
ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΑΠΟΥΑΙΡΕΣΙΜΟΤ  

Σ’ ΔΗΜ.Υ. ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ  

2020-2021 
Μνπζηθή:  Loreena McKennitt - Tango to Evora 

Κάπνηε μεθίλεζε ε πεξηπέηεηα 

όκνξθν ηαμίδη πνπ ηώξα ιήγεη 

κε θίινπο θαη παξέα αγθαιηαζκέλνη 

παίδνληαο παηρλίδηα, αζηεία ιέγνληαο. 

Αιιάδνληαο πνξεία γπξίδνληαο ζειίδεο ζηα βηβιία 

ηα ιεωθνξεία θέξλνπλε ραξά κάζεζε γηα καο 

νι’ απηά ηειείωζαλ ζε έμη ρξόληα έκνηαδαλ απίζαλα 

κα ηώξα θεύγνπκε όινη από ’δω γηα ην Γπκλάζην. 

Σαο επραξηζηνύκε πνπ καο αληέμαηε 

όια απηά ηα ρξόληα πνπ ζαο θνπξάζακε 

ήζαζηε ππέξνρνη ζαο αγαπάκε 

θαη ζαο ραηξεηνύκε όινπο ζαο παηδηά. 

 

ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΑΠΟΥΑΙΡΕΣΙΜΟΤ  

Σ’ ΔΗΜ.Υ. ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ  

2020-2021 
Μνπζηθή:  Loreena McKennitt - Tango to Evora 

Κάπνηε μεθίλεζε ε πεξηπέηεηα 

όκνξθν ηαμίδη πνπ ηώξα ιήγεη 

κε θίινπο θαη παξέα αγθαιηαζκέλνη 

παίδνληαο παηρλίδηα, αζηεία ιέγνληαο. 

Αιιάδνληαο πνξεία γπξίδνληαο ζειίδεο ζηα βηβιία 

ηα ιεωθνξεία θέξλνπλε ραξά κάζεζε γηα καο 

νι’ απηά ηειείωζαλ ζε έμη ρξόληα έκνηαδαλ απίζαλα 

κα ηώξα θεύγνπκε όινη από ’δω γηα ην Γπκλάζην. 

Σαο επραξηζηνύκε πνπ καο αληέμαηε 

όια απηά ηα ρξόληα πνπ ζαο θνπξάζακε 

ήζαζηε ππέξνρνη ζαο αγαπάκε 

θαη ζαο ραηξεηνύκε όινπο ζαο παηδηά. 

 

ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΑΠΟΥΑΙΡΕΣΙΜΟΤ  

Σ’ ΔΗΜ.Υ. ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ  

2020-2021 
Μνπζηθή:  Loreena McKennitt - Tango to Evora 

Κάπνηε μεθίλεζε ε πεξηπέηεηα 

όκνξθν ηαμίδη πνπ ηώξα ιήγεη 

κε θίινπο θαη παξέα αγθαιηαζκέλνη 

παίδνληαο παηρλίδηα, αζηεία ιέγνληαο. 

Αιιάδνληαο πνξεία γπξίδνληαο ζειίδεο ζηα βηβιία 

ηα ιεωθνξεία θέξλνπλε ραξά κάζεζε γηα καο 

νι’ απηά ηειείωζαλ ζε έμη ρξόληα έκνηαδαλ απίζαλα 

κα ηώξα θεύγνπκε όινη από ’δω γηα ην Γπκλάζην. 

Σαο επραξηζηνύκε πνπ καο αληέμαηε 

όια απηά ηα ρξόληα πνπ ζαο θνπξάζακε 

ήζαζηε ππέξνρνη ζαο αγαπάκε 

θαη ζαο ραηξεηνύκε όινπο ζαο παηδηά. 

 

ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΑΠΟΥΑΙΡΕΣΙΜΟΤ  

Σ’ ΔΗΜ.Υ. ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ  

2020-2021 
Μνπζηθή:  Loreena McKennitt - Tango to Evora 

Κάπνηε μεθίλεζε ε πεξηπέηεηα 

όκνξθν ηαμίδη πνπ ηώξα ιήγεη 

κε θίινπο θαη παξέα αγθαιηαζκέλνη 

παίδνληαο παηρλίδηα, αζηεία ιέγνληαο. 

Αιιάδνληαο πνξεία γπξίδνληαο ζειίδεο ζηα βηβιία 

ηα ιεωθνξεία θέξλνπλε ραξά κάζεζε γηα καο 

νι’ απηά ηειείωζαλ ζε έμη ρξόληα έκνηαδαλ απίζαλα 

κα ηώξα θεύγνπκε όινη από ’δω γηα ην Γπκλάζην. 

Σαο επραξηζηνύκε πνπ καο αληέμαηε 

όια απηά ηα ρξόληα πνπ ζαο θνπξάζακε 

ήζαζηε ππέξνρνη ζαο αγαπάκε 

θαη ζαο ραηξεηνύκε όινπο ζαο παηδηά. 

 

 

 

 


