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Ένα παραμυθένιο Πάρκο, φτιαγμένο ολόκληρο από χέρια 

ανθρώπων με πολύ αγάπη και μεράκι, είναι φέτος το 

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο με τα Παραμύθια. Η Αιγιάλεια με ένα 

δικό της παραμύθι, παρουσιάζει σε όλη την Ελλάδα το πρώτο 

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο, που τα παιδιά πρωταγωνιστούν και 

συμμετέχουν καθημερινά με πολλά διαδραστικά παιχνίδια, 

θέατρο, ζωγραφική, μουσική, εργαστήρια κατασκευών, 

εκθέσεις κ.α.  Ελάτε να ζήσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στη 

χαρά ,τη φαντασία, το όνειρο και τη μαγεία των εορτών. 

Και ποιος ξέρει… ίσως του χρόνου κάποιος από σας 

μπορεί να είναι ο δημιουργός του Χριστουγεννιάτικου 

Παραμυθιού. Γιατί αυτές τις γεμάτες θαύματα νύχτες…. όλα 

μπορούν να συμβούν!!!

Χρόνια Πολλά και Χαρούμενες Γιορτές

Το ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑ

Ευχές ∆Σ Ευχές ∆Σ 
της ∆ΗΚΕΠΑτης ∆ΗΚΕΠΑ

Φίλες και φίλοι,

 «Το θαυμαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη», 

είναι ο τίτλος του παραμυθιού που έγραψε 

η συγγραφέας Κατερίνα Μουρίκη, για 

το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο μας. Ένας 

γενναίος χιονάνθρωπος, ο Χιόνης και ένα 

κορίτσι, η Ελπίδα, αναλαμβάνουν να 

σώσουν το «Μεγάλο Ρυθμιστή του 

Κλίματος» και παρά τις δυσκολίες, 

ολοκληρώνουν την αποστολή 

τους με επιτυχία. Και αφού αυτοί 

μπόρεσαν, πρέπει και εμείς με τη 

σειρά μας, να αντιμετωπίσουμε 

ψύχραιμα τις δυσκολίες μας και ο καθένας μας να βρει τη δύναμη 

που κρύβει μέσα του. Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε μπροστά και 

θα δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο μας. Αυτές τις 

γιορτές, παίρνουμε δύναμη από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, χαμογελάμε 

και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους μας χρειάζονται. Εύχομαι το αστέρι 

των Χριστουγέννων να γεμίσει με αγάπη και χαρά τις καρδιές όλων μας. 

Χαρούμενες γιορτές, με υγεία και ευτυχία για όλους.

Θανάσης Παναγόπουλος

 Δήμαρχος Αιγιαλείας



Το θαυμαστό ταξίδι 
του γενναίου Χιόνη

της Κατερίνας Μουρίκητης Κατερίνας Μουρίκη

«Το θαυμαστό ταξίδι του 
γενναίου Χιόνη», γεννήθηκε 
το καλοκαίρι στα πλαίσια των 
συναντήσεων του καλοκαιρινού 
εργαστηρίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
Ένας Χιονάνθρωπος με όπλο την 
ευψυχία του και μια ολοζώντανη 
Ελπίδα, κατόρθωσαν το ακατόρ-
θωτο. Μέσα από το γεμάτο ανα-
τροπές και εμπόδια ταξίδι τους, 

φτάνουν στον τελικό προορισμό. 
Ένα παραμύθι που με μια διαφο-
ρετική ανάγνωση, αποδεικνύεται 
εύγλωττη αλληγορία για κάθε 
δύσκολο ταξίδι μας. 
Ο Χιόνης είναι καθένας από εμάς 
που συνειδητά ή ασυνείδητα, κα-
λείται να ελευθερώσει το Μεγάλο 
Ρυθμιστή της ισορροπίας της 
ψυχής μας.

Παραμονές Χριστουγέννων και η Ελπίδα με την 
παρέμβαση του Ήλιου, συναντιέται με έναν εντε-
λώς διαφορετικό Χιονάνθρωπο. Ζωντανεμένος 
από την καλή νεράιδα του Νότου 
Αουρόρα Αουστράλις (Νότιο Σέ-
λας), αναλαμβάνει την αποστολή 
να σώσει τον Μεγάλο Ρυθμιστή 
του Κλίματος, από τους Πολουσι-
όνιους  που τον έχουν κλείσει σε 
ένα κάστρο στο Βόρειο Πόλο. 
Η μικρή Ελπίδα προσφέρεται να 
τον βοηθήσει στο μακρινό και 
γεμάτο περιπέτειες ταξίδι του. Το 
ταξίδι σημαδεύεται από απρό-
οπτα γεγονότα και ανατροπές 
τις οποίες ξεπερνούν χάρη στη 
συμπαράσταση ζώων, αλλά και 
ηρώων από τα παραμύθια. Ο Ήλιος τους ακολου-
θεί αθέατος - αλλά στις δύσκολες στιγμές παρεμ-
βαίνει – σαν καλό κ’ αγαθό πνεύμα.
Ο Χιόνης με τους φίλους του, φτάνουν στη Γροι-

λανδία και – ξεπερνώντας τα τελευταία εμπόδια 
– ελευθερώνουν τον Μεγάλο Ρυθμιστή του Κλί-
ματος και ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο Νότιο 

Πόλο.  Στην επιστροφή βλέπουν 
να υψώνεται στον ουρανό ένα 
μεγάλο φωτεινό αστέρι. Είναι το 
αστέρι της αγάπης που λάμπει 
κάθε χρόνο και γεμίζει τις καρδι-
ές των ανθρώπων με αγάπη.
Ακούγονται κάλαντα Χριστου-
γέννων…
Η Ελπίδα ξυπνάει στο κρεβάτι 
της και συνειδητοποιεί ότι είχε 
δει ένα όμορφο όνειρο…
Με κεντρικό μήνυμα το περιβάλ-
λον και την κλιματική αλλαγή, 
μέσα από την ιστορία προβάλ-

λονται και αναδεικνύονται: η αξία της φιλίας και 
της συνεργασίας, η συνέπεια στους στόχους που 
έχουμε θέσει, η γενναιότητα και ο αλτρουισμός.   

Λίγα λόγια από τη συγγραφέα Κατερίνα Μουρίκη…. 

Το παραμύθιΤο παραμύθι
τωντων

ΧριστουγέννωνΧριστουγέννων



Χριστουγεννιάτικα  δέντρα  και  γιορτές  
στις  Δημοτικές  Ενότητες

 Το Αίγιο φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του στην Πλατεία Αγ. 
Λαύρας, κάνοντας  έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου 
Αιγιαλείας. Μαζί με το δέντρο φωτίζεται και η πανέμορφη  φάτνη της 
Πλατείας, ενώ από νωρίς το απόγευμα, η εικαστικός Μαργαρίτα Γούτου 
μαζί με τα παιδιά από τα σχολεία μας, φτιάχνουν στολίδια και τα κρε-
μούν στο δέντρο με τη βοήθεια του Ξυλοπόδαρου. Την εκδήλωση ντύ-
νει μουσικά η Φιλαρμονική Αιγίου, με κάλαντα και γνωστές μελωδίες.

Η Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων, φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο της, στην πλατεία «Χρήστος Αρφάνης». 

Η Φιλαρμονική Ακράτας και η Παιδική Χορωδία του Συλλόγου Φιλαρ-
μονική Ακράτας, συμμετέχουν στη χαρούμενη γιορτή!! 

ώρα 18:00 ώρα 18:00 Η Τοπική Κοινότητα Αιγείρας, φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο της, σε μια όμορφη γιορτή, με πολλά γλυκά, ευχές και πολλές 
εκπλήξεις!!

ώρα 19:00 ώρα 19:00 Στην Πλατεία Άνω Καμαρών, φωτίζεται το Χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο, με χορούς, τραγούδια, κάλαντα, ζεστή φασολάδα και πολλά 
γλυκά!!

Η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού, φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο της στην αγορά του Διακοπτού, με συμμετοχή των σχολείων, της 
Δημοτικής Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας  Αιγιαλείας, άφθονα γλυκά από 
τους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία του Διακοπτού  και άλλες εκπλή-
ξεις!!

Προπαραμονή Πρωτοχρονιάς και στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας  

Ακράτας , στήνεται μια χαρούμενη γιορτή για μικρούς και μεγάλους!!

ώρα 20:00ώρα 20:00

Παρασκευή Παρασκευή 
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ώρα 19:30ώρα 19:30

ΣάββατοΣάββατο
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠαρασκευήΠαρασκευή
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ώρα 18:30ώρα 18:30

ΣάββατοΣάββατο
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ώρα 11:00ώρα 11:00

ΣάββατοΣάββατο
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Δράσεις 
αλληλεγγύης 

στο Πάρκο

-2ο Λύκειο Αιγίου

Bazaar από τους μαθη-
τές του σχολείου, από 
23 – 31 Δεκεμβρίου 

(απόγευμα).
- Το Χαμόγελο του 

Παιδιού

Bazaar εορταστικών 
ειδών, από 20 – 23 

Δεκεμβρίου. 

- 1ο Λύκειο Αιγίου

Bazaar από τους μαθη-
τές του σχολείου, από 
22 – 26 Δεκεμβρίου 

(10:00 έως 22:00) 
και 27,29,30 

Δεκεμβρίου (απόγευ-
μα) και 31 Δεκεμβρίου 

(πρωί).
-Γενικό Λύκειο 

Διακοπτού

Bazaar από τους 
μαθητές του σχολείου, 
από  16,17,28 Δεκεμ-

βρίου (απόγευμα) και 
26,27,29,30,31 (πρωί).

Στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο 
με τα «Παραμύθια»
μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις...

Στον πανέμορφο κήπο των Υψηλών Αλωνίων, στην καρδιά 

της πόλης του Αιγίου, που φέτος μετατρέπεται σε ένα ονειρι-
κό Χριστουγεννιάτικο Πάρκο με παραμύθια, καθημερινά 

θα μας περιμένουν στιγμές χαράς και διασκέδασης μαζί 

με το γενναίο Χιόνη και την Ελπίδα.

Στην παρέα μας και η καλή Νεράιδα του Νότου Αουρόρα  

Αουστράλις, που με το μαγικό κρυόλιθο ζωντάνεψε το γεν-
ναίο Χιόνη, αλλά  και η Νεράιδα του Βόρειου Πόλου Αου-

ρόρα Μπορεάλις, που έδειξε στο Χιόνη και την παρέα του το 
Αόρατο Κάστρο που ήταν φυλακισμένος ο Μεγάλος Ρυθμι-
στής του Κλίματος.

Και όσο το παραμύθι θα ξετυλίγεται,  ο Αϊ Βασίλης θα μας 
υποδέχεται καθημερινά για να ακούσει τις επιθυμίες μας, στο 
Εργαστήρι των Χριστουγέννων, η Μαργαρίτα και η Ελευ-

θερία θα φτιάχνουν μαζί με τα παιδιά  πανέμορφα στολίδια, 
ζωγράφοι, παραμυθούδες και θεατρικές παραστάσεις θα 
μαγεύουν καθημερινά, μικρούς και μεγάλους και το Λιχουδό-

σπιτο θα προσφέρει υπέροχα λαχταριστά γλυκίσματα, ενώ η 

Μαύρη Πριγκίπισσα Σταφίδα, ΠΟΠ Βοστίτσα, σε εορταστι-
κή συσκευασία θα δίνει ενέργεια και δύναμη για ατέλειωτο 
παιχνίδι.

Χορωδίες, ακορντεόν, μουσικές και χορευτικές παραστά-

σεις, αλλά και συναυλίες, θα μας διασκεδάζουν στο φαντα-
στικό Πάρκο.

Και η έκπληξη που δεν πρέπει να χάσει κανείς!!! 

«Ένα υπέροχο ταξίδι στη γνώση από το Φορητό Ψηφιακό 

Πλανητάριο», όπου καθημερινά από 26/12/17 έως 1/1/18, 
με ελεύθερη είσοδο θα ταξιδεύει τα παιδιά στα μυστικά του 
ουρανού.

Και όταν ο Άγιος Βασίλης παραμονές Χριστουγέννων τρα-

βήξει τα γκέμια των ταράνδων πάνω από τα Ψηλά Αλώ-

νια, για να κατεβάσει τη μικρή Ελπίδα, θα έχουμε όλοι 

κερδίσει, γιατί πιστέψαμε στο θαύμα των Χριστουγέννων 

και δεν αφήσαμε την ΕΛΠΙΔΑ να σβήσει….



ώρα 17:00ώρα 17:00

ΣάββατοΣάββατο
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης»
Η ομάδα παιδιών  «παιχνιδοκαμώματα» των εργαστηρίων της 
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, με τη συνεργασία της Κατερίνας Μουρίκη, παρουσιάζουν 
το παραμύθι του Πάρκου «Το θαυμαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη», σε 
μια χαρούμενη μουσικοθεατρική διασκευή. 

ώρα 11:00ώρα 11:00

ΚυριακήΚυριακή
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Κινηματογράφος «Απόλλων» 
Η συγγραφέας του παραμυθιού Κατερίνα Μουρίκη, προλογίζει την εκ-
δήλωση και εξηγεί τα μηνύματα από «Το θαυμαστό ταξίδι του γενναίου 
Χιόνη». 
Η Θεατρική Έκφραση Αιγίου (ΘΕΑ),  παρουσιάζει σε θεατρική δια-
σκευή «το Θαυμαστό Ταξίδι του γενναίου Χιόνη» 

απόαπό ∆ευτέρα ∆ευτέρα

1111

ώρα 17:00 - 20:00 ώρα 17:00 - 20:00 

έωςέως Κυριακή Κυριακή

1717
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Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου
«Ο Χιόνης… μέσα από τη φαντασία των παιδιών»  

 Το όμορφο Αρχοντικό ανοίγει τις πύλες του και υπο-
δέχεται την έκθεση με χιονάνθρωπους, βγαλμένους 
μέσα από τη φαντασία των παιδιών των σχολείων της 
Αιγιάλειας. Συνδιοργάνωση : Ένωση Συλλόγων Γονέ-

ων και Κηδεμόνων δήμου Αιγιαλείας – ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α



ώρα 19:30ώρα 19:30

ΤρίτηΤρίτη
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΚΟΥ
Οι φιλαρμονικές Αιγίου, Ακράτας, Αιγείρας και οι “Cheerleaders 

Estrellas”, μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα των γιορτών στην πόλη 
και συναντιούνται στην είσοδο του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου των 
παραμυθιών. Το Πάρκο ανοίγει τις πύλες του στο κοινό, όπου ακολου-
θούν χαιρετισμοί και ευχές. Κάλαντα και τραγούδια από τις χορωδίες: 
Δημοτική Παιδική-Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας, υπό τη διεύθυνση 
της Βασιλικής Νάσση και  Παιδική Χορωδία του Συλλόγου Φιλαρ-

μονική Ακράτας, υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Γερολύμου. 

Θεατρική παράσταση από τη Θεατρική Έκφραση Αιγίου «Θ.Ε.Α»

Το θαυμαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη

“ Ένας παγωμένος ήρωας με ζεστή καρδιά μοιράζει 

ΕΛΠΙΔΑ σε όλο τον κόσμο για μια πιο φωτεινή μέρα.” 

Το παραμύθι της Κατερίνας Μουρίκη διασκευάζει και 
ζωντανεύει στο Πάρκο, η Θεατρική Έκφραση Αιγίου 

«Θ.Ε.Α» σε σκηνοθεσία Βαρβάρας Σεφέρη και επιμέλεια 
κίνησης και χορογραφίες της Εύας Παπαγιαννακοπού-

λου (Σχολή χορού Bella’s). Παίζουν: H Oμάδα υποστή-

ριξης «Θ.Ε.Α.», Σκηνικά αντικείμενα: Σεφέρης Γιώργος, 

Κουστούμια: Βεστιάριο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» .

Dancing Club , 

“Ο παραμυθένιος… χορός”
H Λέσχη χο-
ρού Dancing 

Club θα μετα-
τρέψει μαγικά 
τις παραμυθέ-
νιες εικόνες σε 
εμπνευσμένες 
χορογραφίες, σε μία παράσταση 
που θα μας παρασύρει στο όνει-
ρο. 

Το Λιχουδόσπι-

το υποδέχεται μι-
κρούς και μεγά-
λους με γεύσεις 
μοναδικές, από  
τα καταπληκτικά 
εδέσματα του αρτο-
ποιείου «ΜΠΟΜΠΟΤΣIΑΡΗΣ».

Γλυκιά δροσιά 

μέσα στο χειμώνα!!!
Το Ζαχαροπλαστείο «ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΥ» προσφέρει σε όλους, λαχτα-
ριστές μπάλες από τα υπέροχα  
παγωτά του.



ώρα 12:00ώρα 12:00

Τετάρτη Τετάρτη 
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Έκανε να κρυφτεί, μα η κουκουβάγια του έδωσε θάρρος…
Μικρέ Φαντού μην ξεχνάς πως τίποτα δεν είναι πιο δυνατό απo 
σένα!!! Η Άννα Δενδρινού, μας χαρίζει ένα κλιμακωτό Χριστουγεν-
νιάτικο παραμύθι, που μας γεμίζει γαλήνη και αισιοδοξία. Κάθε πλά-
σμα έχει τη δική του κρυμμένη δύναμη, που την αποκαλύπτει όταν 
κινδυνεύουν αυτοί που αγαπά. Και οι ευχές τη μαγική Νύχτα των 
Ευχών, είναι απλά το πρόσχημα για να φανερωθούν όλα!!!

«Η Νύχτα του Φαντού», της Άννας Δενδρινού 

Στο Λιχουδόσπιτο 
το ζαχαροπλαστείο 
«Πραλίνα» και τα 

μέλη του 2ου Συστή-

ματος Προσκόπων 

Αιγίου, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και 

προσφέρουν νόστι-
μους λουκουμάδες 
σε όσους βρεθούν 

στο Πάρκο. 
Χαμογελαστά παιδι-
κά προσωπάκια από 

τις γλυκές γεύσεις 
έμπειρων ζαχαρο-

πλαστών. 

ώρα 17:00  «Κόκκινη κλωστή δεμένη…..» 
Η παραμυθού του Πάρκου Αθηνά Σκανδάμη μαγεύει με το παρα-
μύθι της τους μικρούς μας φίλους.

ώρα 18:00

Στο πάρκο των Χριστουγέννων μας περιμένουν «Νεράιδες και Ξω-

τικά» σε ένα τρελό θεατρικό παιχνίδι μαζί με την εμψυχώτρια θεα-
τρικού  παιχνιδιού Αναστασία Πετρίδη.



Πέμπτη Πέμπτη 
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ώρα 12:00

Τα μέλη των τμημάτων χειροτεχνίας των εργαστηρίων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α,  

σας περιμένουν να δημιουργήσετε μαζί, μοναδικά έργα τέχνης. Οι δη-
μιουργίες θα διατεθούν  για φιλανθρωπικό σκοπό.

ώρα 17:00

Η ομάδα «παιχνιδοκαμώματα» των εργαστηρίων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, πα-
ρουσιάζει «Το θαυμαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη», σε μουσικοθεα-
τρική διασκευή και σκηνοθεσία της Ελευθερίας Δανάης Σταματοπού-

λου και σε κίνηση της Μαργιάννας Καρασαββίδου. 

ώρα 18:00, κινηματοθέατρο «Απόλλων»

«Το Όνειρο και το Θαύμα», της Κάκιας Ιγερινού 

Μέσα από την ποίηση, τον λυρισμό και το κωμι-
κό στοιχείο, η παράσταση αυτή θίγει τη διαχρονι-
κή περιπέτεια και τις δοκιμασίες της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Η πένα της Κάκιας Ιγερινού, η μουσική 
του Μίκη Θεοδωράκη και η σκηνοθεσία της Αν-

δρομάχης Μοντζολή, πλάθουν ένα ονειρικό κό-
σμο, γεμάτο από τις μαγικές εικόνες και τις τρυφε-
ρές μνήμες των παιδικών μας χρόνων. Ερμηνεύουν 
οι ηθοποιοί: Κατερίνα Βασιλείου, Δημήτρης Γρη-

γοριάδης, Δημήτρης Πάσιος, Ναταλία Τσάλη, 

Πέτρος Τσαπαλιάρης, Νεφέλη Τσιπουρίδη, Σωτήρης Χατζηνικολά-

ου, Μαριλένα Χρυσοχοϊδη.          Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ 

Στο Λιχουδόσπι-

το, οι ευωδια-
στές λιχουδιές 

του αρτοποιείου 
«Τηλιγάδης», 

θα ξετρελαίνουν 
μικρούς και 
μεγάλους.

«Μεθυστικά κεράσματα με 

έμπνευση και φαντασία» 

σήμερα στο Λιχουδόσπιτο, 
που φιλοξενεί  τους σπουδα-
στές του τμήματος: Τεχνικός 

Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμά-

γειρας Chef, του ΔΙΕΚ Αιγίου. 
Ομάδα «Παλιά Αγορά».

Αφήστε την φαντασία 
σας να ταξιδέψει σήμε-
ρα με την αφήγηση ενός 
παραμυθιού από την 
Αναστασία Πετρίδη.

«Aegean College» και «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ»

Το Aegean College και το Ι.Ι.Ε.Κ.  ΟΜΗΡΟΣ, συμμετέχουν 
στις εορταστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του δήμου 
Αιγιαλείας, στο Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στο κέ-
ντρο του Αιγίου. Οι μάγειρες, οι αισθητικοί και οι παιδα-

γωγοί του ομίλου, θα βρεθούν εκεί για να απασχολήσουν 
δημιουργικά τα παιδιά, με Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 
τραγούδια και εδέσματα για τους παρευρισκόμενους. 

ώρα 12:00ώρα 12:00

Παρασκευή Παρασκευή 
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ΣάββατοΣάββατο
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Μέσα στην γιορτινή 
ατμόσφαιρα, κάθε 

λογής γλυκίσματα θα 
βρείτε το πρωί στο 

Λιχουδόσπιτο, που 
προσφέρονται από 
το αρτοποιείο του 
«Κων/νου Ψύχα».

Το απόγευμα λαχτα-
ριστές αρτολιχουδιές 

θα μας γλυκάνουν  
στο Λιχουδόσπιτο, 
από το αρτοποιείο 

«Βλάχος».

ώρα 12:30, 

“Οι νεράιδες του Αϊ Βασίλη” 

Η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Teodora Vasileva  του Γυμναστη-
ρίου Ladies, θα παρουσιάσει χορογραφίες ρυθμικής γυμναστικής 
που θα μας παρασύρουν στην μαγεία της μουσικής και του χορού.

ώρα 17:00, «Θέατρο της  Ημέρας»

«Η Χαμένη κάλτσα του Αϊ Βασίλη», 
της Ανδρομάχης Μοντζολή»
Ο Άγιος Βασίλης έχασε την κάλτσα του… και ψάχνει παντού να την 
βρει. Ένα ευφάνταστο ταξίδι περιπέτειας σε όλη τη γη με τη συμμε-
τοχή των παιδιών. Με το εργαστήρι κατασκευής φτιάχνουμε κάλ-
τσες για το Άγιο Βασίλη και έτσι θα μπορέσει να συνεχίσει το έργο 
του. Τα παιδιά συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι που γίνεται από 
ομάδα αποφοίτων εμψυχωτών-θεατροπαιδαγωγών της Σχολής του 
Θεάτρου της Ημέρας. 

ώρα 19:00, 

«Dance to the beat of Christmas» 
Ελάτε στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα …. Χορεύοντας!!! Η σχολή 
χορού «Danza con Fuerza» μας παρουσιάζει σε Χριστουγεννιάτι-
κους ρυθμούς  χορογραφίες Latin, Bachata, Musical, Αργεντίνι-

κο Tango και Zumba που θα μας ταξιδέψουν σε απίστευτους ρυθ-
μούς.



Κυριακή Κυριακή 
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Οι ευχάριστες εκπλή-
ξεις συνεχίζονται, στο 

Λιχουδόσπιτο. Το 
πρωί το Ζαχαροπλα-

στείο «Fresh» μας 
ξελογιάζει με τις απί-
στευτες δημιουργίες 
του και το απόγευμα 

το αρτοποιείο του 
Τρύφωνα Ιωαννίδη 
από το Διακοπτό, μας 

προσφέρει γεύσεις 
και αρώματα που 

απογειώνουν.

ώρα 12:00 

«Tαξίδι στο πεντάγραμμο 
των Χριστουγέννων»
Με το μαγικό ραβδί της μουσικής φέρνουμε τα Χριστούγεννα στις 
καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Δημοτική Παιδική-Νεανική Χο-

ρωδία Αιγιαλείας, υπό τη διεύθυνση της Βασιλικής Νάσση, συ-
μπράττει με την γνωστή υψίφωνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 

Μίνα Πολυχρόνου, σ’ ένα πρόγραμμα διανθισμένο από πασίγνω-
στες Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
*Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο 
«ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» Μυρτιάς στις 19:00.

ώρα  16:30, Πλατεία Αγίας Λαύρας

 «Ο Χαμένος σάκος του Αϊ Βασίλη»
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και στο ερ-
γαστήρι του Αϊ Βασίλη, τα ξωτικά εργά-
ζονται πυρετωδώς για να ετοιμάσουν τα 
παιχνίδια που θα μοιραστούν στα παιδιά 
όλου του κόσμου. Όμως οι καλικάντζαροι 
κάνανε πάλι τη ζαβολιά τους, κλέψανε το 
σάκο του Αϊ Βασίλη. Μικροί μας φίλοι, 
σας περιμένουμε όλους να βοηθήσουμε 
τον Αϊ Βασίλη να βρει το σάκο του.
Συνδιοργάνωση: Ένωση Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 

Αιγιαλείας – ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α

ώρα 20:00   Πάρκο Χριστουγέννων
Οι μικροί εξερευνητές μετά από περιπετειώδη αναζήτηση, βρί-
σκουν το σάκο του Αϊ Βασίλη και φτάνουν κατά ομάδες στο Πάρκο. 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγιαλείας, μοιράζει δώρα στα παιδιά των 
ομάδων που φτάνουν πρώτες στο Πάρκο και η Ελπίδα τους διασκε-
δάζει με θεατρικό δρώμενο.



∆ευτέρα ∆ευτέρα 
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Στο Λιχουδόσπιτο 
σήμερα, γεύσεις 
μοναδικές από 

πολύχρωμες καρα-
μέλες και γευστικό-
τατα τσουρεκάκια, 

περιμένουν μικρούς 
και μεγάλους να τα 

γευτούν.  

ώρα 11:00 

«Χριστουγεννιάτικο Όνειρο……»
Τα νήπια του Βρεφικού-Παιδικού Σταθμού «Ουράνιο Τόξο» παρου-
σιάζουν ένα μουσικό-κινητικό δρώμενο μαζί με τις νηπιαγωγούς και 
τις μουσικοπαιδαγωγούς τους. Ένα ταξίδι ονείρου και φαντασίας, με 
σκοπό “Τη σωτηρία του πλανήτη από την οικολογική καταστρο-

φή”… μέσα από ηλιαχτίδες και φεγγαρόσκονη, στο πνεύμα των Χρι-
στουγέννων. Ελάτε να το ζήσουμε μαζί και να δούμε πως μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα με τη δύναμη της αγάπης και της φιλίας!

ώρα 12:00 

Η απλότητα της αφήγησης ενός παραμυθιού δεν υστερεί, αλλά δημι-
ουργεί μαγεία με τη βελούδινη φωνή της Αναστασίας Πετρίδη.

ώρα 18:00

 «Παραμυθένιες Χριστουγεννιάτικες εικόνες 
συντροφιά με τον Χιόνη» 
Κουκλοθέατρο, βιωματικές δράσεις και άλλα θεατροπαιχνιδίσματα  
μετά μουσικής, θα παρουσιάσουν στους μικρούς φίλους του Πάρκου, 
οι σπουδαστές από το τμήμα «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων» από το 

ΔΙΕΚ Αιγίου.

ΤρίτηΤρίτη
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Στο Λιχουδόσπιτο 
σήμερα, μοσχομυ-

ριστά παραδοσιακά 
γλυκίσματα από το 

αρτοποιείο «Μένιος 

Κουτρόπουλος», ξε-
τρελαίνουν μικρούς 

και μεγάλους.

ώρα 10:30

Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Παραμυθούπολη»
Στο Πάρκο των Χριστουγέννων  οι εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού 
του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής «Παραμυθούπολη», θα πα-
ρασύρουν τα παιδιά σε ένα ευφάνταστο περίπατο στο Πάρκο των 
Χριστουγέννων, όπου μέσω των τεχνικών του θεάτρου και του ελεύ-
θερου παιχνιδιού θα οδηγηθούν στη δημιουργία δρώμενου, με μονα-
δικό εργαλείο το σώμα και τη φαντασία τους!!!

ώρα 17:00

Ζουζουνίζουμε θεατροπαίζοντας σε έναν τρελό χορό με «Χιονονι-

φάδες και Πυγολαμπίδες» μαζί με την εμψυχώτρια θεατρικού παι-
χνιδιού  Αναστασία Πετρίδη.

ώρα 18:00

Στο Λιχουδόσπιτο, «η σοκολατένια πανδαισία συναντά τις εικα-

στικές δημιουργίες του γενναίου Χιόνη». Κατασκευές που μας τα-
ξιδεύουν σε παραμυθένιους κόσμους, συντροφιά με κεράσματα  από 
γλυκές γεύσεις που προσφέρουν τα τμήματα: «Βοηθός Βρεφονηπι-

οκόμων ΔΙΕΚ Αιγίου» και «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστι-

κής ΔΙΕΚ Αιγίου», της  ομάδας “Μένιος Κουτρόπουλος”.



ΤετάρτηΤετάρτη
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ώρα 10:30
Το Πάρκο υποδέχεται τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ροδο-

δάφνης, που θα κάνουν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και θα μας 
γοητεύσουν με τα εορταστικά δρώμενα που έχουν ετοιμάσει.

ώρα 12:00
Σήμερα θα νιώσετε την ζεστασιά και την γλυκύτητα μέσα από το 
άκουσμα του παραμυθιού που θα μας αφηγηθεί η Αθηνά Σκανδά-

μη.

ώρα 18:00   

“Γονείς και παιδιά στα ίχνη 
του Χριστουγεννιάτικου μυστηρίου… 
Περιπλανηθείτε, μαζέψτε στοιχεία και ανακαλύψτε….” Με ήρωα 
το χιονάνθρωπο, το παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού», ζωντα-
νεύει βασισμένο στις τέχνες και μέσα από την περιπλάνηση στον 
χώρο του Πάρκου,  γίνεται η αναζήτηση της αλήθειας και του μυστη-
ρίου, από το τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης 

και Σχεδιασμού Αντικειμένων» του ΔΙΕΚ Αιγίου. 

Στο Λιχουδόσπιτο, 

το αρτοποιείο του 
«Παναγιώτη Κου-

τρόπουλου» βάζει 
το ταλέντο και κερνά-

ει τους επισκέπτες 
του πάρκου λαχταρι-

στά εδέσματα.

Στο Λιχουδόσπιτο 

σήμερα οι μικροί 
μας φίλοι θα γευτούν 

«Παραδοσιακές 

απολαύσεις με 

άρωμα Χριστουγέν-

νων» από το τμήμα 
«Τεχνικός Μαγειρι-

κής τέχνης – Αρχι-

μάγειρας Chef» του 
ΔΙΕΚ Αιγίου. Ομάδα 

«Αλάτι και Πιπέρι».



ΠέμπτηΠέμπτη
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ώρα 10:30, 10ο Νηπιαγωγείο Αιγίου

Το 10ο Νηπιαγωγείο Αιγίου θα ζεστάνει τις καρδιές μας παρουσιά-
ζοντας  την Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών, που θα μας μετα-
φέρουν το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας.

ώρα 12:00, 3ο  Νηπιαγωγείο Αιγίου

“Αγιοβασιλιάτικα Χορομπερδέματα….”
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε πολύ αστεία παιδάκια και τον Αϊ Βασίλη 
θα τρελάνουμε με απίστευτα κολπάκια….. Οι μαθητές του 3ου Νη-

πιαγωγείου Αιγίου μας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή παρουσίαση 
…ή για να μας μπερδέψουν ή για να μας ξεμπερδέψουν…!

“Πες Αλεύρι..” 
στο Λιχουδόσπιτο 

σήμερα, 
το αρτοποιείο 

της «Ζαφειρίας 

Χριστοδουλοπού-

λου» σας περιμένει 
να σας προσφέρει 

απολαυστικές 
γλυκολιχουδιές.

ώρα 18:00

“Παραμυθοδράσεις το βράδυ 
της Παραμονής”.
Παραμύθια και μουσικοχορευτικά καλέσματα από τους μικρούς χο-
ρευτές-χορεύτριες του “Χορευτικού εργαστηρίου Αιγίου”.

«Μικροί και Μεγάλοι Ζαχαροπλάστες
εν δράση». 
Στο Λιχουδόσπιτο οι μικροί μας φίλοι, φορώντας τα λευκά τους 
σκουφάκια θα ζαχοροδημιουργήσουν πασπαλίζοντας με χρώματα 
και φαντασία τα καλλιτεχνήματά τους, μαζί με τα τμήματα :«Βοηθός 

Βρεφονηπιοκόμων ΔΙΕΚ Αιγίου» και «Τεχνικός Αρτοποιός -Ζαχα-

ροπλαστικής ΔΙΕΚ Αιγίου. Ομάδα «Αρτολιχουδιές Σπάρτακος».

ώρα 19:30

Ο Τσάρλυ Τσάπλιν συναντά παριζιάνες χο-
ρεύτριες, μαφιόζους και πειρατές σε ένα 
«Σουαρέ Ντανσάντ» άνευ προηγουμένου. 
Η Θεατρική ομάδα της Αναστασίας Πε-

τρίδη «Επί σκηνής» μαζί με την Αιγιαλέ-

ων Dance Academy μας παρουσιάζουν  
ένα μουσικοθεατρικό δρώμενο σε εορτα-
στικούς ρυθμούς. Σκηνοθεσία: Αναστα-

σία Πετρίδη, Χορογραφίες: Νατάσσα 

Καραγιώργου.



Παρασκευή Παρασκευή 
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Σήμερα το πρωί 
στο Λιχουδόσπιτο, 
το αρτοποιείο του 

Δημήτρη Θεοδωρό-

πουλου «Η Βοστί-

τσα», προσφέρει με 
πολύ αγάπη στους 

επισκέπτες του 
πάρκου λαχταριστά 

εδέσματα.

ώρα 11:30

Σήμερα το στολισμένο πάρκο θα γεμίσει από εφηβικές παρουσίες. 
Οι μαθητές του 2ου Λυκείου Αιγίου μαζί με την χορωδία τους θα 
μας παρουσιάσουν τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τους, όπου μέσα 
από τις γλυκές μελωδίες θα μας μεταφέρουν το μήνυμα της χαράς 
και της ελπίδας!

ώρα 18:00

«Χριστουγεννιάτικοι γευστικοί πειρασμοί» στο Λιχουδόσπιτο, 
από το τμήμα: «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχειμάγειρας 

Chef» του ΔΙΕΚ Αιγίου. Ομάδα «Στην Κουζίνα».

ώρα 18:30 

“Χορέψτε είναι μεταδοτικό”
Η Λέσχη χορού Dancing Club παρουσιάζει μια mini  παράστα-
ση και ένα ανοιχτό μάθημα χορού και υπόσχεται να μεταδώσει σε 
όλους εορταστική και χαρούμενη διάθεση.

ώρα 20:00 

Πρότυπο  Ωδείο Αιγίου,  
«Λευκά Χριστούγεννα»
Οι σπουδαστές του τμήματος φωνητικής 
του «Πρότυπου Ωδείου Αιγίου», θα ζε-
στάνουν τις καρδιές μας με γνωστές γλυ-
κές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 



ΣάββατοΣάββατο
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Στο Λιχουδόσπι-

το το πρωί, το 
ζαχαροπλαστείο 

«Ελληνικόν» από 
το Διακοπτό,  θα 

μας απογειώσει με 
τις καταπληκτικές 

γευστικές δημι-
ουργίες του.

Σήμερα το 
απόγευμα στο 

Λιχουδόσπιτο, 
μοσχοβολιστά 
κεράσματα για 

τους μικρούς μας 
φίλους, από το 

αρτοποιείο 
«Δούκας».

ώρα 11:00

Το πνεύμα των Χριστουγέννων θα πλημμυρίσει τις καρδιές των μι-
κρών  μας φίλων , μέσα από την αφήγηση ενός  παραμυθιού  από τη 
Βάσω Κυριακοπούλου.

ώρα 12:00   

«Χριστούγεννα μυρίζει … 
και η μουσική μας πλημμυρίζει»
Η Χορωδία ΚΑΠΗ Αιγίου μας ταξιδεύει μουσικά και γευστικά στις 
πιο γλυκές και μυρωδάτες Χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις μας.

ώρα 18:30  

“Το γράμμα του Αϊ  Βασίλη”
Η Θεατρική ομάδα «Μονόλογοι» παρουσιάζει το παραμύθι του Ευ-

γένιου Τριβιζά σε διασκευή Χρ. Κυρίτση. Χριστούγεννα και ο Άγιος 
Βασίλης ξεκινά με το έλκηθρο του να μοιράσει τα δώρα στους αγα-
πημένους του φίλους, τα παιδιά! Ένα γράμμα όμως θα αλλάξει όλο το 
ταξίδι του και επιφυλάσσει μεγάλη αλλαγή στον κόσμο! Τι θα συμβεί 
αν ο Άγιος Βασίλης βρεθεί στη φυλακή; Ποιος θα τον γλυτώσει από 
τα χέρια της εξουσίας; Το στρίμωγμα της καμινάδας; Τους ανεπιθύμη-
τους μπελάδες; Όλα θα απαντηθούν όταν… καταφέρουμε να δούμε 
τον αποστολέα…. ή ….να γίνουμε οι ίδιοι παραλήπτες. Τότε θα φω-
νάξουμε όλοι μαζί… Καλά Χριστούγεννα!!!

ώρα 20:00

«Cheerleaders»
Η Κατιάνα Λατάνη και οι πρωταθλήτριες «Estrellas» από το 
Acceleretion Gym, ντυμένες Άγιο-Βασιλίτσες, παρουσιάζουν σε ρυθ-
μούς εορταστικούς, τις εντυπωσιακές χορογραφίες τους!

Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, εγκαίνια ώρα 19:00

 «Έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Τσιρώνη»
Από το Σάββατο 23/12 το Αρχοντι-
κό Παναγιωτόπουλου, φιλοξενεί την 
έκθεση του ζωγράφου Νίκου Τσιρώ-

νη, με αναφορές και αφιερώματα σε 
Έλληνες ποιητές. Στο έργο του παρου-
σιάζονται συναισθηματικές καταστά-
σεις, οι οποίες αποδίδονται μέσα από 
ένα ανθρωπομορφικό χαρακτήρα. Η 
έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως 
τις 31 Δεκεμβρίου και ώρες 17:30 με 

21:00.



ΚυριακήΚυριακή

2424
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 11:00

«Παίζουμε Παραμύθια…» 
με το Βαγγέλη Ηλιόπουλο  
Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, συγγραφέας παιδικών παραμυθιών, παί-
ζει με τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, παρουσιάζοντας με ένα 
διαδραστικό και  βιωματικό τρόπο τα παραμύθια του:
- Που πήγαν τα Χριστούγεννα?

-Ο Καλοκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό

- Κάθε μέρα Χριστούγεννα

ώρα 12:30 

«Κλόουν, Ζογκλέρ και Ξυλοπόδαροι» μας παρασύρουν σε μια γιορ-
τή ακροβατικών και μας διασκεδάζουν με ένα μοναδικό τρόπο!

ώρα 18:30  

Γιορτάζουμε μελωδικά 
την Παραμονή Χριστουγέννων…
Το νεανικό pop συγκρότημα «Due Note» με τους Στάθη Σταθό-

πουλο και Σωτήρη Δημητρακόπουλο και η Αγγελική Αντωνιάδη, 
παρουσιάζουν ένα άκρως εορταστικό πρόγραμμα, με ελληνικές και 
ξένες μελωδίες που θα μας γοητεύσουν.

Παραμονή Χριστου-

γέννων και το Λιχουδό-

σπιτο θα φιλοξενήσει 
όλη την ημέρα το 

ζαχαροπλαστείο «Αυθε-

ντικό» από την Αιγείρα, 
που θα μας εντυπωσι-

άσει με τις λαχταριστές 
λιχουδιές του.

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ∆ευτέρα∆ευτέρα

2525
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 10:00   

Ο ζωγράφος Νίκος Τσιρώνης διδάσκει στα παιδιά τα μυστικά της ζω-
γραφικής και δημιουργεί μαζί τους χριστουγεννιάτικες εικόνες.

Χριστούγεννα!!! και 
το αρτοποιείο – ζαχα-
ροπλαστείο «ΞΥΝΟΣ» 

από το Διακοπτό, θα 
μας προσφέρει στο 

Λιχουδόσπιτο κάθε 
λογής μοσχομυριστά  

γλυκίσματα.

ώρα 17:30     

Η εικονογράφος του παραμυθιού “Το θαυ-

μαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη”  Έλενα 

Παπαδημητρίου, ταξιδεύει τα παιδιά στον 
πολύχρωμο κόσμο του παραμυθιού, ζω-
γραφίζοντας μαζί τους, τους ήρωες του.
Στο Λιχουδόσπιτο ανήμερα Χριστούγεν-
να, γλυκές πολύχρωμες καραμέλες και 
γευστικά τσουρεκάκια, περιμένουν τους 
επισκέπτες του Πάρκου.

Η Μαύρη Πριγκίπισσα Σταφίδα ΠΟΠ Βοστίτσα, σε εορταστική συ-
σκευασία, δίπλα στο Λιχουδόσπιτο, δίνει ενέργεια και δύναμη στους 
επισκέπτες του Πάρκου.





ΤρίτηΤρίτη

2626
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στο Λιχουδόσπιτο, 

το ζαχαροπλαστείο- 
πρατήριο άρτου 

«Γλυκούλης», από το 
Διακοπτό, προσφέρει 

σε όλους απολαυστικές 
γλυκολιχουδιές.

ώρα 10:00   

Η αγάπη των παιδιών  για την ζωγραφική συνεχίζεται….. για δεύτε-
ρη μέρα  ο ζωγράφος  Νίκος Τσιρώνης,  ζωντανεύει μαζί τους τις 
φανταστικές τους γιορτινές εικόνες.

ώρα 19:30 

“One Man Show” Live
Με ρυθμούς και μελωδίες εορταστικές ο  «One Man Show» Αντώ-

νης Βλάχος με τις live μουσικές του, θα μας παρασύρει στην μαγεία 
των Χριστουγέννων.

ΤετάρτηΤετάρτη

2727
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 12:00     

Μια φορά και έναν καιρό….. οι μικροί  μας φίλοι του Πάρκου θα 
απολαύσουν την αφήγηση ενός παραμυθιού από την Αθηνά Σκαν-

δάμη.

ώρα 17:00      

Εκδόσεις Ωρίων: Παρουσίαση του βιβλί-
ου «Ο δικός μας Χειμώνας», από την Άννα 

Αθανασιάδου

Στο Λιχουδόσπιτο, 
το παραδοσιακό αρτο-

ποιείο «Αφοί 

Μαραγκόπουλοι» από 
τα Σελιανίτικα, προ-

σφέρει με πολύ αγάπη 
στους επισκέπτες του 

Πάρκου , γευστικές 
αρτολιχουδιές. 



Πέμπτη Πέμπτη 

2828
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 11:00     

Κατασκευές από την Πόπη Βασιλείου 
,αρχισυντάκτρια του περιοδικού «Παρά-

θυρο στην Εκπαίδευση» .

ώρα 12:30 

Ξεχάστε την παγωνιά του χειμώνα και αφεθείτε στην γλυκύτητα τις 
αφήγησης του παραμυθιού, από τη Βάσω Κυριακοπούλου. 

Οι πιο γλυκές καραμέ-
λες από το καφεκοπτείο 

«Πετρόπουλου Μ. 

– Αργυρόπουλου Α.» 
θα βρίσκονται 

στο Λιχουδόσπιτο  για 
να τις απολαύσουν οι 

μικροί μας φίλοι.

ώρα 17:00 

Εκδόσεις Ωρίων: Παρουσίαση του βιβλίου «Το αρκουδάκι με το 

κόκκινο σκουφάκι», από τη Μαριλένα Καββαδά.

ώρα 18:30

Εκδόσεις Ωρίων: «Ο μικρός Πέτρος στο δάσος» Όπερα για παιδιά, 
με τραγούδια του μουσουργού Χρήστου Γιαννούλη.

Παρασκευή Παρασκευή 

2929
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 12:00

Χορευτικός Όμιλος Αιγίου: 
«Το τάισμα της Βρύσης»
Τα νεαρά παιδιά του 
Χορευτικού Ομίλου 

Αιγίου, θα μας παρου-
σιάσουν το Πρωτοχρο-
νιάτικο έθιμο χωριών της 
Θεσσαλίας «Το τάισμα 
της Βρύσης» και θα ακο-
λουθήσουν  χοροί της 
Θεσσαλίας.

ώρα 19:30

“Ο Αϊ Βασίλης διαιτητής”
Η Θεατρική ομάδα  «Επί σκηνής» μας παρουσιάζει το θεατρικό έργο 
της Αναστασίας Πετρίδη,  «Ο Αϊ Βασίλης διαιτητής». Ο Αϊ Βασίλης 
διαιτητής ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, άραγε ποιος θα νικήσει?

Και για όσους δεν 
πρόλαβαν, για δεύτερη 

μέρα  στο Λιχουδό-

σπιτο, θα γευτούν τις 
απολαυστικές νοστιμι-
ές του παραδοσιακού 

αρτοποιείου «Αφοί 

Μαραγκόπουλοι» από 
τα Σελιανίτικα .



ΣάββατοΣάββατο

3030
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ώρα 11:00 και ώρα 17:00

Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσιάζει τις πορσελά-
νινες κούκλες Erato-doll 
Χρειάζεται μόνο μεράκι, πάθος και αγάπη για να γίνει μια δημιουρ-
γική απασχόληση-επάγγελμα και το επάγγελμα τέχνη. Κάθε μια από 
αυτές τις κούκλες μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία και κάθε ιστορία 
είναι ένα παραμύθι.

ώρα 12:30 

Μια μικρή όαση αγάπης ,τρυφερότητας και γαλήνης μας προσφέρει 
με την αφήγηση ενός παραμυθιού  η Αναστασία Πετρίδη.

Το Λιχουδόσπιτο τις 
πρωινές ώρες, προ-

σφέρει στους επισκέ-
πτες του Πάρκου, υπέ-
ροχες φρεσκοψημένες 

πίτσες σε μοναδικές 
γεύσεις,  προσφορά 
από την pizza CIAO.

ώρα 18:30 «Πατραϊκό Ωδείο Αιγίου».

Η Παιδική και Νεανική χορωδία του Πατραϊκού Ωδείου, θα τρα-
γουδήσει αγαπημένα γιορτινά τραγούδια, με κέφι και χαμόγελο, ενώ 
οι νεαρές χορωδοί χρησιμοποιώντας το σώμα σαν κρουστό όργανο, 
θα μας τα πουν….. διαφορετικά!!!

Στο Λιχουδόσπιτο, αναβιώνει ο παλιός προσκοπικός θεσμός «Τσάι 

στη Μαρμίτα», από το 1ο Σύστημα Ναυτοπρόσκοπων. Οι  μικροί 
πρόσκοποι  κερνούν τσάι με κουλουράκια τα παιδιά και κονιάκ ή λι-
κέρ τους μεγάλους.

ΚυριακήΚυριακή

3131
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

“Καραβάκια της νέας χρονιάς”

Στο Εργαστήρι του Πάρκου, η Άγιο Βασιλίτσα  ετοιμάζει τα καρα-
βάκια της νέας χρονιάς για την ψαριά του Αϊ Βασίλη ,που θα χαρίσει 
διασκέδαση και όμορφες στιγμές τους μικρούς μας φίλους. Ποιός θα 
την βοηθήσει;

ώρα 12:00 

Παιχνιδιάρικοι ξυλοπόδαροι, κλόουν και ζογκλέρ παίζουν, χορεύουν 
και διασκεδάζουν  το κοινό, σε μια υπαίθρια παράσταση στο Πάρκο 
των Χριστουγέννων.

Στο Λιχουδόσπιτο, το 
αρτοποιείο του «Μένι-

ου Κουτρόπουλου», 
ξετρελαίνει μικρούς 
και μεγάλους με τα 

υπέροχα εορταστικά 
γλυκά του.

ώρα 19:00, «Συναυλία Κλασικής Μουσικής»
Η υψίφωνος Αγγελική-Ζωή Καραγκούνη και ο τενόρος Μάριος 

Μανιατόπουλος, θα ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα με αποσπάσματα 
από γνωστές Όπερες, Οπερέτες και Ιταλικά τραγούδια. Στο πιάνο 
θα συνοδεύσει ο Λούκα Μελής.

Η Μαύρη Πριγκίπισσα Σταφίδα ΠΟΠ Βοστίτσα, δίνει ενέργεια σε 
όλους για μια χαρούμενη Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ



∆ευτέρα ∆ευτέρα 

11
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ώρα 10:00  

 Ο Ζωγράφος Νίκος Τσιρώνης μαζί με τα παιδιά  δημιουργούν χα-
ρούμενες πρωτοχρονιάτικες ζωγραφιές, σε ένα περιβάλλον γεμάτο 
χαρά και αισιοδοξία. 

Ο Αϊ Βασίλης χαρίζει στα παιδιά το βιβλίο με το παραμύθι, «Το θαυ-

μαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη», χαρούμενος και χαμογελαστός 
για τον ερχομό της νέας χρονιάς.  

ώρα 12.30   

 «H τυχερή Ψαριά του Αϊ Βασίλη»
Για άλλη μια χρονιά, ο Αϊ Βασίλης ψαρεύει στη λίμνη του πάρκου με 
τους μικρούς του φίλους και τα καραβάκια που πιάνουν, κερδίζουν 
υπέροχα δώρα χαρίζοντας χαμόγελα σε όλους.

Τρίτη Τρίτη 

22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ώρα 12:00 

 Η υπέροχη  φωνή της αφηγήτριας μας  Αθηνάς Σκανδάμη, θα μας 
μεταφέρει  στη χώρα των παραμυθιών.

ώρα 17.30

Ο «Σύλλογος Ακορντεονιστών Πάτρας», με τις γλυκές μελωδίες του 
θα μας ταξιδέψει σε όμορφες εορταστικές μουσικές διαδρομές.

ώρα 20:00    

«Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης”»
Και το όνειρο συνεχίζεται… Ο «Σύλλογος Ακορντεονιστών Πά-

τρας», μας προσκαλεί όλους σε μια μαγική συναυλία, με σκοπό να 
μας ταξιδέψει σε γνωστές αλλά και άγνωστες μελωδίες και όμορφα 
ακούσματα από βαλς, ταγκό και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια!!!!

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΕΣ 2018



ΤετάρτηΤετάρτη

33
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ώρα 19:30  ώρα 19:30  

Η Μυρτώ θυμάται.. Θυμάται που 
αυτή και η αδελφή της η Χλόη, μι-
κρά κοριτσάκια ακόμα, ζούσαν 
στην αυστηρή και μονότονη «Αγέ-

λαστη Πολιτεία», που τίποτα δεν 
χαίρονταν. Τη νύχτα μιας παραμο-
νής Χριστουγέννων όμως, βίωσαν 
ένα θαύμα. 
Η «Αγέλαστη Πολιτεία» γέμισε 

μελωδίες,  χρώματα, χορούς και 

γέλια, με πρώτους δέκτες αυτής 

της χαράς τα παιδιά. Υπεύθυνοι 
γι’ αυτό ήταν οι καλικάντζαροι, που 
επιστράτευσαν όλες τις καλές δυνά-
μεις του σύμπαντος και των παρα-
μυθιών και πέτυχαν το σκοπό τους. Το παιδί που κρύβει μέσα του 
κάθε μεγάλος-ακόμα και αγέλαστος-βγήκε και έσυρε το χορό. Ελάτε 
να χορέψουμε μαζί!!!

Καραμέλες, γλειφιτζού-
ρια και μικρά ζαχαρω-
τά, προσφορά από το 

καφεκοπτείο του Γεωρ-

γίου Φιλιππόπουλου,  
θα απολαύσουν οι 

μικροί μας επισκέπτες 
στο Λιχουδόσπιτο μαζί 

με τον Χιόνη. 

ΠέμπτηΠέμπτη

44
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ώρα 12:00   

“…..δώσε κλώτσο  να γυρίσει 
….παραμύθι να αρχινήσει….”
Οι μικροί μας φίλοι  απολαμβάνουν και μαγεύονται από την αφήγη-
ση του παραμυθιού της Βάσως Κυριακοπούλου.

ώρα 17:00 

Η ομάδα «παιχνιδοκαμώματα», των εργαστηρίων της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, 

προσκαλεί μικρούς και μεγάλους  σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι, 
που ελευθερώνει  τα συναισθήματα μας. 

Στο Λιχουδόσπιτο, 
οι ευωδιαστές λιχου-
διές του αρτοποιείου 

«Μένιου Κουτρόπου-

λου» θα ξετρελάνουν 
μικρούς και μεγάλους.



ΠαρασκευήΠαρασκευή

55
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ώρα 18:00 

“Χιονίζει……Αγάπη”
Η σχολή χορού «Ελεύθερη Έκφραση» 

της Μαργιάννας Καρασαββίδου, θα εί-
ναι κοντά μας χορεύοντας σε ρυθμούς 
αγάπης… Εκπλήξεις για όλους, μικρούς 
και μεγάλους. Βάλτε το ωραιότερο χαμό-
γελό σας και ελάτε να ξαναγίνουμε όλοι 
παιδιά!!!

Το  αρτοποιείο 
«Μένιος Κουτρό-

πουλος» και σήμερα 
προσφέρει στο 

Λιχουδόσπιτο λα-
χταριστά γλυκίσματα.

ώρα 12:30ώρα 12:30

Σάββατο Σάββατο 

66
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Το Πάρκο των Χριστουγέννων κόβει 
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.»
Οι συντελεστές του Πάρκου και ο Δήμαρχος, κόβουν την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του Πάρκου, με συναισθήματα συγκίνησης και χαράς για 
όσα φέρνει ο νέος χρόνος και ένας τυχερός κερδίζει ένα υπέροχο γού-
ρι, για να του θυμίζει τις όμορφες στιγμές που έζησε στο Πάρκο!!
«Το θαυμαστό ταξίδι του γενναίου Χιόνη», οι περιπέτειες, η 
χαρά και η μαγεία των γιορτών τελειώνουν εδώ. 

* Τα στοιχεία του Πάρκου
από το παραμύθι και τη

φάτνη στην πλατεία Αγίας 
Λαύρας, εμπνεύσθηκε, σχεδί-
ασε και φιλοτέχνησε, ο ζωγρά-
φος, αγιογράφος και γλύπτης 

Αλέξης Ασημακόπουλος.

* Τα κείμενα του προγράμ-
ματος και το συντονισμό

των εκδηλώσεων, επιμελήθη-
καν η Έφη Ρουμελιώτη και η 
Μαρία Παπαγεωργίου

* Ευχαριστούμε την Υπηρε-

σία Πρασίνου του δήμου

Αιγιαλείας, για τη συνεργα-
σία και την προσφορά αλε-
ξανδρινών.

Καλή και χαρούμενη χρονιά σε όλους!!
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον ερχόμενο ∆εκέμβρη!!!

Χορηγοί ΕπικοινωνίαςΧορηγοί Επικοινωνίας










