
Χριστουγεννιάτικα Φιλανθρωπικά Μπαζάρ 2010 

 Αγοράστε χριστουγεννιάτικα είδη κατασκευασμένα από εξυπηρετούμενους του  

Κέντρου Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» 

και ενισχύστε το έργο του! 

 

Η «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» σας προσκαλεί στα χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα συμμετάσχει: 

 Στο χριστουγεννιάτικο Fashion Under Construction Festival!  

  

Για δύο ημέρες η ΔΙΑΔΡΟΜΗ θα εκθέτει κοσμήματα, χειροποίητες κατασκευές και 
χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των εξυπηρετούμενών της, το Σάββατο 11 & την Κυριακή 12 
Δεκεμβρίου στον εκθεσιακό πολυχώρο «Στάβλο», Ηρακλειδών 10 στο Θησείο! 

  

Ένα bazaar μόδας με πρωτότυπα ρούχα, sic τσάντες, εκκεντρικά αξεσουάρ, βιολογικά καλλυντικά 
& διακοσμητικά αντικείμενα και αντικείμενα τέχνης. Οι 30 εγχώριοι πολλά υποσχόμενοι δημιουργοί 
του φεστιβάλ μέσα στο εορταστικό πνεύμα σχεδιάζουν μοναδικά χριστουγεννιάτικα στολίδια, τα 
έσοδα από την πώληση των οποίων θα διατεθούν στο Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης της 
ΕΔΡΑΣ! 

  

•         Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, 12.00-20.00 

•         Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 12.00-22.00 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.fashionunderconstruction.com  

   

Στην 1η Παιδική Χαρά (Π. Τσαλδάρη & Φλέμινγκ) που έχει μεταμορφωθεί από το Δήμο 
Περιστερίου σε «Παραμυθένια Πολιτεία»  

  

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ θα συμμετέχει στην «Παραμυθένια Πολιτεία», που θα λειτουργήσει από τις 17 
Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2011, κατά τις ώρες 11:00 - 21:00, όπου θα 
εκθέτει κοσμήματα, χειροποίητες κατασκευές και χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των 
εξυπηρετούμενών της. 

  

Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να διασκεδάσουν δωρεάν με το πολύχρωμο καρουσέλ, ενώ στον 
εξωτερικό χώρο της 1ης Παιδικής Χαράς θα έχει αφετηρία το εορταστικό τρενάκι, που θα μεταφέρει 
τα παιδιά και τους γονείς σε μια μαγική βόλτα στη στολισμένη πόλη. 



  

  

Περισσότερες πληροφορίες για τα Χριστουγεννιάτικα Μπαζάρ της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ στη διεύθυνση: 
http://www.edra-coop.gr/ViewShopArticle.aspx?ArticleId=5862.  

Βρείτε μας στο facebook στη διεύθυνση  

http://www.facebook.com/group.php?gid=27938412047&ref=ts 

  

Επικοινωνία: 

•         κα. Ασπασία Μανίκα, Υπεύθυνη "ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ", Τηλ./Fax 210 5020059, e-mail: 
diadromi.edra@gmail.com  

•         κα. Γκούτσιου Αριστέα, Υπεύθυνη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικού Μάρκετινγκ 
Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», τηλ/fax: 210-5913826, κιν.: 6936 784724, e-mail: mko.edra@gmail.com, 
Url: www.edra-coop.gr  

  

Η «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» αποτελεί μία δομή του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ και απευθύνεται προς την 
κοινότητα, σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και/ή βαριά νοητική υστέρηση. Αποσκοπεί μέσω των 
Παραγωγικών Εργαστηρίων στην προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των μελών 
της, καθώς και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την ψυχοκοινωνική αποκατάστασή τους στην 
κοινότητα.  

 


