καο θ. Ησαθεηκίδεο. 
Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο βνήζεζαλ γηα ηελ πξαγκαην-
πνίεζε ηεο γηνξηήο θαζώο θαη ηε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ. 

ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΜΔ ΣΑΘΔΡΖ ΠΟΡΔΗΑ   
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ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ 
 

ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ  ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ  ΑΘΛΖΣΗΚΟ  ΟΜΗΛΟ  
                       ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ  ΝΗΚΑΗΑ 

Διανέμεηαι δωπεάν 

Το τορεστικό τοσ σσλλόγοσ μας. 

Ο θ.Αγγειάθες Λ. 

Δθδξνκή ζηε Πηνιεκατδα – Κνδάλε -  
ηάηηζηα- Καζηνξηά – Κατκαθηζαιάλ. 

 

Μέζα ζην θαηαρείκσλν, 6-9 ηνπ Γελάξε, πξαγκαηνπνηήζα-
κε 4ήκεξε εθδξνκή ζηε 
Γπη. Μαθεδνλία. Αηηία  ήηαλ 
νη πξώηκεο  απνθξηάηηθεο 
εθδειώζεηο κέζα ζην Γσδε-
θαήκεξν ησλ Υξηζηνπγέλ-
λσλ θαη ηνπ Νένπ Έηνπο. 
Με ζύκκαρν ηνλ πνιύ θαιό 
θαηξό πεξηεγεζήθακε ζηα 
ρσξηά θαη ηηο πόιεηο ηεο 
Γπη. Μαθεδνλίαο. Ζ αξρή 
έγηλε από ηα ηάηηζηα, όπνπ 
κε παξαδνζηαθό Καξλαβάιη (Μεηακθηεζκέλνη-Υάιθηλα-
Ηππνδξνκίεο θιπ.) κε ην όλνκα Μπνπκπνπζάξηα όιε ε 
γύξσ πεξηνρή δηαζθέδαδε .Ο Γήκνο πξόζθεξε δηάθνξα 
εδέζκαηα (Λνπθάληθα-παλζέηεο θαη άθζνλν θξαζί). ηε 
ζπλέρεηα αλεθνξίζακε γηα ηε Καζηνξηά, όπνπ αθνύ πξώηα 
μελαγεζήθακε ζην πξντνζηνξηθό νηθηζκό , Γηζπειηό, πεξά-
ζακε κηα θαηαπιεθηηθή κέξα θάλνληαο βόιηεο δίπια ζηελ 
όκνξθε ιίκλε ηεο.                             ζσλέτεηα ζηε 2ε ζειίδα. 

Κνπή Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 
 

ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ 
Νίθαηαο-Ρέληε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 28 Ηα-
λνπαξίνπ ην παξαδνζηαθό θόςηκν ηεο βαζηιόπηηαο ηνπ 

ζπιιόγνπ καο.  
ηελ εθδήισζε πα-
ξαβξέζεθαλ ν Τ-
πνπξγόο Θαιαζζί-
σλ Τπνζέζεσλ, 
Νήζσλ θαη Αιηείαο 
θ. Γηακαληίδεο, νη 
βνπιεπηέο θ.θ. Νηώ-
ηεο, Νεξάληδεο, 
Σξαγάθεο, ν Γήκαξ-
ρνο ηεο πόιεο καο 
θ. Ησαθεηκίδεο, ν 

πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Κνπθνγηάλλεο, νη 
αληηδήκαξρνη θ.θ. Μπίρηαο, Κνπθνπαληειήο, Κνπθαηδίδνπ, 
ηακαηάηνο, Σξηαληαθπιιίδεο, Σνύληαο, νη επηθεθαιείο 
δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θ.θ. Λνγνζέηεο θαη Παπαδόπνπ-
ινο, ν αληηπξόεδξνο ηνπ Αζιεηηθνύ Οξγαληζκνύ θ. Μπα-

θηξηδήο, νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη 
θ.θ. Αδακπαζίδεο, Μαιηέδε, Μα-
θξή, Βαιζάκε, Καηζίθεο, Κνιπ-
βάο, Εαραξόπνπινο, Νηθνιάθεο, 
Παλίδνπ, σηεξνπνύινπ, ν πξόε-
δξνο  θα η  ν  ηακ ίαο  ηεο 
Ο.Φ.Ο.Δ..Δ θ.θ. Αλησλόπνπινο, 
Κσλζηαληηλόπνπινο, ν θ. Πνδαηδί-

δεο πξόεδξνο ηνπ Ο.Φ.Ο.Ν., ε θα. Θενθπιάθηνπ πξόε-
δξνο ηεο Π.Δ.Ν.,  ν θ. Μσπζίδεο από ηελ Έλσζε Πνληί-
σλ, θαζώο θαη πιήζνο γνλέσλ θαη θίισλ. 

Ζ εθδήισζε μεθίλεζε  κε ηα θάιαληα 
πνπ ηξαγνύδεζαλ νη κηθξνί ζθαθηζηέο καο 
θαη ζηε ζπλέρεηα ε κηθξή καο ζθαθίζηξηα 
Γξαθάθνπ σηεξία έπαημε ζην πηάλν 
Xξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα. Αθνινύζε-
ζαλ παξαδνζηαθνί ρνξνί από ην ρνξεπηηθό ηκήκα ηεο 
Υ.Α.Ν. Νίθαηαο, κε δαζθάια ηελ θα. Βέγγνπ  Ρέλα. 

Καηόπηλ πήξε ην ιόγν ν Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ θ. 
Αγγειάθεο ν νπνίνο έθαλε κηα ζύληνκε 
αλαζθόπεζε ηεο κέρξη ζήκεξα πνξείαο 
ηνπ ζπιιόγνπ θαζώο θαη ησλ νκαδηθώλ θαη  
αηνκηθώλ επηηπρηώλ ησλ ζθαθηζηώλ καο, 
θαη επίζεο έθαλε αλαδξνκή ζηελ εθδξνκη-
θή δξαζηεξηόηεηα ηνπ νκίινπ ηε ρξνληά 
πνπ πέξαζε. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ 

πνιύ θαιή πνξεία ηεο ζθαθηζηηθήο καο νκάδαο ζην πξσ-
ηάζιεκα ηεο Α΄ Δζληθήο.                  Σσλέτεηα ζηε 8ε ζειίδα 

ΚΑΛΟ   ΠΑΥΑ 

Οη επίζεκοη θαιεζκέλοη  κας ζηο Γεκαρτείο 

Πηάλο Γραθάθοσ Σ. 

Χορεστικό ΧΑΝ  Νικαίας.  

Ξεθάληφκα ζηα Μποσκποσζάρηα 
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 Δθδξνκή ζηε Πηνιεκατδα – Κνδάλε- ηάηηζηα- Καζηνξηά – 

Κατκαθηζαιάλ.                                ζσλέτεηα από ηελ 1ε ζειίδα. 
 

  Παξαθνινπζήζακε ηα Ραγθνπηζάξηα, παξέιαζε αξκά-
ησλ κε ζπλνδεία 
κνπζηθώλ ζπγθξνηε-
κάησλ (Υάιθηλα) θαη 
όινη απηνί θαηέιεγαλ 
ζηε πιαηεία  Νηνι-
ηζό. Μηα κέξα από 
ην ηαμίδη καο αθηεξώ-
ζεθε ζην Κατκαθηζα-
ιάλ θαη επηηέινπο 
είδακε θαη ιίγν ρηόλη 
ζηε θνξπθή ηνπ. Μηα κεγάιε νκάδα έθαλε πεδνπνξία αιιά 
είρε αξθεηό θξύν θαη πνιύ δπλαηό ςπρξό αέξα.  
  Δληύπσζε έθαλε ζε όινπο καο ην ρσξηό Άγηνο Αζαλάζη-
νο, ε Αξάρσβα ηνπ βνξξά κε ηα  θαιληεξίκηα θαη ηα πεηξό-
θηηζηα ζπίηηα ηνπ. 
Σν πξσί ηνπ αββάηνπ, δέθα άηνκα, πεξπαηήζακε δύν 
ώξεο κέρξη ηελ ηερλεηή ιίκλε ηεο ΓΔΖ κε αθεηεξία ην με-
λνδνρείν πνπ καο θηινμελνύζε. 
Σε Κπξηαθή μεθηλήζακε γηα ηελ επηζηξνθή καο θαη θαηά ην 
κεζεκέξη επηζθεθηήθακε ην παξαδνζηαθό ρσξηό ηεο Λάξη-
ζαο, ηε Σζαξηηζάλε.  ηε ηειεπηαία θάζε ηεο εθδξνκήο 
καο ε θα Μαίξε Μαξνύιε  καο μελάγεζε ζηε πόιε ηεο Λά-
ξηζαο θαη ηα ζεκεία πνπ καο έδεημε καξηπξνύζαλ ηζηνξία 
πνιιώλ ρξόλσλ ζηε πεξηνρή απηή. 
Σν βξαδάθη θηάζακε ζηε Νίθαηα έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη 
ηε πξώηε εθδξνκή ηνπ 2011 κε ζπκκεηνρή 95 εθδξνκέσλ 
(2 πνύικαλ) κε κεγάιε επηηπρία θαη σξαίεο αλακλήζεηο.                                                        

Παύιος  Φύηρος. 
 

 Κνπή ηεο νξεηβαηηθήο πίηαο ζηε Μνλή Μαιεβήο. 
 

Σε Κπξηαθή 23 Ηαλνπαξίνπ  έγηλε ε θνπή ηεο νξεηβαηηθήο 
πίηαο ηνπ Φπζηνιάηξε ζηελ ηζηνξηθή κνλή Μαιεβήο. ηελ 
εθδξνκή ζπκκεηείραλ 142 άηνκα κε ηξία πνύικαλ .  
  Παξόληεο ήηαλ ν γξακκαηέαο ηνπ Φπζηνιάηξε θ. Θ.  Υσ-
καηίδεο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. θ.θ. Ν. Οξληζόπνπινο,  Π.  
Φύηξνο θαη  Ζ. Καθώξνο. Μαδί καο ήηαλ θαη νη θίινη καο 
από ηνλ «κηιν Φίισλ Βνπλνύ θαη Θάιαζζαο» ηεο Βνύ-
ιαο θαη ην Φ.Ο. Πεηξαηά. Μεηά ην θόςηκν ηεο πίηαο θάλακε 
πεδνπνξία 3 σξώλ ζην παλέκνξθν θεδξνδάζνο ηεο Μα-
ιεβήο κέρξη ην εθθιεζάθη 
ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ. Ο θαη-
ξόο ήηαλ ρεηκσληάηηθνο 
θαη θαηά δηαζηήκαηα 
έβξερε. ηε ζπλέρεηα πεξ-
παηήζακε ζε έλα παιηό 
κνλνπάηη  θαη  θηάζακε  
ζην νξεηλό ρσξηό  Άγηνο  
Πέηξνο. ηηο δπν ηαβέξλεο 
ηνπ ρσξηνύ γεπηήθακε ηα 
παξαδνζηαθά  θαγεηά θαη  ην θαιό  θξαζί ηνπο θαη ηξαγνπ-
δήζακε κε ζπλνδεία ηε θηζάξα ηνπ θίινπ καο θ. Κώζηα.  
 

Πεξίπαηνο ζηε Πάξλεζα 
 

 Απνγεπκαηηλόο  πεξίπαηνο  (2 ωρώλ)  έγηλε ην άββαην 
28 Ηαλνπαξίνπ ζην  Ταηόϊ  ως ηα Παιαηά Αλάθηορα. Σηε 
ζσλέτεηα θαηεσζσλζήθακε ζην Μπνγηάηη  ζε γλσζηή ηα-
βέξλα γηα  κπαθαιηάξν θαη  γιέληη  κε  κνπζηθή. 
                                   

Κοπή  ηες  Ορεηβαηηθής  πίηας. 

Εκδπομικά                                     Σκακιζηικά Νέα 
 

 ΥΟΛΗΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΣΣΗΚΖ 2011 
    

 Αηνκηθά  ρνιηθά  Πξσηαζιήκαηα  Αηηηθήο       
Μία  1ε ζέζε, κία 2ε θαη ζπλνιηθά  15 
πξνθξίζεηο ζηελ Δξέηξηα.  

 

Σε Κπξηαθή  3 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  ζην Υατδάξη 
ηα Αηνκηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα Αηηηθήο. πκκεηείραλ 
22ζθαθηζηέο καο θαη  
αγσλίζηεθαλ αλά ηάμε. 
Πξνθξίλνληαη γηα ην 
Παλειιήλην ρνιηθό 
πξσηάζιεκα, πνπ ζα 
δηεμαρζεί ζηελ Δξέηξηα 
από 16-18 Απξηιίνπ,  
νη εμήο: 
Νήπηα: Γθηώλεο Γεώξ-
γηνο-Δξκήο(1νο). 
Β΄ Γεκνηηθνύ: Βιάρνο 
Κ.(5νο) 
Γ΄ Γεκνηηθνύ: Λαδάο .(10νο),  
Γ΄ Γεκνηηθνύ:  Κνιπβάο Αξ.(7νο), Γξαθάθνπ .(4ν θνξ.)  
Δ΄ Γεκνηηθνύ: Λεκνλή Μ.(4ν θνξίηζη) 
Σ΄ Γεκνηηθνύ: Παπαδόπνπινο Α.(7νο) 
Β΄ Γπκλαζίνπ: Παπαδόπνπινο Γ.(6νο), Ξαλζόπνπινο Β.   
Γ΄ Γπκλαζίνπ: Μηρειάθνο Π.(2νο), Βνδίθεο Α.(6νο), Λεκν-
λήο Κπξ.(7νο) 
Αθόκα ζην Αλνηρηό Μαζεηηθό Πξσηάζιεκα ζα ζπκκεηέ-
ρνπλ  νη: Γεσξγαθάθε Δ., Γθηώλε Οπξ., Κνιπβά Η., Γεσξγα-
θάθεο Ν., Μαλζνύξ Ηαθ., Λνπθα Μαγ. θαη Μαξνύδαο  Π.  

 
Οκαδηθά  ρνιηθά  Πξσηαζιήκαηα  Αηηηθήο  2011 
   Πξώηε ζέζε γηα ην 1ν Λύθεην Νίθαηαο , 4ε γηα   ην 
   11ν Γπκλάζην θαη  6ε γηα ην 26ν Γεκνηηθό. 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην άββαην 26 Μαξηίνπ ζηε Βαξπ-
κπόκπε γηα ηα Γπκλάζηα-Λύθεηα  θαη 2 Απξηιίνπ ζην Υατ-
δάξη  γηα ηα Γεκνηηθά, ηα Οκαδηθά ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα 
Αηηηθήο. Σξία ζρνιεία ηεο Νίθαηαο πξνθξίζεθαλ ζην Παλει-
ιήλην Οκαδηθό θαη όινη νη καζεηέο ησλ ηξηώλ νκάδσλ καο 
ζην Αηνκηθό ζρνιηθό πξσηάζιεκα πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ 
Δξέηξηα  από 16-18 Απξηιίνπ.  
Ζ νκάδα ηνπ 1

νπ
  Λπθείνπ 

Νίθαηαο, απνηεινύκελε 
από ηνπο Καθώξν Αιθε , 
Κνπληαξδά Π., πύξνπ 
Μαξ. θαη , Βαλδώξνπ Φ.,  
θαηά πιεηνςεθία  ζθαθη-
ζηέο ζην ζύιινγό καο, 
θαηέθηεζε ηελ 1

ε
 ζέζε  

ζηα Λύθεηα ηεο Αηηηθήο.  
ηα Γπκλάζηα  ε νκάδα 
ηνπ 11νπ Γπκλαζίνπ κε 
ηνπο σηεξάθε Κ. , Κν-
ληό Αι., Καθώξνπ Ζξώ θαη Πξακαηεπηάθε Αζπ., πήξε  
ηελ 4ε ζέζε  θαη ζηα Γεκνηηθά ε νκάδα ηνπ 26νπ Γεκνηη-
θνύ κε ηνπο  Λαδά  Παλ., Λαδά  ηκ., Παληειηδάθε Ησ., 
Λάξδα Μαλ. θαη Λεκνλή Μ.-Η. θαηέιαβε  ηελ 6ε ζέζε. 
πγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο καζεηέο  θαη ζηνπο  Γηεπζπ-
ληέο ησλ ρνιείσλ ηνπο. Ηδηαίηεξα λα επραξηζηήζνπκε ηε 
Γεκνηηθή αξρή γηα ηελ  νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ νκάδσλ 
γηα λα πάξνπλ κέξνο ζηα  Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα. 
Δπρόκαζηε ζε όινπο ηνπο καζεηέο καο θαιή επηηπρία. 

Οη ζθαθηζηές κας κεηά ηοσς αγώλες. 

Πορεία ζηα τηόληα ηοσ Καχκαθηζαιάλ 

Η οκάδα ηοσ 1οσ Λσθείοσ Νίθαηας 
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Σκακιζηικά Νέα 

 

 Κύπειιν Αηηηθήο Φηιίαο  «Ν. ηξόθαιεο»  

5ε ζέζε γηα ηελ Α' νκάδα καο 

Οινθιεξώζεθαλ νη αγώλεο γηα ην Κύπειιν  Αηηηθήο 
Φηιίαο «Ν. ηξόθαιεο» ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζπλνιη-
θά 44 νκάδεο, ζε δύν θαηεγνξίεο.  

ηελ 5ε ζέζε, ζπγθεληξώλνληαο 8 βαζκνύο θαη 
30,5 πόληνπο, ηεξκάηηζε ε Α' νκάδα ηνπ Φπζηνιάηξε.  

ην Β΄ όκηιν όπνπ αγσλίζηεθαλ νη λεόηεξνη θπξίσο 
ζθαθηζηέο καο, ε Γ' νκάδα ηεξκάηηζε ζηελ 11ε ζέζε κε 
8 βαζκνύο θαη 29,5 πόληνπο, ελώ  ε Β' νκάδα ηεξκάηη-
ζε ζηελ 13ε ζέζε κε 7 βαζκνύο θαη 32,5 πόληνπο. 

Ήηαλ κηα θαιή επθαηξία γηα όινπο ηνπο ζθαθηζηέο 
καο λα  πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηηο αγσληζηηθέο ππνρξεώ-
ζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 Παλειιήληα Αηνκηθά Νεαληθά Πξσηαζιήκαηα 
    2011     (-18 θαη -20). 
Σξίηνο ν ζθαθηζηήο καο Γηώξγνο Γθνύκαο ζην  (-20)  
Σα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα Νέσλ  Αλδξώλ – Γπλαη-
θώλ (-20), Δθήβσλ θαη Νεαλίδσλ (-18),  δηεμήρζεζαλ 

θαη θέηνο κε επηηπ-
ρία ζην Πεξηζηέξη, 
από 3 κέρξη 9 Ηα-
λνπαξίνπ.  
Από ηελ νκάδα καο 
ζπκκεηείραλ νη Γ. 
Γθνύκαο, Π. Μηρε-
ιάθνο θαη Κ. Λεκν-
λήο. Δπίζεο ζπκκε-
ηείραλ θαη νη λενα-
πνθηεζείζεο Υξη-

ζηνδνπιάθε Σόληα θαη Γξαθάθε Άλλα-Μαξία. Αλαιπηη-
θόηεξα: 
ηελ θαηεγνξία (-20), ν Γ. Γθνύκαο ηεξκάηηζε ζηελ 3ε 
ζέζε, κε 6 βαζκνύο.       
ηελ θαηεγνξία (-18), αγσλίζηεθαλ νη 15ρξνλνη ζθαθη-
ζηέο καο Π. Μηρειάθνο θαη  Κ. Λεκνλήο πνπ ηεξκάηη-
ζαλ ζηελ 9ε ζέζε κε 6 βαζκνύο θαη  ζηελ 48ε ζέζε κε 
3,5 βαζκνύο αληίζηνηρα. 
ηελ θαηεγνξία Νεαλίδσλ (-18) ε Σόληα Υξηζηνδνπιά-
θε θαηέιαβε ηε 2ε ζέζε κε 7 βαζκνύο θαη ε 15ρξνλε 
Άλλα-Μαξία Γξαθάθε  ηελ 9ε ζέζε κε 5 βαζκνύο.   

 

 Πξνζερείο  ζθαθηζηηθέο  δηνξγαλώζεηο 
 

 10/4/2011  Γηαζπιινγηθό Κύπειιν Αηηηθήο.  
Μεηέρνπκε κε 4κειή νκάδα. Οη αγώλεο γίλνληαη κε ζύ-
ζηεκα λνθ-
άνπη. Ζ νκάδα 
ηεο Αηηηθήο 
πνπ ζα πξν-
θξηζεί  ζα δώ-
ζεη αγώλεο 
κπαξάδ ζηηο 
12 θαη 19 /6 
γηα λα πεξάζεη 
ζηε ηειηθή θά-
ζε (final four), 
πνπ ζα γίλεη 
30/6 θαη 
1/7/2011.               
 16-18/4/2011 
Σειηθνί Παλειιελίσλ  ζρνιηθώλ πξσηαζιεκάησλ 
(αηνκηθώλ-νκαδηθώλ), κε  καζεηέο Νεπηαγσγείσλ, Γε-
κνηηθώλ, Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ. 
 Παίξλνπλ κέξνο  όζνη πξνθξίζεθαλ  από ηα αληίζηνηρα 
πεξηθεξεηαθά ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα.  
Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ζηελ Δξέηξηα Δύβνηαο ζην μελνδν-
ρείν Eretria Village Resort & Conference Center.  
 
 

16-23/6/2011   9ν Φπζηνιαηξηθό open γηα όιεο ηηο  ειηθί-
εο ζηνλ Πνιηηη-
ζηηθό Πνιπρώξν 
«Μάλνο Λντδνο». 
 

  25/6-1/7/2011 
Σειηθνί Παλειιή-
λησλ λεαληθώλ  
πξσηαζιεκάησλ 
(-16, -14, -12, -
10 θαη -8 εηώλ). 
 

   3-8/7/2011 Πα-
λειιήλην δηαζπι-
ινγηθό πξσηά-
ζιεκα Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο. Μεηέρνπκε κε 8κειή  
νκάδα.   
 

 22/8/2011    31ν ηνπξλνπά rapid ζηε Νίθαηα(Μάληξα)    
 

 25/8 – 01/9/2011   19ν Γηεζλέο Σνπξλνπά Νίθαηαο  
«Σηκή ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε» ζην   « Μάλνο Λντδνο ». 
 25/9/2011 Οκαδηθό Νεαληθό πξσηάζιεκα Αηηηθήο Παί-
δσλ-Κνξαζίδσλ. Μεηέρνπκε κε 6κειή νκάδα: (-16, -14,
-12,-10, Κ-16 & Κ-12). Όσοι προκριθούν θα συμμετέ-
ρνπλ ζην 4ν Παλειιήλην νκαδηθό Πξσηάζιεκα Παίδσλ  
θαη Κνξαζίδσλ από 16-18/12/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eπηζθεθηείηε ηελ αλαλεσκέλε  
ηζηνζειίδα ηνπ Φπζηνιάηξε  

ζηε δηεύζπλζε :   
 www.fysiolatris.gr 

Οη ληθεηές ζηα πρφηαζιήκαηα (–18 ,–20) 

Φσζηοιάηρες—Σ.Ο. Ιθαρίας 

Φσζηοιάηρες-Γίας Πεηρούποιες 

Άπουε από ηο 8ο Φσζηοιαηρηθό όπελ 

O Φσζηοιάηρες ζηο Πρφηάζιεκα Α Δζληθής 2010  
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      Σκακιζηικά Νέα 

 

Ζ νκάδα καο «ΔΟΑΟ Φπζηνιάηξεο Νηθαίαο» 
αλήθεη ζηε Α’ Δζληθή θαηεγνξία ζην ζθάθη. 
ην ζύιινγό καο ιεηηνπξγεί Αθαδεκία θα-
θηνύ γηα παηδηά, από 5 εηώλ θαη άλσ.   
Καινύκε ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο καο πνπ 
έρνπλ ή μέξνπλ παηδηά λα  ηα ελεκεξώζνπλ 
γηα ηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζην ζύιινγν. 
Πιεξνθνξίεο ζηνλ θ. Νίθν Οξληζόπνπιν 
Καζεκεξηλά 5-8 κ.κ.  
Σειέθσλν 210-4930470,  θηλεηό   6979285543  

Αλαδεκνζίεπζε από ηελ ηζηνζειίδα ηεο θαθηζηηθήο Αθαδεκίαο 
Υαλίσλ (chaniachess.gr)  

Γξάθεη ν Χπήζηορ Κεθαλήρ 
Απόθνηηνο Υεκηθνύ Σκ. Παλ. Αζελώλ, κέινο Γ.. ηεο Δ. . Ο.,  ζπγγξαθέαο βηβιίσλ 

 

Ζ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΚΑΚΗΟΤ 
 

Οη πεξηζζόηεξνη γνλείο πνπ θέξλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην 
ζθάθη έρνπλ σο θίλεηξν ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαλνεηηθή 
σξίκαλζε ησλ παηδηώλ ηνπο. Έρνπλ αθνύζεη όηη βνεζά 
ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ, 
ρσξίο όκσο λα γλσξίδνπλ επαθξηβώο ηηο ζεηηθέο επηδξά-
ζεηο ηνπ. ην παξόλ θείκελν ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπ-
λνςίζνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν απηέο ηηο πιεπξέο, πνπ 
θάλνπλ ην ζθάθη έλα πξόζθνξν κέζν θαη βνήζεκα γηα ηε 
δηαπαηδαγώγεζε ησλ λέσλ. 
Ο κεγάινο Ακεξηθαλόο επηζηήκνλαο, εθεπξέηεο ηνπ αιε-
μηθέξαπλνπ, αιιά θαη πνιηηηθόο, ζηνραζηήο θαη θίινο ηνπ 
ζθαθηνύ, ζπγγξαθέαο ελόο άξζξνπ πνπ είρε ζπκπεξη-
ιεθζεί ζην πξώην ακεξηθάληθν ζθαθηζηηθό βηβιίν ζηα 
1802, ν Βεληακίλ Φξαγθιίλνο, ραξαθηήξηδε ην ζθάθη 'κηα 
εηθόλα ηεο δσήο'. Απηή ε αλαινγία ηνπ ζθαθηνύ κε ηε 
δσή ζεκειηώλεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αμία, εληνπηδόκελε 
ζε δύν θπξίσο πεδία. 
Πξώην, ε αλαινγία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο δσήο κε ηηο 
θαηαζηάζεηο πάλσ ζηε ζθαθηέξα. ηηο ζθαθηζηηθέο αλα-
κεηξήζεηο ζα ζπλαληήζνπκε έλα πιήζνο ζπκβάλησλ 
πνπ καο ζπκίδνπλ γεγνλόηα θαη εηθόλεο ηεο θαζεκεξηλήο 
δσήο αιιά θαη θνξπθαίεο ζηηγκέο ηεο αλζξώπηλεο ηζην-
ξίαο: από ηε κάρε ηνπ Γαβίδ κε ην Γνιηάζ θαη ηελ πνιη-
νξθία ελόο θξνπξίνπ σο ηελ πνιηνξθία ηνπ Οδπζζέα 

ζηελ θαηάιεςε ηεο 
Σξνίαο. 
Καη δεύηεξν ε αλα-
ινγία ησλ αμηώλ 
πνπ θαιιηεξγεί ην 
ζθάθη κε ηηο αμίεο 
ηεο δσήο. ην ζθάθη, 
όπσο θαη ζηε δσή, 
ππάξρνπλ θαιά 
πξάγκαηα πνπ πξέ-
πεη λα επηδηώθνπκε 
θαη επηβιαβή πνπ 
πξέπεη λα απνθεύ-

γνπκε. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη ζσζηό λα παίδνπκε 
θηλήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ αληίπαιν λα καο θάλεη 
καη ή ράλνπλ άζθνπα πιηθό. Καη δηακνξθώλνληαο επί-
ζεο ζπρλά δύζθνιεο θαη θαηλνκεληθά απειπηζηηθέο θαηα-
ζηάζεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα επηδείμνπκε κέγηζηε πξν-
ζνρή, ζάξξνο θαη επξεκαηηθόηεηα γηα λα αληεπεμέιζνπ-
κε. 
Έλα παηδί, ινηπόλ, βνεζηέηαη από ηε γλσξηκία κε ην ζθά-
θη λα θαηαλνεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα γύξσ ηνπ θαη λα ηελ 
αμηνινγεί ηαπηόρξνλα, όπσο ε θξηηηθή ζθέςε, ε ινγηθή 
αλάιπζε, ε κεζνδηθόηεηα θαη πξνζνρή, αιιά θαη κηα ζεη-
ξά αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο όπσο ε ζνβαξόηεηα, ε απην-
θξηηηθή ζηάζε θαη ε ππεπζπλόηεηα. Έηζη ην ζθάθη δελ 
βνεζά κόλν ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ησλ παηδηώλ 
αιιά θαη ζην λα αμηνπνηνύλ ηελ επθπΐα ηνπο γηα δεκηνπξ-
γηθνύο ζηόρνπο. Καη όια απηά ζπλδπάδνληαο ηελ επραξί-
ζηεζε πνπ πξνζθέξεη έλα παηρλίδη. 
Πεξηηηεύεη, βέβαηα, λα πνύκε πόζν θξίζηκεο είλαη ε πα-
ξαπάλσ αξεηέο θαη ηθαλόηεηεο γηα έλα παηδί πνπ αξρίδεη  

λα δηακνξθώλεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. Ζ ελδπλάκσζή 
ηνπο απνηειεί αθξηβώο δείγκα ελειηθίσζεο θαη μεπεξά-
ζκαηνο εθείλσλ ησλ γλσξηζκάησλ πνπ ζεσξνύληαη 
έλδεημε αλσξηκόηε-
ηαο. 
Βνεζώληαο ζηελ 
αλάπηπμε ηεο επ-
θπΐαο θαη ηεο πξν-
ζνρήο, ην ζθάθη 
κπνξεί λα ζπλεη-
ζθέξεη ζεηηθά ζηε 
βειηίσζε ηεο επί-
δνζεο ησλ παηδηώλ 
ζην ζρνιείν. Μηα 
ζεηξά έξεπλεο ζε 
πιήζνο ρσξώλ, 
ΖΠΑ, Βέιγην, Ρσζί-
α, Αγγιία, έδεημαλ 
βειηηώζεηο από 10 
σο 60% ζε δείθηεο όπσο ε αθαδεκατθή απόδνζε, ε 
πξνζπάζεηα, ε ζπγθέληξσζε θαη ζε καζήκαηα όπσο ηα 
καζεκαηηθά θαη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο. ρεηηθά ελδηαθέ-
ξνληα ζηνηρεία είρε θαηαζέζεη ν θ. Παλαγάθνο ζην 1ν 
ζπλέδξην ηεο ΔΟ. 
Γηα λα επηθαιεζηνύκε ζρεηηθά έλα δηάζεκν ζθαθηζηή, ν 
πξώελ Παγθόζκηνο Πξσηαζιεηήο Κάξπνβ έρεη ηνλίζεη 
ηε ζπκβνιή ηνπ ζθαθηνύ ζηε βειηίσζή ηνπ ζηελ έθζεζε. 
ύκθσλα κε ηελ αθήγεζή ηνπ, όηαλ ήηαλ κηθξόο πζηε-
ξνύζε ζε απηή, επεηδή δελ ηνπ άξεζε λα θαηαζηξώλεη ην 
ζρέδην ηεο έθζεζεο πξηλ ηε γξάςεη. Μεηά όκσο, όηαλ 
αζρνιήζεθε κε ην ζθάθη, έκαζε όηη εθεί ην ηίκεκα ηεο 
έιιεηςεο ζρεδίνπ είλαη ε ήηηα θαη θαηάιαβε ηε ρξεζηκό-
ηεηά ηνπ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα καο. 
Σν ζθάθη παξνπζηάδεη όλησο βαζηά αλαινγία κε ηελ 
έθζεζε, αθνύ απηό πνπ θάλνπκε ζε κηα παξηίδα είλαη λα 
εθζέηνπκε ηηο ηδέεο καο πάλσ ζε θάπνηα ζθαθηζηηθά ζέ-
καηα. Αθόκε, όπσο ε έθζεζε έρεη πξόινγν, θπξίσο ζέκα 
θαη επίινγν, κηα παξηίδα δηαηξείηαη ζε άλνηγκα, κέζνλ θαη 
θηλάιε. Ζ δηαθνξά είλαη όηη ην παηδί ζηελ έθζεζε αλα-
πηύζζεη ηηο ηδέεο ηνπ ρσξίο άκεζν έιεγρν, πνπ παξνπ-
ζηάδεηαη κόλν ζην ηέινο, κε ηε κνξθή παξαηεξήζεσλ θαη 
ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δαζθάινπ, ζπρλά αλνύζησλ γηα ην 
ίδην. ε κηα παξηίδα, αληίζεηα, ν έιεγρνο ππάξρεη ζε θά-
ζε θίλεζε, κε ηελ απάληεζε ηνπ αληηπάινπ. Απηόο είλαη 
ν ιόγνο πνπ ην ζθάθη δίλεη κηα ηζρπξή ώζεζε ζηελ αλά-
πηπμε ηεο θξίζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ. 
Καη δελ είλαη ηπραίν εδώ πνπ ν κεγάινο Γθαίηε ην απν-
θαινύζε 'εθγύκλαζε ηνπ λνπ'. 

(ζπλέρεηα ζην επόκελν ηεύρνο)  

http://www.chaniachess.gr/sections/Keimena/FRANKLIN.JPG
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Ο Παράδειζος ηης Εσρσηανίας 
Ηιίας Καθώρος 

 

Ο λνκόο Δπξπηαλίαο , ζηελ θαξδηά ηεο θεληξηθήο Δι-
ιάδαο, είλαη έλα από ηα πην παξζέλα νηθνζπζηήκαηα 
ζηελ  Διιάδα κε πγηεηλό θιίκα θαη  θαζαξή αηκόζθαη-
ξα, έλα κέξνο πνπ αληηζηέθεηαη αθόκα ζηε θαηαζηξν-
θηθή καλία ηνπ αλζξώπνπ θαη όπνπ θπξηαξρεί ε  
άγξηα θύζε κε ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά ηεο. Φειά 
βνπλά θαη απάηεηα ( Βεινύρη «Σπκθξεζηόο», 
Άγξαθα, Καιηαθνύδα θαη Υειηδόλα ) κε θαληαζηηθά 
πνηάκηα πνπ θπινύλ αλάκεζά ηνπο (Αρειώνο, Μέ-

γδνβαο, Σξηθεξηώηεο θαη 
Ίλαρνο) θαη κε κηα θύζε πνπ 
νξγηάδεη ζπλζέηνπλ ηνπία πνπ 
ζνπ θόβνπλ ηελ αλάζα. Απν-
ηειεί δε ηνλ ηδαληθό πξννξη-
ζκό θάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ 
γηα ηαμηδηώηεο, πνπ επηζπκνύλ 
απόδξαζε από ηα ζπλεζηζκέ-

λα, γλσξηκία θαη  ζηελή επαθή κε ηε θύζε θαη ην πε-
ξηβάιινλ. Δδώ θαηαθηάλνπλ ρηιηάδεο εθδξνκείο ην 
ρξόλν γηα νξεηβαζία, πεδνπνξία, νξεηλή πνδειαζία , 
βόιηα κε άινγα,  θαηάβαζε πνηακώλ θαη ην ρηνλν-
δξνκηθό θέληξν Καξπελεζίνπ είλαη ρεηκεξηλόο πξνν-
ξηζκόο ηνπο γηα ζθη. 
  Ηζηνξία , Πνηάκηα θαη θξάγκαηα  

Ννκόο πεξηηξηγπξηζκέλνο από ππθλά δάζε ειάηεο 
θαη θαζηαληάο, κε αησλόβηα πιαηάληα θαη  πνιπηξα-
γνπδηζκέλεο ηηηέο, πνπ ζηα θπιιώκαηά ηνπο θειαε-
δνύλ αεδόληα θαη θαξδεξίλεο θαη κέζα ζηα απόθξε-
κλα ξηδνζπήιηα ηνπ θσιηάδνπλ  γεξάθηα θαη αεηνί. 
Δθεί ςειά έρεη ηηο πεγέο ηνπ ν Αρειώνο, πεγή δσήο 
αιιά θαη δεηλώλ γηα ηε πεξηνρή, ρηιηνηξαγνπδηζκέλνο 

όπσο ιέεη θαη ην δεκνηηθό ηξα-
γνύδη «Σνπ Κίηζνπ ε κάλα θά-
ζεηαη ζηελ άθξε ζην πνηάκη θαη 
ην πνηάκη ήηαλ ζνιό, θαηεβα-
ζκέλν. Πνηάκη γηα ιηγόζηεςε,  
πνηάκη θάλε πίζσ γηα λα πεξά-
ζσ αληίπεξα ζηα θιέθηηθα ιε-
κέξηα...». Πεξηνρέο ειεύζεξεο 

πνπ δελ γλώξηζαλ ηνπξθηθό δπγό. Πάλσ ζηα θαθν-
ηξάραια θαη απξόζηηα βνπλά ηνπο,  γελλήζεθαλ νη 
Κιέθηεο θαη νη Αξκαηνινί  θαη πνιύ αξγόηεξα ην α-
ληάξηηθν ζηε Γεξκαληθή  θαηνρή. Μόιηο ην 20ό αηώ-
λα , ην 1965, νη άλζξσπνη ηηζάζεπζαλ ηελ νξκή ηνπ 
Αρειώνπ ζηήλνληαο θξάγκαηα θαη θηηάρλνληαο ηε-
ρλεηέο ιίκλεο. Ζ νλνκαζηή γέθπξα ηεο Σαηάξλαο 
ζπλδέεη νδηθά ηελ Δπξπηαλία  κε ηελ Αηησιναθαξλα-
λία  Ζ ηζρύο ησλ πδξνειεθηξηθώλ εξγνζηαζίσλ ηεο 
ΓΔΖ πνπ μεπεξλά ηα 440 MW πξνζέθεξε ζηελ Δζλη-
θή νηθνλνκία αιιά από ηε θαηαζθεπή ηνπο ν ηόπνο 
πιεγώζεθε βαξηά. Πεξηζζόηεξα από 90 ρηιηάδεο 
ζηξέκκαηα  θαη  15 ρσξηά ζθεπάζηεθαλ από ηα λεξά 
ηεο ιίκλεο Κξεκαζηώλ, πεξηνπζίεο ράζεθαλ θαη νη 
άλζξσπνί ηνπο αλαγθάζηεθαλ ζε κεηαλάζηεπζε θπ-
ξίσο ζηελ Ακεξηθή θαη Απζηξαιία. 

  

     Οικολογικά νέα 

 
Οηθνηνπξηζκόο θαη αλάπηπμε 

Πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ ην Καξπελήζη από ηηο ν-
κνξθόηεξεο επαξρηαθέο πόιεηο κε ζπίηηα από πέ-
ηξα θαη ζθεπέο κε θεξακίδη,  ιόγσ ηνπ ύςνπο ηνπ  
ρηνληνύ. Σα παξαδνζηαθά νξεηλά ρσξηά ηνπ
(Φνπξλά,  Φξαγθίζηα, 
Ραπηόπνπιν, Γνκλί-
ζηα , Κνξπζράδεο , Μη-
θξό θαη Μεγάιν ρσξηό)  
αλαπηύρζεθαλ ηνπξη-
ζηηθά ηα ηειεπηαία ρξό-
ληα. Πνιινί  Δπξπηάλεο 
επέζηξεςαλ ζην ηόπν, 
όπνπ γελλήζεθαλ, μα-
λαέθηηζαλ ηα εξεηπσκέλα ζπίηηα ησλ πξνγόλσλ 
ηνπο  θαη έδσζαλ δσή ζηα μεραζκέλα ρσξηά. Αμην-
πνηήζεθαλ  ηα κνλνπάηηα γηα πεδνπνξία θαη ην θπ-
ζηθό θάιινο ηεο πεξηνρήο κε ηα ππέξνρα πνηάκηα 
θαη ηηο ιίκλεο ηνπ. Αμίδεη λα επηζθεθηείο ην Μνλα-
ζηήξη ηεο Παλαγηάο Πξνπζζηώηηζζαο κε ηελ νκώλπ-
κε ζαπκαηνπξγή εηθόλα, ην Λανγξαθηθό κνπζείν 
ζην Μεγάιν Υσξηό θαη γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο θύζεο  
ηνπο θαηαξξάθηεο ηνπ Κξηθεινπόηακνπ , ζην θα-
ξάγγη κε ην δηάζεκν όλνκα  «Πάληα Βξέρεη» θαη 
ηελ, ζαλ από ηαηλία,  νλεηξηθή γαιάδηα ιίκλε θαζώο 
θαη ηε ηερλεηή ιίκλε ησλ Κξεκαζηώλ κε ηε παλέ-
κνξθε  θαη παλύςειε γέθπξα ηεο Σαηάξλαο. 

Πξντόληα ηνπ λνκνύ 

 Αλ βξεζείηε εθεί κελ παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε  
ηηο ηνπηθέο ρεηξνπνίεηεο ιηρνπδηέο θαη  λα πξνκε-
ζεπηείηε αγλά παξαδν-
ζηαθά πξντόληα. Θα 
βξείηε καξκειάδεο θαη 
γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ 
από θεξάζη, βύζζηλν, 
θπδώλη, ζύθν θαη βαηό-
κνπξα ελώ αμίδεη λα 
δνθηκάζεηε θάζηαλα 
θαη θαξύδηα . Σα δπκα-
ξηθά ηεο πεξηνρήο – θπξίσο ηξαραλάο θαη ρπινπίηεο 
– είλαη εμαηξεηηθά λόζηηκα. Σν κπξσδάην ηίιην, ην 
ηζάη ηνπ βνπλνύ, ην ρακνκήιη αιιά θαη ε ξίγαλε θαη 
ε ιεβάληα ζε κεζνύλ  θξαηώληαο ην απζεληηθό ηνπο 
άξσκά ηνπο  όιν ην 
ρξόλν. Αθόκα, δνθηκά-
ζηε ην εμαηξεηηθήο πνηό-
ηεηαο ληόπην κέιη, βαζη-
ιηθό πνιηό, ην θαηίθη 
(ηνπηθό καιαθό ηπξί) θαη 
ηα λόζηηκα ηνπηθά αιια-
ληηθά θαη  ινπθάληθα, 
θαζώο θαη  ην ιηθέξ, πνπ 
θηηάρλνπλ νη ληόπηνη από ηα θξάλα. 
Αλ όια απηά ζαο θάλεθαλ εληππσζηαθά, ε κνλάθξη-
βε θόξε ηνπ Βαζηιηά Δπξίπνπ, Δπξπηαλία, ζαο θαξ-
ηεξάεη ζην όκνξθν παιάηη ηεο λα ζαο θηινμελήζεη 
θαη λα ζαο ραξίζεη  πξσηόγλσξεο εκπεηξίεο.  

      Τετλεηή Λίκλε Κρεκαζηώλ 

Γέθσρα ηες Ταηάρλας 

 Κοηιάδα  Πάληα Βρέτεη 

Άπουε ηες ιίκλες ηοσ Μέγδοβα 

Γαιάδηα ιίκλε 
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     Εκδρομές ποσ  έγιναν: 
 Πνξεία ηνπ Φπζηνιάηξε  ζηα ρηόληα ηνπ Μαίλαινπ. 
 

   Μηα από ηηο σξαηόηεξεο εθδξνκέο ηνπ πξαγκαηνπνίεζε 
ν Φπζηνιάηξεο ηε  Κπξηαθή 6 Φεβξνπαξίνπ 2011 ζηα ρηό-
ληα ηνπ Μαίλαινπ. ηελ εθδξνκή 
ζπκκεηείραλ 85 άηνκα κε δπν  
πνύικαλ . Δπηζθεθηήθακε ην  
θαληαζηηθό ζπήιαην ηεο Κάςηαο 
κε ηηο θαηαβόζξεο θαη ζηε ζπλέ-
ρεηα θαηεπζπλζήθακε  ζην ρσ-
ξηό Αισλίζηαηλα. Από εθεί, 60 
άηνκα, μεθηλήζακε κηα παλέκνξ-
θε δηαδξνκή  3 σξώλ κέζα ζην 
ρηόλη κέρξη ην Ρνεηλό. Ο θαηξόο 
θαληαζηηθόο, βγάιακε θσηνγξαθίεο θαη  απνιαύζακε ην 
ρηνληζκέλν ηνπίν.  

 
 2ήκεξε εθδξνκή ζηα ρηόληα ηνπ  Πάξλσλα . 
 

Απόδξαζε ζηα ρηόληα πξαγκαηνπνίεζαλ νη νξεηβάηεο ηνπ 
Φπζηνιάηξε ην αββαηνθύξηαθν 19 θαη 20 ηνπ Φιεβάξε. 
Νσξίο ην κεζεκέξη θηάζακε ζηνλ Άγην Πέηξν , όπνπ πξν-
κεζεπηήθακε ηα απαξαίηεηα εθόδηα θαη ηξόθηκα θιαη ζηε 
ζπλέρεηα αλεβήθακε  ζην θαηαθύγην. Έλα πεηξόθηηζην  
παλέκνξθν θηίξην ζε κηα θνξπθή ηνπ Πάξλσλα ζηα 1420κ, 
πνπ αλήθεη Δ.Ο. πάξηεο. Αθνύ ηαθηνπνηεζήθακε ζην 
μελώλα ηνπ θαηαθπγίνπ, θαζίζακε θνληά ζην αλακκέλν 
ηδάθη λα δεζηαζνύκε. Φήζακε ινπθάληθα θαη κπξηηδόιεο 
θαη κε ζπλνδεία ην σξαίν θόθθηλν θξαζί άξρηζε ην θαγν-
πόηη . Αξγά ην βξάδπ από ηε βεξάληα ηνπ θαηαθπγίνπ πα-
ξαηεξήζακε ηα αζηέξηα. 
Δδώ ην θαινθαίξη δηνξγα-
λώλνληαη αζηξνλνκηθέο 
βξαδηέο, όπνπ ζηήλνληαη 
ηειεζθόπηα γηα ηε παξα-
ηήξεζε ηνπ νπξαλνύ.   
Σν πξσί δπν  νκάδεο μεθί-
λεζαλ  γηα ηε Μεγάιε 
Σνύξια.  Ζ κηα έθαλε πν-
ξεία έμη σξώλ κέζα ζην 
ρηόλη θαη έθηαζε ζην νξνπέδην  θαη ε άιιε επέιεμε κηα πην 
ζύληνκε, 3 σξώλ. Μεηά  ην κεζεκέξη  μεθηλήζακε γηα ηε 
Βακβαθνύ, πνξεία 2 σξώλ, όπνπ καο πεξίκελε ην πνύι-
καλ. ην γξαθηθό ρσξηό  Καξπέο καο πεξίκελαλ νη ππόινη-
πνη ηνπ γθξνππ γηα επηζηξνθή. Απηνί  δηαλπθηέξεπζαλ ζηε 
Βακβαθνύ θαη ηελ επνκέλε επηζθέθηεθαλ ηα γξαθηθά  Σδί-
ηδηλα θαη ηνλ όκνξθν Κνζκά.  
 

4ήκεξε εθδξνκή Απνθξηάο & Καζαξήο Γεπηέξαο. 
 

   ε κηα αλάπαπια ηνπ ρεηκώλα πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθ-
δξνκή καο ζηε Γπη. Διιάδα θαη ηελ Ήπεηξν. 
   Πάλσ από εθαηό άηνκα κε δύν πνύικαλ , μεθηλήζακε ηε 
Παξαζθεπή ην πξσί ζηηο 4 ηνπ Μάξηε. αλ πξώηε επίζθε-
ςε είρακε ηα ρσξηά δπηηθά ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηε ιίκλε Οδε-
ρού κε ην εθεί επξηζθόκελν βειαληδνδάζνο Ξεξνκέξνπ . Οη 
ηνπξίζηεο έθαλαλ πεξηήγεζε ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα θαη  ζην 
όκνξθν ρσξηό Θέρκο, κε ηα πνιιά ηξερνύκελα λεξά.  
   Ζ δεύηεξε εκέξα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηα Τδοσκέρθα. Βνπ-
λά ςειά κε ηηο θνξπθέο ηνπο ρηνληζκέλεο. Δίδακε θαη αλε-
βήθακε ζην νλνκαζηό κνλόηνμν γεθύξη ηεο Πιάθας, επη-
ζθεθηήθακε ηα ρσξηά Καηαράθηες θαη  Βοσιγαρέιη  θαη ε 
κέξα έθιεηζε κε ζπλεζηίαζε θαη ρνξό ζε ηαβέξλα.   

Πορεία ζηα τηόληα ηοσ Μαηλάιοσ 

 

 Κπξηαθή 6 Μαξηίνπ θαη μεθηλήζακε γηα ηα Εαγνξνρώξηα. 
Παξαθάκςακε ηα Γηάλλελα θαη θηάζακε ζην Καπέζοβο. 
Δδώ ζαξάληα άηνκα  αλεβήθακε ηε γξαθηθή «Σθάια Βρα-
δέηοσ» ζε δηάζηεκα δύν σξώλ. Σν κεζεκέξη καο βξήθε 
ζην  Τζεπέιοβο γηα θαγεηό θαη επίζθεςε αμηνζέαησλ. 
   Έλα έζηκν ζηα Γηάλλελα ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Από-
θξηαο ιέγεηαη «Τδακάιες». Αλά-
βνπλ θσηηέο κε ηεξάζηηα θνύηζνπ-
ξα θαη γύξσ-γύξσ ν θόζκνο ρν-
ξεύεη ηξώγνληαο θαη πίλνληαο. 
Απηό αθξηβώο ην ζέακα αληηθξίζα-
κε θαη ζπκκεηείρακε κέζα ζην θά-
ζηξν  ην απόγεπκα ηεο Κπξηαθήο. 
   Σελ Καζαξή Γεπηέξα άξρηζε ε 
επηζηξνθή κε επίζθεςε ζηελ όκνξθε Πρέβεδα . Πεξλώ-
ληαο ηελ ππνζαιάζζηα ζήξαγγα ηνπ Αθηίνπ θζάζακε ζηε 
Βόληηζα. Ο θαηξόο είρε αξρίζεη λα ραιάεη γηα ηα θαιά θαη νη 
θνξείο ηνπ Καξλαβαιηνύ απνθάζηζαλ ηελ καηαίσζε ηνπ 
εζίκνπ «Ο Ατσρέληος βαρθάρες Γιεγοράθες». Δπηζηξέςα-
κε ζηελ Νίθαηα αξγά ην βξάδπ  κε ιίγε θαζπζηέξεζε .  
 

 Ελικώνας-Όσιος Λοσκάς-Κσριάκι Βοιωτίας 
 

ηα πιαίζηα ησλ εμνξκήζεσλ ηνπ ζπιιόγνπ, πξαγκαην-
πνηήζεθε ε εκεξήζηα εθδξνκή καο ζηνλ Διηθώλα, ηελ Κπ-
ξηαθή 13 Μαξηίνπ 2011. 
Αξρηθά έγηλε  μελάγεζε, ζηελ 
ρηιίσλ εηώλ Ηεξά Μνλή ηνπ Οζί-
νπ Λνπθά. ηε ζπλέρεηα θζάζα-
κε ζην Κπξηάθη.  Οη πεδνπόξνη 
(70 άηνκα), κε ζπλνδνύο από 
ηνλ Οξεηβαηηθό ύιινγν Κπξηαθί-
νπ, αθνινύζεζαλ κηα δηαδξνκή 
κε ρηόληα πεξίπνπ ηξηώλ σξώλ, 
πεξηκεηξηθά ηνπ ρσξηνύ, κέζα 
ζηα έιαηα θαη κε ζύκκαρν έλα ιακπεξό ήιην. 
Οη ππόινηπνη  επηζθέθζεθαλ ην ιανγξαθηθό κνπζείν θαη 
έθαλαλ βόιηα ζηα ρηνληζκέλα δξνκάθηα ηνπ ρσξηνύ. 
 

Σξηήκεξε  εθδξνκή ζηελ Αξρ. Οιπκπία-Καηάθνιν-
Κατάθα-Κπιιήλε (25-26 & 27 Μαξηίνπ )  
 

  Σελ 25ε Μαξηίνπ, εκέξα ηεο Δζληθήο επεηείνπ, επηζθε-
θηήθακε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν 
ηεο  Αξρ. Οιπκπίαο, μελαγεζή-
θακε ζην  Μνπζείν ηεο θαη ζαπ-
κάζακε ηνλ Δξκή ηνπ Πξαμηηέ-
ιε. Σν άββαην αλεβήθακε ζην 
νξνπέδην ηεο Φνιόεο θαη  βαδί-
ζακε ζην  κνλνπάηη  ησλ  Κε-
ληαύξσλ έσο ην ρσξηό Κιεηλδηά, 
5 ώξεο. Οη  ηνπξίζηεο επηζθέ-
θηεθαλ  ην θξάγκα ηνπ Πελεηνύ, 
ηα ηκόπνπιν–Παλόπνπιν,  ηελ Αξραία Ίιηδα  θαη όινη 
καδί γεπκαηίζακε ζην  Γνύκεξν.  
Σε Κπξηαθή πεξπαηήζακε μππόιεηνη ζην παξαιηαθό  κν-
λνπάηη ησλ  Θαιαζζνθξίλσλ-Κάζηξν-Λνπηξά Κπιιήλεο, 3  
ώξεο. Δδώ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Κνηλόηεηα Νενρσξίνπ 
βνεζήζακε ζην θαζάξηζκα ηεο ζαπκάζηαο παξαιίαο από 
ηα ζθνππίδηα  θαη ζην ηέινο θάλακε  ηακαηηθό  ινπηξό. Οη  
ππόινηπνη επηζθέθηεθαλ ηα αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο, ηε 
Μνλή Βιαρέξλαο, ην Κάζηξν ηεο Κπιιήλεο  θαη όινη καδί 
είρακε ζπλεζηίαζε ζην Νενρώξη κε ηνπο ηνπηθνύο  
άξρνληεο. 

Σηε θορσθή  ζηε … πέηρα. 

Καηαθύγηο ηοσ Πάρλφλα. 

Σηα τηόληα ηοσ Διηθώλα 

Γεθύρη ηες Πιάθας 
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Κπξηαθή  29/5  Ζκεξήζηα  ηνπξηζηηθή  & πεδνπνξηθή  
Φαξάγγη  Βνπξατθνύ- Μέγα πήιαην- Καιάβξπηα. 
Αλαρ. από Νίθαηα 07.30 ( ΜΔΣΡΟ 07.15) γηα  Ηζζκό -
Μ. πήιαην. Από  εδώ  μεθηλά ε  πεδνπνξία (4-5 ώξεο 
ΒΓ/Α)  γηα  ηε δηάζρηζε  ηνπ θαξαγγηνύ  ηνπ  Βνπξατθνύ 
πιάτ  ζηνλ  νδνλησηό σο  ην Γηαθνθηό (κπάλην). 
Oη ηνπξίζηεο ζα ζπλερίζνπλ γηα Καιάβξπηα (ζηάζε 1 
ώξα)-Γηαθνθηό (κπάλην, γεύκα). Αλαρ ζηηο18.00 .    
ΣΗΜΖ:€ 15 (Μαζ.+Φνηη. € 7)  
                                Τπεύζπλε:  ΔΤΑ  ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ  
                        

Κπξηαθή  5/6    Ράθηηγθ  ζην πνηακό Λάδσλα θαη  πεδν-
πνξία  ζην  Πιαλεηέξν. 
Αλαρ. από Νίθαηα ζηηο  07.00 (ΜΔΣΡΟ 06.45)  γηα  Ηζζκό-
Πιαλεηέξν, όπνπ  νη  πεδνπόξνη ζα  πξαγκαηνπνηήζνπλ  
ηε δηαδξνκή Μάδι-Κεπάζοβο-Ζαπέλια ( 3 ώξεο ΒΓ/Α). Οη 
ππόινηπνη ζπλερίδνπλ γηα ην ρσξηό Γάθλε, όπνπ  ζα  θά-
λνπλ  Ράθηηγθ  ζην Λάδσλα  θαη  γεύκα. ηηο  16.30  αλαρ. 
γηα  παξαιαβή ησλ  πεδνπόξσλ  θαη επηζηξνθή  Νίθαηα. 
ΣΗΜΖ € 15 (πεδνπόξνη) θαη  € 60( ξάθηηγθ+γεύκα).  

Τπεύζπλνο:   Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ. 
 

11έσο13/6 (Αγ.Πλεύκαηνο) 3ήκεξε ηνπξηζηηθή Καξπε-
λήζη-Μεγ.Υσξηό-Πξνπζζόο-Κνξπζράδεο-Κξίθειν-

Φξάγκα Κξεκαζηώλ. Πεδνπνξηθή Μαύξε πειηά-

Πάληα Βξέρεη(ΒΓ/Α) θαη νξεηβαηηθή Καιηαθνύδα(ΒΓ/Β). 
αβ.11/6   Αλαρ. από Νίθαηα 07.00 ( ΜΔΣΡΟ  06.45) 
γηα Ρίν-Αληίξην-Θέξκν-Μαύξε πειηά(πεδνπνξία) -
Μνλή Πξνπζζνύ-Μεγ. Υσξηό.(αλαρ. νξεηβαηώλ  γηα ην 
θαηαθύγην από όπνπ ηελ επνκέλε ζα πξαγκαηνπνηή-
ζνπλ αλάβαζε ζηελ Καιηαθνύδα). Οη  ππόινηπνη  ζα  
δηαλπθηεξεύζνπλ  ζε  μελνδνρεία  ηεο Γνκλίζηαο. 
Κπξ. 12/6   Οη  πεδνπόξνη  μεθηλνύλ κε  θνξηεγό ζηηο 
08.00 γηα  Καζηαλνύια-Ρνζθά  από  όπνπ καδί κε  
ηνπο νξεηβάηεο  ζα  θάλνπλ  δηάζρηζε  ζην Πάληα Βξέ-
ρεη  θαη  ζα  επηζηξέςνπλ ζηε Γνκλίζηα. Οη  ηνπξίζηεο  
ζα  αλαρσξήζνπλ  γηα  Κεθαιόβξπζν-Φξάγκα Κξε-
καζηώλ- Μνλή  Σαηάξλαο  θαη επηζηξνθή  Γνκλίζηα. 
Γεπη.13/6  Aλαρ. ζηηο  08.00  γηα  Κξίθειν – Καξπε-
λήζη - Κνξπζράδεο ( επίζθεςε θαη  γεύκα ) θαη επη-
ζηξνθή  γηα Νίθαηα. 

ΤΙΜΗ: € 90 (μαθ.+φοιτ.€ 45), ξενοδοχείο & καταφύγιο                   
Τπεύζπλνο:   Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΤΛΟ. 

 

Κπξηαθή  26/6   ην  Αγγίζηξη   Αίγηλαο. Πεδνπνξία  
θαη  κπάλην.              Τπεύζπλνο:ΑΝΣ. ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ. 
5-12 Ηνπιίνπ  Γηαθνπέο  ζηε  Λήκλν-Αε. ηξάηε            
29-31 Ηνπιίνπ  Οξεηβαηηθή  ζηνλ  Όιπκπν  θαη  ζην 
θαξάγγη  ηνπ  Δληπέα. 

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΩΝ 
 
 

αββάην 9/4 Ζκεξήζηα  ηνπξηζηηθή θαη  πεδν-
πνξηθή εθδξνκή ζηελ  παλέκνξθε Λίκλε Σζη-
βινύ–Πεξηζηέξα.           
Αλαρ.  από  Νίθαηα 07.30 (ΜΔΣΡΟ 07.15)  γηα 

Ηζζκό -Αθξάηα- Λίκλε Σζηβινύ. Από εδώ  ζα  μεθηλή-
ζεη  ε πεδνπνξία  γηα ηνλ  γύξν  ηεο  γξαθηθήο  ιίκλεο  
θαη  ζηε  ζπλέρεηα  κέζα από  ην  δάζνο ζα  θζάζνπκε  
ζηε Πεξηζηέξα  ( 4ώξεο  ΒΓ/Α). Οη  ηνπξίζηεο  ζα  ζπ-
λερίζνπλ  γηα  Πεξηζηέξα.  ( γεύκα).  
Αλαρ. γηα  επηζηξνθή ζηε Νίθαηα  ζηηο 17.30. 
ΣΗΜΖ: € 14 ( Μαζ. + θνηη. € 7) 

Τπεύζπλνο :  Π. ΦΤΣΡΟ 
 

 Κπξηαθή 17/4 Ζκεξήζηα  ηνπξηζηηθή & πεδνπνξηθή  
εθδξνκή Αξάρνβα-Γειθνί-Κνξύθεην Άληξν 
Αλαρ. από  Νίθαηα  07.30 (ΜΔΣΡΟ  07.45)  γηα  Ληβα-
δεηά-Αξάρνβα-Ληβάδηα, από όπνπ  νη πεδνπόξνη  ζα  
θάλνπλ ηε  δηαδξνκή:  Απαχοβίηικα Λιβάδια-Κοπύκειο 
Άνηπο-Δελθοί  ζε 4 ώξεο κε  ΒΓ/Α).  
Οη  ππόινηπνη  ζα  επηζθεθζνύλ  ηνλ Αξραηνινγηθό  
Υώξν  θαη  ην  κνπζείν  ησλ  Γειθώλ θαη  όινη ζα θα-
ηαιήμνπκε ζην  ρσξηό  Γειθνί  γηα  γεύκα.  
 Αλαρ. γηα  επηζηξνθή  ζηε  Νίθαηα  ζηηο  17.30. 
ΣΗΜΖ: € 14 ( Μαζ.+ Φνηη. € 7 ) 

Τπεύζπλνο : Γ. ΓΚΟΤΓΚΟΣΑΜΟ 
 

άββαην 14/5 Παηδηθή  παλεγπξηθή  πεδνπνξηθή & 
ηνπξηζηηθή: Πξνθόπη Δύβνηαο-Αγ.Ησάλλε Ρώζζν 
Αλαρ.από Νίθαηα 07.00 (ΜΔΣΡΟ 07.15)  Πξνθόπη-
Μεγ. Πιάηαλνο. Θα  γίλνπλ δύν  δηαδξνκέο κε  ΒΓ/Α: 
α) Γηα ελήιηθεο:  3 ώξεο    β) Γηα  παηδηά:  75΄ ιεπηά. 
Φαγεηά  καδί  καο (πηθ-ληθ) ή ζε ηαβέξλα. 
ΣΗΜΖ: € 15 (Μαζ.+Φνηη. €7 )                  
 Τπεύζπλνη:  Μ. ΜΑΡΟΤΛΖ – ΖΛ. ΚΑΦΧΡΟ -  
                        Ν. ΒΑΕΟ—ΔΗΡ. ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟΤ. 
 

20 σο 23/5  4ήκεξε   νξεηβαηηθή  θαη  ηνπξηζηηθή ζην 
Μπέιεο - Αγ. Διέλε εξξώλ (Αλαζηελάξεδεο), Λίκλε 
Κεξθίλεο, Μνλή Γνπκέξαο, Θεζζαινλίθε θαη  εθδξν-
κή ζηε  Βνπιγαξία (αληάλζθη-  Ρίια-Μπάλζθν). 
Παξαζθ.20/5  Αλαρ. από Νίθαηα 07.00 ( Μεηξό 07.15) 
γηα  Λακία –Σέκπε-Καηεξίλε – Λίκλε Κεξθίλεο -
Αθξηηνρώξη (εξξώλ).Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  
Villa Belles 3*** δείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
άββαην 21/5  ηηο 08.00  αλαρ. γηα  επίζθεςε  ζηε   
Μνλή Γνπκέξαο θαη  ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο (βαξθάδα-
πεξίπαηνη-γεύκα). Οη πεδνπόξνη ζα θάλνπλ  ηε  δηαδξν-
κή  Πποβάηα-Οξιά-Τζαμ Κπαν (1.500κ.) ζην όξνο 
Μπέιιεο (πεξίπνπ 5-6 ώξεο ΒΓ/Α).  
ηηο 17.00 αλαρ. γηα  Αγ.Διέλε όπνπ ζα  παξαθνινπ-
ζήζνπκε ην έζηκν ηεο ππξνβαζίαο (Αλαζηελάξεδεο). 
Κπξ. 22/5  ηηο 08.00  αλαρ. γηα  εκεξήζηα εθδξνκή  
ζηε Βνπιγαξία: (Κνύιαηα- αληάλζθη-Ρίια-
Μπάλζθν)  θαη  επηζηξνθή  από  Νεπξνθόπη.  
Γεπηέξα  23/5  Αλαρ.  ζηηο  08.00  γηα  Θεζζαινλίθε
( μελάγεζε  ζηε πόιε). Δπηζηξνθή ζηε Νίθαηα. 
ΣΗΜΖ: €  160  ( Μαζ.+Φνηη. € 80)  Πεξηιακβάλεη: 

(Πνύικαλ + 3 δηαλπθηεξεύζεηο κε  εκηδηαηξνθή ζην  
μελνδνρείν Villa Belles ***  )   

Τπεύζπλνο: Ν. ΟΡΝΗΘΟΠΟΤΛΟ 

13   κέξεο  νδηθώο ζηελ Δπξώπε 
4 κέρξη 16 Μαΐνπ 2011  

   ΣΔΥΗΑ (Πξάγα-Κάξινβπ Βαξπ)  
ΓΔΡΜΑΝΗΑ (Γξέζδε-Βεξνιίλν-  

Λεηςία- Πόηζληακ-Φξαλθθνύξηε- 
Υατδεκβέξγε-ΜπάληελΜπάληελ- 
Λίκλε Σίηηδε-Φξατκπνπξγθ)  

    ΔΛΒΔΣΗΑ (Λνπθέξλε-Λνπγθάλν) 
    ΗΣΑΛΗΑ (Ούληηλε-Μηιάλν)  

Πιεξνθνξίεο – πξόγξακκα ζηνλ Όκηιν. 
    ΣΗΜΖ: € 1000 ( Μνλόθιηλν 1250)  

Τπεύζπλνο: Π. Φύηξνο 
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Σξηκεληαία Πεξηνδηθή Έθδνζε  
Ηδηνθηήηεο: Δθδξνκηθόο Οξεηβαηηθόο Αζιεηηθόο κηινο   
«Ο ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ» Νηθαίαο   
Ησλίαο 82 Β Νίθαηα Σ.Κ. 18450 – Σει & fax 210 4930470  
Δθδόηεο:  Καθώξνο  Ζιίαο 
E-mail: fysiolatris@yahoo.com  θαη  info@fysiolatris.gr 
Ηζηνζειίδα: www.fysiolatris.gr 
Δπηηξνπή ζύληαμεο: Καθώξνο Ζι.-Παπαδόπνπινο η.  
Δπηκέιεηα έθδνζεο:Υαπίδεο Μαηζαίνο-Καθώξνο Ζιίαο. 

 

Λύζε άζθεζεο Νν 20 

Ζ ιύζε ηνπ ζθαθηζηηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ 
      ηεύρνπο είλαη ε εμήο:  
 

   1. ...  ,  Pζ5 !! 
   2.      ,  Ηε4+,  
   3.  Bρε4 , δρε4  
(θεξδίδνληαο ηε ληάκα )  
    
   ( Αλ 2.  Βρδ6   πξνάγεη ην 
πηόλη ζε ίππν θαη θάλεη καη) 
         0 - 1 

    

Άζθεζε Νν 21  
   Παίδνπλ ηα Λεπθά θαη θάλνπλ εληππσζηαθό καη!!! 

     

     ΠΑΜΔ  ΘΔΑΣΡΟ !!! 
 

   Κπξηαθή 10/4 ζην ζέαηξν« ΒΡΔΣΑΝΗΑ » 
                             ην  έξγν «AMADEUS» .  
Έλα δξάκα ηνπ  R. Shafer ζε ζθελνζεζία Γ. Ληγλάδε  
κε ηνπο: Γεκ. Ληγλάδε, Υξηζηνθ. Παπαθαιηάηε,                                       
Γεκ. θηάδε,  Αλη. Γεκεηξνθάιε, θ.α. 
ΣΗΜΖ: € 24 ( ζέαηξν + πνύικαλ )  - Αλαρ.  18.00 

                ( Γειώζεηο  σο  ηε  Σξίηε 5/4 ).                          
 

ΥΟΡΟ !!! 
 

Μαζήκαηα παξαδνζηαθώλ  
            θαη ιατθώλ ρνξώλ γίλνληαη  

ζηνλ όκηιό καο θάζε Σεηάξηε ζηηο 09.00 κ.κ.   
Γηδάζθεη ρνξό ε Αγγειάθε Φηιία 

 

Σν λέν 11κειέο Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  

Πξόεδξνο:   Αγγειάθεο Ληκβέξηνο 

Αληηπξόεδξνο:   Μηρειάθνο Γεκήηξηνο 

Γεληθόο Γξακκαηέαο:  Υσκαηίδεο Θενιόγνο 

Δηδηθόο Γξακκαηέαο:  Λαδά-Καξαγηάλλε Εελνβία 

Σακίαο:  Παθιηώηε-Νηετξκεληδηάλ Σξηαληαθπιιηά 

Έθνξνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ:Οξληζόπνπινο Νηθόιανο 

Έθνξνο εθδξνκώλ:  Φύηξνο Παύινο 

Έθνξνο ζθαθηνύ:   Καθώξνο Ζιίαο 

Τπεύζπλνο νξεηβαζίαο:Κσλζηαληηλόπνπινο Γεώξγηνο 

Τπεύζπλνο πιηθνύ:   Παπαδόπνπινο ηπιηαλόο 

Τπεύζπλε εθδειώζεσλ: Λεκνλή-Κππξαίνπ Θενδώξα 

 Ζ νκάδα καο  ζην θάθη   
Δ..Ο.Α.Ο. ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ  

αγσλίδεηαη  ζηελ Α΄ Δζληθή  θαηεγνξία. 

  

Κνπή Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 
ζσλέτεηα από ηελ 1ε ζειίδα. 

 

    Σέινο αθνύ επραξίζηεζε αθελόο ηε δεκνηηθή αξρή ηεο 
πόιεο καο, γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζηηο ζθαθηζηηθέο εθ-
δειώζεηο, θαη 
αθεηέξνπ ηα κέ-
ιε θαη ηνπο θί-
ινπο πνπ εζειν-
ληηθά ζπκκεηέ-
ρνπλ ζε όιεο ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ νκίινπ, 
έζεζε ζηνπο πα-
ξεπξηζθόκελνπο 
εθπξνζώπνπο 
ηεο πνιηηείαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζύιινγνο 
κε θπξηόηεξν ην ζηεγαζηηθό πξόβιεκα  θαη δήηεζε ηελ βνή-
ζεηα όισλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί απηή ε πξνζπάζεηα.  

Αθνινύζεζε ε θνπή ηεο πί-
ηαο θαη ε εθδήισζε έθιεηζε 
κε ηηο θαζηεξσκέλεο βξαβεύ-
ζεηο ησλ αζιεηώλ ηνπ ζθαθη-
ζηηθνύ ηκήκαηνο πνπ δηαθξί-
ζεθαλ ηε ρξνληά πνπ πέξα-
ζε. Βξαβεύηεθαλ  νη  αζιεηέο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξσηά-
ζιεκα ηεο Α΄ Δζληθήο, ε νκάδα παίδσλ-θνξαζίδσλ γηα ηελ 
θαηάθηεζε ηεο 3εο ζέζεο ζηελ Αηηηθή, νη παίδεο(-16) θαη νη 
πακπαίδεο(-8) γηα 
ηελ θαηάθηεζε ηεο 
2εο ζέζεο ησλ αληί-
ζηνηρσλ πξσηαζιε-
κάησλ Αηηηθήο, θα-
ζώο θαη νη αξηζηνύ-
ρνη καζεηέο θαη απ-
ηνί πνπ εηζήρζεζαλ 
ζηα αλώηαηεο ζρν-
ιέο. Σέινο ηηκεηηθέο πιαθέηεο απνλεκήζεθαλ ζηνπο Βάδν Ν. 
θαη Καλάθε Α. γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηάλνημε θαη εμεξεύ-
λεζε νξεηβαηηθώλ κνλνπαηηώλ. 

Ο Γήκαρτος κε ηελ οκάδα ηες Α΄ Δζληθής 

Παίδες –16  κε ηολ Πρόεδρο Γεκ. Σσκβοσιίοσ 

Μηθηό Νεαληθό Παίδφλ - Κοραζίδφλ 


