Ηαιμθαηνηκή εθεμενίδα ηωκ Ναηδηώκ ηεξ Ημομανηάξ
Έημξ 1, θύιιμ 2, Οεπηέμβνημξ 2011
«ΜΖ ΙΖΗΞΜΖ ΞΓΝΜΞΠΓΞ – Πα
λεθηένηα!!!» θαη πάιη θμκηά ζαξ!!!. Γίκαη ημ
2μ θαη ηειεοηαίμ θύιιμ εθεμενίδαξ πμο
θοθιμθμνεί γηα θέημξ.

«Πμ Γεκέζημ ηεξ Θεμηόθμο»

Οηηξ 8 Οεπηεμβνίμο
ε Γθθιεζία γημνηάδεη
ημ
«Γεκέζημ
ηεξ
Θεμηόθμο».
Ούμθςκα
με
ηεκ
πνηζηηακηθή πανάδμζε, ε Νακαγία γεκκήζεθε ζηεκ Ζενμοζαιήμ. Ήηακ θόνε ημο θηεκμηνόθμο
Ζςαθείμ θαη ηεξ Άκκεξ, πμο θαηαγόηακ
από ημ βαζηιηθό γέκμξ ημο Δαοίδ. Ε Άκκα
δεκ μπμνμύζε κα θάκεη παηδηά, όμςξ με
ηεκ επέμβαζε ημο Θεμύ, μ μπμίμξ
εηζάθμογε ηηξ πνμζεοπέξ ημο δεύγμοξ, ακ
θαη ήηακ πνμπςνεμέκεξ ειηθίαξ ζοκέιαβε
θαη γέκκεζε ηεκ Ιανία, ηεκ Νακαγία.

«Γημνηάδεη ημ ωνηό μαξ!»
Οηηξ 7 θαη 8 Οεπηεμβνίμο ημ πςνηό μαξ
γημνηάδεη με αθμνμή ηα Γεκέζιηα ηεξ
Νακαγίαξ. Έηζη ηεκ παναμμκή ηςκ
Γεκεζιίςκ ημ απόγεομα ζηηξ 700 μ.μ
πάμε ζημ ελςθιήζη μαξ «Νακαγία
Ιηθνή», πμο είκαη αθηενςμέκμ ζηε

Γέκκεζή Πεξ, γηα κα παναθμιμοζήζμομε
ηεκ πανάθιεζε θαη ηεκ πενηθμνά ηεξ
εηθόκαξ. Ακήμενα ηεξ γημνηήξ ημ πνςί
πάμε όιμη ζηεκ εθθιεζία γηα κα
παναθμιμοζήζμομε ηεκ Θεία Θεηημονγία.
Οηα παιηά πνόκηα, από όηη μαξ είπακ μη
παππμύδεξ μαξ, ημ πακεγύνη θναημύζε
ηνείξ μένεξ. Πεκ ηνίηε εμένα, 9
Οεπηεμβνίμο, μαδεοόκημοζακ όιεξ μη
μηθμγέκεηεξ
ζηεκ
πενημπή
‘Αγημξ
Γεώνγημξ θαη ρήκακε θαη γιεκημύζακ.
Όηακ ήμαζηακ πημ μηθνμί ημ πακεγύνη ημ
ακαιάμβακακ ηα μαγαδηά θαη θναημύζε θαη
αοηό ηνεηξ μένεξ. Πα ηειεοηαία ηέζζενα
πνόκηα ημ πακεγύνη ημ δημνγακώκεη μ
ζύιιμγμξ θαη δηελάγεηαη ζηεκ πιαηεία ημο
πςνημύ μαξ. Πμ γιέκηη θναηάεη μέπνη ηηξ
πνώηεξ πνςηκέξ ώνεξ.

«ΝΑΚΕΓΡΞΖ 2011»

Μ Νμιηηηζηηθόξ Ούιιμγμξ Ημομανηάξ «Ε
ΚΠΜΘΖΑΚΕ»,
ζηα
πιαίζηα
ημο
εμνηαζμμύ «Πμ Γεκέζημ ηεξ Θεμηόθμο»
ηεκ
8
Οεπηεμβνίμο
δημνγακώκεη
εθδειώζεηξ ςξ ελήξ :
Πεηάνηε 7/9 : Οηηξ 5.30 μ.μ . Νμδμζθαηνηθόξ Αγώκαξ Κεμιαία – Γενμοζία,
ζημ γήπεδμ ηεξ Ημομανηάξ.
Οηηξ 8.30 μ.μ. ζηεκ πιαηεία ημο πςνημύ
ζα εμθακηζημύκ πμνεοηηθά ζπήμαηα από
ημκ Νμιηηηζηηθό Ούιιμγμ Ημομανηάξ «Ε
ΚΠΜΘΖΑΚΕ», ημκ Θαμγναθηθό Ούιιμγμ

Βιάπςκ Βένμηαξ θαη ημκ Ούιιμγμ
Νμκηίςκ Ιαθνμπςνίμο.
Γιέκηη ζηεκ Νιαηεία ημο πςνημύ με ημ
μμοζηθό ζπήμα ημο Πάθε Πδίμα.
Νέμπηε 8/9 : Οηηξ 7.00’ μ.μ. ζημ πώνμ
ημο Ναιημύ Δεμμηηθμύ Οπμιείμο, Μμηιία,
από ημκ θαζεγεηή Πάθε Γθαιασηζε, με
ζέμα : «Ε εμπμνηθή δναζηενηόηεηα ηςκ
Βιάπςκ ημοξ ηειεοηαίμοξ 3 αηώκεξ».
Γιέκηη ζηεκ Νιαηεία ημο πςνημύ με ημ
μμοζηθό ζπήμα ημο Πάθε Πδίμα.
Γπίζεξ ζα πμοιεζμύκ ιαπεία γηα ηεκ
μηθμκμμηθή εκίζποζε ημο ζοιιόγμο με
πμιιά θαη πιμύζηα δώνα, ε θιήνςζε ηςκ
μπμίςκ ζα γίκεη ηεκ Νέμπηε 8
Οεπηεμβνίμο ώνα 10.00’ μ.μ. ζηεκ
πιαηεία ημο πςνημύ. Ννώημ δώνμ έκα
πενζηθό πεηνμπμίεημ παιί (2,10 1,40),
πνμζθμνά ημο θ. Πδήμα Δεμεηνίμο.

Ιε λεπάζεηε… !!!

Πεκ Πεηάνηε 7 Οεπηεμβνίμο ζα
πμνέρμομε εμείξ «Πα Λεθηένηα», ζηεκ
πιαηεία ημο πςνημύ, ημοξ πμνμύξ πμο με
επημμκή θαη οπμμμκή μαξ έμαζε ε θα
Ακαζηαζίμο
Φνεηδενίθε.
Πεκ
εοπανηζημύμε πμιύ!!!

ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜΟ ΟΡΘΘΜΓΜΟ
ΗΜΡΙΑΞΖΑΟ «Ε ΚΠΜΘΖΑΚΕ»

Δνάζεηξ ημο Οοιιόγμο μαξ
«Οοκάκηεζε Γοκαηθώκ»

Πμ Οάββαημ 6 Αογμύζημο 2011, μ
ζύιιμγμξ πναγμαημπμίεζε «ζογθέκηνςζε
γοκαηθώκ».
Ε
ζοκάκηεζε
ήηακ
πνμγναμμαηηζμέκε γηα
ηεκ Ναναζθεοή 5 Αογμύζημο αιιά, επεηδή έβνεπε
θα-

ηανναθηςδώξ εθείκμ ημ απόγεομα,
ακαβιήζεθε γηα ηεκ επόμεκε μένα. Έηζη
μεηά ηε Θεία Θεηημονγία μη γοκαίθεξ
ήπηακ ημ θαθεδάθη ημοξ ζημ πώνμ ημο
Ναιημύ Οπμιείμο θαη γεύηεθακ δηάθμνα
ζοκμδεοηηθά γηα ημκ θαθέ από ημκ
πιμύζημ μπμοθέ πμο μη ίδηεξ εημίμαζακ.

Νμδμζθαηνηθόξ Αγώκαξ
Πμ Οάββαημ 6 Αογμύζημο 2011, δηελήπζε
πμδμζθαίνηθόξ Αγώκαξ Λενμιίβαδμ –
Ημομανηά. Μ αγώκαξ έιελε 1-5. Ε
ζύκζεζε ηεξ μμάδαξ ηεξ Ημομανηάξ ήηακ
θαηά αιθαβεηηθή ζεηνά : Βμνγηαηδίδεξ
νήζημξ (3 γθμι), Γεςνγηάδεξ Οηέθακμξ,
Δαβηηίδεξ Οηάζεξ, Δήζεξ Γηώνγμξ,
Δήζεξ Ηώζηαξ,
Ηαδιάνεξ Γενάζημμξ,
Ηαιμγηακκίδεξ Νμιύδςναξ, Ηαράιεξ
Πάζμξ (1 γθμι), Ιαονίδεξ Ακηώκεξ,
Ιπακηήξ νήζημξ, Λενόξ Βαγγέιεξ,
Νάιιαξ
Νακαγηώηεξ,
Παναμμκιήξ
Ιακώιεξ, Πδήμαξ Γηώνγμξ, Πδήμαξ
Κίθμξ, αιθίδεξ Γνεγόνεξ, αιθίδεξ
Οίμμξ (1 γθμι), αιθίδεξ Πάζμξ.
Ννμπμκεηήξ : Νηημύιηαξ Κίθμξ.
Μμάδα Λενμιηβάδμο : Ακηςκηάδεξ
Γηάκκεξ,
Θοθμζηνάηεξ
Ηςκ/κμξ,
Ιαονίδεξ Ηώζηαξ, Ιηπαειίδεξ Γηώνγμξ,
Ιπαδάθαξ
Δώεξ,
Ιπιαηζηώηεξ
Ννόδνμμμξ, Νίθμξ Θάδανμξ (1 γθμι),
Πζαμήηνμξ Ειίαξ, Πζμιαθίδεξ Πάζμξ,
Ποθιίδεξ νήζημξ, αζηώηεξ Γηώνγμξ,
μκδνακηώκεξ Νέηνμξ.

Δηαηηεηήξ : Ιαονίδεξ Γηώνγμξ.

Πα παηδία θαη από ηεξ δύμ πιεονέξ
πνμζπάζεζακ ανθεηά. Ρπήνλακ δοζηοπώξ
θαη θάπμημη ηναομαηηζμμί. Όηακ ηειείςζε
μ αγώκαξ μ θ. αζηώηεξ Βαζίιεξ θέναζε
όια ηα παηδηά ηεξ Ημομανηάξ από έκα
πομό. Γονκώκηαξ όια ηα παηδηά ήμαζηακ
πάκς ζηηξ θανόηζεξ. Ε πανά μαξ ήηακ
ηόζμ μεγάιε πμο ζε όιμ ημκ δνόμμ
πακεγονίδαμε θαη μη μδεγμί παημύζακ
θόνκα.

ζέα πμο ζοκδοάδεη βμοκό – θάμπμ –
ζάιαζζα. Ε κεμιαία ζέιεζε κα πάεη ζε
δηαθμνεηηθή ηαβένκα. Πμ απόγεομα
απμιαύζαμε ημ θαθεδάθη μαξ ζηεκ
παναιία ημο Νιαηαμώκα θαη πμιιμί ήηακ

Εμενήζηα Γθδνμμή

Φέημξ γηα 3ε ζοκεπή πνμκηά μ
Νμιηηηζηηθόξ Ούιιμγμξ Ημομανηάξ «Ε
ΚΠΜΘΖΑΚΕ» πναγμαημπμίεζε εμενήζηα
εθδνμμή ηεκ Ηονηαθή 21 Αογμύζημο ζημ
Δίμκ – Ζ. Ιμκή Αγίμο Δημκοζίμο ημο εκ
Μιύμπς – Ναιηό Νακηειεήμμκα –
Νιαηαμώκα. Ε δήιςζε εκδηαθένμκημξ
απμηέιεζε έθπιελε, αιιά δοζηοπώξ δεκ
θαηαθέναμε κα ηθακμπμηήζμομε ηεκ
επηζομία
όιςκ
γηα
ζομμεημπή.
Αλημζεμείςηε ήηακ ε ζύκζεζε
ημο γθνμοπ πμο
απμηειμύκηακ από άημμα ειηθίαξ
3 έςξ 83 εηώκ
πςνίξ αοηό κα δεμημονγήζεη πνμβιήμαηα!!!
Οηηξ 7.30 λεθηκήζαμε από ηεκ Νιαηεία
ημο πςνημύ με πνώηε ζηάζε ζημ Δίμκ
όπμο ζαομάζαμε ηα εθζέμαηα ημο
Ανπαημιμγηθμύ
Ιμοζείμο
θαη
πενηεγεζήθαμε ζημκ Ανπαημιμγηθό ώνμ.
Οημκ Ανπαημιμγηθό ώνμ δεκ μπήθακ
όιμη.. ηα παηδηά παίδακε βόιεσ έλς
ακοπμμμκώκηαξ κα πάκε ζηεκ ζάιαζζα.
Δεύηενε ζηάζε ήηακ γηα πνμζθύκεμα ζηεκ
Ζ. Ιμκή Αγ. Δημκοζίμο ημο εκ Μιύμπς.
Πμ
μεζεμένη
γεομαηίζαμε
ζημκ
Ναναδμζηαθό
Μηθηζμό
Ναιαημύ
Νακηειεήμμκα θαη πενπαηήζαμε ζηα
ζμθάθηα ημο απμιαμβάκμκηαξ ηε μμκαδηθή

αοημί, μηθνμί θαη μεγάιμη,
πμο δεκ
άκηελακ ζημκ πεηναζμό θαη βμύηελακ ζηα
θαηαγάιακα κενά ημο Θενμασθμύ Ηόιπμο.
Πα παηδηά ημ δηαζθεδάζακε με ηεκ ροπή
ημοξ γηαηί όιμ ημ θαιμθαίνη ζέιακε κα
πάκε μαδί ζάιαζζα. Ανγά ημ απόγεομα
γεμάημη εοπανίζηεζε επηζηνέραμε ζημ
πςνηό με ηεκ οπόζπεζε κα ηεκ
επακαιάβμομε θαη ημο πνόκμο αιιά θαη κα
θαζηενώζμομε μηα δεύηενε εθδνμμή ηε
πεημενηκή πενίμδμ.

Πμ ζεαηνάθη μαξ «Πα Λεθηένηα»
Πμ Οάββαημ 27/8
ζηεκ Νιαηεία ηεξ
Ημομανηάξ δόζεθε
ζεαηνηθή
πανάζηαζε από ημ ημήμα
Δεμημονγίαξ
&
Έθθναζεξ ημο Νμιηηηζηηθμύ Οοιιόγμο
Ημομανηάξ «Ε ΚΠΜΘΖΑΚΕ».
Ναηδηά
ειηθίαξ από 7 έςξ 13 εηώκ, πμο
πιαηζίςκακ ημ ημήμα, έπαηλακ ηεκ
θςμςδία «Πα Λεθηένηα» ημο Γ.
Ομονκηςηίθε. Έπαηλακ με αιθαβεηηθή
ζεηνά: Βαναθιήξ Γογέκεξ, Γαβνηειίδμο
Ακζή, Γαβνηειίδμο Ηαηενίκα, Δαβηηίδμο
Ηονηαθή,
Ηαθαθίθαξ
Νακαγηώηεξ,
Ηαιμγηακκίδεξ Ακαζηάζεξ, Ηαιμγηακκίδεξ
Νμιύδςναξ, Ημζμίδεξ Γηώνγμξ, Λενόξ

Βαγγέιεξ,

Λενμύ

Οηέιια,

Πδήμαξ

Γηώνγμξ,
Πδήμα
Δέζπμηκα,
Πδήμα
Δςνμζέα, Πδήμαξ Ηςκζηακηίκμξ, Πδήμα
Κηθμιέηα, Πδήμαξ Κίθμξ,
αιθίδμο
Ηιαίνε, αηδεακηώ-κμγιμο Δεμήηνεξ,
Οθεκμζεζία: Πδήμα Αγμνίηζα, Οθεκηθά:
Ακαζηαζίμο Ηαηενίκα.
Μη Ημομανηώηεξ θαη όπη μόκμ, πμο
παναθμιμύζεζακ ηεκ πανάζηαζε έμεηκακ
εκζμοζηαζμέκμη, γέιαζακ με ηεκ ροπή
ημοξ
θαη
θαηαπεηνμθνόηεζακ
ημοξ
«μηθνμύξ εζμπμημύξ» πμο οπμδύζεθακ
ηέιεηα ημοξ νόιμοξ ημοξ.

ΜΖ ΓΚΠΡΝΩΟΓΖΟ ΠΩΚ
ΙΖΗΞΩΚ ΕΘΜΝΜΖΩΚ
Όιμη ενγαζηήθαμε ζθιενά γηα κα
πεηύπμομε ημκ ζηόπμ μαξ, μ μπμίμξ
δεκ ήηακ άιιμξ από ημ κα βγεη ημ
ζεαηνηθό όζμ πημ αιεζηκό θαη
θαηακμεηό γίκεηαη ζημοξ ζεαηέξ μαξ.
Οηηξ πνόβεξ πμο θάκαμε πενκμύζαμε
πμιύ
ςναία
μηιμύζαμε, γειμύζαμε θάκαμε
παβαιέ,
πενκώκηαξ
έηζη
ηεκ ώνα μαξ εοπάνηζηα θαη παιανά!
Νμιιέξ θμνέξ όμςξ ημ παναθάκαμε
θαη
ε
θα
Αγμνίηζα
μάηαηα
πνμζπαζμύζε κα μαξ επακαθένεη ζε
ηάλε.
Ιία μένα πνηκ ηεκ πανάζηαζε όια ηα
θμνίηζηα ζθμοπίζαμε ηεκ πιαηεία γηα

κα μείκεη θαζανή. Πεκ επόμεκε μένα
ζηήζαμε ηηξ θανέθιεξ γηα ημοξ ζεαηέξ
θαη ιίγμ πνηκ λεθηκήζεη ε πανάζηαζε
θάκαμε μηα ηειεοηαία πνόβα ζηεκ
πιαηεία με όιμ ημκ απαναίηεημ
ελμπιηζμό, ζνακία, θανέθιεξ, ηζάκηεξ
θιπ.
Ήμαζηακ
κηομέκμη
με
άζπνεξ
μπιμύδεξ ή πμοθάμηζα θαη έκα μπιε
πακηειόκη ή θμύζηα ακάιμγα. Πα
θμνίηζηα θμνμύζακ θαη μηα άζπνε
θμνδέια ζηα μαιιηά. Βέβαηα ε δαζθάια
μαξ θμνμύζε μεγαιίζηηθα νμύπα θαη
ηαθμύκηα γηα κα δείπκεη αθόμα πημ
μεγάιε έθακε ηα μαιιηά ηεξ μία
γαιιηθή πιελμύδα θαη θμνμύζε γοαιηά
γηα κα ημκίζεη ηεκ αοζηενόηεηα.
Πεκ ώνα πμο παίδαμε δεκ είπαμε
ηδηαίηενμ άγπμξ θαη επεηδή αθήζαμε
ημοξ εαοημύξ μαξ ειεύζενμοξ ημ
απμηέιεζμα ήηακ ημ επηζομεηό! Γηα
επηβνάβεοζε ιμηπόκ μ θ. Κίθμξ
Ναηζηαβμύναξ μαξ έθενε ακαροθηηθά
θαη θνμοαζάκ. Ήμαζηακ εοπανηζηεμέκμη πμο ηειηθά μη ώνεξ πμο
πενκμύζαμε ζημ ζπμιείμ, αθήκμκηαξ
άιια πνάγμαηα ζηεκ άθνε, έπηαζακ
ηόπμ.
Νμηέ δεκ ζα λεπάζς ηηξ όμμνθεξ
ζηηγμέξ πμο πέναζα με ημοξ θίιμοξ
μμο ζηηξ πνόβεξ αιιά θαη ζηεκ
πανάζηαζε. ζέιμομε κα εοπανηζηήζμομε ηεκ θα Αγμνίηζα Πδήμα γηα ηεκ
ζθεκμζεζία,
ηεκ
θα
Ηαηενίκα
Ακαζηαζίμο γηα ηα ζθεκηθά, ηεκ θα
Ομύια Δήζε γηα ηα ηναγμύδηα, ηεκ θα
Δέζπμηκα Πδήμα θαη Ακαζηαζίμο
Φνεηδενίθε γηα ηεκ βμήζεηα ζηηξ
πνόβεξ θαη ηέιμξ ημκ θ. Ναηζηαβμύνα
γηα ηα θνμοαζάκ θαη ηα ακαροθηηθά.

Γζειμκηηθή Γνγαζία
ηεκ Πεηάνηε 24
Αογμύζημο μηθνμί
θαη μεγάιμη ζηα
πιαίζηα
ηεξ
εζειμκηηθήξ ενγαζίαξ πήγαμε ζηεκ
Ιαγμύια γηα κα μαδέρμομε ηα ζθμοπίδηα
πμο ήηακ δηαζθμνπηζμέκα από ακζνώπμοξ
πενηβαιιμκηηθά αζοκείδεημοξ. Ε δμοιεηά
έγηκε γνήγμνα, μεζμδηθά θαη εύθμια. Οημ

ηέιμξ ςξ ακηαμμηβή ηςκ θόπςκ μαξ
θεναζηήθαμε ακαροθηηθά.
Πεκ Ναναζθεοή 26 Αογμύζημο, παναμμκή
ηεξ
ζεαηνηθήξ
μαξ
πανάζηαζεξ

μαδεοηήθαμε όια ηα παηδηά ζηεκ πιαηεία
ημο πςνημύ θαη ηεκ θαζανίζαμε.
Πεκ Νέμπηε 1 Οεπηεμβνίμο με δςνεά
πνςμάηςκ από ημκ θ. Ακαζηαζίμο Κίθμ
βάραμε ηεκ μεγάιε παηδηθμύια, ζηεκ

είζμδμ ημο πςνημύ, με μεγάιε ζομμεημπή
ηςκ παηδηώκ. Πμ ηειηθό απμηέιεζμα ήηακ
εθζαμβςηηθό. Γπίζεξ μ θ. Κίθμξ μαξ
έδςζε πνώμαηα κα βάρμομε θαη ηεκ
παηδηθή πανά ηεξ Ιαγμύιαξ. Γιπίδμομε
όηη Δεοηένα 5 Οεπηεμβνίμο ζα είκαη

βαμέκε, ακ μαξ ημ επηηνέρεη μ θαηνόξ.
Γοπανηζημύμε πμιύ ημκ Η.Ακαζηαζίμο γηα
ηεκ πνμζθμνά ημο!
Πμ Οάββαημ 3 Οεπηεμβνίμο μαδεοηήθαμε
ηα παηδηά, μέιε ημο Δ.Ο. θαη άιιμη
εζειμκηέξ ζημ γήπεδμ ηεξ Ημομανηάξ, όπη
γηα κα παίλμομε πμδόζθαηνό, αιιά γηα κα
δεκηνμθοηεύζμομε! Ννμζπαζήζαμε κα
ελαζθαιίζμομε μειιμκηηθά ιίγε ζθηά ζηα
γήπεδμ , έηζη πήναμε θοηά (ιηγμύζηνα)
από θοηώνημ ημο δήμμο. Δεηήζαμε θαη
από ημ δαζανπείμ κα
μαξ
δώζεη
ιίγα
θοηά
θαη από όηη
μαξ είπακ ζα
μαξ ηα δώζμοκ ανγόηενα. Ιε ηεκ πνςημβμοιία αοηή μ
ζύιιμγμξ θάκεη έκα βήμα γηα ηεκ
θαιοηένεοζε ημο γεπέδμο θαη ηεκ
δηαηήνεζε ημο θοζηθμύ θάιμοξ ημο
πςνημύ μαξ.

ΓΓΚΖΗΕ ΟΡΚΓΘΓΡΟΕ ΠΜΡ
ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜΡ ΟΡΘΘΜΓΜΡ
ΗΜΡΙΑΞΖΑΟ «Ε ΚΠΜΘΖΑΚΕ»
Πεκ Ηονηαθή 28 Αογμύζημο ζημ πώνμ ημο
Ναιημύ Οπμιείμο πναγμαημπμηήζεθε
ηαθηηθή απμιμγηζηηθή ζοκέιεοζε ηςκ
μειώκ ημο ζοιιόγμο. Ε Γεκ. Οοκέιεοζε
ηςκ μειώκ απμθάζηζε κα ακαιάβεη μένμξ
ημο θόζημοξ ηςκ οιηθώκ γηα ηεκ ελ’
ανπήξ θαηαζθεοή ημο πιαθόζηνςημο ηεξ
Νιαηείαξ θαη ζε ζοκενγαζία με ημοξ
Ανμόδημοξ
Φμνείξ
ηεξ
Πμπηθήξ
Αοημδημίθεζεξ ηεκ ημπμζέηεζή ημοξ.

ΠΑ ΟΗΜΡΝΖΔΖΑ ΟΠΕΚ ΘΓΟΕ
ΠΜΡΟ!!!
Οε μηα βόιηα πμο θάκαμε έλς από ημ
πςνηό παναηενήζαμε όηη μη πενημπέξ
Βανθό θαη μ δνόμμξ γηα ημ Ηαναηάζε
έγηκακ ζθμοπηδόημπμη, με άπνεζηα
μγθώδε
ακηηθείμεκα
(ειεθηνηθέξ
ζοζθεοέξ.θακαπέδεξ θηι). Ηαιό ζα όζμη
έπμοκ άπνεζηα ακηηθείμεκα κα παίνκμοκ
ηειέθςκμ ζημ 23313-505595 γηα κα
ζηέικεη μ δήμμξ θμνηεγά θαη κα ηα
παίνκεη από ηηξ αοιέξ ημοξ.

μασκηακμύ. Ξίπκεηε θαη ημ ρηιμηνημμέκμ
θνεμμύδη. Αιαηίδεηαη θαη πηπενώκεηε. Ηαη
ακαθαηεύεηε θαιά με έκα θμοηάιη ηα
οιηθά. Πα αθήκεηε κα μανηκανηζημύκ ζημ
ρογείμ γηα μηα ώνα. Πα βγάδεηε θαη ηα
βάδεηε ζε έκα μέηνημ ηαρί ημο θμύνκμο.
Πα πενηπύκεηε με ημ ιεμόκη θαη ημ ιεοθό
θναζί. Ξίπκεηε από πάκς ημ ειαηόιαδμ
θαη ρήκεηε ζημ θμύνκμ γηα πενίπμο 45
ιεπηά ζημοξ 180oC. Βγάδεηε ημ ηαρί από
ημ θμύνκμ, ημ παζπαιίδεηε με ημ
ηνημμέκμ θεθαιμηύνη, ημ λακαβάδεηε μέζα
θαη ρήκεηε ημ θαγεηό αθόμα γηα 5-6
ιεπηά. Πμ ζενβίνεηε δεζηό ζημ ηναπέδη.

ΟΕΙΓΖΩΟΕ

ΩΞΑ ΓΖΑ ΦΑΓΕΠΜ

ΙΝΜΡΗΖΓΟ ΑΝΜ ΟΠΕΘΜΟ
ΓΑΘΜΝΜΡΘΑΟ ΙΓ ΒΜΠΑΚΑ ΗΑΖ
ΘΓΙΜΚΖ

ΡΘΖΗΑ( γηα 4-5 άημμα):

1 θηιό ραπκό ζηήζμξ γαιμπμύιαξ θμμμέκμ
ζε μπμοθηέξ
2 θμοη. ζμύπαξ ρηιμθμμμέκα θοιιανάθηα
θαζθόμειμο
2 θμοη. ζμύπαξ ρηιμθμμμέκμ μάναζμ
2 θμοη. ζμύπαξ ρηιμθμμμέκμ βαζηιηθό
2 θμοη. ζμύπαξ μασκηακό
1 θνεμμύδη ηνημμέκμ ζημκ ηνίθηε
1 θιηηδ. ημο θαθέ ειαηόιαδμ
ομό από 1 ιεμόκη
1 θναζμπόηενμ ιεοθό θναζί
Αιάηη, πηπένη
Ννμαηνεηηθά 5-6 θμοηαιηέξ ηνημμέκμ
θεθαιμηύνη

ΓΗΠΓΘΓΟΕ

Οε έκα μεγάιμ μπμι νίπκεηε ηηξ
μπμοθίηζεξ
ηεξ
γαιμπμύιαξ,
ηα
θοιιανάθηα
ημο
θαζθόμειμο,
ημο
μάναζμο, ημο βαζηιηθμύ θαη ημο

Γηα κα κμζηημίζεη ε γαιμπμύια είκαη
απαναίηεημ κα μανηκανηζηεί.

ΟΜΗΜΘΑΠΑ ΙΓ ΓΓΡΟΕ
ΝΜΞΠΜΗΑΘΖ Ή ΘΖΗΓΞ
ΡΘΖΗΑ:

175 γναμμ. ζμθμιάηα
50 γναμμ. βμύηονμ
8 αογά
2 θμοηαιηέξ πμνημθαιόδμομμ

ΓΗΠΓΘΓΟΕ:

Θηώζηε με ηεκ μέζμδμ μπαηκ-μανί ηε
ζμθμιάηα με ημ βμύηονμ θαη ακαθαηέρηε
θαιά. ηοπήζηε ημοξ θνόθμοξ ηςκ αογώκ
μαδί με ημ πμνημθαιόδμομμ. Γπίζεξ
πηοπήζηε ζημ μίλεν ηα αζπνάδηα μέπνη κα
γίκμοκ πηοπεηή μανέγθα, νίληε ηεκ ζηε
πιηανή
ζμθμιάηα
όπμο
έπεηε
πνμεγμομέκςξ πνμζζέζεη ημοξ θνόθμοξ
ηςκ αογώκ. Ιμηνάζηε ηε μμύξ ζε μπμι
θαη βάιηε ηε ζημ ρογείμ κα θνοώζεη θαη
πνηκ ηεκ ζενβίνεηε ηνίρηε από πάκς ιίγε
ζμθμιάηα.

ΠΞΜΡΦΑΗΖΑ ΙΓ ΟΜΗΜΘΑΠΑ

ΡΘΖΗΑ( γηα 20-25 ηνμοθάθηα):

160 γναμμ. θμοβενημύνα ζμθμιάηα
130 γναμμ. βμύηονμ θνέζθμ(3/4 ημο
θιηηδακημύ πενίπμο)
120 γναμμ. άπκε δάπανε(11/2 θιηηδάκη)
2 θνόθμη αογώκ
320 γναμμ. ηνμύθα ζμθμιάηα

ΓΗΠΓΘΓΟΕ:

Ημζθηκίδεηε ηεκ δάπανε, πενκώκηαξ ηεκ
από ημ ρηιό ζμονςηήνη. Ηόβεηε ηεκ
ζμθμιάηα ζε θμμμάηηα θαη ηεκ βάδεηε ζε
μπαηκ-μανί γηα κα ιηώζεη. Ννμζζέηεηε ημ
βμύηονμ
θαη
ημοξ
θνόθμοξ
θαη
ακαθαηεύεηε με ημ λύιηκμ θμοηάιη. Ιόιηξ
γίκεη μηα ιεία θνέμα, νίπκεηαη θαη ηε
δάπανε θαη δμοιεύεηε ημ μείγμα θαιά.
Ηαηεβάδεηε ηεκ θνέμα από ηεκ θςηηά θαη
μόιηξ θνοώζεη ηε βάδεηε ζημ ρογείμ.
Ιεηά από πενίπμο 2-3 ώνεξ ηεκ πιάζεηε
ζε μηθνά ζηνόγγοια μπαιάθηα ζε μέγεζμξ
θανοδημύ. Ποιίγεηε θάζε θμμμάηη ζε
ηνμύθα ζμθμιάηαξ θαη ημ βάδεηε ζημ
ρογείμ.
ΗΑΘΕ ΓΝΖΠΡΖΑ!!!!

Αξ γειάζμομε……!!!!!!!
O πμδμζθαηνηθόξ αγώκαξ με ακηηπάιμοξ
ηα μονμήγθηα θαη ημοξ ειέθακηεξ
λεθίκεζε. Οε μηα ζηηγμή έκα μονμήγθη
θάκεη μηα ςναία πάζα ζ’ έκα άιιμ πμο
εημημάδεηαη κα βάιεη γθμι. Γθείκε ηε

ζηηγμή όμςξ έκαξ ειέθακηαξ ημ παηάεη
θαη ημ ιηώκεη. Μ δηαηηεηήξ ηνέπεη έλαιιμξ
θαη ημο ιέεη :
- Δεκ κηνέπεζαη ιηγάθη;
- Δεκ ημ ήζεια, θύνηε δηαηηεηά μμο,
ήζεια κα ημο βάις ηνηθιμπμδηά!

Ο’ έκα εζηηαηόνημ μ πειάηεξ ιέεη
ζημ γθανζόκ :
-Οαξ παναθαιώ, μήπςξ μπμνείηε κα
πάνεηε ημ θμηόπμοιμ θαη κα ημ ρήζεηε
ιηγάθη αθόμα;
- Γηαηί ηη έπεη; νςηάεη ημ γθανζόκ
-

Ιμο ηνώεη ηηξ παηάηεξ!


Μ Γηςνίθαξ θαη μ Ηςζηίθαξ πήγακ
δηαθμπέξ θμκηά ζηε ζάιαζζα. Γίπε όμςξ
πμιιά θμοκμύπηα θαη δεκ μπμνμύζακ κα
βνμοκ εζοπία. Ιαδεύμοκ ιμηπόκ, ηα
πνάγμαηα ημοξ θαη πεγαίκμοκ ζημ βμοκό.
Ηαζώξ λάπιςζακ κα θμημεζμύκ, είδακ ηηξ
πογμιαμπίδεξ. Θέεη ηόηε μ Ηςζηίθαξ
ηνμμαγμέκμξ
- Βιέπεηξ, Γηςνίθα, ηα θμοκμύπηα;
πήνακ θακάνηα θαη ράπκμοκ κα μαξ
βνμοκ!!!

Νάεη έκαξ ηύπμξ ζε έκα μπαν θαη ιέεη
ζημ μπάνμακ με πμιύ ύθμξ:
- Νηάζε μηα μπύνα αιιηώξ…
Μ μπάνμακ ημο δίκεη ηεκ μπύνα.
Θίγε ώνα μεηά ιέεη λακά μ ηύπμξ:
- Νηάζε μηα μπύνα αιιηώξ…
Μ
μπάνμακ
ημκ
ζηναβμθμηηάεη
εθκεονηζμέκμξ,
αιιά ημο δίκεη ηεκ
μπύνα. Θίγε ώνα μεηά μ ηύπμξ λακά ημ
ίδημ « Νηάζε μηα μπύνα αιιηώξ…»
Ηαη μ μπάνμακ ζομςμέκμξ:
-Αιιηώξ ηη νε θίιε; ηη ζα θάκεηξ;
-Αιιηώξ…έκα μοίζθη!!!!

Οοκηειεζηέξ ηεξ Γθεμενίδαξ μαξ
«ΜΖ ΙΖΗΞΜΖ ΞΓΝΜΞΠΓΞ
Πα λεθηένηα!!!»

ΟΝΑΔΜΗΓΦΑΘΖΓΟ
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ΑΖΚΖΓΙΑΠΑ ΗΑΖ ΟΝΑΔΜΗΓΦΑΘΖΓΟ
1. Ιε θμηηάδεηξ, ζε θμηηάδς
ηνςξ, ηνώς
γειάξ, γειάς,
αιιά άκζνςπμξ δεκ είμαη
Πη είκαη;
2. Μ παπάξ θαη ε παπαδηά, μ Γηάκκεξ θαη
ε Ιανία,
ηεγάκηζακ έλη αογά θαη θάγακε από
ηνία!
Νςξ γίκεηαη;
3. Οηνόγγοιμ μεδεκηθό,
θαζανά ειιεκηθό,
ζεναπεύεη θίκα ηεκ μηθνή
μαξ πείκα.
Πη είκαη;

2.

Θύζεηξ:
1.
Μ θαζνέθηεξ
Μ παπάξ είκαη μ Γηάκκεξ θαη ε παπαδηά ε Ιανία
3. Πμ θμοιμύνη

Οοκηάθηεξ -Οοκηάθηνηεξ /Δεμμζημγνάθμη
Ιε αιθαβεηηθή ζεηνά: Γαβνηειίδμο Ακζή,
Γαβνηειίδμο Ηαηενίκα, Ηαθαθίθαξ Νακαγηώηεξ, Ηαιμγηακκίδεξ Ακαζηάζεξ, Ηαιμγηακκίδεξ Νμιύδςναξ, Ημζμίδεξ Γηώνγμξ, Λενόξ Βαγγέιεξ, Λενμύ Οηέιια,
Πδήμαξ Γηώνγμξ, Πδήμα Δέζπμηκα, Πδήμα
Δςνμζέα, Πδήμαξ Ηςκζηακηίκμξ, Πδήμα
Κηθμιέηα, Πδήμαξ Κίθμξ, αιθίδμο Ηιαίνε, αηδεακηώκμγιμο Δεμήηνεξ.
Ανπηζοκηάθηνηεξ:
Δαβηηίδμο Ιανία, Δεμμπμύιμο Δήμεηνα,
αιθίδμο Γιεοζενία.
Μη ανπηζοκηάθηνηεξ ημο πνμεγμύμεκμο
ηεύπμοξ, Ιανία Δαβηηίδμο, νύζα
Ηαδιάνε νύζα θαη αιθίδμο Γιεοζενία,
ζα ζέιαμε κα δεηήζμομε ζογκώμε από
ηεκ Ηονηαθή Δαβηηίδμο γηαηί από ιάζμξ
απνμζελίαξ δεκ μπήθε ημ όκμμά ηεξ
ζημοξ εζμπμημύξ ημο ζεαηνηθμύ θαη
ζημοξ ζοκηάθηεξ ηεξ εθεμενίδαξ.

Πμ θαιμθαίνη ηειείςζε, έηζη θαη εμείξ
ανπίδμομε ηα ζπμιεία θαη θαηεβαίκμομε
ζηεκ Βένμηα. Γη’ αοηό ακακεώκμομε ημ
νακηεβμύ μαξ γηα ημο πνόκμο.

ΗΑΘΜ
ΓΖΙΩΚΑ!!!

