
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 Ωραιόκαστρο 01/07/2015  

 Αρ.Πρωτ  316 

Ταχ. Δ/νση 
 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλ. 

: 
 
: 
: 

Καραϊσκάκη-Μακεδονικού Αγώνα 
Κτίριο Παύλου Μελά 
Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 57013 
2310020970 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Καλοκαιπινέρ γιοπηέρ παιδικών ζηαθμών και ΚΔΑΠ 
 
Μηα αθόκε δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά έθηαζε ζρεδόλ ζην ηέινο. 
Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα παηδηά ησλ δνκώλ ηεο ΓΖΚΔΩ καο 
επρήζεθαλ «Καιό θαινθαίξη» κέζα από ηηο όκνξθεο γηνξηέο πνπ 
παξνπζίαζαλ. 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΙΟΤΝΙΟΤ 
 

 

Παιδικόρ ηαθμόρ Δπςμού 
«Ένα ηαξίδι ζηον κόζμο» 

 
Σα παηδηά ηνπ ζηαζκνύ καο ηαμίδεςαλ παξέα 
κε ηηο κνπζηθέο ησλ ρσξώλ πνπ 
επηζθέθηεθαλ. Αθεηεξία ηνπ ηαμηδηνύ ην 
Μεμηθό, ε  Βξαδηιία, ε Κίλα, ε Ηζπαλία, ε 
Γαιιία, ε Αγγιία, ε Ηηαιία θαη θηάλνληαο ζηελ 
Διιάδα καο ράξηζαλ έλα ππέξνρν ζπξηάθη. 

  
 
 
 



Κ.Δ.Α.Π. Ωπαιοκάζηπος 
«Γίνε μαζί μος παιδί» 

 

 

Με ην θάιεζκα «Γίλε καδί κνπ παηδί» ηα 
παηδηά ηνπ ΚΓΑΠ ρόξεςαλ θαη 
ηξαγνύδεζαλ παξέα κε ηηο κεηέξεο ηνπο. 
ηε ζπλέρεηα δηαζθέδαζαλ κε παηρλίδηα 
θπζηθήο αγσγήο. Οη θαιεζκέλνη είραλ ηελ 
επθαηξία λα ηαμηδέςνπλ κέζα από 
πινύζην θσηνγξαθηθό πιηθό, ζηνλ θόζκν 
ηνπ ΚΓΑΠ θαη λα απνιαύζνπλ ηελ 
έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΔΕΤΣΕΡΑ 15 ΙΟΤΝΙΟΤ 
 

 

Παιδικόρ ηαθμόρ Ληηήρ 
΄΄Ελληνικόρ Κινημαηογπάθορ΄΄ 

 
Σα παηδηά ηνπ ζηαζκνύ κε ζθεληθό ην 
παξαδνζηαθό θαθελείν,  καο 
παξνπζίαζαλ κηα κνπζηθνρνξεπηηθή 
παξάζηαζε κε αγαπεκέλνπο 
εζνπνηνύο όπσο Παπακηραήι, 
Βνπγηνπθιάθε,Φσηόπνπιν,Απισλίηε, 
Καξαγηάλλε,Σδαλεηάθν,Βνπηζά, 
ηζηγγάλεο θαη ρνξεύηξηεο. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΚΕΤΗ 19 ΙΟΤΝΙΟΤ 



 
Παιδικόρ ηαθμόρ Μελιζζοσωπίος 

΄΄Καλώρ ηον Κύπιο ΚΟΚ΄΄ 

 

 

…Όηαλ ζην δξόκν βγείηε ηνλ ΚΟΚ 
κελ παξαβείηε. Σα θαλάξηα λα 
θνηηάηε, ην δξόκν όηαλ 
πεξλάηε…καο ηξαγνύδεζαλ ηα 
παηδηά ηνπ ζηαζκνύ. Οδεγνί, 
ηξνρνλόκνη ,πνδειάηεο καο 
παξνπζίαζαλ θαζεκεξηλέο ζηηγκέο 
θίλεζεο ζηνπο δξόκνπο παξέα κε 
ηνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΜΠΣΗ 25 ΙΟΤΝΙΟΤ 



 
Κ.Δ.Α.Π. Ληηήρ 

΄΄…Ώπα για παισνίδι…΄΄ 

 

 

΄΄Σέινο ην ζρνιείν…Ώξα γηα 
παηρλίδη!!! ,θώλαμαλ ηα παηδηά 
ηνπ ΚΓΑΠ (Λεηήο) θαη ην 
δηαζθέδαζαλ κε ηε ςπρή ηνπο 
! Έπαημαλ ραξηνπόιεκν, 
έζθαζαλ κπαιόληα, άπισζαλ 
ηελ κπνπγάδα, γέκηζαλ 
κπνπθάιηα κε ρξσκαηηζηό 
λεξό, έπαημαλ απγνδξνκίεο 
,δσγξάθηζαλ θαη άιια πνιιά! 

 

 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !! 

 
  Με εθηίκεζε 
  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΚΔΩ 
   

 
  ΖΛΗΑ ΕΗΑΚΟΤΛΖ 

 


