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Κατερίνη, Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Κυρίες και κύριοι,
Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κόσμου βρίσκεται στην αυλή του Καπνικού Σταθμού στην οδό
Φλέμινγκ 8, στην Κατερίνη (δίπλα στο πάρκινγκ των δικαστηρίων) και θα λειτουργήσει από την 10η
έως και την 30η Δεκεμβρίου 2018.
Όλα τα υλικά κατασκευής και οι εργασίες είναι προσφορά 151 τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες
εμπιστεύονται το έργο της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας, ενώ 290 εθελόντριες και
εθελοντές συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Χωριού. Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα
το οποίο δίνει μια ξεχωριστή νότα αισιοδοξίας και περηφάνιας στον τόπο μας.
Φέτος, στην πρώτη πρωινή ζώνη λειτουργίας του Χωριού (10‐19 Δεκ.) θα φιλοξενηθούν 4.200
μαθήτριες και μαθητές 79 Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Ν. Πιερίας.
Η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού του Κόσμου βασίζεται στην αχρήματη συναλλαγή. Τα
παιδιά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο δεν θα μπορούν να αγοράσουν το
παραμικρό. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα χρειαστεί να έχουν χρήματα μαζί τους. Η είσοδος θα είναι
ελεύθερη για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στο παραδοσιακό χωριό με τα 12 σπιτάκια, τις
στολισμένες αποθήκες, το αράνι, τον ξυλοκόπο, τον Αη‐Βασίλη και το έλκηθρό του, το καφενείο, την
κουζίνα της γιαγιάς, το καλλιτεχνικό εργαστήρι, τους ανακαινισμένους φούρνους, την
ολοκαίνουργια βιβλιοθήκη, να παίξουν παραδοσιακά ατομικά και ομαδικά παιχνίδια, να

παρακολουθήσουν αφηγήσεις παραμυθιών, κουκλοθέατρο, κινηματογραφικές ταινίες σε
θερμαινόμενους χώρους και ποικίλα άλλα δρώμενα εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Καθημερινά θα ψήνεται φρέσκο ψωμί στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο και θα προσφέρεται με
ελαιόλαδο και ρίγανη ή πάστα ελιάς σε όλα τα παιδιά. Επίσης θα προσφέρονται
μπισκότα/γλυκίσματα, παπαδούλες/αλμυρό σνάκ και φρούτα. Στους εκπαιδευτικούς θα
προσφέρονται καφές, τσάι και ένα γλύκισμα. Όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, θα πετάξουμε από την
αυλή του Καπνικού Σταθμού το κλασσικό αερόστατο και θα στείλουμε τις επιθυμίες των παιδιών
στον Αη Βασίλη.
Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω θα διατίθενται δωρεάν. Στόχος μας είναι να απαλλάξουμε τους
γονείς από το βάρος της οικονομικής συμμετοχής σε μια τέτοια δραστηριότητα, αλλά και να
διδάξουμε στα παιδιά πως η διασκέδαση και το παιχνίδι δεν πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένα με
το χρήμα. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κόσμου, συνειδητά, δεν θα έχει φανταχτερά λαμπιόνια
και γυαλιστερά στολίδια. Η αυλή του θα είναι στρωμένη με άχυρα, θα φωτίζεται από τις 5 μεγάλες
φωτιές και όλα τα παιχνίδια θα είναι προσφορές των ίδιων των παιδιών με στόχο την ενίσχυση της
ιδέας της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Στο Χωριό του Κόσμου, στον Καπνικό Σταθμό
Κατερίνης, δεν χρησιμοποιούμε πλαστικό παρά μόνο γυάλινες ή χάρτινες συσκευασίες.
Επειδή σκοπός του χωριού είναι μεταξύ άλλων και η κάλυψη αναγκών του Κοινωνικού
Παντοπωλείου, επιθυμία των διοργανωτών είναι, αντί εισόδου, κάθε παιδί να φέρει ένα κουτί γάλα
διαρκείας με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μήνες μετά και ένα μεταχειρισμένο βιβλίο ή
παιχνίδι (π.χ. λούτρινα κουκλάκια) καθαρά και σε καλή κατάσταση.
Για λόγους ασφάλειας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο μέγιστος
αριθμός μικρών μαθητών που συνοδεύονται μόνο από τους δασκάλους τους, στον συγκεκριμένο
χώρο, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 550 παιδιά. Η πρωινή ζώνη λειτουργίας του χωριού παρουσιάζει
πληρότητα 100%. Για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις σχολικών
μονάδων.
Στην είσοδο, στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, θα παραδοθούν κάρτες εισόδου με τις
οποίες κάθε παιδί θα μπορεί να παραλάβει το ανώτερο τρία διαφορετικά κεράσματα. Σε κάθε
σπιτάκι οι εθελοντές θα διαγράφουν το αντίστοιχο τετράγωνο:

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να σας υποδεχτούμε στο Χωριό μας.
Φιλικά
Για την συντονιστική επιτροπή του
«Χριστουγεννιάτικου Χωριού του Κόσμου»

Ηλίας Τσολακίδης

Πληροφορίες: Ιωάννα Πατέρα τηλ. 697 32 37 626 (cosmote) καθημερινά, 09:00 έως 12:00.

Δείγμα κάρτας εισόδου μαθητών 2018


Σε κάθε μαθήτρια/μαθητή θα παραδοθεί μια κάρτα εισόδου, με την οποία τα παιδιά θα
μποροούν να παραλάβουν μέχρι 3 κεράσματα από τα περίπτερα του χωριού. Οι κάρτες θα
είναι έτοιμες για κάθε σχολείο και θα παραλαμβάνονται σε φάκελο από τον/την υπεύθυνο
της σχολικής μονάδας.



Μια ομάδα 8 εθελοντών θα σας περιμένει στην είσοδο για να αναλάβει την ξενάγησή σας
στον χώρο του Καπνικού Σταθμού.



Στο τέλος της επίσκεψης, όλοι μαζί θα πετάξουμε το αερόστατο, ενώ τα παιδιά, πέρα από
την ξενάγηση, θα έχουν την δυνατότητα να παίξουν ελεύθερα συμμετέχοντας σε ομαδικά
παιχνίδια.



Φέτος η αυλή του χωριού μας θα είναι διπλάσια από την περσινή. Σύμφωνα με την άδεια
λειτουργίας του χωριού και τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο μέγιστος
πληθυσμός που μπορεί να φιλοξενηθεί με ασφάλεια στην αυλή του Καπνικού Σταθμού
ανέρχεται στα 1.400 άτομα. Με απόφαση της ομάδας ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 60%,
έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίξουν με άνεση και να ευχαριστηθούν την παραμονή
τους στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κόσμου.

