Με σύνθημα «Help Us Give»,
η προσπάθειά μας επικεντρώνεται
στη στήριξη:

1. της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»,
μιας ένωσης δέκα κοινωφελών
σωματείων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά
με ειδικές ανάγκες, παιδιά με
σοβαρές ασθένειες και σε άπορα
παιδιά και οικογένειες που
χρειάζονται ψυχολογική, οικονομική
και ηθική υποστήριξη.
2. του Τάγματος των Αδελφών της
Μητέρας Τερέζας της Καλκούτα, με
την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού,
ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή
διανομή συσσιτίου σε άπορους
συνανθρώπους μας.
Αντιλαμβανόμενοι τις μεγάλες
ανάγκες που υπάρχουν παντού
στις μέρες μας, δεν εφησυχάζουμε
και ελπίζουμε να μας δοθεί
η δυνατότητα να αυξήσουμε
τους αποδέκτες των καρπών
της προσπάθειας αυτής.

Το φιλανθρωπικό Bazaar
της Σχολής μας
στο πνεύμα του έργου
των Αδελφών,
με σημείο αφετηρίας το 2002,
πραγματοποιείται και φέτος,
πιο επίκαιρο από ποτέ.
Κύριος σκοπός του είναι
η συμπαράσταση και αρωγή φορέων
και συνανθρώπων μας που
βρίσκονται σε ανάγκη.
Όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε όλοι
μαζί να στηρίξουμε
φορείς και οργανώσεις,
όπως την «Αργώ»,
την «Κλίμακα»,
τους «Γιατρούς του Κόσμου»,
το «Τζάνειο» Νοσοκομείο, κ.ά.
Η επιτυχία του Bazaar βασίζεται
στην εθελοντική συμμετοχή
μαθητών, γονέων, εργαζομένων,
αποφοίτων της Σχολής μας, καθώς
και στην ευγενική χορηγία
ευαισθητοποιημένων επιχειρηματιών
της πόλης μας, και όχι μόνο.

Ελ. Βενιζέλου 12Α, τηλ.: 210 4179161
Αδελφές της Μητέρας
Τερέζας της Καλκούτα

είσοδος από πεζόδρομο Καθολικής εκκλησίας
facebook.com/Ellinogalliki

twitter.com/ellinogalliki

ΑΥΛΗ
Αγώνας μπάσκετ
3x3
Air HokeyΠοδοσφαιράκι
Photobooth

09.00-11.00

Ψάρεμα, Balance,
Τσουβαλοδρομίες,
Gladiator, mini
bowling
Αγώνας μπάσκετ
δημοτικού
Αγώνας
ποδοσφαίρου
Κλήρωση
λαχειοφόρου
Κυνήγι θησαυρού

11.00-13.00

Παραδοσιακοί
χοροί
Γωνιά της Γεύσης
Εστιατόριο,
καφετέρια, κρέπες,
ποπ-κορν

ΘΕΑΤΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Διαγωνισμός Χορού

09.00-10.30

Διαγωνισμός Καραόκε

10.40-12.00
12.00-12.30

13.00-13.30

Θεατρική παράσταση
ομίλου κινεζικής
γλώσσας
Θεατρική παράσταση:
«Οδύσσεια»

13.45-15.00

Διαγωνισμός γαλλικού
τραγουδιού

13.40-15.00

Θεατρικές
παραστάσεις:
«Ο κόσμος μας, το
δάσος»-γ’ δημοτικού
«Η Μεσόγειος είμαι
εγώ και δεν είμαι πια
εδώ»-δ’ δημοτικού

15.10-15.30

09.00-13.00
10.00-13.00

14.30
από τις 15.30
15.30-16.00
10.00-16.00

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιμοδοσία

09.30-13.30

α’ όροφος

Εργαστήρι
Patchwork
Όμιλος
επιχειρηματολογίας

09.30-11.30

Αίθουσα
104
Αίθουσα
Πληρ.
Δημοτικού

Pro Evolution

10.00-14.00

Αίθουσα
Πληρ.
Λυκείου

Πρωτάθλημα
Tichu
Διαγωνισμός
Γλυκών
Εδεσμάτων

10.00-14.00

Γραφείο
Καθηγητών
Αίθουσα
102

Στόλισμα
σοκολατένιων
αυγών

12.00-14.00

Αίθουσα
102

Δράσεις
αγγλικού
τμήματος

13.00-15.00

Αίθουσα
Πληρ.
Δημοτικού

09.30-10.30

12.45-13.30

10.30-11.30

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ελληνικό-ΓαλλικόΑγγλικό
Βιβλιοπωλείο
3D απεικόνιση

10.00-16.00

10.00-11.00

Το μεγάλο
μας παζάρι

10.00-16.00

Συναυλία
λήξης

από τις 17.00

Escape room

10.00-15.00

Παράσταση
Καραγκιόζη

10.30-11.15

Ρομποτική

11.00-12.00

Πρωτάθλημα
Ping-pong

από τις 11.30

Ελληνική Ομάδα
Διάσωσης
Παιδότοπος
(β’ γυμναστήριο)

από τις 12.00
10.00-14.00

