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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

        Η ΔΗΚΑΔΙΜΕ Δήμου Διρφύων –Μεσσαπίων  ως υπεύθυνος 

φορέας Αλληλεγγύης , γνωρίζοντας  τις ανάγκες και τα προβλήματα που 
υπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο, διοργανώνει εκδήλωση η οποία είναι 

αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά και συγκεκριμένα στους μαθητές όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης του τόπου μας ευχόμενη το ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ με έμπρακτη αγάπη, σκοπός της εκδήλωσης θα είναι η 

συγκέντρωση Σχολικών ειδών για να καλύψουμε έστω και στο ελάχιστο 
την αδυναμία πολλών οικογενειών που δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν 

οικονομικά για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολικών ειδών των παιδιών 
τους, είναι έγκλημα να αφήνουμε τα παιδιά μακριά από την μάθηση και τη 
γνώση, είναι ηθικό καθήκον για μια σύγχρονη Κοινωνία να το φροντίζει… 

είναι Δικαίωμα Ζωής. 
Η εκδήλωση αφιέρωμα στους Μαθητές «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗ 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ» θα πραγματοποιηθεί την 18/10/2019  
Παρασκευή  και ώρα 7 μμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου 
Ψαχνών. 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν χορευτικά προγράμματα από νεανικές 
ομάδες, με μοντέρνους χορούς και μουσικούς ρυθμούς ,ΖΟΥΜΠΑ, 

ΡΥΘΜΙΚΗΣ HIP- HOP κ.λ.π από τους συλλόγους ΕΛΕΝΑCTΙΟΝ και 
VICTORIOUS KARATE CLUB και Γ.Σ. ΑΡΕΤΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ που θα 
δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα αισιοδοξίας και υπέρβασης. 

Καλούμε όλους του πολίτες ιδιαιτέρως τους γονείς και όλα τα παιδιά 
Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων, αθλητικούς, Πολιτιστικούς και κ. λ.π,  

τις επιχειρήσεις του τόπου μας, να συμπορευθούν μαζί μας και σε αυτή την 
προσπάθεια.                                                                                                         
Καλούμε όλη τη Νεολαία και περισσότερο τους μαθητές να δώσουν πνοή 

στην εκδήλωση αυτή με την παρουσία τους, να  χορέψουν τους χορούς της 
αγάπης για τους συμμαθητές τους.                                                                                              

Κάθε ένας μπορεί να  προσφέρει, κάθε είδους σχολικά είδη, (Τσάντες, 
κασετίνες, τετράδια κάθε είδους, μολύβια, στυλό, είδη ζωγραφικής, 
σχεδίου, μαρκαδόρους, μπλοκ, Ντοσιέ, αθλητικά είδη φόρμες, αθλητικά 

παπούτσια και λοιπά σχολικά είδη) απαραίτητα  για όλες τις μαθητικές 
βαθμίδες  από το Παιδικό Σταθμό έως το Λύκειο. 

«ΕΑΝ ΣΤΕΡΗΘΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΣΙΓΑΡΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΣΑΣ  »      
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.                                                                             


