
 

Ηαλξκαιοιμή εθημεοίδα ηωμ Ναιδιώμ ηηπ Ηξρμαοιάπ 

Έηξπ 1, θύλλξ 1, Αύγξρζηξπ 2011 

 

αξ θαιςζμνίδμομε ζηεκ εθεμενίδα μαξ 

«ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΡΓΠΟΡΣΓΡ – Σα 

λεθηένηα!!!». Η εθεμενίδα μαξ θοθιμθμνεί 

γηα πνώηε θμνά θαη έπεη ζακ ζθμπό ηεκ 

εκεμένςζε θαη ηεκ ροπαγςγία ηςκ 

θαημίθςκ ημο πςνημύ μαξ. Σεκ απόθαζε 

γηα ηεκ έθδμζε ηεξ εθεμενίδαξ ηεκ 

πήναμε ύζηενα από πανόηνοκζε ημο Δ.. 

ημο Πμιηηηζηηθμύ οιιόγμο Κμομανηάξ 

«Η ΝΣΟΛΙΑΝΗ». 

 

ΘΓΘΓΠΓ ΚΑ 

ΓΚΩΞΖΟΠΜΡΙΓ; 

 “ΜΙΑ ΜΓΡΑ ΜΓ 

ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ 

ΡΓΠΟΡΣΓΡ” 
 

Σα πνςηκά ζοκήζςξ μη μηθνμί νεπόνηεν 

παίδμοκ επηηναπέδηα παηπκίδηα ε 

πεγαίκμοκ ζηεκ πιαηεία 

γηα κα παίλμοκ ηάπεξ, 

μπάια, θνοθηό ή 

ζοδεηάκε.  

Σμ απόγεομα μεηά ηεκ 

μεζεμενηακή λεθμύναζε είκαη έημημμη γηα 

πμιιέξ ηνέιεξ! Ανπηθά πεγαίκμοκ όιμη 

μαδί ζημ γήπεδμ γηα κα παίλμοκ μπάια θαη 

δομ-ηνεηξ θμνέξ ηεκ εβδμμάδα πεγαίκμοκ 

ζημ ζύιιμγμ γηα δηαθμνέξ 

δναζηενηόηεηεξ. Έπεηηα πεγαίκμοκ 

βόιηεξ με ηα πμδήιαηα, όπμο δεκ ιείπμοκ 

θαη ηα αηοπήμαηα! 

Σέιμξ θαηά ημ βναδάθη παίδμοκ ζηεκ 

πιαηεία θνοθηό. Η μένα ημοξ είκαη 

γεμάηε γέιημ θαη θέθη. Σμ μόκμ πμο ημοξ 

ζηεκαπςνεί μνηζμέκεξ θμνέξ είκαη μη 

πανελεγήζεηξ με ημοξ μεγάιμοξ………!Αιιά 

παν’ όια αοηά ηίπμηα δεκ ημοξ εμπμδίδεη!  
 

 

ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜΟ ΟΡΘΘΜΓΜΟ 

ΗΜΡΙΑΞΖΑΟ «Ε ΚΠΜΘΖΑΚΕ» 
 

Ο πμιηηηζηηθόξ ζύιιμγμξ θμομανηάξ «Η 

ΝΣΟΛΙΑΝΗ» ηδνύζεθε ημ 2007 θαη έπεη 

ζακ ζθμπό ηεκ πμιηηηζηηθή θαη μμνθςηηθή 

ακάπηολε ηςκ θάημηθςκ, ηεκ δηαηήνεζε 

θαη ηεκ δηάδμζε ηςκ εζίμςκ ημο ηόπμο, 

ηεκ πνμώζεζε ηςκ θαιώκ ηεπκώκ θαη 

πκεομαηηθώκ παηπκηδηώκ, ηεκ ακάπηολε 

ζηεκόηενςκ δεζμώκ αιιειμβμήζεηαξ 

μεηαλύ ηςκ μειώκ θαη ηεκ θαιιηένγεηα 

ημο αηζζήμαημξ αδενθμζύκεξ θαη 

θμηκςκηθόηεηαξ. 

Γηα ηεκ επίηεολε ηςκ παναπάκς ζθμπώκ 

μ ζύιιμγμξ από ηε μένα ηεξ ίδνοζήξ ημο 

έςξ θαη ζήμενα έπεη δεμημονγήζεη 

ημήμαηα πμνμύ, δςγναθηθήξ, ζεάηνμο. 

ομμεηέπεη ζε εζκηθέξ επεηείμοξ. 

Δημνγακώκεη μμνθςηηθέξ θαη 

ροπαγςγηθέξ εθδνμμέξ θαζώξ θαη 

πμνεοηηθέξ εθδειώζεηξ. Ακέιαβε ένγα 



ελςνασζμμύ ημο Δεμμηηθμύ 

Δηαμενίζμαημξ ζε ζοκενγαζία με ηηξ 

Σμπηθέξ Ανπέξ. Γπίζεξ ακαβηώκεη ημ 

έζημμ «ημο Ασ Γηακκημύ ημο Κιήδμκα» θαη 

«Σα Κμύιμομα». Σέιμξ ακαιαμβάκεη ηε 

δημνγάκςζε ημο Πακεγονημύ ζηηξ 8 

επηεμβνίμο θαη έπεη θαζηενώζεη ημ 

«Ακηάμςμα ηςκ Κμομανηςηώκ».  

Σμ δημηθεηηθό ζομβμύιημ ημο πμιηηηζηηθμύ 

μαξ ζοιιόγμο, απμηειείηαη από: Σδήμα 

Αγμνίηζα (πνόεδνμξ), Παηζηαβμύναξ 

Νηθόιαμξ (ακηηπνόεδνμξ), Μπμύζα 

Μανίκα (ηαμίαξ), Απηδμπμύιμο μθία 

(γναμμαηέαξ), Μεζηάθαξ Δεμήηνημξ 

(ακαπι. γναμμαηέαξ) θαη μέιε μη: 

Πηημύιηαξ Νηθόιαμξ θαη Κακηδίθεξ 

Δεμήηνημξ. 

 

 

 

«ΠΜ ΗΑΣΖΙΜ ΠΩΚ 

ΟΠΓΦΑΚΖΩΚ» 
 

Γδώ θαη πμιιά πνόκηα ζημ πςνηό μαξ 

οπάνπεη έκα έζημμ. Κάζε πνόκμ παναμμκή 

ηεξ γημνηήξ ημο Ασ Γηακκημύ ημο Κιήδμκα 

ακάβμομε θςηηά θαη θαίμε ηα 

πνςημμαγηάηηθα  ζηεθάκηα. Φέημξ όπςξ 

θαη θάζε 

πνόκμ 

ακάραμε 

θςηηά ζημ 

ζηαονμδνόμη 

ηεξ πιαηεηάξ. 

Ο θόζμμξ 

ήηακ πμιύξ θαη ε πανά μαξ αθόμε 

μεγαιύηενε. 

Σα παηδηά πεδμύζακ ηεκ θςηηά θαη μη 

μεγάιμη απμιάμβακακ ημ ζέαμα. 

Λόγς ηεξ δοκαηήξ θιόγαξ οπήνλακ θαη 

ανθεηά αηοπήμαηα. 

Οη γηαγηάδεξ εημίμαζακ πίηεξ θαη μ 

ζύιιμγμξ πνμζέθενε πομμύξ ζημκ θόζμμ. 

 

«4o ΑΚΠΑΙΩΙΑ 

ΗΜΡΙΑΞΖΩΠΩΚ» 
  

Από ημ Καιμθαίνη ημο 2008  μ 

Πμιηηηζηηθόξ ύιιμγμξ Κμομανηάξ «Η 

ΝΣΟΛΙΑΝΗ» δημνγακώκεη ημ 

«Ακηάμςμα ηςκ Κμομανηςηώκ». Όιμη μη 

Κμομανηώηεξ αιιά θαη πμιύ θίιμη 

ζογθεκηνςκόμαζηε ζηεκ πιαηεία ημο 

πςνημύ  όπμο δηαζθεδάδμομε ηνώγμκηαξ, 

πίκμκηαξ θαη πμνεύμκηαξ παναδμζηαθά 

ηναγμύδηα. οκήζςξ ημ γιέκηη θναηεί 

μέπνη πνςίαξ. 

 
ημ θεηηκό, 4μ Ακηάμςμα Κμομανηςηώκ, 

ζε μηα γςκία ηεξ πιαηείαξ οπήνπε 

Έθζεζε Παιηάξ Φςημγναθίαξ με 

πνόζςπα, γεγμκόηα, εθδειώζεηξ από ημ 

πςνηό μαξ. Γμείξ μη μηθνμί νεπόνηεν  

ζέιμομε κα εοπανηζηήζμομε όζμοξ 

ζομμεηείπακ δίκμκηαξ ηηξ θςημγναθίεξ 

ημοξ γηαηί μαξ έδςζακ ηεκ εοθαηνία κα 

ένζμομε ζε επαθή με «ηα παιηά ηα 

πνόκηα». Να δμύμε πςξ ήηακ ημ πςνηό 

μαξ, πςξ δηαζθέδαδακ ηόηε μη θάημηθμη, 

με ηη απαζπμιμύκηακ θ.μ.θ. 

 

ΝΞΜΒΘΕΙΑΠΑ ΠΜΡ ΩΞΖΜΡ ΙΑΟ 
 

Σμ πςνηό μαξ είκαη πμιύ  όμμνθμ θαη έπεη 

πμιιμύξ θαη ςναίμοξ πώνμοξ γηα 

παηπκίδη, οπάνπμοκ όμςξ θάπμηα 

πνμβιήμαηα θαη θάπμηεξ ειιείρεηξ πμο 

εμάξ ημοξ Μηθνμύξ Ρεπόνηεν μαξ 

ζηεκμπςνμύκ. 



Ανπηθά, ε πιαηεία ημ ζεμείμ ακαθμνάξ 

ημο πςνημύ μαξ, ακ θαη ηε δηαμόνθςζακ 

θαη ηεκ πενηπμηήζεθακ ηα ηειεοηαία 

πνόκηα ζε θάπμηα ζεμεία έπμοκ θύγεη θαη 

έπμοκ ζπάζεη πιαθάθηα θαη έηζη 

δεμημονγήζεθακ ανθεηέξ ιαθθμύβεξ. 

Γλαηηίαξ αοημύ ιμηπόκ γίκμκηαη πμιιά 

αηοπήμαηα. Γπίζεξ οπάνπεη θαη έιιεηρε 

από παγθάθηα θαη έηζη δεκ οπάνπεη 

ανθεηόξ πώνμξ κα θαζίζμομε. 

Κάκμκηαξ μηα βόιηα ζημ πςνηό 

παναηενήζαμε όηη μη θάδμη ζθμοπηδηώκ 

δεκ είκαη ανθεημί θαη πμιύ από αοημύξ 

πμο οπάνπμοκ είκαη παιαζμέκμη - 

ζπαζμέκμη.  

Μηιώκηαξ γηα ζθμοπίδηα κα πμύμε όηη 

θάπμημη πώνμη, όπςξ είκαη ε Μαγμύια, Σμ 

Βανθό θ.α. έπμοκ γίκεη ζθμοπηδόημπμη. 

Έκα άιιμ πνόβιεμα είκαη ε έιιεηρε κενμύ 

πμο έπμομε θαη θονίςξ ηα ζπίηηα πμο 

είκαη ρειά ζημ πςνηό. 

Σέιμξ ακ θαη έπμοκ γίκεη πμιιέξ 

πνμζπάζεηεξ ημ γήπεδμ δεκ έπεη γίκεη 

όπςξ ζα έπνεπε.  

 

ΘΡΟΓΖΟ  ΓΖΑ ΚΑ ΓΖΚΓΖ 

ΗΑΘΡΠΓΞΜ ΠΜ ΩΞΖΜ 
 Να μεκ λμδεύμομε ημ κενό άζθμπα. 

 Να δηαηενήζμομε ημοξ δεμόζημοξ 

πώνμοξ θαζανμύξ. 

 Σα μπάδα, ηα ζθμοπίδηα θαη ηα 

άπνεζηα ακηηθείμεκα κα μεκ ηα πεηάμε 

ζημ δάζμξ αιιά ζε πώνμοξ πμο μαξ 

οπμδεηθκύεη μ Δήμμξ. 

 Να μαδεοημύκ ηα αδέζπμηα ζθοιάθηα 

πμο εμθακίζηεθακ ηώνα ηειεοηαία. 

 Να βαθεί ε μεγάιε παηδηθή πανά. 

 

ΓΘΑΠΓ ΚΑ ΒΜΕΘΕΟΜΡΙΓ… 
Σεκ Σεηάνηε 3 Αογμύζημο 

ζογθεκηνςζήθαμε όια ηα παηδηά ημο 

πςνημύ ζημ πώνμ ημο Παιημύ πμιείμο 

θαη μαδί με μέιε ημο Δ.. ημο 

Πμιηηηζηηθμύ οιιόγμο Κμομανηάξ «Η 

ΝΣΟΛΙΑΝΗ» πνμζθέναμε εζειμκηηθή 

ενγαζία. Καζανίζαμε ημκ εζςηενηθό πώνμ 

ημο ζπμιείμο, ηεκ αοιή, βάραμε ηα 

ηναπεδμπαγθάθηα θαη ημ ζπηηάθη ηεξ 

ζηάζεξ. 

 
 

  
Όιμη μαδί απμθαζίζαμε πςξ θάζε 

Σεηάνηε ζηηξ 6.00 μ.μ. ζα μαδεοόμαζηε 

ζημκ ίδημ πώνμ θαη ζα ζοκεηζθένμομε ζημ 

κα πενηπμηεζμύμε ημ  πςνηό μαξ! 

αξ πενημέκμομε…… 

  

 

ΔΞΑΟΓΖΟ ΠΜΡ 

ΟΡΘΘΜΓΜΡ 

 
- Παναζθεοή  5/8 : οκάκηεζε 

γοκαηθώκ ζηηξ 730 μ.μ ζημ Παιηό 

πμιείμ. 

- Παναζθεοή  5/8 : Πμδμζθαηνηθόξ 

αγώκαξ Ξενμιίβαδμ- Κμομανηά. 



- Κονηαθή 21/8 : Γθδνμμή ζημ Δίμκ-

Μμκή Αγίμο Δημκοζίμο-Παιηό 

Πακηειεήμμκα – Πιαηαμώκα.  

Σημή ομμεημπήξ 15€. 

Πιενμθμνίεξ : Σδήμα Αγμνίηζα 

(697728010) & Μεζηάθα Δεμήηνε 

(6972465512). 

- άββαημ 27/8 : Θεαηνηθή 

πανάζηαζε «Σα λεθηένηα» ημο Γ. 

μονκηςηίθε. Παίδμοκ με αιθαβεηηθή 

ζεηνά: Γαβνηειίδμο Ακζή, Γαβνηειίδμο 

Καηενίκα, Δαβηηίδμο Κονηαθή,  Καθα-

θίθαξ Πακαγηώηεξ, Καιμγηακκίδεξ 

Ακαζηάζεξ, Καιμγηακκίδεξ Πμιύ-

δςναξ,  Κμζμίδεξ Γηώνγμξ, Ξενόξ 

Βαγγέιεξ, Ξενμύ ηέιια, Σδήμαξ 

Γηώνγμξ, Σδήμα Δέζπμηκα, Σδήμα 

Δςνμζέα, Σδήμαξ Κςκζηακηίκμξ, 

Σδήμα Νηθμιέηα, Σδήμαξ Νίθμξ,  

Υαιθίδμο Κιαίνε, Υα-ηδεακηώκμγιμο 

Δεμήηνεξ. θεκμζεζία: Ακαζηαζίμο 

Καηενίκα, Σδήμα Αγμνίηζα. 

- Κονηαθή 28/8 : Γεκηθή απμιμγηζηηθή 

ζοκέιεοζε ηςκ μειώκ ημο ζοιιόγμο. 

- αββάημ 3/9 : Δεκηνμθύηεοζε ζηεκ 

πενημπή ημο Γεπέδμο. 

- Σεηάνηε 7/9 : Υμνεοηηθέξ 

εθδειώζεηξ με ζογθνμηήμαηα ημο 

Νμμμύ μαξ. 

Κάζε Σεηάνηε 6.00 μ.μ. ζοκάκηεζε 

ζημ Παιηό πμιείμ γηα εζειμκηηθή 

ενγαζία. 

 

« ΦΑΠΓ…ΝΖΓΖΠΓ…ΗΜΖΙΕΘΓΖΠΓ… 

ΟΠΕΚ ΗΜΡΙΑΞΖΑ ΑΚ ‘ ΞΘΓΖΠΓ ! ! !» 
 

Σμ πςνηό μαξ έπεη ελειηπζεί ημονηζηηθά 

ζε ζπέζε με ηα πνμεγμύμεκα πνόκηα. 

Άκμηλακ θαθεκεία, ηαβένκεξ θαη 

λεκμδμπεία. Σα μαγαδηά αοηά έθενακ 

θόζμμ ζημ πςνηό μαξ. 

 

 

 

ΛΓΚΜΔΜΓΖΑ: 

- Παναδμζηαθόξ λεκώκαξ «ΑΡΥΟΝΣΙΚΟ 

ΑΘΗΝΑ» (Αζεκά Ακαζηαζίμο) 

- Παναδμζηαθόξ λεκώκαξ «ΑΡΒΟΤΣΟ» 

(Νηθόιαμξ Κεθαιίδεξ) 

ΗΑΦΓΚΓΖΑ-ΠΑΒΓΞΚΓΟ: 

- Υαζαμπμηαβένκα «Ο ΜΠΑΜΠΗ» 

(Υανάιαμπμξ Σειαβενηδεξ) 

- Σαβένκα «LA VATRA» (Νηθόιαμξ-

Ιςάκκεξ Παηζηαβμοναξ) 

- Καθέ-ρεζηανηά «ΔΙΑΜΑΝΣΗ» 

(Γιεοζενία Υαηδεζεμδώνμο) 

- Καθέ-ρεζηανηά «ΟΠΩ ΠΑΛΙΑ…» 

(ηένγημξ Ι. Μμύνκμξ). 

 

 

 

ΩΞΑ ΓΖΑ ΦΑΓΕΠΜ 

 

 
ΙΝΑΚΑΚΓΟ ΗΑΞΑΙΓΘΓ ΙΓ 

ΝΑΓΩΠΜ ΗΑΖ ΟΜΗΜΘΑΠΑ 

ΤΛΙΚΑ 
6 μπακάκεξ  

2 θ.ξ. βμύηονμ 

4 θ.ξ μαύνε δάπανε 

1 πμηενάθη θμκηάθ  

Λίγε θακέια(λοιάθη) 

6 μπάιεξ παγςηό 

125 γν ζμθμιάηα 

Μηζή θμύπα γάια εβαπμνέ 

ΓΚΣΓΛΓΗ 
ε μηα θανδηά θαηζανόια ιηώκμομε ημ 

βμύηονμ θαη πνμζζέημομε ηηξ μπακάκεξ 

θαζανηζμέκεξ. Ρίπκμομε ηεκ δάπανε θαη 

ζμηάνμομε ζε δοκαηή θςηηά. Όηακ 

ανπίζεη κα ιηώκεη ε δάπανε ζβήκμομε με 

θμκηάθ θαη παζπαιίδμομε με ηεκ θακέια. 

Γηα ηεκ ζςξ ζμθμιάηαξ ιηώκμομε ζε μπεκ 

μανη ηεκ θμοβενημύνα με ημ εβαπμνέ 

ακαθαηεύμκηαξ γηα κα μμμγεκμπμηεζεί ημ 

μείγμα. ενβίνμομε ηηξ μπακάκεξ με ημ 



παγςηό θαη πενηπύκμομε με ηε ζςξ 

ζμθμιάηαξ.  

 

ΗΑΞΝΜΡΔΜΝΖΠΑ 

ΤΛΙΚΑ 
1 θηιό θανπμύδη(πςνίξ θιμύδα θαη 

θμοθμύηζηα) 

3 θμύπεξ αιεύνη 

1 θμύπα δάπανε  

1 πνέδα θακέια  

2 Κ. μειί  

4 θ.ξ. ειαηόιαδμ 

8 θ.ξ. ζμοζάμη  

Λίγμ βμύηονμ 

Λίγμ ειαηόιαδμ 

ΓΚΣΓΛΓΗ 
ε έκα μπμι θαζανίδμομε ημ θανπμύδη  

θαη ημ δμοιάμε με ηα πενηά μαξ. 

Φνμκηίδμομε κα αθήζμομε  θμμμάηηα ζημ 

μέγεζμξ θανοδημύ θαη κα μεκ ιηώζεη 

ηειείςξ. Πνμζζέημομε ημ αιεύνη, ηε 

δάπανε, ημ μειί θαη ημ ειαηόιαδμ θαη 

ακαθαηεύμομε απαιά. Βμοηονώκμομε έκα 

ηαρί θαη ημ νακηίδμομε θαη με ιίγμ 

ειαηόιαδμ, βάδμομε ημκ ποιό ημο 

θανπμοδημύ ζημ ηαρί  παζπαιίδμομε με 

θακέια θαη ζμοζάμη θαη ρήκμομε ζημοξ 

170°( γηα 1 ώνα πενίπμο). 

ΚΑΛΗ ΓΠΙΣΤΥΙΑ!!!! 

 

 
 

Απ  γελάζξρμε……!!!!!!! 
Ήηακ μ Σμηόξ θη έπνεπε κα πάεη ζε έκα 

πάνηο θαη ημο ιέεη ε μαμά ημο <<ζα ζμο 

πς ημ δνόμμ γηα ημ ζπίηη ημο Γηάκκε>> 

-Γκηάλεη, απακηά μ Σμηόξ. 

-ζα βγεηξ από ημ ζπίηη, ζα πενάζεηξ ημ 

πμηάμη, ζα δεηξ ημ ζπίηη ημο Γηάκκε, ζα 

πηοπήζεηξ ηεκ πόνηα, ζα ζμο ακμίλεη ε 

οπενέηνηα, ζα θάηζεηξ ζηεκ θανέθια ζμο 

θαη ζα θαξ ηεκ ημύνηα ζμο.  

- Μαμά ζα ζμο ημ πς θη εγώ γηα κα με 

μπενδεοηώ, ιέεη μ Σμηόξ. Θα δς ημ 

ζπίηη, ζα πενάζς ημ πμηάμη, ζα δς ημ 

ζπίηη ημο Γηάκκε, ζα πηοπήζς ηεκ 

οπενέηνηα, ζα μμο ακμίλεη ε πόνηα, ζα 

θάηζς ζηεκ ημύνηα μμο θαη θάς ηεκ 

θανέθια μμο…!!!! 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΑΔΜΗΓΦΑΘΖΓΟ 
 
SUDOKU 

 

Ορμηελεζηέπ ηηπ Γθημεοίδαπ μαπ 

«ΜΖ ΙΖΗΞΜΖ ΞΓΝΜΞΠΓΞ 

Πα νεθηέοια!!!» 
οκηάθηεξ -οκηάθηνηεξ /Δεμμζημγνάθμη 

Με αιθαβεηηθή ζεηνά: Γαβνηειίδμο Ακζή, 

Γαβνηειίδμο Καηενίκα, Δαβηηίδμο Κονηαθή, 

Καθαθίθαξ Πακαγηώηεξ, Καιμ-γηακκίδεξ 

Ακαζηάζεξ, Καιμγηακκίδεξ Πμ-ιύδςναξ,  

Κμζμίδεξ Γηώνγμξ, Ξενόξ Βαγ-γέιεξ, Ξενμύ 

ηέιια, Σδήμαξ Γηώνγμξ, Σδήμα Δέζπμηκα, 

Σδήμα Δςνμζέα, Σδή-μαξ Κςκζηακηίκμξ, 

Σδήμα Νηθμιέηα, Σδή-μαξ Νίθμξ,  Υαιθίδμο 

Κιαίνε, Υαηδε-ακηώκμγιμο Δεμήηνεξ. 

Ανπηζοκηάθηνηεξ: 

Δαβηηίδμο Μανία, Καζιάνε Υνύζα, Υαιθίδμο 

Γιεοζενία. 
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