
 

 

26 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ«ΑΓΑΠΗ» 

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΔΙΑΣ 

 

17.00 – 20.00  ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

17.00 – 19.00   Γωνιές παιχνιδιού (στο διάδρομο προσέλευσης) 
 

1. Ψαρεύω                        6. Επιτραπέζιο παιχνίδι  

2. Παιδικό μακιγιάζ (1)          7. Πετάω τους κρίκους    

3. Παιδικό μακιγιάζ (2)          8. Μπαλόνια με τονΚλόουν  

4. Πετάω τη μπάλα                            9. Καλλιτεχνικές δημιουργίες στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

5. Μπομπ ο Σφουγγαράκης 

  
 

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ 

Λουκουμάδες και παγωτό (με χρέωση) 
 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 

με δωρεάν διανυκτερεύσεις ή φαγητό στα ξενοδοχεία της Grecotel και άλλα δώρα 
 

ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ…. 

19.00 – 19.30   Μαγικό Τσίρκο μετους Pascal&Aurora 
 

19.30 – 20.00               Παραδοσιακοί ρυθμοί της Λατινικής Αμερικής, με την ομάδα Adara 

 
 

20.00 – 23.00  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

20.00 - 20.45 Παραδοσιακοί χοροί με την ευγενική συμμετοχή του 

ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΒΡΑΚΟΦΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  

  

20.45 – 21.00 Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από την ομάδα χορού  

                                       των Ωφελουμένων ΚΔΗΦΑμεΑ του Συλλόγου ‘’ΑΓΑΠΗ’’  

 

21.00  - 21.30 Χαιρετισμοί εκδήλωσης 

 

Τιμώμενοι Προσκεκλημένοι του Συλλόγου “ΑΓΑΠΗ” οι :  

 

- Ο Μανώλης Μαρκίδης, Πρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ιππόκαμπος ΑμεΑ, με καταγωγή 

από το Αμάρι, για την πρωτοβουλία του το 2009, τη δημιουργία του Συλλόγου, που σκοπό είχε και έχει 

την προαγωγή των παιδιών - αθλητών με Ειδικές Ικανότητες. 

Μέσω του αθλητισμού αλλά και των άλλων δραστηριοτήτων του Συλλόγου δίνεται η ευκαιρία στους 92 

αθλητές - παιδιά με σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση και αυτισμό να αποδείξουν στον εαυτό τους 

αλλά και σε όλους εμάς ότι όλα είναι δυνατά. Τα όνειρα τους … οι στόχοι του Συλλόγου. 

- Η κόρη του Φαίδρα Μαρκίδη, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κολύμβησης των Special Olympics 2011, 

καθώς και για όλες τις διακρίσεις της σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κολύμβησης και Διεθνείς 

Κολυμβητικούς αγώνες. 



 

21.30 – 23.00              Κρητικό πρόγρα

ΑΛΕΞΑ

Γιά

 

με τρόφιμα & πο

για την

 

Η κλήρωση της λαχειο

 

και του προσ

αμμα  με την ευγενική συμμετοχή του: 

ΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, λύρα - τραγούδι  

και των συνεργατών του  

άννη Βεργαδή, λαούτο – τραγούδι 

Αδαμάντιου Μυξάκη, λαούτο  

Γιάννη Φουντουλάκη, λαούτο 

 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ 

οτά δίπλα από την μουσική σκηνή (με χρέωση)

ν ενίσχυση του ταμείου του Συλλόγου 

οφόρου θα γίνει όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πώ

 

 

Με την φροντίδα των  

 
σωπικού των ξενοδοχείων της στην Κρήτη. 

 

 

 

 

 

ώληση 


