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Είμαη γμκηόξ θαη ημ παηδί μμο 

ζα ζομμεηέπεη ζηεκ «Ιαηαζθήκωζε εκ δνάζεη»! 2019 

Μα μεκ λεπάζω: 

1. μ πνόγναμμα λεθηκάεη ημ Ράββαημ 22 θαη μιμθιενώκεηαη ηεκ 

Δεοηένα 24 Θμοκίμο 2018! α παηδηά πμο ημ απμθαζίδμοκ είκαη θαιό 

κα ζομμεηέπμοκ θαη ηηξ δύμ εμένεξ!  

2. Η ζομμεημπή είκαη δέθα πέκηε εονώ (15,00€)! 

3. Γηα ηεκ ζομμεημπή ηωκ παηδηώκ πνέπεη ΑΟΑΠΑΘΗΑ α) κα 

ζομπιενωζεί ε ειεθηνμκηθή θόνμα «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Α, Β ΔΗΜ. 2019», β) κα πνμζθμμηζζεί ε Σπεύζοκε Δήιωζε 

ζομπιενωμέκε θαη οπμγεγναμμέκε από ημκ γμκέα θαη γ) κα θαηαβιεζεί 

ημ ακηίζημηπμ πνεμαηηθό πμζό.  

4. Η πνμζέιεοζε ημ Ράββαημ 22/6 ζηηξ 10:00π.μ. θαη ε απμπώνεζε ζηηξ 

6:00μ.μ. ηωκ παηδηώκ ζα πνέπεη κα γίκεηαη θαζεμενηκά ΓΓΚΑΙΡΩ 

ζημκ πώνμ ηεξ Ιαηαζθήκωζεξ. 

5. ήκ πνώηε εμένα (Ράββαημ 22/6/2018) θαη ώνα 10:00π.μ. (ΥΩΡΙ 

ΚΑΘΤΣΓΡΗΗ) ζα ηειεζζεί μ Αγηαζμόξ έκανλεξ ζημκ μπμίμ είκαη 

και οι γομείς προζκεκλεμέμοι μα ζσμμεηάζτοσμ. Ρηε ζοκέπεηα, αθμύ 

βγμοκ μμαδηθή θωημγναθία, απμπωνμύκ με δηάθνηζε θαη αθήκμοκ ηα 

παηδηά κα ανπίζμοκ ημ πνόγναμμά ημοξ! 

6. Ακ οπάνλεη θάπμημξ ΡΗΛΑΜΘΙΞΡ ΚΞΓΞΡ, μπμνείηε κα 

επηθμηκωκήζεηε μαδί μαξ ζηα ηειέθωκα: ηεξ Ιαηαζθήκωζεξ 

(2385092555) ή ημο Ιέκηνμο Μεόηεηαξ (2385044792). 

7. Ιαζεμενηκά ηα παηδηά κα έπμοκ μαδί ημοξ: 

 Ραθίδημ γηα ημκ ώμμ 

 ΙΑΟΕΚΞ (επίζεξ, ακ πνεζημμπμημύκ ακηειηαθό – γοαιηά ειίμο) 

 Ληα αιιαληά νμύπα 

 Οεηζέηα πνμζώπμο 

 Έκα μπμοθαιάθη γηα κενό 

 Ρεκηόκη 

 Λαληιανμζήθε 

 Ξμπνέια (ζε πενίπηωζε βνμπήξ) 

 

8. α παηδηά ΜΑ ΛΗΜ ΕΤΞΣΜ ΛΑΖΘ ΞΣΡ:  

 Τνεμαηηθά πμζά 

 Ιμζμήμαηα 

mailto:neotitaimfpe@gmail.com


 Ιηκεηά ειέθωκα 

 Ηιεθηνμκηθά παηπκίδηα 

έημηα ακηηθείμεκα ζα παναδίδμκηαη ζημ ανπεγείμ πνμξ θύιαλε! 

9. μ ΛΕΡΗΛΕΠΘΑΜΞ ηωκ παηδηώκ θέημξ ημ ακαιαμβάκμομε εμείξ. 

Επίζεξ έπμομε μενημκήζεη γηα ημ δεθαηηακό θαη ημ απμγεομαηηκό ηωκ 

οπμιμίπωκ εμενώκ. 

10. εκ Ιονηαθή 23 Θμοκίμο 2018 μπμνμύμε κα εκκλεζιαζηούμε και οι 

γομείς μαδί με ηα παιδιά ζηομ Ιερό Ναό ηες Καηαζκήμωζής μας 

(Αγίωμ Νικολάοσ και Θαλλελαίοσ). Ιαιό ζα είκαη κα έπμομε 

εημημαζηεί μηθνμί θαη μεγάιμη κα θμηκωκήζμομε όιμη μαδί ημκ Τνηζηό 

μαξ! 

11. Ρηε ζοκέπεηα μπμνμύμε κα πάνμομε θμηκό πνωϊκό θαη μα 

ζσμμεηέτοσμε όλοι γομείς και παιδιά ζηο κοιμό παιτμίδι πμο έπμοκ 

εημημάζεη ηα ζηειέπε ημο Ιέκηνμο Μεόηεηαξ «ΑΓΘΞΡ ΙΗΠΣΙΞΡ» ηεξ 

Λεηνόπμιήξ μαξ. 

12. εκ ηειεοηαία εμένα ηα παηδηά πνηκ ηεκ ακαπώνεζή ημοξ ζα 

παναιάβμοκ ηα ακαμκεζηηθά ημοξ. 

Εκδεηθηηθό Ονόγναμμα Ραββάημο 22/6/2019 

ΔΠΑΡΗ 

Άθηλε  

Αγηαζμόξ – Γεκηθή Εηζαγωγή (γμκείξ & παηδηά) – Ξμαδηθή Φωημγναθία 

Τωνηζμόξ – Γκωνημία Ξμάδαξ 

Οαηπκίδη Ξκμμαημδμζίαξ  

Ακαθμνά – Έπανζε Ρεμαίαξ  

Δεθαηηακό 

Οαηπκίδη «Γκωνημία με ηεκ Ιαηαζθήκωζε» 

Λεζεμενηακό Φαγεηό 

Οαηπκίδηα ναπεδανίαξ 

Λεζεμενηακή Νεθμύναζε – Δεμημονγηθή Απαζπόιεζε 

Υοπαγωγία (Ιμηκή γκωνημία – Αγημγναθηθό - Ύμκμη – ναγμύδηα θ.ιπ.) 

Ακαθμνά – Σπμζημιή ζεμαίαξ 

Ακαπώνεζε 

 

Εκδεηθηηθό Ονόγναμμα Ιονηαθήξ 23/6/2019 

ΔΠΑΡΗ 

Θεία Κεηημονγία (Γμκείξ & Οαηδηά) 

Ονωϊκό θέναζμα 

Ακαθμνά – Έπανζε Ρεμαίαξ 

Ιμηκό Οαηπκίδη Γμκέωκ θαη Οαηδηώκ 

Ομνεία ζημκ Μαό ηεξ Ονώηεξ 



Λεζεμενηακό 

Λεζεμενηακή Νεθμύναζε – Δεμημονγηθή Απαζπόιεζε 

Υοπαγωγία (Ύμκμη, ναγμύδηα, πμνμί θ.ιπ.) 

Ακαθμνά – Σπμζημιή ζεμαίαξ 

Ακαπώνεζε 

 

Εκδεηθηηθό Ονόγναμμα Δεοηέναξ 24/6/2019 

ΔΠΑΡΗ 

Άθηλε  

Ακαθμνά – Έπανζε Ρεμαίαξ  

Ξμαδηθά Οαηπκίδηα 

Δεθαηηακό 

Οαηδηθή Τανά 

Λεζεμενηακό 

Λεζεμενηακή Νεθμύναζε – Δεμημονγηθή Απαζπόιεζε 

αθημπμίεζε Ρθεκώκ  

Υοπαγωγία  

Ακαθμνά – Σπμζημιή ζεμαίαξ 

Ακαπώνεζε 

 


