


Εργαστήρι των Ξωτικών
17:00 Απόψε θα γεμίσει το πάρκο με όμορφα αγγελάκια που θα κατασκευάζονται 

με τη βοήθεια των ξωτικών.

18:00 Ανοίγουμε το Πάρκο των Χριστουγέννων 
παρέα με τη Νεράιδα των Ευχών, τον Ρούντολφ, τον Χιονάνθρωπο, τον Όλαφ 
και ένα ολοζώντανο δεντράκι! Εσείς θα λείπετε;

19:00 Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, 
θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Πάρκου των Χριστουγέννων

Κεντρική Σκηνή-Stage
19:00 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Χορωδία Ορφέας και χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες από τμήμα της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Οι Ritmo de Arte με τρελό κέφι και διάθεση παρασύρουν όλο τον κόσμο 
στη μαγεία του χορού!

10:30-15:30 Εργαστήρι των Ξωτικών 
Φτιάχνουμε δωράκια για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο  και τα στολίζουμε με πολύχρωμες χάντρες,
πούλιες και αστεράκια.

Κεντρική Σκηνή –Stage
11:00 Τα μπισκότα γίνονται δώρα και τα δώρα μπισκότα! Μήπως μπερδευτήκαμε λίγο; 

11:00-14:00 Ενημέρωση και συλλογή δειγμάτων μυελού των οστών από τους Φοιτητές Εξ Αίματος 
18:00-21:00 και face painting

Εργαστήρι των Ξωτικών 
15:30-21:00 Θα φεγγοβολάει απόψε το Πάρκο των Χριστουγέννων από τα γυάλινα φαναράκια 

που θα φτιάξετε μαζί με τα ξωτικά.

Κεντρική Σκηνή –Stage
18:00 Οι καλικάντζαροι κάνουν μαθήματα ισορροπίας! Εσύ θα μείνεις απέξω; 

19:00 Παραδοσιακοί χοροί από τη χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φοιτητών
Αλεξανδρούπολης “ΠΥΞΙΔΑ”

20:00 Hop Hop, Latin και Commercial Dancehall από τα παιδικά τμήματα και τα τμήματα
ενηλίκων της DanceArt Academy!
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Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-21:00 Γλωσσοπίεστρα, πούλιες, πον πον και πολύχρωμες κορδέλες είναι αρκετά 

για να φτιάξουμε πρωτότυπα δενδράκια και ταρανδάκια.

Κεντρική Σκηνή-Stage
11:00 Χάσαμε τα στολίδια του δέντρου! Τώρα τι κάνουμε; 

12:00 Φτιάχνουμε το φαγητό των ταράνδων! Μήπως να το δοκιμάσουμε εμείς πρώτοι; 

11:00-14:00 Ενημέρωση και συλλογή δειγμάτων μυελού των οστών από τους Φοιτητές Εξ Αίματος 
18:00-21:00 και face painting

17:30 Ο Αϊ-Βασίλης γίνεται puzzle. Μπορείς να είσαι ο πιο γρήγορος σε αυτόν τον αγώνα;

18:30 Οι μελωδίες των Χριστουγέννων ακούγονται μέσα από ποτήρια! Γίνεται; 

Κεντρική Σκηνή-Stage
17:30 Τα ξωτικά μαζί με τους καλικάντζαρους γεμίζουν το πάρκο με κουδουνάκια. 

Ποιος θα αντέξει να μην τα χτυπήσει;

19:00-21:00 Το Μοντέρνο Τμήμα του Ωδείου «Φαέθων» Αλεξανδρούπολης (“Phaeton Band”)
και του Ωδείου Δ. Κόψα Κομοτηνής (“Kopsas Band”) υπό την καθοδήγηση
και διδασκαλία του καθηγητή Ευάγγελου Καψάλη, παρουσιάζουν 
Rock, Pop και έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-21:00 Από το πρωί μέχρι το βράδυ σήμερα με τη βοήθεια των ξωτικών  θα 

ετοιμάζουμε μοναδικά κοσμήματα. Βιαστείτε τα Χριστούγεννα πλησιάζουν!

Κεντρική Σκηνή-Stage
11:00 Ο χιονοπόλεμος ξεκίνησε! Θα κερδίσουν οι πιγκουίνοι 

ή οι πολικές αρκούδες; 

Παιχνιδόσπιτο
11:00 -13:00 Δραματοποιημένες ιστορίες και θεατρικά παιχνίδια 

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φοιτητών Αλεξανδρούπολης “ΠΥΞΙΔΑ”

11:00-14:00 Ενημέρωση και συλλογή δειγμάτων μυελού των οστών από τους 
18:00-21:00 Φοιτητές Εξ Αίματος και face painting

Κεντρική Σκηνή-Stage 
19:00 Οι Ritmo de Arte με τρελό κέφι και διάθεση παρασύρουν 

όλο τον κόσμο στη μαγεία του χορού!
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Εργαστήρι των Ξωτικών 
10:30-15:30 Ποιος είπε ότι φέτος δε θα υπάρχουν τάρανδοι στο Πάρκο των Χριστουγέννων; 

Θα βγαίνουν από το εργαστήρι των  Ξωτικών φορτωμένοι καραμέλες και ζελεδάκια!

Παιχνιδόσπιτο
11:00-13:00 Δραματοποιημένες ιστορίες και θεατρικά παιχνίδια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 

Φοιτητών Αλεξανδρούπολης “ΠΥΞΙΔΑ” και face painting!

11:00-14:00 Ενημέρωση και συλλογή δειγμάτων μυελού των οστών από τους Φοιτητές Εξ Αίματος 
18:00-21:00 και face painting

Κεντρική Σκηνή- Stage
11:00 Χρειαζόμαστε πολλούς ακόμη χιονάνθρωπους. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς; 

Πάμε για ψάρεμα με καραμέλες! Ποιος θα έχει το καλύτερο δόλωμα;

12:00 Παραδοσιακά κάλαντα από την Ελλάδα και τις Αλησμόνητες Πατρίδες 
από την παιδική παραδοσιακή χορωδία και την ορχήστρα νέων 
του Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης»

Εργαστήρι των Ξωτικών 
15:30-21:00 Ελάτε να φτιάξουμε κηροπήγια με φατσούλες αγιοβασιλιάτικες πάνω σε CD

Κεντρική Σκηνή-Stage
19:00 Zumba kids, Latin kids, μοντέρνος χορός και zumba για όλους από την DanceArt

Academy!

Κεντρική Σκηνή-Stage
19:00 Συναυλία από το μουσικό σύνολο του Μουσικού Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης

Εργαστήρι των Ξωτικών
17:00-21:00 Φτιάχνουμε Χιονανθρωπάκια από φελιζόλ τα στολίζουμε με κορδέλες και σκουφάκια

και είμαστε έτοιμοι να καλωσορίζουμε τον …….  ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ!!!!!!
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Κεντρική Σκηνή-Stage
19:00 Η Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάσει ένα

πρόγραμμα γεμάτο με άρωμα Χριστουγέννων και τη ζωντάνια και φρεσκάδα των παι-
δικών φωνών.

20:00 Μοντέρνος χορός από το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Απαλού

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Το Στείλτε τις ευχές στους φίλους σας με τις καρτούλες ταρανδάκια που θα φτιάξουμε

με εύχρηστα υλικά.

Κεντρική Σκηνή-Stage
11:00 Τα χριστουγεννιάτικα ζαχαρωτά είναι πολύ άτακτα! Θα καταφέρεις να τα μαζέψεις όλα;

12:00 Ώρα για παιχνίδι! Φτιάχνουμε σπιτική πλαστελίνη παρέα με το αγγελάκι 
των Χριστουγέννων! 

Εργαστήρι των Ξωτικών
17:30-21:00 Απόψε ζυμώνουμε, δίνουμε χρώμα στο ζυμάρι, ετοιμάζουμε Χριστουγεννιάτικα 

στολίδια (αστεράκια-καμπανούλες-δεντράκια) στολισμένα με μπόλικη χρυσόσκονη.

Κεντρική Σκηνή-Stage
18:00 Ο χιονάνθρωπος έχασε την μύτη του. Θα τον βοηθήσεις να την βρει;

19:00 Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα παίζουν ξωτικό-bowling παρέα 
με τους βοηθούς του Αϊ-Βασίλη! Οι πιο δυνατοί κερδίζουν! 

Κεντρική Σκηνή-Stage
20:00 Συναυλία από τους Woozy Tunes!

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-21:00 Ολημερίς φτιάχνουμε Αγιοβασιλάκια και ταρανδάκια χρησιμοποιώντας 

γλωσσοπίεστρα – πον πον και άλλα υλικά που δεν φαντάζεστε!

Κεντρική Σκηνή- Stage
11:00 Ο Ρούντολφ χρειάζεται βοήθεια με το κουβάλημα των δώρων! 

Θα τον βοηθήσετε; Ο Αϊ- Βασίλης ξέχασε τα δώρα! 
Θα τον κάνετε να θυμηθεί που τα άφησε;

Κεντρική Σκηνή- Stage
13:00 Κάλαντα και μελωδίες από τη Φιλαρμονική Μπάντα 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης
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Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-13:30 Δε θα μπορούσαν να λείπουν ήχοι καμπανών από το εργαστήρι των Ξωτικών. 

Σήμερα θα φτιάξουμε όμορφες καμπανούλες χρησιμοποιώντας ποτήρια - φελιζόλ,
κουδουνάκια και μπόλικη χρυσόσκονη.

17:30-21:00 Ελάτε να φτιάξετε και να στολίσετε το δικό σας Χριστουγεννιάτικο δεντράκι 
με δωράκια έκπληξη.

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Δουλεύουμε τον πηλό και ετοιμάζουμε Χριστουγεννιάτικα δωράκια εκπλήξεις 

χρησιμοποιώντας και ανακυκλώσιμο υλικό.

15:30-21:00 Με πούλιες, χάντρες, φιογκάκια στολίζουμε τα δεντράκια μας που είναι φτιαγμένα 
από κουκουνάρια.  

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-21:00 Ελάτε να φτιάξετε όμορφα αγγελάκια με ασημοχάρτονα, χρυσοχάρτονα 

και άλλα φαντεζί υλικά.

Παιχνιδόσπιτο
18:00-20:00 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας πάει στο Πάρκο των Χριστουγέννων:

«Τα φυσικά υλικά που ήθελαν να γίνουν Χριστουγεννιάτικα στολίδια» 
Δημιουργούμε τα δικά μας Χριστουγεννιάτικα στολίδια από φυσικά υλικά με αφορμή μια 
δραματοποιημένη αφήγηση για την σημαντικότητα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος ((Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης: Ανδρεάδου Έφη, Εμψυχώτρια – 
Υπ. Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., Υπεύθυνη των εκπαιδευτικών σχεδιασμών του ΜΦΙΑ)

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Φτιάχνουμε όμορφα στολίδια που θα κάνουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο σας μοναδικό.

15:30-21:00 Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Χριστουγεννιάτικες συνθέσεις από το  εργαστήρι
των Ξωτικών. Τις ετοιμάζουμε με κουκουνάρια, πολύχρωμες κορδέλες και μπόλικη
χρυσόσκονη.

Κεντρική Σκηνή-Stage
20:00 Συναυλία από τους Tales and Trio Spirit!
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Παιχνιδόσπιτο
10:30 -13:30 Διαδραστική παρατήρηση του ουρανού και εξωτερική παρατήρηση του Ήλιου 

με τη βοήθεια του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης 

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Σε δύο ημέρες φεύγει ο παλιός χρόνος. Καιρός να ετοιμάσουμε καινούρια ημερολόγια

που θα τα σέρνουν ταρανδάκια.

15:30-21:00 Ελάτε να φτιάξουμε απίθανες φατσούλες χιονάνθρωπου σε χάρτινα πιατάκια.

Παιχνιδόσπιτο
17:30-21:00 Face painting, χειροτεχνίες και κατασκευές με θέματα εμπνευσμένα από την αστρονομία!

17.30-21.00 Παρατήρηση της Σελήνης με τηλεσκόπια με τη βοήθεια του Συλλόγου Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας Θράκης

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Είτε χιονίσει είτε όχι εμείς βρήκαμε τον τρόπο και θα φτιάξουμε μαζί σας χιονανθρωπάκια.

17:30-21:00 Αν δεν προλάβατε χθες να φτιάξετε ημερολόγιο σήμερα τα ξωτικά θα σας βοηθήσουν
να ετοιμάσετε Ημερολόγιο Αγιοβασιλίνας.

Κεντρική Σκηνή –Stage
18:00 Τραγούδι και χορός από το παιδικό συγκρότημα «Γλυκές Φατσούλες» 

του Πολιτιστικού Συλλόγου « Οι Επίγονοι»

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Τα ξωτικά σας περιμένουν με κορδέλες, πούλιες, αστεράκια 

και πολύχρωμα χαρτόνια για να ετοιμάσετε όμορφα στολίδια και δωράκια.

15:30-21:00 Πριν ετοιμαστείτε για το ρεβεγιόν της  Πρωτοχρονιάς 
ελάτε να φτιάξουμε τα κοσμήματα που θα φορέσετε.
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Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-13:00 Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα στολίδια με απλά αλλά όμορφα υλικά 

θα φτιάξουμε με τη βοήθεια των ξωτικών.

17:30-21:00 Οι τάρανδοι απόψε θα έχουν την τιμητική τους. Πάρτε τους φίλους σας και ελάτε στο ερ-
γαστήρι των Ξωτικών να δείτε πόσο εύκολα γίνονται οι τάρανδοι με ανακυκλώσιμα υλικά.

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Τα CD δεν είναι μόνο για να ακούμε μουσική. Με CD, ρεσώ και άλλα ανακυκλώσιμα

υλικά σήμερα θα φτιάξουμε πρωτότυπα φαναράκια

15:30-21:00 Ετοιμάζουμε εορταστικά στεφανάκια για να στολίσουμε την εξώπορτα μας με πλα-
στικά πιάτα, χρωματιστές κορδέλες, πον πον και γκοφρέ χαρτιά.

Εργαστήρι των Ξωτικών
10:30-15:30 Ολόλευκα αγγελάκια με χρυσά αλλά και ασημένια φτερά θα φτιάχνουμε το πρωινό

στο εργαστήρι των Ξωτικών.

15:30-21:00 Χρησιμοποιώντας γλωσσοπίεστρα και θήκες Cupcakes (ριγέ-πουά-μονόχρωμες) 
θα φτιάξετε ελατάκια μινιατούρες και φυσικά θα τα πάρετε μαζί σας.

Παιχνιδόσπιτο
10:00-13:00 Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας πάει στο Πάρκο των Χριστουγέννων:

Φτιάχνουμε τα δικά μας αστέρια που κρύβουν τα όνειρά μας και τα στολίζουμε 
στη μεγάλη ονειροπαγίδα. Το παραμύθι του Τριβιζά «Το ποντικάκι που ήθελε να αγγί-
ξει ένα αστεράκι» γίνεται η αφορμή για σκεφτούμε τα δικά μας Χριστουγεννιάτικα
όνειρα. (Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσης: Ανδρεάδου Έφη, Εμψυχώτρια – 
Υποψ.Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., Υπεύθυνη των εκπαιδευτικών σχεδιασμών του ΜΦΙΑ)
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Παράλληλες εκδηλώσεις

17.12.2017
17:30 Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Απαλού. 

Αναβίωση ηθών και εθίμων της Θράκης από 6 πολιτιστικούς συλλόγους

31.12.2017
13:00 Το έθιμο της Καμήλας από τον Σύλλογο Αν. Ρωμυλία Έβρου (μπροστά στο Δημαρχείο)

Καθημερινά
• στο Παραμυθόσπιτο τα πιο αγαπημένα παραμύθια των Χριστουγέννων και όχι, 

μόνο ζωντανεύουν στο πιο παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι! 

Μην ξεχάσετε να το επισκεφτείτε και να μαγευτείτε!

• στο Γλυκό Εργαστήρι οι βοηθοί του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουν τις πιο γλυκές λιχουδιές! 

Ελάτε να ανακατέψουμε τα υλικά και να φτιάξουμε τα πιο γλυκά Χριστούγεννα!

• στο Παιχνιδόσπιτο, το πιο παιχνιδιάρικο σπιτάκι του πάρκου, παίζουμε, δημιουργούμε 

χριστουγεννιάτικες κατασκευές και μεταμορφωνόμαστε με τα χρώματα των Χριστουγέννων!

• στο Εργαστήρι των Ξωτικών συμμετέχουν και οι 12  Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί. 

Καθημερινά θα γίνεται ζωγραφική προσώπου (face painting) ανάλογη με τους ήρωες που 

ξεπηδούν μέσα από τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και θα υπάρχουν γλυκά και καραμέλες.

• στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη οι ξωτικο-ταχυδρόμοι σε περιμένουν να στείλεις το γράμμα σου 

και να ζητήσεις το δώρο σου! Κανένα δώρο δε θα μείνει χωρίς τη σφραγίδα των ξωτικών!

• στο Σπίτι της μαμάς οι μανούλες θα έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν, 

να ταΐσουν ή να αλλάξουν τα παιδάκια τους.

Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δημοτικών Παιδικών Σταθμών – Εργαστήρι των Ξωτικών
Σοφία Καβαζίδου

Επιμέλεια Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων 
Μαριάννα Γκαλίτσιου 

Επιμέλεια δράσεων στο Γλυκό Εργαστήρι
ΕΠΑ.Σ. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής Αλεξανδρούπολης




