Ι~

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2012-2014

Στίβος
ι Προπονητής Ν. Χούλης)
Δραστηριότη τα 2 012

• 3η θέση του Χρ ι σ τόφορου Μερούση
στα 10.000 μ. ανωμάλου δρόμου στο
Μαρκόπουλο Αττ ι κής

•

1η θέση του Χρι στόφορου Μ ερού
ση και 3η θέση του Κυριάκου Συμιριώ
τη

στα

10.000

μέτρα στ α Μέγα ρα Αττ ι

κής

• 2η θέση του Χρι στόφορο υ Μ ερούση &
7η θέση του Κυριάκο υ Συμιριώτη στον
Μαραθώνιο της Αθήνας και 3η θέση στα

10.000 μέτρα Νέων Ανδρών στα Μέγαρα
•

8η θέση

της Αμ αλίας Παραδείση στο

μήκος Παγκορασίδων στο Ναύπλιο

•

9η θέση της Ειρήν ης Μ ιχάλα στα

2.000

μέτρα Παγκορασίδων στ ο Ναύπλιο

•

3η θέση μεταξύ

32

σωματείων

•

Συμμετοχή της ομάδας στίβου με

Σωματείων.
δας στίβου

μ εταξύ των

περιφέρειας

8.

Αιγαίου

νελλαδι κά γι α το

10

2013

Πετοσφαίριση

ων τη ς περ ιφέρει ας

(Προηονήητρια Δ. Καλλfτση)

Αιγαίου κα ι 74η

θέση σύνολο

281 σωματείων Πανελλα
δι κά για το 2012
Δραστηριότητα 2013
• 3η θέση του Χριστόφορου Μερούση και
9η θέση του Κυ ρ ι άκου Συ μιριώτη
μέτρα

ανωμάλου

Η ομάδα πετοσφαίρισης του Φ.Ο.Β. αριθμεί

30 αθλητές και αθλήτριες
που προπονούνται 2-3 φο

•

ρές εβδομαδιαίως και συμ
μετ έχουν στο τοπικό πρω

στα

δρόμου αν

τάθλημα
πετοσφαίρισης
του νησιού μας. Οι κατηγο
ρiες στις οποiες συμμετέ

δρών στα Τρίκαλα

•
•

4η

θέση

στα

5.000 μέτρα στο Ολυμπιακό Στάδιο

του

Χρ ισ τόφορου Μερούση

1η θέση του Χρ ιστόφορου Μ ερούση &

7η θέση του Κυ ρ ι ά κου Συμιρι ώτη στον

300

Διεθνή Μαραθώνιο της Αθήνας.

χουν

είναι

Γυναικών

Ν εανίδων-Κορασί δων 
Παγκορασίδων και Παίδων-Παμπαiδων.

Την περσινή χρονιά δραστηριοποιείται και στα
τμήματα υποδομής, στα οποiα αθλοίινται

• 6η θέση της Ειρήνη ς Μιχάλα στ ο Πανελ

3

λήνιο σχολικό ανωμάλου δρόμου Κορι

φορές την εβδομάδα περίπου 25 παιδιά ηλικί
ας 8- 14 ετών. Τα μεγαλύτερα από αυτά συμ

τσιών Λυκείου στα

μετέχουν

στα

300

μέτρα και 6η θέση

στο

πρωτάθλημα

Παμπαiδων

μέτρα Φυσικά εμπόδια στο

Παγκορασίδων και στο αναπτυξιακό πρωτά

Πανελλήνιο Παίδων Κορασίδων στα Τρί

θλημα που γίνεται στη Χίο. Όλα τα παιδιά

2.000

καλα

συμμετέχουν στα τουρνουά

• 6η θέση του Αντώνη Σαρρή στα 10.000
μέτρα νέων ανδρών στα Μέγαρα στο Πα
νελλήνιο σχολικό σνωμάλου δρόμου

•

σωματείων τη ς

και 95η θέση πα

Τελι κή κατά κτη ση τη ς 1ης θέση ς τη ς
ομ άδας στίβο υ μεταξύ των 1Ο σωμ ατεί

10.000

αθλη

Τελι κή κατάκτη ση τη ς 2ης θέσης τη ς ο μ ά
στους

23ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες
στη
Νάξο όπου κατέκτησαν 12 μετάλλ ι α

8.

40

τές στους 26ους Αιγαιοπελαγίτ ικους Αγώνες
και κατάκτηση της 4η ς θέσ η ς με τ αξίι 39

7η θέση της Σεβαστείας Τελλή στα

300

μέτρα με εμπόδ ια στο Σχηματάρι Αττικής

mini νolley που

γiνονται και τα περισσότερα από αυτά σημειώ
νουν σημαντική πρόοδο και διακρίσεις.

Ι~
αγωνιστι κά τμήματα. Επίσης το τμήμα μπάσκετ

Μπά σκετ

διεκδι κεί το πρωτάθλημα παμπαίδων όπως και
το Ανδρι κό. Σπουδαίες εμφανίσεις και νίκες πέτυ
χαν και τα κορίτσια μας όπου οι παγκορασίδες

και κορασίδες μας τερμάτισαν στην 3η θέση.
Αξιοσημείωτο της χρονιάς που πέρασε είναι η
διαδικτυακή οργάνωση του τμήματος καθώς δη
μιουργήθηκαν λογαριασμοί σε όλα τα κοινωνικά
δίκτυα(

facebook, twitter, google+)

στελέχωση

της

ι στοσελίδας

όπως και την

(lιlM'w.foνchi os.gr)

μας με καθημερινή ενημέρωση, ανακοινώσεις,
φωτογραφικό υλικό από τους αγώνες κτλ. Τέλος
ευελπιστούμε ότι
Η

αγωνιστική

περίοδος

άκρως εmτυχημένη

κρίνεται

2012-2013

στα πρώτα

βήματα του

το τμήμα μπάσκετ του ΦΟΒ

μέσα από σκληρή δουλειά ,από

την διοίκηση,

αθλητές, γονείς και φίλους να καταφέρουμε

να

ΦΟΒ, να δημιουργήσει πρότυπη ακαδημία κα

δούμε τα Βρονταδουσάκια μας να κατακτούν τίτ

λαθοσφαίρισης. Η Ακαδημία μας αριθμεί

95 παι

λους και να τιμούν τον τόπο τους μέσα από τον

ετών τα οποία συμμε

μοναδικό εκπρόσωπο του στα αθλητικά δρώμενα

διά από ηλι κίες

5

έως

14

τέχουν σε πολλά τουρνουά κατά την διάρκεια
της χρονιάς ώστε να αποκτούν αγωνιστικές
παραστάσεις και να μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις μελλοντικές επίσημες αγωνι στικές τους υ

εδώ και

90

χρόνια τον Φι λοπρόοδο Όμιλο Βρο

ντάδου Χίου .

Αθλητικές υποδομές

ποχρεώσεις. Ξεκινώντας με τα αγωνιστικά τμή
ματα , τα τμήματα παμπαίδων - παίδων και πα
γκορασίδων

κορασίδων μπορούμε να διακρί

-

νουμε την εξέλι ξη των παιδι ών μας μέσα από τις
προπονήσεις και την μπασκετι κή νοοτροπία της
ομάδας, ξεκινώντας πριν

3

χρόνια δίχως καμία

επαφή με το άθλημα να καταφέρουν να πρωτα
γωνιστούν στα χιώτικα παρκέ. Πιο συγκεκριμένα

ο Δ. Εσκίδης κατάφερε αυτή τη χρονιά να δε~
τους νέους παίχτες του να εiναι έτοι μοι για την

• B'φcι<ήcibxro A'{oJ Γ&.φyό.1-~

υπέρβαση και να δι εκδικούν τον φετινό τίτλο στο

Σημαντική συμβολή

παμπαι δικό πρωτάθλημα. Όπου πριν

έπαιξε και η παραχώρηση της Ενοριακής αίθου

κατάφεραν και

κατέκτησαν τον 1ο

3

μέρες

τίτλο του

σας του Αγίου Γεωργίου από την επιτροπή του

ΦΟΒ σε αναπτυξιακά τμήματα, έτσι Πρωταθλη

ναού, στον Φ.Ο.Β.

τή ς Π αμτταίδων Χίου

τό -

201 3

είναι ο ΦΟΒ. Στα

στις παραπάνω επι τυχίες

-

και την ευχαριστούμε γι ' αυ

που αξιοποιήθηκε ως κλε~στό προπονητήρι

κορίτσια επίσης με ανοδική πορεία θα μπορέ

ο μπάσκετ και βόλεϊ μετά από απαραί τητες εργα

σουν στο άμεσο μέλλον να φέρουν σημαντικές

σίες που εκτελέστηκαν από τους εφόρους του

δι ακρίσεις για την ομάδα του Βροντάδου. Στα

τμήματος μπάσκετ. Σ' αυτή την αίθουσα προπο

«μεγάλα» ηλικιακά τμήματα με προπονητή τον

νούνται οι ακαδημίες των τμημάτων που γυμνά

Κώστα Αμέντα, το ανανεωμένο γυναικείο τμή

ζουν καθημερινά πάνω από

μα, στελεχωμένο κυρίως με παγκορασίδες κατέ

θλήτριες.

κτησε την 3η θέση αφήνοντας ελπίδες για την

100

αθλη τές και α

Φαφαλίειο Στάδιο Βροντάδοu

στελέχωση του τμήματος μέσα από της ακαδη

•

μίες. Ομοίως το τμήμα Ανδρών ανέβηκε στη 4η

Δεν θα πρέπει να παραληφθεi και ο καταλυτικός

θέση του βαθμολογικού πίνακα σε μια χρονιά με
πολλές νίκες αλλά και σημαντικούς τραυματι
σμούς που μας απομάκρυναν από την διεκδίκη
ση του τί τλου. Στην φετι νή χρονιά

2013-2014

με

ρόλος του Φαφαλίειου σταδίου που εδώ και

35

χρόνια προσφέρει σε όλους τους Χιώτες τις προ
ϋποθέσεις για αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Ει δι

νέο ρόστερ και με σημαντι κές προσθήκες από

κά ο Φ . Ο.Β. οφείλε~ ευχαριστίες και ευγνωμοσύ

παίχτες Β' και

νη σ την οικογένεια των Φαφαλιών που εκ τός από

r

Εθνικής ο όμιλος μας βρέθηκε

στα ημιτελικά του Κυπέλλου Χίου και στα

Play-

της Α' Κατηγορίας. Ήδη η ομάδα μας έχει
κατακτήσ ει το πρωτάθλημα Παίδων Χίου

off

όπου η περσινή επιτυχία των παμπαίδων φαίνε
ται να αφήνει ισχυρά θεμέλια για τα ερχόμενα

την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση του
Σταδίου, τα τελευταία χρόνια ενισχύει οικονομικά
τα αγωνιστικά αθλητικά τμήματα του ομίλου μας.

Ιανουαρίου

1
μή

Μποναμάδες

2014:

2014.

Απονο

του ασημένιου μεταλλίου της πόλης, από το

2

Φεβρουαρίου

2013:

23

πρώτη θέση που κατέλαβε στον κλασικό Μαρα

ματοποίηση εκδήλωσης τσάι

22- 23 & 24

του στον αθλητισμό

2-4 & 5

Ιανουαρίου

2014:

Παραστάσεις της παι

δικής θεατρικής παράστασης "Φρικαντέλα"
συμμετοχή

Μαρτίου

με

μαθητών από το 3ο δημοτικό σχολεί

2013:

Στο ΓΕΛ Βροντάδου για πραγ

Απριλίου

2013:

Στην Πυροσβεστική

Υπηρεσία Χίου πραγματοποίηση σεμιναρίου επι
μόρφωσης προσωπικού

17

Ιουνίου

2013:

ο. Τα έσοδα διατέθηκαν στο φιλόπτωχο ταμείο

πραγματοποίηση της τελετής αποφοίτησης

Αγίου Γεωργίου

13

20

Ιανουαρίου

βουλίου Χίου

2014: Απόφαση Δημοτικού συμ
(10/2014) για αποδοχή σύναψης

προγραμματικής σύμβασης ως δικαιούχος του
έργου:

«Επέκταση-αναβάθμιση-βελτίωση

&

εκσυγχρονισμός πολιτιστικών εγκαταστάσε
ων του Φ.0.Β» στα πλαίσια του νέου επιχειρη
σιακού προγράμματος ΕΣΠΑ
Φεβρουαρίου

8

Ομοσπονδίας

2014:

2014-2020.

Ερασιτεχνικών

Θιάσων

Αιγαίου

στην Αθήνα

12

η οποία περιελάμβανε και τη θεατρική παρά

σταση "Κωμοδύσσεια"

30

Οκτωβρίου έως

2014:

Δωρεά σειράς χαρτών

από τον ιατρό κ. Δημήτριο Κωστάλα και από
την κόρη του

αείμνηστου Δημήτρη Μαγγανά

σειρά αυθεντικών

αντιτύπων του περιοδικού

«0

Νοεμβρίου

3

2013:

Στην Α

Νοεμβρίου

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στο 1ο Νηπιαγωγείο για τη

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του

21

Δεκεμβρίου

2012:

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Βροντάδου για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του

17

Νοεμβρίου

2013:

Δεκεμβρίου

5

Γ τάξης του

Γενικού Λυκείου Βροντάδου για

εκδήλωση τσάι-καφέ

19

Ιανουαρίου

2013:

Στην ομάδα ΟΜΙΚΡΟΝ

για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

27

Βραδιά ούζου στην πλατεία του

2012:

Ιουλίου

2012:

Αποστολή κλιμακίου πυροτεχνουργών με

συνοδεία μελών και φίλων του Ομίλου μετέβη στην περιοχή

24

Εγγύσας

προκειμένου

να

εξετάσει

βλήμα

του

Αυγούστου

Συμμετοχή στην εκδήλωση μνήμης

2012:

έως

Αυγούστου

29

1939-45 στο ναυτικό
2012:

μουσείο

Πραγματοποίηση εκδρομής

στη Ρουμανία

Νοεμ

12

Στον

παιδικό

σταθμό

Σεπτεμβρίου

Παραχώρηση χρήσης δύο αιθου

2012:

εκκλησιαστικό συμβούλιο

«Μικροί Εξερευνητές» για τη διεξαγωγή της Χρι

Δεκεμβρίου

Στον

2013:

παιδικό

σταθμό

14 Οκτωβρίου 2012:

Τακτική γενική συνέλευση μελών

14 Οκτωβρίου 2012:

Τακτική γενική συνέλευση μελών

15

Οκτώβριου

2012:

Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων με

τίτλο «Ευ ζην» που περιλαμβάνει: Τμήμα παραδοσιακών
χορών

για

ανηλίκους

&

ανηλίκους-

Ενημερωτικές

Νηπια

βιωματικές συναντήσεις για γονείς και μαθητές Γυμνασίου

γωγείο Βροντάδου για τη διεξαγωγή της Χριστου

& Λυκείου σε συνεργασία με το Κέντρο πρόληψης Ν. Χίου -

23

Δεκεμβρίου

2013:

Στο 1ο Δημοτικό

&

Πρόγραμμα γενικής γυμναστικής για ανηλίκους και ανηλί

γεννιάτικης εκδήλωσης του

1

Φεβρουαρίου

2014:

κους- Δημιουργικά εργαστήρια για ανηλίκους

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

της Υπαπαντής και της Γιορτής της Μητέρας

15 & 16

Φεβρουαρίου

2014:

Στο Σώμα Ελλήνων

Προσκόπων για την πραγματοποίηση σεμιναρίου

Φεβρουαρίου

σει»

Απολογισμός δράσης
απερχόμενου Δ. Σ.
περιόδου

2014:

2012-2014

Στο Γυμνάσιο Βρο

ξεναγούς τον αγιογράφο κ. Μάρκο

Τσαμπλάκο

και την συντηρήτρια έργων τέχνης

κ. Αργυρώ

Καλλίτση.

ενηλίκους

16

- Ακαδημίες βόλεϊ , στίβου &

Οκτωβρίου

2012:

στην 24η συνάντηση

μπάσκετ.

Συμμετοχή της θεατρικής ομάδας
ερασιτεχνικών θιάσων στη Σάμο με

το έργο «Μια τρελή-τρελή οικογένεια»

16-17 &18

Οκτωβρίου

2012.

Συμμετοχή με εκθέματα της

μάχης του Αίπους στην κειμηλίων για τα

100

χρόνια ελευθε

ρίας που διοργάνωσε το ίδρυμα «Μαρία Τσάκου»

ντάδου για πραγματοποίηση δύο εκπαιδευτικών
επισκέψειων των μαθητών/τριων της Γ τάξης με

&

σε συνεργασία με μέλη της ομάδας «Καλλιτέχνες εν δρά

και Νηπιαγωγείο για τη διεξαγωγή της εορτασμού

17 & 21
Στη μαθητική κοινότητα της

Αυγούστου

17

απολεσθέντων ναυτικών

Στο ΕΠΑΛ Βροντάδου γιατη

2013:

γεννιάτικη γιορτή του

2012:

στον Όρμο Λω για τις ανά

σών στο υπόγειο του κελιού του Αγίου Γεωργίου από το

πρώτων βοηθειών

Δεκεμβρίου

2012: Beach pariy

ΦΟΒ.

20

βρίου

23 Δεκεμβρίου 2013: Στο βρεφονηπιακό σταθμό
«01 ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» για την Χριστου
30

Ιουλίου

Γεώργιο Γεόμελο. το οποίο μεταφέρθηκε στον Φ.Ο.Β

γεννιάτικης εκδήλωσης του

ετού από τις δασκάλες των εργαστηρίων "Ευ ζην".

2012:

www.facebook.com/f .o.νrontados

πραγματοποίηση της σχολικής Γιορτής του

«Παραμυθούπολη» για τη διεξαγωγή της Χριστου

Δεκεμβρίου

E-mail: f.o.νrontados@gmail.com

Στο 1ο ΓΕΛ Χίου για την

2013:

στην πόλη της Χίου από

Εργαστήριο κατασκευής χαρτα

6

γκες των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου.

822 00 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ, ΧΙΟΣ
Τηλ. & Φαξ: 22710 92234

πιστοποιημένων σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών.

7

17

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

'Μακεδονία» που εντοπίστηκε από τον συμπατριώτη κ.

Αποκριάτικη βραδιά στην

2014:

δου

1924

για την πραγματοποίηση

15 Φεβρουαρίου 2014:
καφετέρια-μπαρ Central
Μαρτίου

Συνάντηση των παιδιών των ακαδημιών

2012:

(Επιμόρφωση Ζωής)

στουγεννιάτικης εκδήλωσης του

1

Ιουνίου

μπάσκετ του Φ.Ο.Β. στον Όρμο Λώ-γιορτή λήξης περιό

της

Ρωμιός» που εξέδιδε ο Γεώργιος Σουρής.

την ομάδα μπάσκετ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

Αποδοχή του αιτήματος φιλοξενίας του

ΚΑΠΗ στις εγκαταστάσεις του ΦΟΒ

30

ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Ιστοσελίδα: www.foνchios.gr/

διεξαγωγή της σχολικής γιορτής της 11ης

Φεβρουαρίου

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ ΙΛΟΣ

2012:

2012

στική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Επι.Ζω.

15

Συμμετοχή στη Γ.Σ. της

2012-

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ που προέ

2012:

16η Ιουνίου

Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών

Στο Γυμνάσιο Βροντάδου για

Ιουνίου

κυψε από τις εκλογές της 10ης Ιουνίου

για την πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης

Δήμο Χίου, στο Χριστόφορο Μερούση για την
θώνιο της Αθήνας, και για τη συνολική διάκρισή

13

Στην ομάδα ΟΜΙΚΡΟΝ

Βροvτάδος,

9

Μαρτίου

2014

16-17 & 18

Νοεμβρίου

2012.

Τριήμερο αφιέρωμα στα

χρόνια από την μάχη του Αίπους.
έκθεσης κειμηλίων

-

1η

ημέρα:

100

Εγκαίνια

Διάλεξη του κ. Μανώλη Ρωξάνα, με

•
τίτλο «Η μάχη του Αίπους μέσα από μαρτυρίες
ρήματα

&

διάλεξη

της

κ. Αθηνάς

Λουτράρη, με τίτλο: ΧΙΟΣ

1912

Κ.

&

ευ

Ζαχαρού

«ΕIΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ

5

Ιανουαρίου

Προβολή του ντοκιμαντέρ που

2013:

13

στην με την εκδρομή του ΦΟΒ στη Ρουμανία.

«Αρχοντοχωριάτη» στις εγκαταστάσεις του ΦΟΒ,

9

μήματα. 2η ημέρα: Λαϊκός ανώμαλος δρόμος ανάβα

Συλλόγου Διδασκόντων του

σης Αίπους με τον τίτλο «Αγώνας Θυσίας Αίπους»

συμμετοχή του ΦΟΒ στην υλοποίηση του Ευρωπαϊ

με

κού

Ξενάγηση στο πεδίο της μάχης του Αίπους
ρουσίαση της μουσειοσκευής
ση για τα

"40+1

μέρες"

-

-.

Πα

Εκδήλω

χρόνια της εφημερίδας «Τα Νέα του Βρο

60

ντάδου 3η ημέρα: «Μες στην καρδιά μου κλείνω την
Ελλάδα». Αφιέρωμα στους εθελοντές των βαλκανικών
πολέμων, από την πολιτιστική ομάδα του Γυμνασίου

Ιανουαρίου

2013:

Προγράμματος

Leonardo da Vinci

Αποδοχή

του αιτήματος του

ΕΠΑΛ Βροντάδου για

Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης

με την παρουσίαση στους Ευρω

παίους Εταίρους μας των εκθεμάτων του Μουσείου

13

Ιανουαρίου

2013:

Κοπή πίτας των αθλητικών τμrr

μάτων του ομίλου και παρουσίαση των ετήσιων δρα
στηριοτήτων τους.
Ιανουαρίου

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ"» από τον συμπατριώτη

κή γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού

μας κ. Σταύρο Κουμπιά

Θεάτρου στην Αθήνα

Πατρών

& καθηγητή

της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπι

στημίου Πατρών. Απονομή αναμνηστικών στους προ
σκεκλημένους, στους συντελεστές και χορηγούς των
εκδηλώσεων

Δεξίωση στο αίθριο

-

1

2013:

Συμμετοχής στην ετήσια τακτι

30

τ. Πρύτανη Πανεπιστημίου

Φεβρουαρίου

2013:

Ανανεωμένη εκδοτική προ

σιώνουν εκτός από τα μέλη του ΔΣ και οι :Καλίτσης
Ζαννίκος Αριστείδης

και Γεωργούλης

26/4/2013 έως

γανά

1

Δεκεμβρίου

2012:

Έκδοση ημερολογίου με παρου

σίαση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αθλητικών και
πολιτιστικών

1

Δεκέμβριου

Έκτακτη θεατρική παράσταση

2012:

«Μια τρελή-τρελή οικογένεια» για ενίσχυση οικογένεια

14

Δεκέμβριου

μερίδα

του

2012: Συμμετοχή του Φ.Ο.Β. στην η
ICOM με θέμα «Έντυπες & ψηφιακές εκ

Πραγματοποίηση ανοιξιά

που δίδαξαν σε αυτά.
Απριλίου

Εργαστήριο

2013:

πασχαλιάτικης λα

μπάδας για τους μικρούς φίλους του ομίλου από τις
δασκάλες των εργαστηρίων «Ευ ζην»
Απριλίου

2013:

στην Καλλιμασιά

7

Μαϊου

2013:

Πρωτομαγιά στην πλατεία της Ν. Κλει

Μαίου

23

2013:

Παράσταση της θεατρικής ομάδας στα

ΚΠΕ

2013:

Ομηρούπολης

Συμμετοχή στη ημερίδα του

με

θέμα

«Δασοπροστασία

Ιουνίου

2013:

Εορταστικές εκδηλώσεις για την 89η

Μαρτίου 2013:Κατασκευή χαρταετών από τις δα

σκάλες των εργαστηρίων «Ευ ζην»
Μαρτίου

2013:

Αποκριάτικο πάρτι του τμήματος

Μαρτίου

2013:

2013:

Παράσταση του θεατρικού έργου

4 Αυγούστου 2013: Παράσταση του θεατρικού
«0 Αρχοντοχωριάτης» στη Δασκαλόπετρα
9

Αυγούστου

Παραχώρηση πνευματικών δικαι

1Ο, 11,& 12 Αυγούστου 2013:

κληρονομιάς,

ου και Ιωάννη Παληού για η έκδοση και δωρεάν δια

λο και

Δεκεμβρίου

2012:

Ψυχαγωγική εκδήλωση στον

1 Ιανουαρίου 2013:
1

έως

6

Γιορτή των Μποναμάδων

Ιανουαρίου

2013:

Μπαζάρ με έργα των μα

θητών των εργαστηρίων «Ευ ζην» και των εκπαιδευ
τών της ομάδας "Καλλιτέχνες εν δράσει"

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σταύρου Κου
μπιά από το βήμα του ΦΟΒ, με θέμα

«

Ο σύγχρο

νος πατριωτισμός την περίοδο της κρίσης»

21 η

Μαρτίου

2013:

Συμμετοχή στη γενική συνέλευ

ση σωματείων τοπικής επιτροπής μπάσκετ

30

και

31

Μαρτίου

παράστασης

«0

σεις του ΦΟΒ.

2013:

Πρεμιέρα της θεατρικής

Αρχοντοχωριάτης» στις εγκαταστά

11

3on3

4on4

Πό

Μπάσκετ στον Όρμο Λω

Αυγούστου

έργου

2013:

Δημιουργικά

-

Τακτική ΓΣ των μελών
Συμμετοχή στην 25η συνά

2013:

τρική παράσταση

27

Οκτωβρίου

«0 Αρχοντοχωριάτης».
Ομιλία του Δημάρχου Οι

2013:

προσφορά του Έλληνα ναυτικού στο Β' Πα
πολέμου. Η περίτπωση του φορτηγού ατμό

«0 Αρχοντοχωριάτης»

Αυγούστου

στην Καλαμωτή

Εκδρομή

του Φ.Ο.Β.

ρίων "Ευ Ζην" με

«0 Αρχοντο

16

Νοεμβρίου

Διεξαγωγή του 2ου Αγώνα

2013:

Θυσίας Αίπους με συνδιοργανωτή τον ΕΑΣ ΣΕ
ΓΑΣ Χίου Σάμου.

23

Νοεμβρίου

Συνδιοργάνωση με τον Σύλ

2013:

λογο Καρκινοπαθών Χίου, «ΕλπίΖΩ» επιμορφωτι
κής ημερίδα με εισηγητή τον χειρουργό ουρολόγο
ανδρολόγο ιατρό κ. Διαμαντή Εμ. Κάβουρα &.τον

-

γυναικολόγο ιατρό κ. Δη

2013:

Προβολή ταινίας ντοκιμα

μήτριο Γκεντσίδη
Νοεμβρίου

ντέρ του κ. Νίκου Γεωργούλη με αφορμή την εκ
δρομή του ΦΟΒ στη Βουλγαρία
Δεκεμβρίου

2013:

Επίδειξη μόδας με καφέ ή

Δεκεμβρίου

2013:

Συνδιοργάνωση με το Δή

μο Χίου (Δ.Ε. Ομηρούπολης) και το Κ.Π.Ε. Ομη

σε

ημερίδας με τίτλο

περιαστικό δάσος της Κλειδούς
παρόν

και

-

«

Το

παρελθόν

μέλλον-προοπτικές»

όπου

κατατέθηκε η πρόταση εκ μέρους του ΦΟΒ για

Επαναλειτουργία των εργαστrr

θέματα:

Διήμερη εκδρομή και πα

χωριάτης» στη βιβλιοθήκη Αγιάσου.

ρούπολης και ο Φ.Ο.Β.

2013:

2013:

2013:

ράσταση της θεατρικής παράστασης

14

Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία
Σετπεμβρίου

Νοεμβρίου

τσάι και εδέσματα από τις κυρίες του Ομίλου

στην πλατεία του Φ.Ο.Β.

19 - 25

εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Βροντάδου.

8

Παράσταση του θεατρικού

16 Αυγούστου 2013: « Βρονταδούσικο πανηγύρι»

11

Οκτωβρίου

χειρουργό μαιευτήρα

Συνδιοργάνωση με το

τμήμα πόλο της ΠΕΚΕΒ του 1ου Τουρνουά

νομή στα σχολεία, φυλλαδίου με την ομιλία του τ.

20

23

ωμάτων στο τυπογραφείο ΑΠ των αδελφών Αντωνί

16

έργου

Πάρτι των τμημάτων μπάσκετ

2013:

παιδευτικές εκδόσεις για την προβολή της πολιτιστικής

Φ.Ο.Β για την ενίσχυση των οικονομικών του ομίλου

«0

στονΌρμοΛω

μπάσκετ στην αίθουσα εκδηλώσεων

21 η

Ιουλίου

Αρχοντοχωριάτης» στα Αυγώνυμα

Εθελοντισμός-Δράση πολιτών»

6

τότητά μας» και το καθιερωμένο κέρασμα στο αίθριο

31

ετών)

εργαστήρια για ενηλίκους- Ακαδημίες μπάσκετ,

2& 3

γκαίος ελληνικός δρόμος για την παγκόσμια ταυ

Φεβρουαρίου

(4-12

πλοιου ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ" με συμμετοχή μαθητών και

δούς

δικού δαπέδου.

22

επικοινωνιών

γκόσμιο πόλεμο. Το ανθρώπινο πρόσωπο του

γενέθλιο ημέρα του Φ.Ο.Β. που περιελάμβανε ομιλία

2013:

και

νουσσών κ. Ευάγγελου Αγγελάκου με θέμα: «Η

Παράσταση της θεατρικής ομάδας

του κ. Παύλου Καλογεράκη με θέμα «Παιδεία, ο ανα

Φεβρουαρίου

κοπτικής

ντηση ερασιτεχνικών θιάσων στη Σύρο με την θεα

Ολοκλήρωση εργασιών στην

6

συμπολίτη μας

1/5/2013:

ενοριακή αίθουσα Αγίου Γεωργίου με τοποθέτηση ει

20

πληροφορικής

13 Οκτωβρίου 2013:

σπίτι από τα μέλη του ΔΣ.

εκδοτική απόπειρα του πατέρα της Δημήτριου Μαγ

και

α «ΕΥ ΖΗΝ» αλλά και των «Καλλιτεχνών εν Δράσει»

ωργίου Πιταούλη, ιατρού του πρόχειρου νοσοκομεί
τεύχη) από τη δεύτερη

τεχνολογίες

διών που παρακολούθησαν τα δημιουργικά εργαστήρι

Νένητα

(20

Ομιλία του καθηγητή και συγγρα

βόλεϊ και στίβου

τές του Βροντάδου αποφασίστηκε να γίνεται σπίτι

καθώς και σειρά περιοδικών

Σεμινάρια

-

ραπτικής- Σεμινάριο ενημέρωσης ενηλίκων στις

τικης καλλιτεχνικής έκθεσης με έργα των μικρών παι

συλλογής ενδυμάτων της γιαγιάς και συζύγου του Γε

της Χιακής Επιθεώρησης

Βροντάδου

Κηδεμόνων Γυ

και σχολικής ηλικίας

8

ου του Αγίου Γεωργίου

μνασίου

&

για τον πρακτικό βίο».

Δαν. Νίκος. Η διανομή των φύλλων στους συνδρομη

2012:

2013:

Χίου και τον Σύλλογο Γονέων

Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά προσχολικής

Δωρεά της κ. Όλγας Μαγγανά

Νοεμβρίου

28

Επανάληψη της παράστασης του

2013:

Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

φέα κ. Κώστα Ζουράρι «Η Ελληνικότητα, πρόταση

27

σπάθεια των «ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ» που πλαι

Άγγελος,

Απριλίου

21

27

Βροντάδου και διάλεξη με θέμα «''Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

Απριλίου

Χίου, τον Σύλλογο

Τακτική γενική συνέλευση μελών

επιμελήθηκε ο κ. Νίκος Γεωργούλης αφιερωμένο

ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ». Κειμήλια-μνημεία- ενθυ

οργανωτές τον Φ.Ο.Β. και την ΕΑΣ Χίου-Σάμου.

7 Απριλίου 2013:

Ενημερωτικές -βιωματικές

συναντήσεις σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ν.

δημιουργία

«Περιβαλλοντικού- Πολιτιστικού Πάρ

κου Κλειδούς»

