
ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 10Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 

 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ" 

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο & Εξεταστικό Κέντρο Ξένια Τσολάκη Μεταξά (XTMPI) ιδρύθηκε το 1989, 
από την Ξένια Τσολάκη Μεταξά μετά την επιστροφή της από τη Νέα Υόρκη, όπου και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της. Φέτος με ιδιαίτερη συγκίνηση γιορτάζουμε 30 χρόνια πρωτοποριακής εκπαίδευσης. Με 
την διαχρονική στήριξή σας το όραμα μας έγινε πραγματικότητα- η δημιουργία ενός σχολείου το 
οποίο κάνει πράξη τον ενθουσιασμό και την αγάπη μας για τα παιδιά, για την αγγλική γλώσσα και για 
την εκπαίδευση γενικότερα. 
 

Το XTMPI Skywalkers Club και η προσφορά του στην κοινότητα. 
 
Ένας από τους κύριους λόγους  δημιουργίας  του ομίλου Skywalkers Club είναι η προσφορά στην 
κοινωνία. Μέσω αυτού του ομίλου, στον οποίο ανήκετε εσείς και τα παιδιά σας μετά την εγγραφή 
σας στο φροντιστήριο μας, διοργανώνονται κάθε χρόνο φιλανθρωπικές εκδηλώσεις οι οποίες 
στοχεύουν στην βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας. 
 
Φέτος, έχουμε επιλέξει να γιορτάσουμε την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας μας στηρίζοντας 
οικονομικά 30χρονο ασθενή, του αιματολογικού θαλάμου Λεμεσού, πατέρα 2 ανηλίκων παιδιών, 
ο οποίος παλεύει με την λευχαιμία και επιβάλλεται η μετάβαση του στην Γερμανία για 
μεταμόσχευση. 
 
Μέσα από τις δράσεις και δραστηριότητες του φροντιστηρίου, τα παιδιά συνειδητοποιούν την 
δύναμη της ομαδικότητας και την προσφοράς  αγάπης προς τους συνανθρώπους μας. Η 
απόκτηση τέτοιων εμπειριών επιτρέπει στους Skywalkers να βιώσουν έμπρακτα ότι και αυτοί 
μπορούν να κάνουν διαφορά στην ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Τέτοιες εμπειρίες 
αναπτύσσουν,  την συναισθηματική και γνωστική νοημοσύνη των παιδιών σας και τους 
μετατρέπουν σε χρήσιμους πολίτες του κόσμου. 
 
Είναι σημαντικό για εμάς να τιμούμε εσάς και τα παιδιά σας. Σκοπός μας είναι να εξελίσσουμε 
τις γνώσεις και τον χαρακτήρα των παιδιών σας  τόσο  με τις γνώσεις που τους προσφέρουμε 
στην τάξη αλλά και με την συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις μας οι οποίες πάντοτε 
έχουν εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό στόχο. Η εκδήλωση του Παττιχείου Θεάτρου στις 10 
Απριλίου, εξυπηρετεί 3 στόχους- να διδάξει στα παιδιά ότι: 
 
Α. H δύναμη του λόγου μπορεί να τους αλλάξει την ζωή- μέσα από την δραματοποίηση 
αληθινών ιστοριών από τους μεγαλύτερους μαθητές τα παιδιά βάζουν ανώτερους 
ακαδημαϊκούς στόχους 
 
Β. H προσπάθεια που κατέβαλαν ολόκληρη την χρονιά τιμάται από εμάς με μία εορταστική 
απονομή βραβείων και διπλωμάτων που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της αυτοεικόνας τους, 
αφού καθηγητές από το εξωτερικό θα ταξιδεύσουν για να τους δώσουν τα βραβεία τους και τα 
διπλώματα τους. 
 
Γ. H δύναμη της ομαδικότητας και της φιλανθρωπίας μπορεί να σώσει ζωές. 
ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ. 



Η συμμετοχή στην τελετή του Παττιχείου 10 Απριλίου, προϋποθέτει την αγορά στολής Skywalkers 
για σκοπούς ομοιομορφίας. Το ΒΙΝΤΕΟ και τις ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ της τελετής θα τα προμηθευτείτε 
διαδικτυακά ΔΩΡΕΑΝ : 
 
Για κορίτσια μαζορέττες: φούστα, φανέλα SkyWalkers αμάνικη και Pom Poms. 15 Ευρώ 
Για όλους τους υπόλοιπους ανεξαρτήτως ηλικίας: μπλε τζιν απλό, φανέλα SkyWalkers και μπαλόνια 
η σημαίες. 10 Ευρώ 
 
(Σημειώστε πως η ίδια στολή θα φορεθεί και στην καρναβαλίστικη παρέλαση του 2020 όπου και θα 
δηλώσουμε συμμετοχή για όλους τους Skywalkers) 
 
Τα παιδιά θα συμμετέχουν στην εκδήλωση με τους πιο κάτω τρόπους 

1. Τραγούδια με διάφορες κινήσεις / χορός 
2. Παρέλαση για παραλαβή βραβείων 
3. Καλωσόρισμα καλεσμένων έξω από το θέατρο 
4. Φωτογραφίσεις και καλωσόρισμα  στην είσοδο του Παττιχείου Θεάτρου 

 
Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να λάβουν μέρος σε αυτή την εορταστική εκδήλωση με πολλαπλά 
μηνύματα ανθρωπιάς, αγάπης και προσφοράς. 
 
Παρόντες στην βραδιά θα είναι όλοι οι χορηγοί μας, Ραδιοφωνικό Live Link, Photo Booth και έκθεση 
εργασιών μαθητών πάνω στην εργασία μας ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟNH. 
 
Δηλώστε έγκαιρα (ΜΈΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΊΟΥ) συμμετοχή για να εξασφαλίσετε θέση για τα παιδιά σας. 
Οι γονείς και γενικά το κοινό θα μπορεί να αγοράσει εισιτήριο εισόδου, στην τιμή των 10 Eυρώ από 
το θέατρο ή διαδικτυακά από www.soldouttickets.com. Δυστυχώς οι θέσεις είναι περιορισμένες 
γι’αυτό σας συμβουλεύουμε να προκρατήσετε τις θέσεις σας . 
 
Σας ευχαριστούμε για την συνεχή σας στήριξη και εμπιστοσύνη και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε 
μαζί! 
 
Με εκτίμηση, 
Ξένια Τσολάκη Μεταξά 
 
Παρακαλούμε λοιπόν όπως υπογράψετε και επιστρέψετε την δήλωση συμμετοχής του παιδιού σας 
για την παράσταση / τελετή βραβείων στο Παττίχειο Θέατρο στις 10 Απριλίου το αργότερο μέχρι τις 
15 Μαρτίου. Δυστυχώς ΔΕΝ θα μπορέσουμε να δεχθούμε συμμετοχές μετά την πιο πάνω 
ημερομηνία. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το παιδί μου θα λάβει μέρος στην παράσταση. 
 
Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: ______________________________________ 
 
Τμήμα: ______________________ 
 
Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα: ___________________________ 
 
Επισυνάπτω το ποσό των ________ ευρώ για την αγορά των πιο κάτω: 
 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΑΖΟΡΕΤΤΕΣ: Φούστα Άσπρη - Φανέλα Αμάνικη SkyWalkers- pom-poms 15 Ευρώ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΌΛΟΙΠΟΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- Φανέλα κοντομάνικη SkyWalkers- σημαίες η 
μπαλόνια SkyWalkers 10 Ευρώ (Oσοι έχετε φανέλα SkyWalkers- 5 Ευρώ) 

http://www.soldouttickets.com/
http://www.soldouttickets.com/

