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Παλα ε υάΝΥα αά
Π ιί
δεα δεΪ
΄

ΡΙΘΜΟΝΜ ΘΗΣΧΝ
Χ θΝκΝαλδγησμΝ πθΝηαγβ υθΝ
υπ λίαέθ δΝ κυμΝβίΝ
αδ δκζκΰά Νΰδα έΨ

Γθπ δεκέ:
 ΝαΝ ΰθπλέ κυθΝ ηκλφΫμΝ δεα δευθΝ

ξθυθΝ ι λ υθυθ αμΝ

υζδεΪ,Ν λΰαζ έαΝεαδΝ ξθδεΫμΝαθαπαλΪ α βμΝ κυμΝ
 ΝαΝ ΫλγκυθΝ

Ν παφάΝ η Ν δεα δεΪΝ ΫλΰαΝ

βηαθ δευθΝ

ζζάθπθΝεαδΝιΫθπθΝεαζζδ ξθυθΝ
 ΝαΝ Ν ξλβ δηκπκδκτθΝ η Ν αυιαθση θβΝ υξΫλ δαΝ τκΝ – λέαΝ
δαφκλ δεΪΝυζδεΪ,ΝΰδαΝθαΝ ξ δΪακυθΝεαδΝθαΝαπΰλαφέακυθ
 ΝαΝ Ν ξλβ δηκπκδκτθΝ η Ν φαθ α έαΝ δΪφκλαΝ υζδεΪ,Ν ΰδαΝ θαΝ
εα α ε υΪ κυθΝηδελκαθ δε έη θαέ
 ΝαΝ θ κπέ κυθΝεαδΝθαΝ υθ δ β κπκδά κυθ,ΝηΫ αΝαπσΝΪη

μΝ

ηπ δλέ μ,Ν απζΫμΝ εκδθπθδεΫμΝ Ϋθθκδ μΝ σππμΝ Άθγλππκμ,Ν
ΣΟΥΟΙ

Π λδίΪζζκθέ
υθαδ γβηα δεκέ:
 ΝαΝ εφλΪ κυθΝ

υθαδ γάηα α,Ν δ Ϋ μΝ εαδΝ ηπ δλέ μΝ η Ν

βηδκυλΰδεσΝ λσπκΝ
 ΝαΝ απκε ά κυθΝ αυ κπ πκέγβ βΝ εαδΝ πλκ ππδεάΝ ΪπκοβΝ ΰδαΝ
δμΝεαζζδ ξθδεΫμΝ κυμΝ θΫλΰ δ μ
 ΝαΝ

ι ζέικυθΝ

βθΝ

αδ γβ δεάΝ

κυμΝ

αθ έζβοβΝ

αζζβζ πδ λυθ αμΝ η Ν δεα δεΪΝ ΫλΰαΝ βηαθ δευθΝ ζζάθπθΝ
εαδΝιΫθπθΝεαζζδ ξθυθ
 ΝαΝ εαζζδ λΰά κυθΝ κΝ

ία ησΝ εαδΝ βθΝ εα αθσβ βΝ πλκμΝ

κυμΝ υηηαγβ ΫμΝ κυμΝηΫ πΝ υθ λΰα δευθΝ λα βλδκ ά πθ
 ΝαΝθδυ κυθΝ βΝξαλΪΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝεαδΝθαΝαπκζατ κυθΝ αΝ
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απκ ζΫ ηα αΝαυ άμ
Φυξκεδθβ δεκέ:
 ΝαΝ φαλησ κυθΝ ξθδεΫμΝ δεα δεάμΝ βηδκυλΰέαμ
 ΝαΝ δκλΰαθυ κυθΝ εαδΝ θαΝ πλκπγά κυθΝ Ν Ϋεγ βΝ πθΝ
βηδκυλΰδυθ
 ΝεΪγ Ν δ αε δεάΝ θσ β αΝγαΝΰέθ αδΝ δ αΰπΰάΝ βμΝ εΪ κ Ν
ηκλφάμΝ δεα δεάμΝ βηδκυλΰέαμΝη ΝπλκίκζάΝαθ έ κδξαΝΫλΰαΝ
εαζζδ ξθυθΝ αΝκπκέαΝγαΝαπκ ζκτθΝΝαφσληβ βΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ
πθΝπλκ ππδευθΝεαδΝκηα δευθΝΫλΰπθΝ πθΝπαδ δυθέΝέΝ
ΟδΝ ξθδεΫμΝπκυΝγαΝαθαπ υξγκτθΝ έθαδΝκδΝπαλαεΪ πμ
 απΰλαφδεάΝη Νζα κπα ΫζΝεαδΝ Ϋηπ λ μΝ
 απΰλαφδεάΝπΪθπΝ Ν δαφκλ δεΪΝυζδεΪ
Ν ΛΤΣΙΚΟΝ
Ι

 απΰλαφδεάΝη Ν Ϊηπ μ

ΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν

 ξαλ κ δπζπ δεά

Κ ΛΙ ή Ρ  ΧΝ

 ξαλ κεκπ δεά
 εκζζΪα
 ΰζυπ δεά
 οβφδ π σ


τππηα

 ηδε άΝ ξθδεάέΝ

ΧΡ 
Ι

ΟΜ

Ι ΙΧ

ΚΣΙΚΟΝΤΛΙΚΟ

2
 ΠλκίκζάΝΫλΰπθΝ ΫξθβμΝεαζζδ ξθυθΝαθ έ κδξπθΝη Ν βΝ
γ ηα κζκΰέαΝπκυΝγαΝ δαπλαΰηα υσηα

ΝεΪγ ΝφκλΪέΝΝ

 Έθ υπκΝυζδεσΝη ΝΫλΰαΝεαζζδ ξθυθέ


Π Ρ

ΟΣ

θαευεζυ δηα,ΝΪξλβ αΝυζδεΪ,Νπ λδκ δεΪ,Ν φβη λέ μέ

 Λα κπα Ϋζ,Ν Ϋηπ λ μ,Νΰυοσΰαα μ,Νπβζσμ,Νξαλ σθδα,Ν
υφΪ ηα α,Νεσζζ μΝ Χα ζαεσζΝεαδΝstickΨ,ΝπδθΫζα,Νοβφέ μ,
υζδεΪΝαπσΝ βΝφτ βέ
 επαδ υ δεσΝυζδεσΝαπσΝ αΝ ξκζδεΪΝ ΰξ δλέ δαΝ κΝπζαέ δαΝ
βμΝ δαγ ηα δεσ β αμέΝ
ΈλΰαΝ βηδκυλΰέ μΝ πθΝηαγβ υθ
http://zapakias.wixsite.com/dimiourgokaixairomai

2

ΤΝ ΡΓ Ι ΝΜ ΝΦΟΡ ΙΝ
ε.ζπ.
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