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ΘΕΜΑ: “Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Ευχών (e-Christmas Wishing Tree) για τα παιδιά 
του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου”.

Σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του 

Δήμου Θεσσαλονίκης, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, 

θέλοντας να στείλουν μήνυμα αισιοδοξίας και ευαισθητοποίησης, δημιούργησαν το 
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Ευχών (e-Christmas Wishing Tree).

Με σύνθημα “ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΤΟ e-CHRISTMAS 
WISHING TREE”  καλούμε όλους τους μαθητές, γονείς-κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς των 

σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια - 

Ε.Π.Α.Λ.) να στείλουν τις ευχές τους στα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, 

ανεβάζοντας στο https://opengov.thessaloniki.gr/xmas/ κείμενα, ζωγραφιές, εικόνες και 

βίντεο. 

Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση και η επικοινωνία όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως των μαθητών της πόλης μας με τα παιδιά του 

Παιδικού Χωριού 

Ελάτε λοιπόν να προσφέρουμε αγάπη και χαρά και να γεμίσουμε με ευχές το "e-

Christmas Wishing Tree" ανάβοντας το αστέρι στην κορυφή του, γιατί κάθε ευχή που το 

στολίζει μετατρέπεται σε είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε τη δράση σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 

γονείς-κηδεμόνες και μαθητές. Η καταχώρηση των ευχών θα γίνεται εως την Ημέρα των 

Χριστουγέννων ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Μπαίνετε στη πλατφόρμα https://opengov.thessaloniki.gr/xmas/ ,

2. Πατάτε “Προσθήκη ευχής”,

3. Πληκτρολογείτε τον κωδικό xmas,

https://opengov.thessaloniki.gr/xmas/
https://opengov.thessaloniki.gr/xmas/


4. Επιλέγετε την εκπαιδευτική βαθμίδα του σχολείου σας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 

Γυμνάσιο, Λύκειο – Ε.Π.Α.Λ.),

5. Ανεβάζετε την ευχή σας σε μορφή  jpeg, text, video. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2313318663 και 

2313318661.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

       

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
Δήμου Θεσσαλονίκης

Ιωάννα Κοσμοπούλου
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