Ετήσια Τακτική Συνέλευση
Την 18η
του

Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα

Ομίλου,

Μεσολογγίου

40

Νέα

Ιωνία,

4ος

όροφος

θα

πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
του Φυσιολατρικού Ομίλου Νέας Ιωνίας
με θέματα ημερήσιας
διάταξης :
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
διαχείριση του έτους 2019.

για

την

οικονομική

3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2019.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020
Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου να προσέλθουν στην Γενική
Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του
Ομίλου

Με το ξεκίνημα του Νέου Χρόνου, πάντα πιστός στο έθιμο, ο
Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη
Πίτα του.

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020
H ώρα και το μέρος θα ανακοινωθούν στο site συλλόγου
Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι μας, να τιμήσουν με την
παρουσία τους την εκδήλωση μας αυτή.

Μπλόκο Καλογρέζας

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
Ο Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας σε συνεργασία με τον
Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου μας και τον αθλητικό Σύλλογο
«Ανατολή», θα πραγματοποιήσει, όπως κάθε χρόνο, αθλητικές
εκδηλώσεις στο στάδιο της Ν.Ιωνίας..
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων για το Μπλόκο της Καλογρέζας.

Ετήσια
Τακτική
Συνέλευση

Γενική

Πρόσκληση
Την 20

η

Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία
ος

του Φυσιολατρικού Ομίλου Νέας Ιωνίας, οδός Μεσολογγίου 40, 4
όροφος
συγκαλείται η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του
Ομίλου, Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση των μελών του
Ομίλου.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς εν τάξει μέλη.
Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου να προσέλθουν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το κόψιμο της Βασιλόπιτας του
Φ.Ο.Ν.Ι.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 14 Ιανουαρίου 2018 έγινε το κόψιμο της Βασιλόπιτας του
Ομίλου μας στο κέντρο ΝΕΦΕΛΗ στην Πάρνηθα. Πλήθος μελών και
φίλων παρευρέθηκαν για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την είσοδο
του καινούργιου χρόνου και να ανταλλάξουμε εγκάρδιες ευχές.
Εκτός από την Βασιλόπιτα έγινε και απονομή τιμητικής πλακέτας
στον κ. Στέφανο Λιβέρη, πρώην πρόεδρο του ΦΟΝΙ και νυν μέλος
του Δ.Σ. της Ο.Φ.Ε.Σ.Ε., για την πολυετή προσφορά του στον
Όμιλο.
Η εκδήλωση μας αυτή είχε πολύ κέφι, φαγητό και χορό. Επίσης
μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους, με λαχνούς, δώρα που
προσέφεραν καταστήματα της Ν. Ιωνίας.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Γκότσης Ηρακλής Δήμαρχος
Ν. Ιωνίας, ο κ. Κατσαντώνης Βασίλειος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας, ο κ.
Μανούρης Παναγιώτης επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία –
Αλληλεγγύη», η κα Θωμαΐδου Δέσποινα επικεφαλής της παράταξης

«Δύναμη – Προοπτική», ο κ. Αναμουρλόγλου Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας, ο κ. Καναβός Μιλτιάδης
Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Τσαγκαράκης Κώστας εκπρόσωπος του
Αθλητικού «Γ.Σ.Ν.Ι. Ανατολή» και ο κ. Παπαγεράσιμος Σταύρος
εκπρόσωπος της Ένωσης Σπάρτης Ν. Ιωνίας.

Κυριακάτικος περίπατος στην
Αρχαία
Αγορά
και
στον
Βοτανικό Κήπο του Διομήδους

Ο σύλλογός μας στις 17/9/2017 πραγματοοίησε έναν όμορφο &
επιμορφωτικό περίπατο.
Επισκεφτήκαμε την Αρχαία Αγορά, που ήταν η καρδιά της αρχαίας
πόλης, μιά μεγάλη ανοικτή πλατεία που αποτέλεσε την έδρα της
δικαιοσύνης, το πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό, κοινωνικό,

θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης, όπου όλοι οι
πολίτες συγκεντρώνονταν για να πραγματοποιήσουν κάθε είδους
δραστηριότητα.
Την Αρχαία Αγορά διέσχιζε η οδός Παναθηναίων από την οποία
διήρχετο η μεγάλη πομπή πρός την Ακρόπολη κατά την διάρκεια
των εορτασμών των Παναθηναίων.
Γνωρίσαμε το μέρος όπου βρισκόταν η Βιβλιοθήκη, το Ωδείο, τη
Στοά Αττάλου, το Μουσείο, το Ναό του Ηφαίστου και της Εργάνης
Αθηνάς, το Βουλευτήριο και άλλα.
Αφού τελειώσαμε την ξενάγησή μας, εν συνεχεία επισκεφτήκαμε το
Βοτανικό Κήπο του Διομήδους, στο Χαϊδάρι και αφου ήπιαμε το
καφεδάκι μας στο κήπο που καταλαμβάνει μία έκταση 3.000
στρεμμάτων, δωρεά του ζεύγους Διομήδη, ξεναγηθήκαμε και
γνωρίσαμε διάφορα είδη δένδρων και φυτών και μάθαμε για την
πρόελευσή τους και τις ιδιοτητές τους στην φαρμακευτική και
στην μαγειρική.
Όταν τελειώσαμε, ήπιαμε το κρασάκι μας σε γειτονική ταβέρνα
και γυρίσαμε με πολλές

καινούργιες γνώσεις στην Νέα Ιωνία.

Ιωάννου Φωτεινή

Καλοκαιρινή
Αργολίδα

απόδραση

στην

Το Ναύπλιο πάντοτε μας περιμένει για να κάνουμε τις βόλτες μας
στα γραφικά σοκάκια του, να δούμε το πανέμορφο Μπούρτζι, να
περπατήσουμε και να φθάσουμε στην δημοφιλή παραλία της
Αρβανιτιάς και από πάνω σου να αντικρίζεις το Παλαμίδι. Ένας
ακόμη λόγος για να διανυκτερεύσεις στην όμορφη αυτή πόλη, το
καλοκαίρι, είναι μια επίσκεψη στην Αρχαία Επίδαυρο, που
υπερηφανεύεται για την φυσική της ομορφιά και γιατί
«φιλοξενεί» εδώ και χιλιάδες χρόνια ένα Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως το αρχαίο θέατρο, το ωραιότερο
και το καλύτερα διατηρημένο.
Κάθε χρόνο σχεδόν ο ΦΟΝΙ διοργανώνει μια εκδρομή, ώστε να
παρακολουθήσουν τα μέλη του μία παράσταση. Για το καλοκαίρι
του 2017 επιλέξαμε να δούμε το έργο «Οιδίπους επί Κολωνώ» στις
8 Ιουλίου.
Σάββατο πρωί ξεκινήσαμε από την Ν. Ιωνία και περάσαμε την μέρα
μας, μέχρι το μεσημέρι, στην παραλία του Δρεπάνου, με μπάνιο,
ηλιοθεραπεία και φαγητό. Για την
μεσημεριανή μας ξεκούραση,
και τη διανυκτέρευση μας πήγαμε στο Ναύπλιο και δώσαμε το
απογευματινό μας ραντεβού στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, όπου
όλοι μαζί ξεκινήσαμε για το θέατρο.
Στην παράσταση «Οιδίπους επί Κολωνώ», που παρακολουθήσαμε,
τον κεντρικό ρόλο είχε ο Κώστας Καζάκος, που φέτος συμπλήρωσε
60 χρόνια θεατρικής πορείας. Κέρδισε το τιμητικό χειροκρότημα
του κοινού στην εμφάνιση του και φυσικά και στο τέλος της
ερμηνείας του, ως φόρο τιμής για την λαμπρή παρουσίαση του.
Εξαίρετος και ο Δ. Λιγνάδης, καθήλωσε το κοινό στον ρόλου του
ως ξένος, αλλά και ως χορός ή Άγγελος, με το σπάνιο ταλέντο
του. Η μουσική του Μ. Μάτσα συγγένευε με την ψαλτική, με το

χορό των τεσσάρων ψαλτών και προσέδιδε τελετουργικό χαρακτήρα
στην παράσταση.
Μετά το τέλος της παράστασης επιστρέψαμε στο Ναύπλιο. Μερικοί
έκαναν την νυχτερινή τους βόλτα στην πόλη και άλλοι επέλεξαν
να πάνε για ξεκούραση.
Η επόμενη μέρα, μετά το πρωινό μας, ήταν αφιερωμένη στην
υπέροχη θάλασσα του Αργολικού Κόλπου. Ξεκινήσαμε για την
κοντινή παραλία στο Βιβάρι. Μόλις φθάσαμε, αντικρίσαμε τόσους
πολλούς λουόμενους που δεν μας έκανε καρδιά να μείνουμε εκεί.
Τελικά επιλέξαμε να πάμε πάλι στο Δρέπανο. Η θάλασσα, το
μπάνιο, το θέατρο σ’ αυτό το διήμερο αναπτέρωσε την ψυχική μας
υγεία και διάθεση, ευτυχείς λοιπόν, γυρίσαμε στη Ν. Ιωνία.
Ευχόμενοι να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, ανανεώσαμε το
ραντεβού μας για τον Σεπτέμβριο, για καινούργιες αποδράσεις.
Παναγιώτου Αγγελική

Παρουσίαση του Βιβλίου
Λευκώματος του Φ.Ο.Ν.Ι.

–

Τη Δευτέρα (08.05.2017), το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν.

Ιωνίας, παρουσία πλήθους κόσμου, ο Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας
Ιωνίας πραγματοποίησε μία επετειακή εκδήλωση, όπου παρουσίασε
το βιβλίο-λεύκωμα του Ομίλου, με τίτλο : «1962-2012 : ΙΣΤΟΡΙΑ
50 ΧΡΟΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ».
Την εκδήλωση προλόγισε το μέλος του Φ.Ο.Ν.Ι. κ. Φωτεινή
Ιωάννου, η οποία μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τους παριστάμενους
για την παρουσία τους, κι αμέσως μετά ξεκίνησε η εκδήλωση με
την προβολή ενός βίντεο με εικόνες από την πολυσχιδή
δραστηριότητα του Ομίλου.
Κατόπιν, έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του Φ.Ο.Ν.Ι. κ. Χρήστος
Ιωάννου, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην
υλοποίηση της έκδοσης του βιβλίου-λευκώματος του Ομίλου, είπε
μεταξύ άλλων «Έχω την τιμή και τη χαρά να προλογίσω την όμορφη
αυτή εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Φυσιολατρικού Ομίλου Νέας
Ιωνίας, ο οποίος παρουσιάζεται σε εσάς μέσα από τις σελίδες
αυτού του βιβλίου-λευκώματος. Θα δείτε και θα διαβάσετε μέσα
σε αυτό, την ιστορία του Ομίλου μας, τη διαδρομή και την
εξέλιξή του. Είμαι βέβαιος ότι ο καθένας από εσάς θα βρει μέσα
σε αυτό κάτι, ότι έλαβε μέρος σε μια όμορφη εκδήλωση του
Ομίλου….» και ολοκλήρωσε τον
χαρακτηριστικά «Πιστεύω και

χαιρετισμό του λέγοντας
ελπίζω ότι δεν θα σας

απογοητεύσουμε και τα επερχόμενα χρόνια….».
Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο πρώην Πρόεδρος του Φ.Ο.Ν.Ι. και
εμπνευστής της ιδέας για την έκδοση του βιβλίου-λευκώματος του
Ομίλου, κ. Στέφανος Λιβέρης, λέγοντας «Στις πρώτες εκδρομές
του Φυσιολατρικού, που έλαβα μέρος, γύρω στα τέλη του
προηγούμενου αιώνα, αναρωτιόμουν πόσο κουράστηκαν οι
διοργανωτές τους να τις οργανώσουν, αλλά και να σκεφτούν τις
ιδέες για την πραγματοποίηση αυτών των εκδρομών. Όσο πέρναγε ο
καιρός, η επαγγελματική ιδιότητα και εμπειρία με οδηγούσε σε
σκέψεις γι’ αυτούς τους ονειροπόλους και θαρραλέους, που
ίδρυσαν τον Όμιλο, και ενδόμυχα μακάριζα αλλά και θαύμαζα
αυτούς, που ήταν στη Διοίκηση του Ομίλου, για την τόσο τιτάνια
προσπάθειά τους. Αργότερα, όταν έγινα μέλος του Δ.Σ. και έζησα
από κοντά τις αγωνιώδεις προσπάθειες, που γίνονταν για τον

προγραμματισμό, το στήσιμο, αλλά και την πραγματοποίηση όχι
μόνο μιας εκδρομής, αλλά και μιας οποιασδήποτε εκδήλωσης,
ένιωθα δέος. Παράλληλα, στις επετειακές εκδηλώσεις των 45 και
50 χρόνων του Ομίλου, όταν έγιναν οι βραβεύσεις των παλαιών
μελών, αλλά κι αυτών που διετέλεσαν Πρόεδροι, μου δημιούργησαν
στο μυαλό την ιδέα, την εντύπωση, ότι δεν αρκεί ένα μετάλλιο ή
ένα βραβείο σε έναν επιτυχημένο Πρόεδρο ή σε ένα μέλος του
Δ.Σ., για να γραφτεί ή να διατηρηθεί η ιστορία του Ομίλου,
γιατί ένα βραβείο ή ένα μετάλλιο θα τοποθετηθεί σε μία
βιτρίνα, σε μια βιβλιοθήκη, και η δράση και η δημιουργία του
οποιουδήποτε, αλλά και του Ομίλου, θα ξεχαστεί. Έτσι, ανέφερα
την ιδέα μου στα μέλη του Δ.Σ. και προς μεγάλη μου έκπληξη
βρήκα ολόθερμη συμφωνία και συγκατάθεση. Οφείλω δε να σημειώσω
την ιδιαίτερη ενθάρρυνση που είχα από τους παλαιούς προέδρους
του Ομίλου Θεόδωρο Τσεσμελή και Νίκο Χομπά».
Στη συνέχεια, ο κ. Λιβέρης αναφέρθηκε με περισσότερες
λεπτομέρειες στο ιστορικό της έκδοσης του βιβλίου και
ολοκλήρωσε την εισήγησή του λέγοντας «Εμείς, που
οραματιστήκαμε και αποφασίσαμε αυτό το εγχείρημα, και όσοι
δούλεψαν για την έκδοση του βιβλίου αυτού, κάναμε μια ευχή Το
βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο και να είναι παρακαταθήκη και
στόχος για τα επόμενα Δ.Σ., ώστε να αξιωθούν να εκδώσουν και
το βιβλίο της Ιστορίας του Ομίλου μας, της 2
2013-2063».

Η

εκδήλωση

συνεχίστηκε

με

την

ης

παρουσίαση

Πεντηκονταετίας

του

βιβλίου-

λευκώματος, με πρώτο ομιλητή τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Φυσιολατρικών Ορειβατικών, Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος
(Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και μέλος του Φ.Ο.Ν.Ι., κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο,
ο οποίος έκανε μια αναδρομή στη δράση του Φ.Ο.Ν.Ι. και μεταξύ
άλλων είπε «Οι δράσεις του Φυσιολατρικού είναι πάρα πολλές και
έπρεπε να καταγραφούν σε ένα βιβλίο. Ο τέως πρόεδρος του
Ομίλου, κ. Στέφανος Λιβέρης, έκανε πρόταση την ιδέα που είχε –
σωστά κατά τη γνώμη μου – στο Δ.Σ. για την έκδοση ενός βιβλίου
για τα 50 χρόνια, ξεδιπλώνοντας και περιγράφοντας την ιστορία
του, δράσεις και μαρτυρίες, όχι μόνο από τα μέλη του Δ.Σ.,
αλλά και άλλων μελών του Ομίλου, απεικονίζοντας με λεζάντες
πρώτα τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες και μετά τις έγχρωμες. Μία
επιμελημένη εργασία, που προήλθε από το αρχείο του Ομίλου
(πρακτικά, τρίπτυχα φυλλάδια, αποκόμματα Τύπου και άλλες
πηγές). Το ευχάριστο για τον Όμιλο ήταν και είναι η συνεργασία
και η συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, του Δήμου
και της Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας. Η προσέλευση νέων μελών και
φίλων τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά στον
Όμιλο. Οι εκδρομές και οι εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται από
το 1963 έως το 2012, στην Ελλάδα μας και μετά στο εξωτερικό,
δείχνουν την εμπιστοσύνη των μελών του Ομίλου στα Δ.Σ. όλων
των ετών».
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο κ. Αντωνόπουλος είπε
«Είναι μια επιτυχημένη έκδοση για την ιστορία των 50 χρόνων,
1962-2012, γεμάτη ζωή και δράση για τη φυσιολατρία. Σας
προτείνω ανεπιφύλακτα να προμηθευτείτε όλοι το βιβλίο».
Αμέσως μετά, έλαβε τον λόγο ο δικηγόρος και νυν πρόεδρος της
Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε., κ. Βασίλης Κατσαντώνης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ
άλλων «Έτσι συνεχίζεται η παράδοση και δεν υπάρχει παράδοση,
με κάθε έννοια, αν δεν συνυπάρχουν το παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον. Ο καθένας μας, ο καθένας σας και η καθεμιά σας,
βάζει ένα λιθαράκι σε αυτή την πολύχρονη πορεία, γιατί χωρίς
αυτήν σβήνει και η ιστορία και η πατρίδα και η χώρα κάθε λαού.
Ταξιδεύοντας στις σελίδες του βιβλίου αυτού, του όμορφου
βιβλίου, είδα με μεγάλη μου χαρά, εκτός αυτών που γνώριζα

προσωπικά από κάποιες εκδηλώσεις που έχει κάνει ο Όμιλός σας,
τα χρόνια αυτά πώς ξεκίνησε, πώς μεγάλωσε, πώς μεγαλούργησε ως
σήμερα, τι πρόσφερε στα μέλη του, στη λειτουργία της πόλης. Να
είστε περήφανοι για τον Όμιλό σας και να συνεχίσετε την
ιστορία σας. Αυτό το βιβλίο αποτελεί τη γραπτή ιστορία του
Ομίλου σας, και να συνεχίσετε να τη γράφεται, για να γνωρίσουν
και οι επόμενοι τι έκαναν οι προηγούμενοι. Ήταν μια έκπληξη
για μένα».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποφώνηση του προέδρου του
Φ.Ο.Ν.Ι., κ. Ιωάννου, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά «Ελπίζουμε
ότι καταφέραμε να αποτυπώσουμε μέσα σε αυτό το βιβλίο την
αγάπη μας για τη φύση και τις ομορφιές της πατρίδας μας.
Πιστεύουμε ότι ξεφυλλίζοντας αυτό το βιβλίο, για τα 50 χρόνια
δράσης του Ομίλου, θα βρείτε όλοι σας στιγμές από τις όμορφες
εξορμήσεις και εκδηλώσεις μας, που θα σας θυμίσουν ευχάριστες
στιγμές. Ευχαριστώ και πάλι για τη σημερινή παρουσία σας».
Αξίζει να σημειωθεί πως στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ
πολλών άλλων ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Ν. Ιωνίας,
Ν.
Φιλαδελφείας,
Ν.
Χαλκηδόνος
και
Ηρακλείου,
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Αρβανίτης, ο
Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, οι επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων «Δημιουργία Αλληλεγγύη» και «Δύναμη
προοπτικής» κ.κ Παναγιώτης Μανούρης και Δέσποινα Θωμαΐδου
αντίστοιχα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασίλης Χριστοδούλου, ο
πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Ν. Ιωνίας κ.
Μιχάλης Κουβαράς, καθώς και ο επίτιμος πρόεδρος του Φ.Ο.Ν.Ι.
κ. Νικόλαος Χομπάς.

Ναύπλιο
και
θεατρική
παράσταση στην Επίδαυρο
2ήμερη πολιτιστική
08-09/07/2017

Από όλα τα αρχαία θέατρα, το θέατρο της Επιδαύρου είναι το
ωραιότερο και το καλύτερα διατηρημένο. Η θαυμάσια ακουστική
του, αλλά και η πολύ καλή κατάσταση στην οποία διατηρείται
συντέλεσαν στη δημιουργία του Φεστιβάλ Επιδαύρου, θεσμός που
έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια.
Θεσμός λοιπόν και του Φυσιολατρικού, κάθε χρόνο το καλοκαίρι
να παρακολουθεί μία παράσταση στην Επίδαυρο.
Η φετινή παρακολούθηση της παράστασης θα πραγματοποιηθεί, ως
διήμερη εκδρομή, απολαμβάνοντας και μπάνιο στις όμορφες
παραλίες της περιοχής του
Αργολικού κόλπου.
Η διανυκτέρευση μας θα γίνει στο Ναύπλιο, και οι κολυμβητικές
εξορμήσεις μας με γεύμα στις όμορφες κοντινές παραλίες της
Αργολίδας.
1η ημέρα Σάββατο
Αναχώρηση από Ν. Ιωνία και κάνοντας μια ενδιάμεση στάση, θα

κολυμπήσουμε και θα γευματίσουμε στην παραλία του Δρεπάνου.
Άφιξη στο Ναύπλιο για ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου.

Στις 08/07/2017, ημέρα Σάββατο, θα παρακολουθήσουμε τη
σπανιότερα παρουσιαζόμενη τραγωδία του Σοφοκλή, «Οιδίπους
επί Κολωνώ», η τελευταία τραγωδία που έγραψε ο πιο
αγαπητός των τραγικών και αναγνωρίζεται ως το αριστούργημά
του. Με τον Κώστα Καζάκο στον ομώνυμο ρόλο κι έναν
σημαντικό θίασο πρωταγωνιστών:
Οιδίπους: Κώστας Καζάκος
Ξένος: Δημήτρης Λιγνάδης
Αντιγόνη: Κόρα Καρβούνη
Ισμήνη: Τζέννυ Κόλλια
Θησέας: Άρης Τρουπάκης
Κρέων: Δημήτρης Ήμελλος
Πολυνείκης: Δημήτρης Λάλος
Σε μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη και πρωτότυπη μουσική
του Μίνου Μάτσα, η οποία εκτελείται ζωντανά κατά τη
διάρκεια της παράστασης, από τις φωνές τεσσάρων
ιεροψαλτών, ως ένα παράλληλο κείμενο εν είδη χορού.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα Κυριακή
Μετά το πρωινό, καθότι καλοκαίρι και η ζέστη θέλει δροσιά, θα
επισκεφθούμε κοντινή παραλία, για να
απολαύσουμε τα
μακροβούτια μας, και το γεύμα μας. Απογευματινός καφές και
επιστροφή αργά το απόγευμα στη Ν. Ιωνία.
Αρχηγός : Παναγιώτου Αγγελική
Κρατήσεις : Χριστοφορίδου Καίτη

Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση
Την 22η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία
του Φυσιολατρικού Ομίλου Νέας Ιωνίας, οδός Μεσολογγίου 40, 4ος
όροφος
συγκαλείται η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του
Ομίλου, Ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου
με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 2016.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016.
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017
Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς εν τάξει μέλη.
Καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου να προσέλθουν στην Τακτική
Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

