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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες, 

Ο Σύλλογός μας, όπως κάθε χρόνο, θέλοντας να μοιράσει χαρά στους μικρούς 

μας φίλους, θα πραγματοποιήσει  την καθιερωμένη Xριστουγεννιάτικη παιδική 

γιορτή, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:45 – 15:00  στο 

ξενοδοχείο TITANIA, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα στην αίθουσα «Ευρώπη» στον 

ημιώροφο. 

Με ιδιαίτερη χαρά, περιμένουμε εσάς και τα παιδιά σας για να υποδεχτούμε τον 

ερχομό των Χριστουγέννων σε μια εορταστική ατμόσφαιρα με πολύ κέφι, χορό και 

πλούσια εδέσματα για να ξεκινήσει για όλους μας αισιόδοξα η νέα χρονιά.  
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Το φετινό παιδικό πρόγραμμα το έχουν επιμεληθεί οι που 

υπόσχονται ένα θέαμα γεμάτο μαγεία, το οποίο θα ενθουσιάσει μικρούς και 

μεγάλους! Ένας επαγγελματίας DJ θα επιμεληθεί την ηχητική και μουσική κάλυψη 

της εκδήλωσής μας χαρίζοντας μας μια απολαυστική μέρα γεμάτη 

χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Υπό τους γιορτινούς και μαγικούς ήχους των 

Χριστουγέννων, το εορταστικό πρόγραμμα της 

εκδήλωσής μας ξεκινάει με την χαρούμενη Μασκώτ, το 

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, που θα υποδέχεται τα 

παιδιά μας με χαρά. Εκτός από χαμόγελα και χνουδωτές 

αγκαλιές, θα μοιράζει μπαλονοκατασκευές και θα 

φωτογραφίζεται με τα μικρά μας.   

Μετά τη θερμή υποδοχή, δράση αναλαμβάνει πλέον η 

φαντασία και η δημιουργία! Η Αγιοβασιλίτσα θα 

μεταμορφώσει τα παιδιά μας με το face painting σε ό,τι 

Χριστουγεννιάτικο σχέδιο θελήσουν, δίνοντάς τους 

απίστευτη χαρά και ένα ακόμη πιο γιορτινό πρόσωπο!   

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπάρχει ένα φουσκωτό πολυπαιχνίδι 

με ξωτικό επόπτη, καθώς και ένα ξύλινο ποδοσφαιράκι και ένα air hockey! 

 

 

  

 

 

 

Δεν έχουμε ξεχάσει όμως και τα μικρότερα παιδάκια μας. Σε όλο το χρονικό 

διάστημα της γιορτής μας, θα λειτουργεί μία παιδική χαρά για ηλικίες έως 5 ετών 

με χρωματιστά καγκελάκια οριοθέτησης και μαλακό αφρώδες πάτωμα. Θα 

υπάρχει ένα Christmas εργαστήρι ζωγραφικής σε μια γωνιά της και ένα ξωτικό 

επόπτης, που θα προσέχει τα παιδάκια.  
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Όταν ολοκληρωθεί η προσέλευση των παιδιών για τα καλά Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΙΖΕΙ! Μια παράσταση για παιδιά όλων των ηλικιών! Ένα μοναδικό πρόγραμμα 

με αστεία, διαγωνισμούς, χορό, παντομικά δρώμενα και θεατρικό παιχνίδι 

από ένα έμπειρο ανιματέρ!  

Ο Άγιος Βασίλης θα βρίσκεται από την αρχή της εκδήλωσης για να μας 

υποδεχθεί. Θα περιμένει μέχρι το τέλος και με ανοιχτή την αγκαλιά του θα 

φωτογραφηθεί και θα ακούσει τις ευχές των παιδιών. Θα μοιράσει  τα δώρα στους 

μικρούς μας φίλους και καραμέλες ζελεδάκια! 

  

 

  

 

 

 

 

Στη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί το διάλειμμα για το 

φαγητό.  Ένα πλούσιο μενού με ποικίλες λιχουδιές για όλα τα γούστα!   

Συνάδελφοι,  

Όπως γνωρίζετε, στην εκδήλωση συμμετέχουν παιδιά μέχρι 12 ετών  

(χρονολογία γέννησης 2008 έως και 2019). 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Συλλόγου 

μας. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15/12 & ΩΡΑ 10:45 ! 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

               

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        

      

   

                                     

            Ι. ΤΥΡΟΣ                                 Χ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 


