Ιόθδο Παθ πδ

ΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
άηδο, Σηάηα Μου δεώθ που ώθ

ΟηΪ α Μου δεοπαδ αΰωΰδεώθ λΪ ωθ
Α βα
ο – Κατ βα ρόδι
«Αθγέ αθ οδ αηυΰ αζδΫμ
αθγέ αθ εδ οδ ηβζολο δΫμ

ουμ ζόΰΰουμ α ζδίΪ δα,
βμ ΚΫλευλαμ α εΪ λα»

Ϊίία ο 17 Μαλ έου 2018, 7.00 η.η.
Παΰεό ηδα ΗηΫλα Κουεζογ Ϊ λου
Ιόθδομ Αεα βηέα

βθ ΚΫλευλα 2018

ΟηΪ α Μκυ δεκπαδ αΰπΰδευθ λΪ πθ κυ Ικθέκυ Παθ πδ βηέκυ « θΫία ηάζκ - Κα Ϋία λσ δ»
αμ εαζ έ βθ παλΪ α β η έ ζκ «Άθγδ αθ οδ αηυΰ αζδΫμ
ουμ ζόΰΰουμ
α ζδίΪ δα,
Ϊθγδ αθ εαδ οδ ηβζολο δΫμ βμ ΚΫλευλαμ α εΪ λα», κ Ϊίία κ 17 Μαλ έου 2018 βθ
Ισθδκ εα βηέα δμ 7.00 η.η. παλΪ α β γα πλαΰηα κπκδβγ έ κ πζαέ δκ πθ ε βζυ πθ ΰδα
βθ Παΰεσ ηδα ηΫλα Κκυεζκγ Ϊ λκυ βθ ΚΫλευλα 2018. κηΪ α γα παλκυ δΪα δ ζακΰλαφδεσ
εαδ γθκηκυ δεκζκΰδεσ υζδεσ κ πθ τηα βμ Ϊθκδιβμ η ηέα τΰξλκθβ ηκυ δεκπαδ αΰπΰδεά
πλκ Ϋΰΰδ β. παλΪ α β απ υγτθ αδ παδ δΪ εαδ
θάζδε μ.

έ κ κμ η ζ τγ λβ υθ δ φκλΪ
ΰδα βθ εΪζυοβ πθ ισ πθ βμ ηΫλαμ Κκυεζκγ Ϊ λκυ

βθ ΚΫλευλα

Η ΟηΪ α Μου δεοπαδ αΰωΰδεώθ λΪ ωθ ου Ιοθέου Παθ πδ βηέου «ΑθΫία ηάζο - Kα Ϋία
λό δ» δ λτγβε κθ ΜΪλ δκ κυ 2012 απσ βθ πέεκυλκ Καγβΰά λδα πά δκθυ έκυ εαδ κηΪ α
φκδ β υθ κυ ΣκηΫα Μκυ δεάμ Παδ αΰπΰδεάμ εαδ Φυξκζκΰέαμ κυ Σηάηα κμ Μκυ δευθ πκυ υθ.
 σξκμ βμ κηΪ αμ έθαδ θα πλκΪΰ δ κθ πλκφκλδεσ ζσΰκ εαδ β ζαρεά ηκυ δεά παλΪ κ β ηΫ α απσ
παλα κ δαεΪ λαΰκτ δα, παλαητγδα, παδξθδ κ λΪΰκυ α εαδ Ϋγδηα. Σκ υζδεσ πθ παλα Ϊ πθ
πλκΫλξ αδ απσ ΰλαπ Ϋμ πβΰΫμ, πλκφκλδεΫμ ηαλ υλέ μ εαδ πδ σπδα γθκηκυ δεκζκΰδεά εαδ
ζακΰλαφδεά Ϋλ υθα.
κηΪ α Ϋξ δ παλκυ δΪ δ παλα Ϊ δμ εαδ λΰα άλδα πκυ απ υγτθκθ αδ
ιέ κυ
ηδελκτμ εαδ
η ΰΪζκυμ. Παλα Ϊ δμ βμ κηΪ αμ Ϋξκυθ κγ έ κ Μκυ έκ κζπηκτ,
βθ γθδεά Πδθαεκγάεβ Μκυ έκ ζΫιαθ λκυ κτ ακυ - ΠαλΪλ βηα ΚΫλευλαμ, βθ Ισθδκ
εα βηέα,
βθ Πδθαεκγάεβ υΪΰΰ ζκυ ίΫλπφ
κ ΜΫ κίκ,
β βηκ δεά Πδθαεκγάεβ
ΚΫλευλαμ,
β βησ δα Κ θ λδεά δίζδκγάεβ βμ ΚΫλευλαμ,
ξπλδΪ, ξκζ έα, ξυλκυμ
υθαυζδυθ εαδ πζα έ μ βθ ΚΫλευλα, β Θ αζκθέεβ, κυμ Παικτμ, βθ ηαζδΪ α, βθ
λξαέα Οζυηπέα, βθ Παίέα βμ Ι αζέαμ, α ΓδΪθθ θα εαδ αζζκτ.
 βθ παλΪ α β υηη Ϋξκυθ κδ: ζΫθβ α δζ έκυ, α δζδεά δαίΪ β, κφέα Καζκΰλκτζβ, έζηα
Κα Ϋζβ, ζ ιΪθ λα ΚυλδΪεκυ, Κζ δυ Κπθ αθ Ϊεκυ, ζέθα Λ υγ λδυ β, Υλδ έθα Λδαθκτ,
Κα λέθα Λκυεέ β, Κα λέθα ΜκυζζΪζζβ, ηαζέα Μπ ζδΪ, Μαλέθα Παπαΰ πλΰέκυ, ζέαα
Πα δυζβ, Έζζβ έ λβ, υαΰΰ ζέα Σαδυ αδκυ εαδ πά δκθυ έκυ.
https://anevamilokatevarodi.wordpress.com
https://www.facebook.com/anevamilokatevarodi

