
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2019 

  
Σχολικά bazaars από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 

Αποκτήστε σχολικά είδη για μια χρονιά γεμάτη Χαμόγελα! 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί τους φίλους και υποστηρικτές του να επισκεφτούν τα 
σχολικά bazaars που διοργανώνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να υποδεχτούν την σχολική 
χρονιά με Χαμόγελο και να στηρίξουν τα παιδιά που μεγαλώνουν στα 14 Σπίτια του οργανισμού. 
  
Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το ευρύ φάσμα των δράσεων του 
Οργανισμού καθώς και να διαλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία σχολικών και άλλων ειδών, 
πάντα σε προσιτές τιμές. 
  
Στα bazaars μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, 
γόμες, στυλό, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, πλαστελίνες, παγουρίνο, φαγητοδοχεία 
καθώς και λογοτυπημένα είδη του Οργανισμού (μπουκάλια, ποτήρια, κούπες) κι άλλα πολλά! 
  
Αξίζει να σημειωθεί πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το α’ εξάμηνο του 2019 στήριξε 60.788 παιδιά 
και τις οικογένειές που βρίσκονται στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα ή 
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση παρά μόνο με την υποστήριξη 
του κόσμου. 
 
 
Κι αν δεν βρεθείτε σε κάποιο από τα σχολικά bazaars, μπορείτε να βρείτε τα είδη του Οργανισμού 
στο https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/scholika/ ή να επικοινωνήσετε στο 211-7709980 ή στο 
210-7647760. 
 
Σας περιμένουμε για να υποδεχτούμε τη νέα σχολική χρονιά με Χαμόγελο! 
 
Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθευτούν τα σχολικά είδη του οργανισμού από 
τα bazaars που θα πραγματοποιηθούν: 
 
Αθήνα 
● 9-14/9: Πλατεία Κοραή (πεζόδρομος), ώρες καταστημάτων 
  
Θεσσαλονίκη 
● 3-8/9: Εκδήλωση Βαλκανικής Πλατείας, Νεάπολη – περιοχή Στρεμπενιώτη, ώρες 19:00-23:00 
● 7-15/9: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης HELEXPO, ώρες λειτουργίας έκθεσης 
● 9-21/9: One Salonica Outlet Mall, Κώττα Ρούλια 10, ώρες λειτουργίας εμπορικού καταστήματος 
  
Καβάλα 
● 13-14/9: Δήμος Νέστου, Χρυσοχώρι, ώρες: 20:00-00:00 
  
Χαλκίδα 
● 9-12/9: Αβάντων (πίσω από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου), ώρες καταστημάτων 
● 13/9: Δημοτικό Ιατρείο Ανθηδόνας (πρώην Λουκίσια), ώρες: 18:00-21:00 
  
Άρτα 
● 11/9: 1ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας, ώρες: 08:00-11:00 
● 11/9: Νεοχώρι, ώρες 08:00-11:00 
  
Κέρκυρα 
● 25-29/9: Αρίλλας, ώρες: 18:00-01:00 
  

http://thesmileofthechild.msnd32.com/tracking/lc/c13d1ab5-3b2e-4965-9a12-a4bdb4d197a7/38b0327d-f213-4494-a0a7-3bc3b9395ae3/325b0b50-eca6-44e0-8f56-10fd84063aa5/


Ιωάννινα 
● 4/9: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώρες: 09:00-15:00 
● 5-6/9: Νοσοκομείο «Γ.Χατζηκώστα», ώρες: 09:00-15:00 
  
Πάτρα 
● 10-14/9: κατάστημα «Χαμόγελο», Ερμού 62Β, ώρες καταστημάτων 
● 11-12/9: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώρες: 10:00-15:00 
  
Σπάρτη 
● 17/9: Διοικητήριο Σπάρτης, ώρες: 10:00-15:00 
  
Αγρίνιο 
● 11-13/9: πεζόδρομος Χαριλάου Τρικούπη (είσοδος Δημαρχείου), ώρες: 10:00-20:00 
  
Βόλος 
● 4-6/9: μπροστά από την εκκλησία Αγίου Νικολάου, 4-5/9 ώρες: 10:00-14:00 & 18:00-21:00 και 
6/9 ώρες: 10:00-13:00 
  
Καρδίτσα 
● 10-13/9: Κεντρική πλατεία Καρδίτσας, ώρες: 10-12/9: 10:00-14:00 & 18:00-21:00 και 13/9 ώρες: 
10:00-13:00 
  
Ηράκλειο Κρήτης 
● 11-17/9: Πλατεία Ελευθερίας, 11&16/9 ώρες: 10:00-16:00, 12-15/9 & 17/9 ώρες: 10:00-21:00 
  
Χανιά 
● 9-13/9: Πλατεία 1866, ώρες καταστημάτων 
  
Καλαμάτα 
● 11-13/9: πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, ώρες: 10:00-14:00 & 17:00-21:00 
  
Ζάκυνθος 
● 6-8/9: Κεντρική πλατεία Αγίου Μάρκου, ώρες: 18:00-23:00 
  
Μεσσηνία 
● 4-5/9: κεντρική πλατεία Κορώνης, ώρες: 18:00-23:00 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Γραφείο Τύπου 
Τηλ. 210-3306140 
press@hamogelo.gr 
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