ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ BAZAAR
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Βασικά σημεία

 Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar
 Σάββατο, 12/12/2015
 Ώρα: 11:00 - 20:00
 Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο
των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη

Σας ενημερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
και ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ευάγγελος
Μαντουλίδης
διοργανώνουν
Χριστουγεννιάτικο
Φιλανθρωπικό Bazaar, το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015,
από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, στο
Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων
στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου - Λυκείου (12ο χλμ.
Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών).
Στο Bazaar θα πωλούνται δημιουργίες των μαθητών
όλων των βαθμίδων (κοσμήματα, τσάντες, κουτιά,
γούρια, μικρά έργα τέχνης), έξυπνα παιχνίδια, στολίδια
χριστουγεννιάτικα, ανθοσυνθέσεις, κάρτες, βιβλία,
γυναικεία αξεσουάρ, παραδοσιακά γλυκά και βιολογικά
προϊόντα.
Σας παρακαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια των
μαθητών μας και να αγοράσετε τα δώρα σας από το
Bazaar. Δώρα έξυπνα, οικονομικά, φτιαγμένα με μεράκι,
χαμόγελο και αγάπη, από τα παιδιά και όσους τα
αγαπούν.
Επιπλέον θα παρακαλούσαμε να ενισχύσετε τη
φιλανθρωπική μας αγορά με τα παρακάτω είδη, τα
οποία θα συγκεντρωθούν στα τηλεφωνικά κέντρα των
Εκπαιδευτηρίων μέχρι την Παρασκευή, 11/12/2015:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Βιολογικά προϊόντα
Βουτήματα
Γλυκά του κουταλιού
Γλυκά σιροπιαστά
Κέικ
Κουραμπιέδες
Μαρμελάδες
Μελομακάρονα
Τσουρέκια
Βιβλία1 σε καλή κατάσταση

Ενισχύουμε το Φιλοζωικό Σωματείο «Η ΑΓΑΠΗ»
Με τους μικρούς μαθητές του Παιδικού Σταθμού Νηπιαγωγείου και τα αγαπημένα τους ζωάκια σε μια
πρωτότυπη φωτογράφηση για το ημερολόγιο του 2016.
Συνδράμουμε τους Συλλόγους με πώληση καρτών
● το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου
● το Χαμόγελο του Παιδιού
Στηρίζουμε
● το ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (Κωνσταντινούπολης)

● την ΑΜΥΜΩΝΗ (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων,
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα
Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες)
● τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down
● τη ΜΕΛΙΣΣΑ (Ορφανοτροφείο Θηλέων
Θεσσαλονίκης)
● τις Φίλες της ΕΛΕΠΑΠ
● τους ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ (Ομάδα παιδιών με ξεχωριστές
ικανότητες)
● την ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Ενίσχυσης Νέων)
● την ΑΡΓΩ (Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων - ΠΕΘΕΑ)
● το Make a Wish (Οργανισμός που πραγματοποιεί
ευχές παιδιών 3 - 18 ετών, που πάσχουν από
απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες)
● την ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ (Φίλοι Κοινωνικής Ιατρικής
και Παιδιατρικής - Παράρτημα Θεσσαλονίκης)
● τις ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ (Πανελλαδική Παναθηναϊκή
Οργάνωση Γυναικών - Παράρτημα Θεσσαλονίκης)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
11:00
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
από τις χορωδίες των Εκπαιδευτηρίων
(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)
11:30 - 12:30
Χριστούγεννα… με τον «Τριγωνοψαρούλη»
(εκδόσεις Πατάκη)
με τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο και
τους μαθητές της Α’ Δημοτικού
13:00 - 13:30
Τα κάλαντα ταξιδεύουν
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους μαθητές
των Προνηπίων
13:30 - 14:00
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα με τη γιαγιά
Παραδοσούλα
παραδοσιακά κάλαντα και έθιμα από τους
μαθητές των Νηπίων
14:30 - 17:00
Χορεύουμε και τραγουδάμε τα Χριστούγεννα
με τις μουσικές μπάντες και τα χορευτικά
σχήματα των μαθητών Δημοτικού - Γυμνασίου Λυκείου
17:30 - 18:00
Νύχτα Χριστουγέννων
χριστουγεννιάτικες ιστορίες από τους μαθητές
του Παιδικού Σταθμού

Το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του
Χριστουγεννιάτικου
Φιλανθρωπικού
Bazaar
των
Εκπαιδευτηρίων θα μεταδοθεί ζωντανά από το
www.livemedia.gr.
Σας περιμένουμε, για να μοιραστούμε το πνεύμα των
Χριστουγέννων, να τραγουδήσουμε μαζί τα κάλαντα,
να ακούσουμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες, να
παρακολουθήσουμε παρουσιάσεις χριστουγεννιάτικων
παραμυθιών, να κάνουμε κατασκευές, να δούμε
χριστουγεννιάτικα
θεατρικά
δρώμενα
και
να
υποδεχθούμε τις γιορτές, με
«τρίγωνα και ευχές, αγάπη και λιχουδιές».

18:00 - 18:30
Here comes Santa…
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους μαθητές
του English Garden

Από τις Διευθύνσεις

19:00 - 20:00
Χριστούγεννα με τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο
και τους μαθητές της Δ’ Δημοτικού

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR
ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ
11:00 - 18:00
Το εργαστήρι του Άι Βασίλη
κατασκευές και χειροτεχνίες για μικρούς και
μεγάλους φίλους στο πάνω φουαγιέ
12:00 - 18:00
Χριστουγεννιάτικα pancakes
σε συνεργασία με τον φούρνο Κουκουμέρια
στον χώρο του Bazaar
12:00 - 18:00
Robotix Lab
Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τους μικρούς
μας φίλους στο προθάλαμο του γηπέδου
μπάσκετ

1

Tα βιβλία μπορείτε να τα αφήνετε στα ειδικά
κουτιά με την ένδειξη «ΧαρίΖΩ βιβλία», τα οποία
βρίσκονται δίπλα στα χριστουγεννιάτικα δέντρα.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

