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ΘEMA: κΣυγκtvτρωση μεTαXaριoμivωv, 0ρτιωv Καl χρηστιΚιilv παιyvιδιιbv 22, 23 καt

24 ΔεκεμβρΙoυ orηv ΠλατεΙα Aριoτaτtλoυg>

Π poΣKΛ!-|ΣΗ ΣYMM EToX}.|Σ

ι-.l Πρoεδρoq Kα| τo ΔΣ Τηζ κΠoλlτεiαg Πoλlτtoμo0>, προοκαλουV ToUζ
Δlεuθυvτfg 6λωv δημoo[ωv καt lδιωτικΦv Νηπlαγωγεiωv καt ΔημοτlκΦv Σ1oλεiωv του
Ν. Θεoο,αλοviκηg, vO oυμμεταοivoυv καt vα ,,n,iξou, Τη oημαvτIκη
ΧρΙστouγεVvlατlκη 3ημερη φlλαvΘρωπικη εκδηλωoη, απ6 22-12-2014 fιυg καl 24.12.
2a14, ατηv πλατεiα AP|ΣTOΤEΛOYΣ, με ακoπ6:

A} τn αυγκi,τριιαη μεταxε,plαμξ,ωv' dρτl.,rv καl xρnoτlκΦv
τrαlYvlδlΦv. απ6 τouζ ouμπoλiτεc μαζ. vlα vα δlατεΘoOv αε oρφαvoτρoιρεiα και
lδpι3ματα τnq πoλn< uαc. καθΦc καI

B} Vlα Tη αυγκ€vτριrrαη κατεατραuμfvιυv. {αλααμtvιυv παlxvιδlΦv vlα
αvακυκλιυoη.

ΠαρακαλοOvταI Θερμα, ol Δlευθυvτιiq 6λωv τωv αxoλεiωv vα εvημεριi,loουv
τoυg δαoκdλoυg KαΙ Toυg μαθητ6g Τουζ, γlα TηV ωζ αvω εκδηλωση , για το πoλ0
o.ημαvτlκo οκoπδ Tηζ, Kα| vα ΤοUg ζητr1ooυv, oΓ|oloΣ μαθητηg/τρtα εxει καπorο καλ6
παlxvΙδι οτo οπ[τt καl δεv τo 1ρεrdζεται, μπορε[, EAΝ ΘEΛE!, vα To παpαδΦoει oτo
oxoλεΙo Kαl εV ουvεxεiα vα δωρlοτεi, με αγαπη καt 1αρd, oε καπotα αλλα παιδακια
πoU Τα 6xoυv αvαγκη καl Θα φωτiοoυv, ετσl, τo xαμoγελο ToUζ Kα| τηv ψυxη τougl



Επio,ηg oυγκεvτρΦvovTα| κατεoτραμμ€vα Kα| 1αλαo,μ€vα παlxviδlα γ|α
AΝAKYKΛΩΣ|."l.

Θερμη τrαΩακληoη vα αvαpτηθεi, η παρο0οα rrpΦoκληoη η η
επloυvαπτοuεvη αφioα, oτo rrivακα αvακotvΦoεωv καl oτlζ εlo.oδoυc τωv o.Ψλεiωv.

ΘA πρoηγηθεi τnλεφωιrlκ6 επικοlvωvΙα με τα oxoλεΙα πoυ θα oυμμεταoxoυv
καl θα oτηρlξouv, αυτη τη φιλαvθpωπrκη εκδηλωση, για τηv ακplβη ημfρα καl Φρα
παραδoο,nζ τωv παlxvtδlιilv, σTηV πλατεΙα Aρloτoτιiλουq, απ6 τov εκπρ6oωTΙo Τoυ

εκαoτoτε o1ολεiου. }..l κdθε ο'ακo0λα με παlxviδlα πoU θα παραδiδεταt, θα πρfπεl vα
fyεt επαvω θγγραφο με τα crτοtxεlα τoψ'σXoλεiou TrοU Tα δωρ[ζεl.

Για oποtαδηπoτε πληρoφoρiα Q διευκρivlοη καλtoτε σTo 2310'22a587.

t-,| ωζ ανω εκδηλωαη τελεi uπδ ΤηV αιγiδα τη6 ΑΠoKEΝΤpΩMEΝ|-|Σ
ΔIolKt{Σ|{Σ lιlιAKEΔoΝ|AΣ- ΘΡAKΗΣ, τoυ Δl.|MΟY ΘEΣΣAΛoΝ|KFlΣ Kαl τηE
|-|ELΕXPo.Λ.E.Θ.

Σαζ ευ1αρlατοιjμε, εK Τωv πpoτfριυv, Ylσ Tη crυvεpγαoiα κα| τηγ
υπoοτηρlξη oαζ.
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