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Σας ενημερώνουμε ότι τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 

και ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικο 

Φιλανθρωπικό Bazaar, το Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017, 

από τις 10:30 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 (γούρια, κοσμήματα, μικρά έργα 
τέχνης), έξυπνα παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα στολίδια, 
ανθοσυνθέσεις, κάρτες, βιβλία, γυναικεία αξεσουάρ, 
αρώματα, παραδοσιακά γλυκά και βιολογικά προϊόντα. 

Σας προτρέπουμε 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 θ α  π α ρ α κ α λ ο ύ σ α μ ε  ν α  ε ν ι σ χ ύ σ ε τ ε   
τη φιλανθρωπική μας αγορά με τα παρακάτω είδη,  
τα οποία θα συγκεντρωθούν στα τηλεφωνικά κέντρα 
των Εκπαιδευτηρίων μ έ χ ρ ι  τ η ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή ,   
8  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 7 :  

● Βιολογικά προϊόντα 

● Βουτήματα 

● Γλυκά του κουταλιού 

● Γλυκά σιροπιαστά  

● Κέικ  

● Κουραμπιέδες 

● Μαρμελάδες 

● Μελομακάρονα 

● Τσουρέκια 

● Βιβλία1 σε καλή κατάσταση 
 
 
 
 
 

Βασικά σημεία 
 

 Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar 

 Σάββατο, 9/12/2017 

 Ώρα: 10:30 - 20:00  

 Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο 
     των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη 

 

 

 

 

 

  



 
Συνδράμουμε με πώληση καρτών 

● τον Σύλλογο Φίλων, Γονέων και Κηδεμόνων 

Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες 
 
Στηρίζουμε 

● το ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (Κωνσταντινούπολης) 

● τη ΣΥΖΩΗ (Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, 

              Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα 

Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες) 

● τη ΜΕΛΙΣΣΑ (Ορφανοτροφείο Θηλέων 

Θεσσαλονίκης) 

● τις ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ (Πανελλαδική Παναθηναϊκή 

Οργάνωση Γυναικών - Παράρτημα  

Θεσσαλονίκης) 

● τους φίλους της ΜΕΡΙΜΝΑΣ Θεσσαλονίκης 

● τον Σύνδεσμο Φίλων Ιδρύματος O ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ «ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ» 

● την ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (Ελληνική Οργάνωση 

Πρόνοιας και Ισότητας) 

● τις φίλες της ΕΛΕΠΑΠ 

● τους ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ (Ομάδα παιδιών με ξεχωριστές 

ικανότητες) 

● το MAKE A WISH (Οργανισμός που 

πραγματοποιεί ευχές παιδιών 3 - 18 ετών, που 

πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους 

ασθένειες) 

● τον ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Κέντρο Προστασίας 

Ανηλίκων) 

 
 
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». 

 

Από τις Διευθύνσεις 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
10:30  
Κάλαντα και τραγούδια 
από τις χορωδίες των Εκπαιδευτηρίων 
(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου) 

 
11:00 - 11:30 
«Παραμυθένια γιορτή Χριστουγέννων»  
Παραδοσιακά κάλαντα και έθιμα 
από τους μαθητές του Παιδικού Σταθμού 
και των Προνηπίων 
 
12:00 - 12:30 
«Να τα πούμε όπως παλιά;» 
από τους μαθητές των Νηπίων 
 
13:00 - 14:00 
Χριστούγεννα με τον «Βιβλιοπόντικα» 
του Βαγγέλη Ηλιόπουλου (εκδόσεις Πατάκη) 
και τους μαθητές της Α΄ Δημοτικού 
 
15:00 - 17:00 
Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε 
τα Χριστούγεννα 
με τους μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου 
 
18:00 - 18:30 
«Where could Santa be?» 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
από τους μαθητές του English Garden 
 
19:00 - 20:00 
Ελάτε να γιορτάσουμε  
στο «Χειμωνόσπιτο»  
του συγγραφέα Δημήτρη Κάσσαρη 
(εκδόσεις Καλέντη)  
με τους μαθητές της Β΄ Δημοτικού  

ΣΤΟ ΧΡ ΙΣ ΤΟΥΓΕ ΝΝΙ ΑΤΙ ΚΟ BAZ AAR   
ΘΑ  Ε ΧΟΥΜΕ  Ε ΠΙ ΣΗ Σ  
 
12:00 - 18:00 
Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα κουλουράκια 
με τον φούρνο Κουκουμέρια στον χώρο 
του Bazaar    
 
11:00 - 13:00 
17:00 - 19:00 
«Ρομποτικά Χριστούγεννα» 
Εργαστήρι ρομποτικής για τους μικρούς μας 
φίλους με την παρουσία της eduACT 
 
 

 

 

Tα βιβλία μπορείτε να τα αφήνετε στα ειδικά κουτιά 
με την ένδειξη «ΧαρίΖΩ βιβλία», τα οποία βρίσκονται 
δίπλα στα χριστουγεννιάτικα δέντρα. 
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http://www.livemedia.gr/
https://www.facebook.com/mandoulides
https://www.instagram.com/mandoulides_schools/
http://www.linkedin.com/company/mandoulides
https://twitter.com/Mandoulides
http://www.youtube.com/user/mandoulidesschools
http://www.mandoulides.edu.gr/

