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Θεςςαλονίκη 3 Δεκεμβρίου 2015 

 

ΘΕΜΑ: «Χριςτουγεννιάτικη εορταγορά και οικονομική ενίςχυςη του ελληνικού ςχολείου ςτην 
Ίμβρο» 

 

Αγαπητοί γονείσ, 

ςασ ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 (17:00 – 21:00) το Αρςάκειο 
Γυμνάςιο–Λύκειο διοργανώνει χριςτουγεννιάτικη εορταγορά (Bazaar), με μαθητικέσ «Νότεσ 
Χριςτουγέννων» (κάλαντα και τραγούδια), θεατρικό δρώμενο και πολλέσ άλλεσ εκπλήξεισ. 
Παράλληλα θα λειτουργήςει, με πρωτοβουλία των μαθητικών ςυμβουλίων, κυλικείο με 
ςπιτικά εδέςματα –για την επιτυχία του οποίου, η ςυνειςφορά ςασ είναι πολύτιμη. Για αυτό, 
ςασ παρακαλούμε να ενιςχύςετε την προςπάθειά τουσ, ετοιμάζοντασ και φέρνοντασ ςτο χολείο 
την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου (17:00) τυροπιτάκια, πίτεσ, κέικ, μελομακάρονα ή οτιδήποτε άλλο 
καταναλώνεται εύκολα. Επίςησ, ςτηρίζουμε με είδη πρώτησ ανάγκησ το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Θεςςαλονίκησ, με ρούχα και παπούτςια τουσ πρόςφυγεσ τησ 
Ειδομένησ και ενιςχύουμε οικονομικά το ελληνικό χολείο τησ Ίμβρου. 

Ειδικά για το τελευταίο, ςασ ενημερώνουμε ότι ςύςςωμα τα Αρςάκεια–Σοςίτςεια χολεία τησ 
Φιλεκπαιδευτικήσ Εταιρείασ εγκαινιάζουμε ςυντονιςμένη και μακρόπνοη προςπάθεια ςτήριξησ, 
με κάθε πρόςφορο τρόπο, του ελληνικού Γυμναςίου–Λυκείου ςτην πολύπαθη Ίμβρο, το οποίο 
επαναλειτουργεί μετά από 51 χρόνια (βλ. ςυνημμένο). Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ςτα 180 
χρόνια ιςτορίασ τησ έχει ταυτιςτεί με την προςφορά ςτην παιδεία και την έμπρακτη υποςτήριξη 
ιδιαίτερα του χειμαζόμενου ελληνιςμού. Γι’ αυτό το λόγο ςασ καλούμε να ςυμβάλετε, ςε 
ςυνεννόηςη με τον ύλλογο Γονέων–Κηδεμόνων του χολείου μασ, ςτην προςπάθεια για την 
οικονομική ενίςχυςή του. Απώτεροσ ςτόχοσ είναι να ςυγκεντρωθεί ένα ποςό από όλα τα 
Αρςάκεια–Σοςίτςεια χολεία, ώςτε να καλυφθούν λειτουργικέσ ανάγκεσ του χολείου τησ 
Ίμβρου, όπωσ π.χ. η δημιουργία χώρου Βιβλιοθήκησ, η διαμόρφωςη προαύλιου χώρου και 
χώρου άθληςησ με εξωτερικά γήπεδα κ.ά. 

ασ ευχαριςτούμε πολύ. 

 

 

 

www.arsakeio.gr 

 https://arsakeiogt.wordpress.com 

https://twitter.com/arsgymth 

http://www.arsakeio.gr/
https://arsakeiogt.wordpress.com/
https://twitter.com/arsgymth

