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Πρόγραμμα
 

Γενικό Νοσοκομείο 
Παπαγεωργίου

ενημέρωσης και πρόληψης 
για τον σακχαρώδη διαβήτη

Χριστουγεννιάτικης 
Εκδήλωσης



ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο Ξωτικοχωριό, δύο ξωτικά, ο Φρονιμοφλίξ και ο Καταστροφλίξ, μας υποδέχονται 
και μας ξεναγούν στο υπέροχο χωριό τους με πολλά δώρα, εκπλήξεις και δύο 
διαδραστικούς πίνακες για παιχνίδια με τη Μελένια!

Υποδοχή – κάρτα ευχών!
Τα παιδιά γράφουν τις κάρτες τους για το Δέντρο των Ευχών.

 

Τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θα χαιρετίσουν:

Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης *

Παππάς Βασίλειος, πρόεδρος του Γ. Ν. Παπαγεωργίου 

Μανές Χρήστος,  Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου 
του Γ.Π.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης του Διαβητικού Ποδιού 
Ελλάδος  
Μαρία Εμποριάδου – Πετικοπούλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Παιδιατρικής 
Πνευμονολογίας Διευθύντρια Δ΄Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου,

Αριστείδης Ράπτης, Πρόεδρος ΕΛΟΔΙ

Στα πλαίσια της εκδήλωσης οι:

Καζάκος Κυριάκος, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επικ. Καθηγητής Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου 
Ελλάδος

Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής 
Ενδοκρινολογίας, Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Ευστρατίου Έφη, Διαιτολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Γκλάβας Δημήτριος, Ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄Ψυχιατρικής Κλινικής 
Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου                                                           

Κωνσταντινίδου Όλγα, Ψυχολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα της Α΄ Ψυχιατρικής 
Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.                                                                       
Θα παρουσιάσουν σημαντικές πληροφορίες για τη νόσο, τα συμπτώματά της, αλλά και 
τις τελευταίες εξελίξεις για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής της.

Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει η κυρία Εύα Ντελιδάκη δημοσιογράφος υγείας, ενώ 
η κυρία Κάρμεν Ρουγγέρη θα δώσει το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η μαγική σφαίρα μέτρησης των δώρων του Αγ. Βασίλη!
Τα παιδιά πετούν την ειδική μπάλα το ένα στο άλλο στο ρυθμό που τους δίνουν 
τα ξωτικά.

«Βρες το Γκρινιάρικο Ξωτικό!»
Τα παιδιά κάνουν γκριμάτσες, ήχους ή κινήσεις, προσπαθώντας να κάνουν τους 
άλλους να γελάσουν και να βρουν το γκρινιάρικο ξωτικό!

«Το στοιχειωμένο Ξωτικοδάσος!»
Κάποια από τα παιδιά κάνουν τα δέντρα, δημιουργώντας εμπόδια με τα σώματά τους, 
ενώ κάποια άλλα προσπαθούν να τα προσπεράσουν. 

«Μίλα στον Αγ.Βασίλη!»
Ο Αγ.Βασίλης μιλάει 7.777.777 γλώσσες. Διαλέγει μία διαφορετική για κάθε παιδί και 
τα παιδιά μιλούν σε άπταιστα αλαμπουρνέζικα!

«Σώστε τα δώρα από τον Καταστροφλίξ!»
Τα παιδιά «κάνουν» τα δώρα και προσπαθούν να αποφύγουν τον Καταστροφλίξ!  
 «Σχολείο ταράνδων!»
Τα παιδιά μαθαίνουν να οδηγούν τόσο καλά όσο και οι τάρανδοι με διάφορα παιχνίδια  

   
«Βρες τα γυαλιά του Αγ.Βασίλη!»
Τα παιδιά ψάχνουν τα γυαλιά του Αγ. Βασίλη που πήρε ο Καταστροφλίξ. 
Για να τα βρουν πρέπει να  ακολουθήσουν τις προσταγές του. 

   

«Γίνε το Δέντρο των Ευχών!»
Τα ξωτικά βάζουν τις κάρτες των παιδιών στο πάτωμα σε σχήμα δέντρου. Τα παιδιά 
βρίσκουν τις κάρτες τους, διαβάζουν τις ευχές τους και βγαίνουν αναμνηστική 
φωτογραφία.

«Βρες το κρυμμένο παιχνίδι»
Ένα μουσικοχορευτικό happening για μεγαλύτερα παιδιά που χορεύοντας προσπαθούν 
να βρουν το κρυμμένο παιχνίδι* Περιμένουμε επιβεβαίωση

ΧΟΡΗΓΟΙΧΟΡΗΓΟΙ


