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ασ ενθμερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτιρια Ε. Ξαντουλίδθ 

και ο Ξορφωτικόσ Ακλθτικόσ φλλογοσ ΕΤΑΓΓΕΝΟ 

ΞΑΟΣΟΤΝΙΔΘ διοργανώνουν Χριςτουγεννιάτικο 

Φιλανκρωπικό Bazaar, το άββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016, 

από τισ 11:00 το πρωί ζωσ τισ 20:00 το βράδυ, ςτο 

Πολιτιςτικό και Ακλθτικό Μζντρο των Εκπαιδευτθρίων 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γυμναςίου - Νυκείου (12ο χλμ. 

Ε.Ο. Θες/νίκθσ - Ο. Ξουδανιών). 

το Bazaar κα πωλοφνται δθμιουργίεσ των μακθτών 
όλων των βακμίδων (κοςμιματα, τςάντεσ, κουτιά, 
γοφρια, μικρά ζργα τζχνθσ), ζξυπνα παιχνίδια, ςτολίδια 
χριςτουγεννιάτικα, ανκοςυνκζςεισ, κάρτεσ, βιβλία, 
γυναικεία αξεςουάρ, αρώματα, παραδοςιακά γλυκά και 
βιολογικά προϊόντα. 

ασ προτρζπουμε να ςτθρίξετε τθν προςπάκεια των 
μακθτών μασ και να αγοράςετε τα δώρα ςασ από το 
Bazaar. Δώρα ζξυπνα, οικονομικά, φτιαγμζνα με μεράκι, 
χαμόγελο και αγάπθ, από τα παιδιά και όςουσ τα 
αγαποφν. 

Επιπλζον κα παρακαλοφςαμε να ενιςχφςετε τθ 
φιλανκρωπικι μασ αγορά με τα παρακάτω είδθ, τα 
οποία κα ςυγκεντρωκοφν ςτα τθλεφωνικά κζντρα των 
Εκπαιδευτθρίων μζχρι τθν Παραςκευι, 16/12/2016:  

● Βιολογικά προϊόντα 

● Βουτιματα  

● Γλυκά του κουταλιοφ 

● Γλυκά ςιροπιαςτά  

● Μζικ  

● Μουραμπιζδεσ 

● Ξαρμελάδεσ   

● Ξελομακάρονα  

● Σςουρζκια  

● Βιβλία1 ςε καλι κατάςταςθ 
 
Ενιςχφουμε τθ χολι κφλων - Οδθγών Συφλών «Λάρα»  
Ξε τουσ μικροφσ μακθτζσ του Παιδικοφ τακμοφ -
Οθπιαγωγείου, του Δθμοτικοφ και τα αγαπθμζνα τουσ 
ηωάκια ςε μια πρωτότυπθ φωτογράφθςθ για το 
θμερολόγιο του 2017. Σο «Ζνα Θμερολόγιο με Ουρά» κα 
διατίκεται ςτο φουαγιζ ςτον πάγκο του Οθπιαγωγείου. 
 

 

Βαςικά ςθμεία 
 

 Χριςτουγεννιάτικο Φιλανκρωπικό Bazaar 

 άββατο, 17/12/2016 

 Ώρα: 11:00 - 20:00  

 Πολιτιςτικό & Ακλθτικό Μζντρο 
     των Εκπαιδευτθρίων Ε. Ξαντουλίδθ 

 

 

 

 

 

  



υνδράμουμε τουσ υλλόγουσ με πώλθςθ καρτών 

● το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 

● τον φλλογο Φίλων, Γονζων και Μθδεμόνων 

Παιδιών με Χρόνιεσ Ρευματοπάκειεσ 
 
τθρίηουμε 

● το ΗΩΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΜΕΙΟ (Μωνςταντινοφπολθσ) 

● τθ ΤΗΩΘ (Πανελλινιοσ φλλογοσ Γονζων,     

              Μθδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλιματα      

Όραςθσ και Πρόςκετεσ Αναπθρίεσ) 

● τον φλλογο Γονζων Παιδιών με φνδρομο Down 

● τθ ΞΕΝΙΑ (Ορφανοτροφείο Θθλζων 

Θεςςαλονίκθσ) 

● τθν ΑΟΟΙΧΣΘ ΑΓΜΑΝΙΑ (Φίλοι Μοινωνικισ Ιατρικισ 

και Παιδιατρικισ - Παράρτθμα  Θεςςαλονίκθσ) 

● τισ ΘΕΡΞΑΛΔΕ (Πανελλαδικι Πανακθναϊκι 

Οργάνωςθ Γυναικών - Παράρτθμα  Θεςςαλονίκθσ) 

● τουσ φίλουσ τθσ ΞΕΡΙΞΟΑ Θεςςαλονίκθσ 

● τον ΑΓΙΟ ΠΑΟΣΕΝΕΘΞΟΟΑ (Κδρυμα Μοινωνικισ 

Πρόνοιασ) 

● τθν ΠΟΟΘ ΕΝΠΙΔΑ (Ελλθνικι Οργάνωςθ 

Πρόνοιασ και Ιςότθτασ) 
 
Σο μεγαλφτερο μζροσ των εκδθλώςεων του 
Χριςτουγεννιάτικου Φιλανκρωπικοφ Bazaar των 
Εκπαιδευτθρίων κα μεταδοκεί ηωντανά από το 
www.livemedia.gr. 
 

ασ περιμζνουμε, για να μοιραςτοφμε το πνεφμα των 
Χριςτουγζννων, να τραγουδιςουμε μαηί τα κάλαντα,         
να ακοφςουμε χριςτουγεννιάτικεσ ιςτορίεσ, να 
παρακολουκιςουμε παρουςιάςεισ χριςτουγεννιάτικων 
παραμυκιών, να κάνουμε καταςκευζσ, να δοφμε 
χριςτουγεννιάτικα κεατρικά δρώμενα και να 
υποδεχκοφμε τισ γιορτζσ με  

«τρίγωνα και ευχζσ, αγάπθ και λιχουδιζσ». 

 

Από τισ Διευκφνςεισ  

 

 

 

 

 

1 Tα βιβλία μπορείτε να τα αφινετε ςτα ειδικά 
κουτιά με τθν ζνδειξθ «ΧαρίΗΩ βιβλία», τα οποία                    

    βρίςκονται δίπλα ςτα χριςτουγεννιάτικα δζντρα. 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΞΞΑ  ΕΜΔΘΝΩΕΩΟ 
 
11:00  
Κάλαντα και τραγοφδια 
από τισ χορωδίεσ των Εκπαιδευτθρίων 
(Δθμοτικοφ - Γυμναςίου - Νυκείου) 

 
11:30 - 12:30 
«Χριςτοφγεννα Πρωτοφγεννα πρώτθ γιορτι 
του χρόνου»  
Παραδοςιακά κάλαντα και ζκιμα 
από τουσ μακθτζσ των Προνθπίων και  
των Οθπίων 
 
12:45 - 13:15 
«Μια νφχτα μαγικι» 
με τουσ μακθτζσ του Παιδικοφ τακμοφ 
 
13:30 - 14:30 
Χριςτοφγεννα με τθ «Μαρμελαδοφ» 
τθσ Αλεξάνδρασ Ξθτςιάλθ (εκδόςεισ Πατάκθ) 
και τουσ μακθτζσ τθσ Α΄ Δθμοτικοφ 
 
15:00 - 17:00 
Παίηουμε, χορεφουμε και τραγουδάμε 
τα Χριςτοφγεννα 
με τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου - Νυκείου 
 
18:00 - 18:30 
Let everyday be Christmas 
Χριςτουγεννιάτικα τραγοφδια από  
τουσ μακθτζσ του English Garden 
 
19:00 - 20:00 
Χριςτοφγεννα με τθν «Ιςιδώρα Ντάκ» 
(εκδόςεισ Καλειδοςκόπιο)  
και τθ ςυγγραφζα τζλλα Ξιχαθλίδου, 
τουσ θκοποιοφσ, αποφοίτουσ των 
Εκπαιδευτθρίων, Ματερίνα ιςίνι, Βαγγζλθ 
Μοςμίδθ, τουσ μακθτζσ τθσ Γ΄ Δθμοτικοφ  
και τισ μουςικζσ του Μώςτα Βόμβολου 

ΣΟ ΧΡ Ι ΣΟΤΓΕ ΝΝΙ ΑΣΙ ΚΟ  BAZ AAR   
ΕΠΙ Η   Θ Α  Ε ΧΟΤΜΕ  

11:00 - 18:00 
Σο εργαςτιρι του Άι Βαςίλθ 
Ματαςκευζσ και χειροτεχνίεσ για μικροφσ  
και μεγάλουσ φίλουσ ςτο πάνω φουαγιζ 
 
12:00 - 18:00 
Χριςτουγεννιάτικα pancakes 
ε ςυνεργαςία με τον φοφρνο Κουκουμέρια 
ςτον χώρο του Bazaar    
 
12:00 - 14:00 
Γλυκιά χριςτουγεννιάτικθ αρχιτεκτονικι 
Χριςτουγεννιάτικεσ καταςκευζσ και παιχνίδια 
με τουσ μικροφσ μασ φίλουσ ςτον προκάλαμο 
του γθπζδου μπάςκετ από τθν ομάδα 
εκπαιδευτών του ARKKI SCHOOL 
 
 

 

 

ΚΕΦΣΕΙΣΕ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΝΕΡΓΑΣΕΙΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 

http://www.livemedia.gr/

