Ευχές
Δημάρχου
Αιγιαλείας

Φίλες και φίλοι,
Τα Χριστούγεννα έχουν πάντα τη
μαγεία τους και αυτή τη μαγεία
θέλουμε να τη μεταφέρουμε και να
τη μεταδώσουμε σε όλους, μικρούς
και μεγάλους, για άλλη μια χρονιά
με το Πάρκο των Χριστουγέννων.
Για αυτό και ετοιμάσαμε μια σειρά
από εκδηλώσεις που θα μας
βάλουν για τα καλά στο πνεύμα των
Χριστουγέννων, που θέλουμε και
φέτος να μοιραστούμε μαζί σας, με
την ευχή να τα απολαύσετε και να
τα χαρείτε μαζί με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα και τις οικογένειες σας, αλλά και με το αίσθημα της
προσδοκίας, ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι καλύτερα για
όλους μας.
Χρόνια πολλά, με αγάπη, υγεία και ελπίδα
Αθανάσιος Παναγόπουλος
Δήμαρχος Αιγιαλείας

Το Πάρκο των Χριστουγέννων για ακόμα μία
χρονιά ανοίγει τις πύλες του σε όλο τον κόσμο που
θα έρθει στην όμορφη Αιγιάλεια για να ξεναγηθεί
σε έναν μαγικό κόσμο. Όμορφα σπιτάκια, ο Άγιος
Βασίλης, μικρά καλικαντζαράκια, ξυλοπόδαροι,
λαχταριστά
λιχουδόσπιτα,
εργαστήρια
χειροτεχνίας, ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια
με τους προσκόπους, μουσικές, θεατρικές
παραστάσεις και παιχνίδια, προσφορές αγάπης,
συνθέτουν το Πάρκο της καρδιάς μας.
Ευχόμαστε να περάσετε ξέγνοιαστες στιγμές και
η ξενάγησή σας στο Πάρκο των Χριστουγέννων
να αποτελέσει μία απόδραση από την
καθημερινότητα.
Φέτος ο ΚαλΟκάντζαρος του παραμυθιού σώζει
το καλικαντζαροχωριό και κοντά σε αυτό τις
παραδόσεις και την φιλία. Εμείς σας ευχόμαστε
να βρείτε τον δικό σας ΚαλΟκάντζαρο.
Καλές γιορτές με Υγεία !!
Η Πρόεδρος και το ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑ

Ευχές Δ.Σ.
ΔΗΚΕΠΑ

Ο ΚαλΟκάντζαρος
σώζει το

Καλικαν ζαροχωριό

τ

Το παραμύθι
των
Χριστουγέννων

του Βαγγέλη Ηλιόπουλου

Το φετινό παραμύθι του
Πάρκου των Χριστουγέννων,
μας εξιστορεί την απρόσμενη
φιλία που γεννιέται ανάμεσα
σε ένα καλό καλικάντζαρο,
τον ΚαλOκάντζαρο και ένα
αγόρι, το Μανόλη. Συναντιούνται λίγες ημέρες πριν από
τα Χριστούγεννα και γίνονται
φίλοι. Όταν ο Μανόλης λίγα
χρόνια αργότερα αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι έχουν
σχεδόν ξεχάσει τα έθιμα και
τις παραδόσεις των Χριστουγέννων, κατεβαίνει στο Καλικαντζαροχωριό
και ενημερώνει το φίλο του και όλους τους
καλικάντζαρους ότι κινδυνεύουν. Όλοι μαζί

εμπιστεύονται το σχέδιο που
προτείνει ο Μανόλης και μαζί
με τον Καλοκάντζαρο τους
στέλνουν στην πάνω γη όπου
στήνουν απίστευτες σκανταλιές για να πείσουν τους ανθρώπους να γιορτάσουν παραδοσιακά. Το σχέδιο έχει επιτυχία
και οι άνθρωποι θυμούνται
ξανά τα έθιμα των Χριστουγέννων, στολίζουν τα σπίτια
τους, φτιάχνουν παραδοσιακά
γλυκά και τα παιδιά λένε πάλι
τα κάλαντα. Έτσι χάρη στον
Καλοκάντζαρο, τα Χριστούγεννα παραμένουν η πιο παραμυθένια γιορτή για μικρούς
και μεγάλους.

Λίγα λόγια για το συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο
Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς έλληνες της διασποράς, με καταγωγή από την Πάτρα και την Κρήτη. Είναι παντρεμένος με τη Γεωργία Παναγιωτόπουλου και έχουν δυο παιδιά . Ζουν
μεταξύ Αττικής και Αιγιαλείας, όπου είναι και δημότες.
Σπούδασε Παιδαγωγικά και Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάζεται πάνω από τριάντα χρόνια
στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση. Το 1995 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο για παιδιά και το 1997
κυκλοφόρησε «Ο Τριγωνοψαρούλης», που γρήγορα
έγινε ο πιο αγαπημένος ήρωας της ελληνικής παιδικής
λογοτεχνίας και οι περιπέτειες του μεταφράστηκαν
και κυκλοφόρησαν σε πολλές χώρες. Πολλά από τα βιβλία του έχουν τιμηθεί με
βραβεία και επαίνους. Το 2013 ανακηρύχθηκε από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Αγγελιαφόρος
Ψυχικής υγείας στα σχολεία. Υπήρξε Πρόεδρος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου από το 2008 έως το 2015. Το 2018 ήταν υποψήφιος του διεθνούς βραβείου H.C. Andersen Award 2018 μετά από πρόταση του Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ,
το οποίο και τον ανακήρυξε Πρεσβευτή Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2018.

Χριστουγεννιάτικα Δέντρα
και Γιορτές στις Δημοτικές Ενότητες
Παρασκευή
7 Δεκεμβρίου
ώρα 19:00

Έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου Αιγιαλείας στο Αίγιο με το φωτισμό το μεγάλου δέντρου στην πλατεία Αγίας Λαύρας.
Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά η Φιλαρμονική Αιγίου, με κάλαντα και γνωστές μελωδίες.

Σάββατο
8 Δεκεμβρίου
ώρα 19:00

Η Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων, υποδέχεται τα Χριστούγεννα
στην πλατεία «Χρήστος Αρφάνης», φωτίζοντας το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Η Φιλαρμονική Ακράτας με την Παιδική Χορωδία
του Συλλόγου «Φιλαρμονικής Ακράτας», συμμετέχουν στη χαρούμενη
γιορτή. Όλες οι οικοδέσποινες ετοιμάζουν και προσφέρουν γλυκά και
λιχουδιές.

Παρασκευή
14 Δεκεμβρίου
ώρα 18:30

Η Τοπική Κοινότητα Καμαρών, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και αγάπης, φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της στην Πλατεία Άνω
Καμαρών. Πρωταγωνιστές της γιορτής τα παιδιά με χορούς και τραγούδια. Θα προσφέρεται ζεστή φασολάδα ενώ ένας ζογκλέρ θα διασκεδάσει με τα παιχνίδια του μικρούς και μεγάλους.

Κυριακή
16 Δεκεμβρίου
ώρα 18:30

Η Τοπική Κοινότητα Αιγείρας, σε μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλησίον της Εθνικής
Τράπεζας, με πολλά γλυκά και όμορφες ευχές από τους παρευρισκόμενους.

Κυριακή
16 Δεκεμβρίου
ώρα 18:30

Η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού, στήνει τη δική της γιορτή στην
αγορά του Διακοπτού και φωτίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της,
με άφθονα γλυκά από τους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία του Διακοπτού. Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι, όλα τα σχολεία με ολιγόλεπτα σκετς, ο σκανδαλιάρης ζογκλέρ και η Δημοτική Παιδική – Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας, υπό τη διεύθυνση της Βασιλικής Νάσση,
με κάλαντα και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Παρασκευή
21 Δεκεμβρίου
ώρα 17:30

Στον πεζόδρομο Κανελλοπούλου, στην πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Ακράτας, στήνεται λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα μια χαρούμενη γιορτή, με παιχνίδια του ζογκλέρ για μικρούς και μεγάλους,
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και γλυκές ευχές.

Στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο
μικροί και μεγάλοι θα συναντήσουν...
Τον βασικό ήρωα του φετινού πάρκου ΚαλΟκάντζαρο
(Χριστίνα Κυρίτση), ο οποίος θα υποδέχεται τους επισκέπτες με χαμόγελο, θα τους ενημερώνει για τις δράσεις
του Πάρκου και με σκανταλιάρικη διάθεση θα σκαρώνει
ατέλειωτα παιχνίδια!!!!
Τον Αϊ Βασίλη, που καθημερινά θα υποδέχεται τους μικρούς του φίλους, θα ακούει τις επιθυμίες τους και θα φωτογραφίζεται μαζί τους.
Το Σπίτι των Παραμυθιών, όπου κάθε παιδί μπορεί να
γίνει παραμυθάς και να πάρει μια αρχή παραμυθιού που
έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Στο σπίτι ή στην
τάξη του το συνεχίζει και το ολοκληρώνει, δηλαδή γράφει
το παραμύθι με τη δική του φαντασία. Αν θέλει, φέρνει
το παραμύθι του ξανά στο Σπίτι των παραμυθιών και το
ρίχνει στο ειδικό κουτί, αφού έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του. Απ’ όλα τα παραμύθια τα καλύτερα θα ζωντανέψουν στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο την επόμενη
χρονιά.
Μικρά χαρούμενα ξωτικά, αστεράκια και νεράιδες
των Χριστουγέννων, τα οποία θα ζωγραφίζει η ταλαντούχος face painter Έλλη στα πρόσωπα των μικρών
επισκεπτών.
Στο Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι του Πάρκου, στο
οποίο η χαρισματική εικαστικός Νεκταρία, δημιουργεί
μαζί με τα παιδιά χριστουγεννιάτικα στολίδια και κατασκευές και προσφέρει όμορφα δώρα σε όλους.
Ονειρικές Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές τις οποίες θα
απολαμβάνουν καθημερινά μικροί και μεγάλοι στο Λιχουδόσπιτο από τις χαμογελαστές καλικαντζαρίνες
Κωνσταντίνα και Βούλα. Εκεί θα μπορεί να βρει κανείς
και την Μαύρη Πριγκίπισσα Σταφίδα ΠΟΠ “Βοστίτσα”,
γλυκιά και υπέροχη στη γεύση σε εορταστική συσκευασία. Απ’ αυτήν θα πάρει ενέργεια και δύναμη για ατέλειωτη διασκέδαση…
Παραμυθάδες, ηθοποιούς, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρους, χορωδίες, βιολιστές, φιλαρμονικές, χορευτές σε
υπέροχες παραστάσεις, και δρώμενα που αναδεικνύουν τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοσή μας. Εκπλήξεις,
θα συναρπάζουν και θα διασκεδάζουν όλους.

Δράσεις
αλληλεγγύης
στο Πάρκο

Το Χαμόγελο του Παιδιού
Βazaar εορταστικών
ειδών από 21/12 έως και
23/12 (10:00 έως 22:00)
και 24/12 πρωί.
2Ο Λύκειο Αιγίου
Βazaar από τους μαθητές του
2ου Λυκείου, από 15/12 έως
και 26/12 απόγευμα (18:0021:00)
10Ο Δημοτικό Αιγίου
Βazaar από τους μαθητές του
10ου Δημοτικού, 22/12 και
23/12 πρωί (10:00-14:00)

Προσφορές
αγάπης
Συλλογή τροφίμων διαρκείας, ρούχων και παιχνιδιών
που βρίσκονται σε καλή κατάσταση για να προσφερθούν
σε συνανθρώπους μας που τα
χρειάζονται. Οι προσφορές
των πολιτών θα γίνονται δεκτές καθημερινά στο Πάρκο
των Χριστουγέννων ώρες
11:00 έως 13:00, στο Σπίτι
της Αγάπης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σάββατο

15

Το Αίγιο ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή των εγκαινίων του Πάρκου των Χριστουγέννων της Αιγιάλειας. Από νωρίς το απόγευμα,
οι Φιλαρμονικές: Ακράτας του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου
«Φιλαρμονική Ακράτας», υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού
Χρήστου Ασημακόπουλου, η Δημοτική Φιλαρμονική Αιγείρας
«Ιωάννης Κοκονέτσης», υπό τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού
Δημητρίου Μίχαλου και η Φιλαρμονική Αιγίου «Ευτέρπη», υπό
τη διεύθυνση του Μαέστρου-Αρχιμουσικού Λεωνίδα Χαραλαμπόπουλου, συναντιούνται στην Τρίγωνη Πλατεία και ανηφορίζοντας προς το Πάρκο σκορπούν στην πόλη τη χαρά του μηνύματος των Χριστουγέννων.
Το Πάρκο καλωσορίζει τους επισκέπτες του με ευχές και χαμόγελα
και ο ηθοποιός Γεράσιμος Γεννατάς και ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος ξεκινούν τις εκδηλώσεις στο Πάρκο με την πιο
σκανταλιάρικη ανάγνωση του παραμυθιού «Ο ΚαλΟκάντζαρος
σώζει το Καλικαντζαροχωριό». Τους βοηθούν με τραγούδια
και χορό παιδιά από το Νηπιαγωγείο «Παραμυθούπολη». Επίσης
συμπράττουν μέλη της Θεατρικής Ομάδας Μονόλογοι, ενώ η
αφηγήτρια-εκπαιδευτικός Αθηνά Σκανδάμη αφηγείται τι είναι οι
καλικάντζαροι για τη Λαϊκή Παράδοση.
Τη γιορτή ντύνουν μουσικά με κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια η Δημοτική Παιδική-Νεανική χορωδία Αιγιαλείας, υπό
τη διεύθυνση της Μαέστρου Βασιλικής Νάσση και η Χορωδία
της Φιλαρμονικής Ακράτας, υπό τη διεύθυνση της Μαέστρου
Μαρίας Γερολύμου.

Δεκεμβρίου
ώρα 19:00

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Χριστουγεννιάτικα κεράσματα και λιχουδιές, προσφέρουν τα αρτοποιεία «ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗΣ»
στο Λιχουδόσπιτο.

Οι παγωμένες λιχουδιές του Πάρκου!!!
Το Ζαχαροπλαστείο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους με τις μοναδικές γεύσεις
των παγωτών του.

ώρα 11:00 «Έλα στο χορό μαζί μου»

Κυριακή

Οι μαθητές της λέσχης χορού Dancing Club
παρουσιάζουν μία μικρή εορταστική-χορευτική
παράσταση και παρασύρουν όλους στη μαγεία
των Χριστουγέννων.

16
Δεκεμβρίου

ώρα 12:30 «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες»
Η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Teodora Vasileva του Γυμναστηρίου
Ladies, παρουσιάζει χριστουγεννιάτικες χορογραφίες ρυθμικής γυμναστικής που θα συναρπάσουν.

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ

Στο Λιχουδόσπιτο, το πρωί, οι ταλαντούχοι ζαχαροπλάστες του ζαχαροπλαστείου «FRESH» παίζουν με την σοκολάτα και χαρίζουν μαγικές γευστικές στιγμές σε
μικρούς και μεγάλους.
Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, μέλη του 2ου Συστήματος Προσκόπων Αιγίου με τις μαγειρικές τους ικανότητες θα καταπλήξουν φτιάχνοντας υπέροχες,
τραγανές ζεστές τηγανίτες.

ώρα 18:00 «The Shoemaker and his Guest»
To Κέντρο Ξένων Γλωσσών της «Κόνι Ηλιακοπούλου» παρουσιάζει την
κλασσική Χριστουγεννιάτικη ιστορία του καλόκαρδου παπουτσή που συναντάει το πνεύμα των Χριστουγέννων, πλαισιωμένη με μουσική, χορό και
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στα Αγγλικά και τα Ρώσικα.
Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».

Δευτέρα

17
Δεκεμβρίου
ώρα 18:00

Παιχνίδι του κρυμμένου Θησαυρού: «Μικροί και μεγάλοι
περιπλανώμενοι ήρωες του Καλοκάντζαρου»
Στην εξέδρα του Πάρκου, με πρωταγωνιστή τον Καλοκάντζαρο,
το παιχνίδι του «Κρυμμένου Θησαυρού» ζωντανεύει μέσα από ένα
μαγικό ταξίδι γεμάτο αναζητήσεις και μυστήριο. ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα
«Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης.

«Πολύχρωμα Χριστουγεννιάτικα Ταξίδια στον Kόσμο των
Χρωμάτων και της Φαντασίας»
Στο σπιτάκι των Εικαστικών Εργαστηρίων, με οδηγό τη θαλπωρή
των χρωμάτων και τη μαγεία των ημερών, τα ΔΙΕΚ Αιγίου, θα δημιFace painting με χριστου- ουργήσουν χειροποίητες κατασκευές για τους μικρούς Καλοκαντζαγεννιάτικα σχέδια και
ρένιους φίλους του Πάρκου. ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Βοηθός Βρεφολάμψη από glitter. ΔΙΕΚ
νηπιοκόμων». Απρόσμενη έκπληξη για όλους θα είναι τα Λαμπερά
Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός Χριστουγεννιάτικα χτενίσματα με πολύχρωμες ανταύγειες, από τα
Αισθητικής Τέχνης και
ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης».
Μακιγιάζ.

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ

«Γευστικά Χριστουγεννιάτικα ταξίδια στο Λιχουδόσπιτο»
Πανδαισία Χριστουγεννιάτικων αρωμάτων και γεύσεων, στο Λιχουδόσπιτο φτιαγμένων από τη φαντασία εμπνευσμένων σεφ. ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης», Ομάδα: ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ

ώρα 18:30
…δως΄της κλώτσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινίσει.

Τρίτη

Aφήγηση παραμυθιού από την αφηγήτρια εκπαιδευτικό Αθηνά
Σκανδάμη η οποία θα μας μεταφέρει στη χώρα του ονείρου.

18
Δεκεμβρίου

ώρα 20:00
«Όλα είναι αγάπη…»
Η Σχολή χορού «Ελεύθερη Έκφραση» της Μαργιάννας Καρασαββίδου, παρουσιάζει χορογραφίες με θέμα «Όλα είναι αγάπη» ταξιδεύοντας
μικρούς και μεγάλους σε κόσμους μαγικούς.

Τετάρτη
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ώρα 11:00
Μαθητές και μαθήτριες των Δ΄ και Ε΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Ροδοδάφνης παρουσιάζουν ένα σύντομο δρώμενο εμπνευσμένο από το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «ΔΕΝ» .
Ο μικρός ήρωας ΔΕΝ έχει τίποτα απ’ όσα έχουν όλα τα άλλα παιδιά.
Καθώς, μάλιστα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα βλέπει γύρω του παιδιά ευτυχισμένα να έχουν κάθε τι που ονειρεύονται! Έτσι, η λύπη του
μεγαλώνει, γίνεται αφόρητη και στέκει μόνος στην άκρη του δρόμουστο περιθώριο της ζωής-απλός θεατής της ευτυχίας των άλλων….
Μέχρι που… ένα έλατο από το δάσος έρχεται για Χριστούγεννα στην
πόλη. Συναντά τον μικρό μας ήρωα, ζωντανεύει και του μαθαίνει να
αναζητά τη χαρά, να ανακαλύπτει την ευτυχία, να διώχνει την παγωνιά των ΔΕΝ και να ζει με τη ζεστασιά της Αγάπης. Πως; Μυστικό που
θα αποκαλυφθεί σε όσους παρακολουθήσουν

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί,το αρτοποιείο του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου «Η Βοστίτσα», προσφέρει σε όλους μοναδικά γλυκίσματα
και αρτολιχουδιές.
Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, τα ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης, Ομάδα: REFRAIN, μας προσκαλούν σε Χριστουγεννιάτικους γευστικούς προορισμούς.

ώρα 18:00
Στο Σπιτάκι των Εικαστικών Εργαστηρίων του Πάρκου, τρισδιάστατα Χριστουγεννιάτικα έλατα από ανακυκλώσιμα υλικά παίρνουν αρχιτεκτονική μορφή και ζωντανεύουν. Από τα ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης».
Γιορτινά χτενίσματα με Χριστουγεννιάτικες αστραφτερές πινελιές για μικρές πριγκίπισσες από
τα ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης».

ώρα 19:30 Πρότυπο Ωδείο Αιγίου «Μελωδικά Χριστούγεννα»
Οι καθηγητές και οι μαθητές του «Πρότυπου Ωδείου Αιγίου», θα μας ταξιδέψουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών με γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

ώρα 11:00 «Καλικαντζαρομπερδέματα»

Πέμπτη

Η Β’ τάξη του 5ου Δημοτικού σχολείου Αιγίου μας μεταφέρει στην
ανεμελιά των παιδικών μας χρόνων,
με ένα θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στο παραμύθι του πάρκου «Ο
ΚαλΟκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου και δυο υπέροχα τραγούδια.
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ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο, γλυκίσματα και λαχταριστά εδέσματα, από το
αρτοποιείο «Τηλιγάδης» θα περιμένουν να γλυκάνουν μικρούς και
μεγάλους.

ώρα 18:00 - Πλατεία Αγίας Λαύρας
«Χαρούμενες Χριστουγεννιάτικες Δράσεις από τα ΔΙΕΚ Αιγίου»
Έκρηξη χριστουγεννιάτικων γεύσεων σε εορταστικούς ρυθμούς από τα ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός Μαγειρικής» Ομάδα ΚΟΥΖΙΝΑ. Συμμετέχει ομάδα χορευτών του Dancing club
Χριστουγεννιάτικο face painter από τα ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και
Μακιγιάζ». Με οδηγό τη φαντασία των χρωμάτων και το ταλέντο της δημιουργίας, μικροί και
μεγάλοι μεταμορφώνονται.
Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο με αρχιτεκτονική αισθητική και άποψη, θα στολιστεί και
θα διακοσμηθεί με χειροποίητες κατασκευές της στιγμής, από τα ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης» .

ώρα 19:30 «Μαζορέτες εν δράση….»
Μικρές και μεγάλες μαζορέτες από το Acceleration gym της Κατιάνας Λατάνη, ξεσηκώνουν με
τις χορευτικές τους ικανότητες τους επισκέπτες του Πάρκου, σε χαρούμενους Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

ώρα 11:00
«Χριστουγεννιάτικες
Σκανδαλιές…»

Παρασκευή

Η ηθοποιός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Αναστασία Πετρίδη,
παρουσιάζει ένα πρωτότυπο παιχνίδι
που θα ξεσηκώσει και θα ενθουσιάσει
τους μικρούς επισκέπτες.

Δεκεμβρίου
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ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, μοσχοβολιστά κεράσματα και λιχουδιές
από το αρτοποιείο του «Παναγιώτη Κουτρόπουλου».
Τα κορίτσια της Cookpad κάνουν τη μαγειρική διασκέδαση στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα και θα φτιάξουν με τους μικρούς μας
φίλους νόστιμες δημιουργίες με απλά υλικά που όλοι έχουμε στα σπίτια μας! Κανείς όμως δεν πρόκειται να φύγει παραπονεμένος. Ακόμα
και οι πιο μεγάλοι της παρέας θα παίξουν διάφορα μαγειρικά παιχνίδια, θα θυμηθούν και θα μοιραστούν τις αγαπημένες τους συνταγές
και θα κερδίσουν χρήσιμα δωράκια!!

ώρα 18:00 Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου
«Δέντρα και καλό - κακοκάντζαροι
σε δράση»
Το Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου μαθαίνει από
την Καλή Νεράιδα του δάσους το μυστικό πως
τη μαγική νύχτα των Χριστουγέννων τα δέντρα ξυπνούν και οι καλικάντζαροι αναστατώνουν την πόλη!!

ώρα 20:00 Θεατρική Ομάδα Αποφοίτων
«Γράμματα στον Αϊ Βασίλη»
Η Θεατρική Ομάδα Αποφοίτων παρουσιάζει ένα έργο το οποίο
γεννήθηκε μέσα από μια παράξενη ανακάλυψη. Υπάρχει στην Ιταλία (και σε όλες τις χώρες) μια υπηρεσία, για την οποία δεν μιλά
ποτέ κανείς. Δεν έχει συγκεκριμένο όνομα αλλά θα μπορούσε
να λέγεται «Υπηρεσία του Αϊ Βασίλη». Εκεί καταφθάνουν κάθε
χρόνο δεκάδες χιλιάδες γράμματα. Είναι τα γράμματα που ταχυδρομούν παιδάκια μόνα τους, από τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη. Πίσω από αυτά τα γράμματα
υπάρχει μια μικρή ιστορία, μια από τις μικρές, ευχάριστες ιστορίες της κοινωνίας μας. Παιδιά που
αναρωτιούνται συνεχώς: «υπάρχεις ή δεν υπάρχεις;», «είσαι εκεί ή δεν είσαι;», «υπάρχει κάτι,
κάποιος ικανός να αποδώσει δικαιοσύνη;», «μπορεί κάποιος να σε εμπιστευτεί;». Για να το
πούμε με τα λόγια ενός παιδιού, «Αν υπάρχεις δώσε μου ένα μικρό σημάδι, στείλε μου ένα
αυτόγραφο, έτσι, για να σε πιστέψω λίγο». Το έργο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους εκείνους
που θα ήθελαν να πιστέψουν, έστω και λίγο στον Αϊ Βασίλη.

ώρα 12:00 - Χορευτικός Όμιλος Αιγίου
«Στο Χοροστάσι αντάμωσαν παιδιά και καλκαντζόνια»

Σάββατο

Οι μέρες των Χριστουγέννων ήρθαν,
τα πάντα γύρω είναι στολισμένα και
ο αέρας φέρνει την μοσχοβολιά της
κανέλας και του μελιού από τις λιχουδιές που ετοιμάζουν οι μαμάδες. Τα
παιδιά παίζουν χαρούμενα, τρέχουν
στις γειτονιές και στήνουν τον χορό
στο χοροστάσι. Μελωδίες ,τραγούδια
και χοροί από όλα τα πλάτη και μήκη
της Ελλάδας ζεσταίνουν τις καρδιές
των ανθρώπων. Ξάφνου εμφανίζονται τα μικρά καλκαντζόνια, άραγε τι σχέδια έχουν καταστρώσει; Θα χαλάσουν το γλέντι των παιδιών
ή μήπως όχι;
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ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο, πρωί και απόγευμα το αρτοποιείο του «Μένιου
Κουτρόπουλου», συναρπάζει με τα μοναδικά παραδοσιακά γλυκά
του και τις αρτολιχουδιές που μοσχομυρίζουν.

ώρα 19:30 - Αρχοντικό Οικογένειας Παναγιωτόπουλων
Σύλλογος Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων και Ιόνιος Βιβλιοθήκη Αίγιο, Χριστούγεννα 2018
«Ένα κτίριο, μια εποχή… Συγκινήσεις, συνειρμοί…»
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που εκτυλίσσεται στους χώρους του Αρχοντικού, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του κτιρίου και ότι αυτό σηματοδοτεί για την πόλη του Αιγίου. Συμμετέχουν: ηθοποιός – αφηγητής,
που θα μας ξεναγήσει στο χώρο και την εποχή του. Solo φωνές, Χορωδιακό σύνολο και η
Πολυφωνική Χορωδία Αιγιαλείας που θα ερμηνεύσουν τραγούδια από το Χριστουγεννιάτικο
ρεπερτόριο. Η εκδήλωση υποστηρίζεται μουσικά από πιάνο.

ώρα 11:30
«Χριστού τη Θεία Γέννηση…»

Κυριακή
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Κάλαντα απ’ όλο τον κόσμο και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο σε μια πρωτότυπη σύμπραξη της
Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων
υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου Γιώργου
Μπαμπαράκου και της Δημοτικής Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας Αιγιαλείας υπό
τη διεύθυνση της Μαέστρου Βασιλικής
Νάσση.

Δεκεμβρίου

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, το ζαχαροπλαστείο «Ελληνικόν» από το
Διακοπτό θα μας ταξιδέψει γευστικά, με πεντανόστιμα εδέσματα.
Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, το αρτοποιείο «ΒΛΑΧΟΣ» θα ετοιμάσει μοσχοβολιστά κεράσματα και μας καλεί να απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις.

ώρα 18:30 - Θεατρική Ομάδα «Μονόλογοι»-Παιδική Σκηνή
«Πού πήγαν τα Χριστούγεννα» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου.
Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; Δεν ξέρω και …. ψάχνω. Η κυρία στο σχολείο
μας λέει: «Έρχονται τα Χριστούγεννα!» Κι εγώ ρωτώ : «Από πού; Και τώρα
που δεν έχουν έρθει ακόμη, που είναι; Κι όταν φύγουν, που θα πάνε; Κι όταν
έρθουν, που ακριβώς τα βρίσκει κανείς; Στα καταστήματα με τα παιχνίδια;
Στις στολισμένες πλατείες; Στις γιορτές των μεγάλων ξενοδοχείων; Ή μήπως κάπου που δεν πάει το μυαλό μας, ενώ είναι τόσο απλό; Σκηνοθεσία –
Διασκευή: Χριστίνα Κυρίτση, Κοστούμια: Θεατρική Ομάδα Μονόλογοι.

ώρα 19:00 - Αίθουσα Φιλαρμονικής Αιγίου
«Καλήν εσπέραν άρχοντες…»
Χριστουγεννιάτικη συναυλία στην αίθουσα θεάτρου της Φιλαρμονικής Αιγίου. Συμμετέχουν η Χορωδία Αιγίου 1933, σολίστες
τραγουδιού, η Ορχήστρα Φιλαρμονικής Αιγίου, η Παιδική χορωδία Φιλαρμονικής Αιγίου, η Νεανική Χορωδία Πατραϊκού
Ωδείου, η Χορωδία Φίλων Βυζαντινής Μουσικής ,η Σχολή Χορού Sallon de Ballet και η Σχολή Χορού Danza con Fuerza . Ακούγονται από τους συμμετέχοντες Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και υμνωδίες από όλο τον κόσμο. Οι σχολές χορού
χορεύουν Χριστουγεννιάτικα θέματα.

ώρα 21:00 - Δημοτικός Κινηματογράφος «Απόλλων»
«Δήμητρα Γαλάνη live….»
Μια ανεπανάληπτη συναυλία από μια σπουδαία φωνή
που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι.
Η ΔΗΚΕΠΑ παρουσιάζει τη σπουδαία ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη μαζί με δύο από τους καλύτερους μουσικούς
της νέας γενιάς της ελληνικής μουσικής. Τον Θωμά Κωνσταντίνου, μεγάλο δεξιοτέχνη στο ούτι και στα παραδοσιακά όργανα και τον εξαιρετικό τζαζίστα -πιανίστα
Σπύρο Μάνεση. Μαζί οι τρεις φτιάχνουν μια παράσταση «αγκαλιά», από τραγούδια με επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση. Η χαρισματική φωνή της Δήμητρας Γαλάνη λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, συνειδητά, με σεβασμό στη μνήμη, εμπιστοσύνη
στο ταλέντο των νέων και αίσθηση του μέτρου. Τα τραγούδια που έχουν επιλέξει, είναι αγαπημένα τραγούδια μεγάλης αντοχής στο χρόνο, τα οποία παρουσιάζουν με έναν διαφορετικό τρόπο.
Τραγούδια που αγκαλιάζουν το κοινό, το οποίο συμμετέχει.
Εισιτήρια 15 €, Προπώληση, ειδικές κατηγορίες 12€
Προπώληση: Σύγχρονη Σκέψη και Ρεζέρβα στο Αίγιο και ηλεκτρονικά ticketservices.gr και
Public

Δευτέρα

ώρα 11:00
Χ – saltibagos
Ζογκλέρ και καλικάντζαροι σε μια κεφάτη γιορτή ακροβατικών, παρασύρουν μικρούς και
μεγάλους σε ένα ξέφρενο παιχνίδι!!
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ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, εδέσματα με χρώματα, φαντασία και μοναδικές γεύσεις για την παραμονή των Χριστουγέννων, από το ζαχαροπλαστείο «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ» της Αιγείρας.

ώρα 19:00
«Παραμυθένια Βιολιά»
Η Χριστιάνα Ζάρου και οι μαθητές της, με το μικρό μουσικό σύνολο εγχόρδων (βιολιά) από παιδιά ηλικίας 8-15 ετών που έχουν
δημιουργήσει, μας ταξιδεύουν με τις μελωδίες τους στη μαγεία των
Χριστουγέννων

Τρίτη
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ώρα 20:00
Μουσικό συγκρότημα «Les SkartOi!»
Ένα μοναδικό live party από το
Αιγιώτικο 9μελες group, όπου
για 15 και πλέον χρόνια σκορπά Jamaica ska, reggae και
rocksteady vides, με ξεκάθαρες soul και funky πινελιές σε
όλο τον κόσμο. Ένα εκρηκτικό
groovy playlist που δεν θα αφήσει κανέναν ανικανοποίητο.

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, με μαγικό
νερό και αλεύρι από αστερόσκονη το
αρτοποιείο του «Κωνσταντίνου Κυρίτση» φτιάχνει τα μοναδικά γλυκά του!
Το αποτέλεσμα αντάξιο των Χριστουγέννων ενθουσιάζει.

Χριστούγεννα

Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, με
βασικό συστατικό την αγάπη και
αλεύρι, ζάχαρη και φαντασία, προσφέρονται παραδοσιακές λιχουδιές από το
αρτοποιείο «Αφοί Μαραγκόπουλοι»,
από τα Σελιανίτικα.

ώρα 11:30
«Μου κρατάς το αστέρι μου σε παρακαλώ;»

Τετάρτη
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Ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος παρουσιάζει με μία αφήγηση γεμάτη στοιχεία
θεατρικού παιχνιδιού, για πρώτη φορά την
ανέκδοτη ιστορία του «Μου κρατάς το
αστέρι μου σε παρακαλώ;» και ταξιδεύει
μικρούς και μεγάλους στο θαύμα των Χριστουγέννων.

Δεκεμβρίου

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, το Ζαχαροπλαστείο-Πρατήριο άρτου
«Γλυκούλης» από το Διακοπτό, μας ξετρελαίνει με τις αρτολιχουδιές
του.
Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, το Αρτοποιείο του Τρύφωνα Ιωαννίδη από το Διακοπτό, προσφέρει κάθε λογής γλυκίσματα.

ώρα 19:30
«Magic show»
Μια υπαίθρια παράσταση στην οποία ο Μάγος «Alex», μας μεταφέρει
στο κόσμο του μυστηρίου και της ψευδαίσθησης.

Πέμπτη
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ώρα 12:00
«Γλυκές Νοστιμιές – Μελωδικές Ευχές»
Ένα μελωδικό ταξίδι σε γνωστά
τραγούδια του έντεχνου ελληνικού
ρεπερτορίου και ένας γλυκός χειροποίητος μπουφές με γευστικά γιορτινά εδέσματα, που θα προσφέρουν οι
πάντα δημιουργικές κυρίες της Χορωδίας ΚΑΠΗ Αιγίου. Τη Χορωδία
διευθύνει η μαέστρος Βασιλική Νάσση.

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ

Πέμπτη

Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, ο κ. Αλεύρης
και η κα Ζάχαρη ενώνουν τις δυνάμεις τους
και μεταμορφώνονται σε υπέροχα γλυκίσματα από το Αρτοποιείο -Ζαχαροπλαστείο
«ΞΥΝΟΣ» από το Διακοπτό.
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ώρα 17:30
«Πρωτοχρονιάτικοι μπελάδες….»
Η ηθοποιός-εμψυχώτρια Αναστασία Πετρίδη και οι μικροί της
φίλοι βιάζονται να υποδεχθούν την Πρωτοχρονιά και σκαρώνουν
τρελά παιχνίδια, μπλέκοντας σε Πρωτοχρονιάτικους μπελάδες

ώρα 20:00
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του «Πατραϊκού Ωδείου Αιγίου»
Το Παιδικό και Nεανικό Τμήμα της Χορωδίας του Πατραϊκού
Ωδείου Αιγίου και οι νεαροί σολίστες της, καθώς και η oμάδα
body music του ωδείου, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο Χριστούγεννα, χαρά και χαμόγελο. Διεύθυνση Χορωδίας:
Μαρία Πετεμερίδου, πιάνο: Εύα Βλαχάκου, εμψυχώτρια body
music: Μαριέφη Βλατάκη.

ώρα 12:00
«Ταξιδεύοντας στη φανταστική
Χώρα των Παραμυθιών…»
Η αφηγήτρια και εκπαιδευτικός Αθηνά
Σκανδάμη, μεταφέρει στον όμορφο κόσμο της φαντασίας και της περιπέτειας
μικρούς και μεγάλους, ξεδιπλώνοντας
την ιστορία ενός υπέροχου παραμυθιού.

ώρα 19:30 - Θεατρική ομάδα «Επί Σκηνής»
«Πρωτοχρονιάτικος παιχνιδοπόλεμος»,
της Αναστασίας Πετρίδη.
Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ της νεράιδας Παιχνιδόφτερης και του μάγου Τεχνόλοκους. Θα καταφέρουν ο Αϊ Βασίλης και τα ξωτικά του να φέρουν
ειρήνη;
Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση
θα μεταφερθεί στο Πολύκεντρο στη Μυρτιά Αιγίου.

Παρασκευή

28
Δεκεμβρίου

Αρχοντικό Οικογένειας Παναγιωτόπουλων
«Τρείς δημοσιογράφοι διαβάζουν Χριστουγεννιάτικες
ιστορίες για μικρούς και μεγάλους»

Σάββατο

29

Η Νατάσα Ράγιου, η Πέπη
Σπηλιωτοπούλου και η Έλλη
Τριανταφύλλου διαβάζουν
ιστορίες του Βαγγέλη Ηλιόπουλου από το βιβλίο του «Τα
Χριστούγεννα των παιδιών»
(εκδόσεις Πατάκη), στο πλαίσιο
του αφιερώματος του Πάρκου στις Χριστουγεννιάτικες ιστορίες και
παραμύθια του συγγραφέα.

Δεκεμβρίου
ώρα 11:30

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο όλη την ημέρα, φιλοξενούνται υπέροχες αρτολιχουδιές από το Αρτοποιείο του «Γιώργου Τηλιγάδη» που πάντα
μαγεύει με τις ξεχωριστές δημιουργίες του.

Κυριακή

30
Δεκεμβρίου

ώρα 12:00
Η αφηγήτρια και εκπαιδευτικός Αθηνά Σκανδάμη, καταφέρνει
όλους να αφήσουν τους εαυτούς τους, ταξιδεύοντάς τους στην
ονειροχώρα και στο μαγικό κόσμο των παραμυθιών.

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί λαχταριστές μυρωδιές από τις φρεσκοψημένες πίτσες που μας προσφέρει η pizza CIAO.
Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, «ΤΣΑΙ ΣΤΗ ΜΑΡΜΙΤΑ» από το 1ο
Σύστημα Ναυτοπροσκόπων οι οποίοι με τσάι και κουλουράκια ζεσταίνουν όλους τους επισκέπτες του Πάρκου.

ώρα 19:00
«Χορευτικό ταξίδι στα ήθη και τα έθιμα των εορτών»
Ημέρες γιορτινές γεμάτες χαρά, αισιοδοξία και χορό! Ο Πολιτιστικός
και Μορφωτικός Σύλλογος Διακοπτού «Νέα Πνοή» ταξιδεύει στην
παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα των εορτών με τη χορευτική του ομάδα
παραδοσιακών χορών, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου Γιώργου Κατσίβελου.

Δευτέρα

31
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«Καραβάκια της νέας χρονιάς»
Καραβάκια με ευχές ετοιμάζουν πυρετωδώς τα καλικατζαράκια του
Πάρκου για την εορταστική ψαριά
του Αϊ Βασίλη. Αυτά τα καραβάκια
θα ταξιδέψουν την Πρωτοχρονιά στη
Λίμνη για να χαρίσουν μεγάλα δώρα
στους μικρούς μας φίλους.

ώρα 11:00
Χ – saltibagos

Παραμονή
Πρωτοχρονιάς

Ο μικρός μας Καλοκάντζαρος μπερδεύεται στα πόδια του ξυλοπόδαρου
Τρίκι, δημιουργώντας απίστευτες
ιστορίες, που θα τις απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

ώρα 19:30
Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Πάρκο των
Χριστουγέννων με χορευτικά μουσικά ακούσματα από τη Χριστίνα Ψύχα και το Νίκολα
Αναδολή . Μια παράσταση για πιάνο και
φωνή με πασίγνωστες μελωδίες από το ρεπερτόριο της τζαζ, με πολύ αυτοσχεδιασμό
και διάδραση!

Τρίτη

1
Ιανουαρίου

ώρα 11:00
Δώρα, δώρα, δώρα…..
Ο Αϊ Βασίλης γεμίζει το σάκο του με δώρα για τους μικρούς
μας φίλους και τα αδειάσει στο σπίτι του στο Πάρκο των Χριστουγέννων.

ώρα 12:30
«Ο Αϊ Βασίλης και τα Καλικαντζαράκια
ψαρεύουν δώρα»
Τα Καλικατζαράκια του Πάρκου, πρώτη μέρα του χρόνου και
αρχίζουν από νωρίς τις σκανδαλιές. Κρύβουν το καλάμι του
Αϊ Βασίλη. Θα το βρει άραγε ? Πρέπει να ψαρέψει τα τυχερά
καραβάκια! Οι μικροί φίλοι του Πάρκου βρίσκουν το καλάμι
του Αϊ Βασίλη και όλοι μαζί με γέλια και χαρούμενες φωνές ξεκινούν να ψαρεύουν δώρα.

Καλωσορίζοντας
το 2019

Τετάρτη

2
Ιανουαρίου

ώρα 12:00
Η αφηγήτρια Βάσω Κυριακοπούλου, με την υπέροχη φωνή της
μας εξιστορεί ένα τρυφερό παραμύθι και ενεργοποιεί τη φαντασία των παιδιών τα οποία αφήνονται στη μαγεία της αφήγησης.

ώρα 19:30
«Alexandros Affolter Quartet»
O Alexandros Affolter : φωνή, o Σάκης
Τσινούκας : κιθάρα, o Γιώργος Κωστόπουλος : κοντραμπάσο και ο Σεραφέιμ
Μπέλος : ντράμς με το δικό του γκρουπ
Sera Bellos Vocal Otet, θα μας παρουσιάσουν μια Jazz συναυλία με κομμάτια από το Great
American Songbook, Jazz Standards, καθώς επίσης και κομμάτια στο πνεύμα των Χριστουγεννιάτικων εορτών.

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο, πολύχρωμα βουνά
από καραμέλες και γλειφιτζούρια για
τους μικρούς φίλους του πάρκου, προσφορά του καφεκοπτείου coffee inn,
των Μάκη Πετρόπουλου και Άγγελου
Αργυρόπουλου.

Πέμπτη

3
Ιανουαρίου
ώρα 11:00

ώρα 12:00
Η μαγεία της αφήγησης ενός παραμυθιού, δημιουργεί την ικανότητα στους ανθρώπους να φτιάχνουν εικόνες. Μεταφορά στη χώρα
των παραμυθιών με την αφηγήτρια μας Βάσω Κυριακοπούλου.

Παρασκευή

4
Ιανουαρίου

ΛΙΧΟΥΔΟΣΠΙΤΟ
Στο Λιχουδόσπιτο το πρωί, μικρά ζαχαρωτά, καραμέλες και πολύχρωμα γλειφιτζούρια για τους επισκέπτες του Πάρκου, προσφορά του
Γεωργίου Φιλιππόπουλου, από το «Σπίτι του Καφέ».
Στο Λιχουδόσπιτο το απόγευμα, το Αρτοποιείο του «Μένιου Κουτρόπουλου», με μεράκι και αγνά υλικά, προσφέρει όλη την ημέρα
μοναδικές παραδοσιακές λιχουδιές.

ώρα 18:00
«Τα μικρά Καλοκαντζαράκια»
Η ηθοποιός και εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Αναστασία Πετρίδη, διασκεδάζει τους μικρούς φίλους του Πάρκου, με ένα χαρούμενο
θεατρικό παιχνίδι, γεμάτο γέλιο και
σκανταλιές.

Σάββατο

5
Ιανουαρίου

Δεν υπάρχει παιδί που να
μην χρειάζεται τα παραμύθια. Οι μικροί μας φίλοι
αφήνονται στη γλυκύτητα
τις αφήγησης ενός παραμυθιού από την αφηγήτρια εκπαιδευτικό Αθηνά
Σκανδάμη.

Κυριακή

6
Ιανουαρίου

ώρα 12:30
Το Πάρκο των Χριστουγέννων κόβει
την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του.
Άλλο ένα Χριστουγεννιάτικο Πάρκο φτάνει στο τέλος του. Συναισθήματα λύπης ,αλλά και χαρούμενης προσμονής για τα δώρα που
θα φέρει η Νέα χρονιά στον καθένα από εμάς. Ο Δήμαρχος και οι
συντελεστές του Πάρκου κόβουν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα ανταλλάσοντας γλυκές ευχές και ευχαριστώντας όσους αγκάλιασαν το
Πάρκο και το στήριξαν με την καθημερινή παρουσία τους.
Ένας τυχερός, κερδίζει ένα υπέροχο γούρι, για να του θυμίζει τις
όμορφες στιγμές που έζησε στο Πάρκο.

Θεοφάνεια
2019

Η Πίτα του Πάρκου είναι
προσφορά του Αρίστου Τηλιγάδη
Ο Καλοκάντζαρος και τα Καλικαντζαράκια βρίσκονται
πια από την παραμονή των Φώτων,
στο Καλικαντζαροχωριό και όλοι αποχαιρετούν
τις γιορτές και την μαγική τους ατμόσφαιρα.

Ευχές για Υγεία, Χαρές και Καλή χρονιά
σε όλους!!
Ραντεβού τον ερχόμενο Δεκέμβριο!

ευχα

ριστ
ούμε

...

Η Πρόεδρος και το ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑ, ευχαριστούν το συγγραφέα
Βαγγέλη Ηλιόπουλο για την παραχώρηση του παραμυθιού
«Ο ΚαλΟκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό»
και την αμέριστη συμπαράστασή του στη διαμόρφωση του προγράμματος.
Τα στοιχεία του Πάρκου από το παραμύθι εμπνεύστηκε, σχεδίασε και φιλοτέχνησε,
ο ζωγράφος, αγιογράφος και γλύπτης Αλέξης Ασημακόπουλος,
υποστηριζόμενος από τον εθελοντή βοηθό του Ηλία Δηλαβέρη.
Για τα κείμενα του προγράμματος και το συντονισμό των εκδηλώσεων
συνεργάστηκαν η Έφη Ρουμελιώτη, συνεργάτης της ΔΗΚΕΠΑ
και η Μαρία Παπαγεωργίου, Μέλος ΔΣ της ΔΗΚΕΠΑ.
Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους της «Υπηρεσίας Πρασίνου»
του δήμου Αιγιαλείας, για την υποστήριξη και τη συνεργασία.

Χορηγοί
Επικοινωνίας
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