
 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  -  

ΦΟΡΕΙΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΑΙΓΙΝΙΟ 2017 

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 

ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΙΓΙΝΙΟ 

16-30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/12/17  

 

18:00  ''Τα σύμπαντα γιορτάζουν'' Έναρξη των εκδηλώσεων 

  

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και χαιρετισμός από τον 

Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού  κ. Λαγδάρη Ευάγγελο. 

Χαιρετισμοί επισήμων  

 

Συμμετέχουν: 

‘’Χριστός γεννάται’’  Ψαλμός από τον Κορνελάκη Μανώλη  

 ‘’Φιλαρμονική Αιγινίου’’  

 ‘’Μουσικό Σύνολο ‘’ΠΑΡΑ ΤΡΙΗΧΑ’’ 

 ‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  θα σας περιμένουν οι Αγιοβασιλίτσες για     

ζωγραφική προσώπου. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’ Ο Αη Βασίλης θα μοιράσει δώρα στους μικρούς 

μας φίλους. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γράμματα τους 

στον Αη Βασίλη. 

 

 

Τα εδέσματα και το κρασί είναι προσφορά της Φιλαρμονικής 

Αιγινίου. 
 

    

 

 

 



 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/12/17 

11.00-13.00  
 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τον 

Α.Σ.''ΦΙΛΙΠΠΟΣ'' Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ Χριστουγεννιάτικες ιδέες διακόσμησης από την 

Ισιδώρα Μπατζακίδου.  

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου Α.Σ.''ΦΙΛΙΠΠΟΣ'' Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  Ο Αη Βασίλης θα είναι εκεί για παραμύθια και    

εκπλήξεις… 

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ Αφήγηση παραμυθιού από την Αλμπάνη Τασούλα. 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’ Ο Α.Σ. ΑΘΛΗΣΗ σας καλεί να ζητήσετε       

συμβουλές Διατροφολόγου για τις γιορτινές ημέρες. 

 ‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γράμματά τους στον Αη 

Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  Α.Σ.''ΦΙΛΙΠΠΟΣ'' Αιγινίου. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’  Εθελοντές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

 

18.00-21.00  
 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τον  Πολ. 

Λαογ. Σύλλογο Αιγινίου ''ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑ''. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’  δημιουργίες από τον Πολ. Λαογ. Σύλλογο Αιγινίου 

''ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑ'' 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από τις Αγιοβασιλίτσες 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’ δωράκια απο τον Αη Βασίλη και την Κυρία του Αη 

Βασίλη και αφήγηση παραμυθιού από την Αίθρα Γραμματιού. 

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’  γλυκές απολαύσεις από τον Πολ. Λαογ. Σύλλογο 

Αιγινίου ''ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑ'' 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’  Τα μέλη της Φιλαρμονικής Αιγινίου. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γράμματά τους στον Αη 

Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  Πολ. Λαογ. Σύλλογος Αιγινίου ''ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑ'' 

 ‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   

 18.30 Ταξιδεύοντας στον Πόντο και στην Κρήτη  χορευτική παράσταση από 

τον Φιλανθρωπικό Πολ. Μορφωτικό Σύλλογο Μακρυγιάλου ''Η στέγη της 

Αγάπης''.   

 



 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/17 

     18.00-21.00  

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα 

Νηπιαγωγεία Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’  ‘’Γλυκές Δημιουργίες ‘’ από τα Νηπιαγωγεία 

Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  Χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα 

Νηπιαγωγεία Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  αφήγηση παραμυθιού από την Κυρία του Αη 

Βασίλη. 

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ εδέσματα από το ΚΑΠΗ Αγ.Ανδρέα Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’ Μουσική Σχολή Αιγινίου CANTO OLYMPUS. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γραμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου και 2ου   

Νηπιαγωγείου Αιγινίου και ζωγραφική προσώπου από Αγιοβασιλίτσες. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

19.00  Μουσικοχορευτική παράσταση από τον ‘’Α.Σ. Πολεμιστές 

Πύδνας’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 19/12/17 

   18.00-21.00 

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’ 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου.   

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου.   

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από τις Αγιοβασιλίτσες.  

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’ αφήγηση παραμυθιού από εκπαιδευτικό.  

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’  εδέσματα από το ΚΑΠΗ Παλιού Σιδηροδρομικού 

Σταθμού Αιγινίου. 

 ‘’σπιτάκι της μουσικής’’ Μουσική σχολή Κρουστών Αιγινίου. 

 ‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γραμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

  ‘’καφέ της μαμάς’’  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου 

Αιγινίου. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

19.00 Παρουσίαση του δρωμένου το ‘’Βρέξιμο του Γαμπρού’’ από το 

ΚΑΠΗ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιγινίου με την συνοδεία γκάιντας απο 

την Μουσική Σχολή Αιγινίου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/17 

     18.00-21.00 

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου.  

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’  1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’ ζωγραφική προσώπου από τις Αγιοβασιλίτσες. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  αφήγηση Λαικών Παραμυθιών που έχουν 

σχέση με τα Χριστούγεννα. Αφήγηση , Τσίγγου Στηλιανή. 

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’  εδέσματα το ΚΑΠΗ Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’ Θα βρίσκονται τα μέλη της Φιλαρμονικής 

Αιγινίου.  

 ‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γραμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού 

σχολείου Αιγινίου. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ Εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

18.00-19.30  Ημέρα Ορειβατικού Συλλόγου ‘’Kυνήγι Kρυμένου 

θυσαυρού’’.  

19.00 Αναπαράσταση του δρωμένου ‘’Καμήλες’’ από το ΚΑΠΗ του 

Παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αιγινίου. 

20.00-22.00 Προβολή της ταινίας FROSEN AMBROSIA μια χειμερινή 

περιπέτεια στα ελληνικά βουνά από τον Ορειβατικό Σύλλογο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 21/12/17 

      18.00-21.00  

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου.  

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’  ΕΠΑΛ Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ΕΠΑΛ Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  αφήγηση παραμυθιού από εκπαιδευτικό.  

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ εδέσματα από το ΚΑΠΗ Παλιού Σιδηροδρομικού 

Σταθμού Αιγινίου. 

 ‘’σπιτάκι της μουσικής’’  ΕΠΑΛ Αιγινίου. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γραμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού 

Σχολείου Αιγινίου και ΕΠΑΛ Αιγινίου και ζωγραφική προσώπου από 

Αγιοβασιλίτσες. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ Εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

  

  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

19.00 ZUMBA KINDS από τις Αγιοβασιλίτσες της'' Φλόγας'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017 

       18.00-21.00 

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’ ΚΔΑΠ Αιγινίου-Καταχά  

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ ΚΔΑΠ Αιγινίου-Καταχά 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από τις Αγιοβασιλίτσες. 

 ‘’σπιτάκι της μουσικής’’  Μουσική σχολή Αιγινίου (τμήμα Γκάιντας).  

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  αφήγηση παραμυθιού από εκπαιδευτικό.  

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ εδέσματα από το ΚΑΠΗ Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Αιγινίου. 

 ‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γραμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’   ‘’’ Τρώμε γλυκά.... όπως παλιά ‘’’’   Μορφ. Λαογρ. 

Σύλλογος Αιγινίου ‘’ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ‘’  

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

18.30 Χριστουγεννιάτικη ‘’Κορδελογιορτή ‘’ και παιχνίδι από το Dimitra 

Pilates Place. 

19.30 ‘’Χριστός Γεννιέται.......Χαρά στον Κόσμο’’   παραδοσιακά 

θρακιώτικα κάλαντα απο το Μορφ. Λαογρ. Σύλλογος Αιγινίου ‘’ Η 

ΔΗΜΗΤΡΑ ‘’  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/17 

      11.00-13.00  

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’ Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ΜΑΣ ΝΙΚΗ Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ ζαχαρωτα απο τους εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από τις Αγιοβασιλίτσες. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  Σας περιμένουν οι Αγιοβασιλίτσες και τα 

ξωτικά με εκπλήξεις….  

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’  αφήγηση παραμυθιού από την Αλμπάνη Τασούλα. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γραμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’.  

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

18.00-21.00 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  Γυμνάσιο Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’  Γεν. Λύκειο Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από τις Αγιοβασιλίτσες. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  αφήγηση παραμυθιού από την Κυρία του Αη 

Βασίλη. 

 ‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ Παρασκευή ΠΟΠ ΚΟΡΝ από το Γυμνάσιο και 

ΓΕΛ Αιγινίου. 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’ Μουσική Σχολή Κρουστών Αιγινίου. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γρaμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’ Συλλ. Γονέων και Κηδεμόνων  και ΓΕΛ Αιγινίου. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

19.00 Συναυλία από την παιδική χορωδία ‘’ CANTO OLYMPUS ‘’ 

19.30 Αναβιωσή του Χριστουγεννιατικού εθίμου των ‘’εννιά φαγητών’’.  



 

19.40 Χριστουγεννιατικά Κάλαντα απ’ όλο τον Κόσμο απο το τμήμα 

Κρουστών της Μουσικής Σχολής Αιγινιού. 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/17 

    18.00-21.00 

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’ κατασκευές από εθελοντές φοιτητές  ‘’αυλής 

του Αη Βασίλη’’. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ κατασκευές από εθελοντές φοιτητές  ‘’αυλής 

του Αη Βασίλη’’. 

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’ ζωγραφική προσώπου από εθελοντές φοιτητές 

‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  εκπλήξεις από τις Αγιοβασιλίτσες. 

‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ εθελοντές φοιτητές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’ εθελοντές φοιτητές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

‘’ταχυδρομείο’’  Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γρaμματά τους 

στον Αη Βασίλη’’. 

‘’καφέ της μαμάς’’  εθελοντές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’'. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

18.00 ‘’Μπλούμ η Παράξενη Μελισσούλα’’ Διαδραστικό Παραμύθι απο 

την Ζωή Καραγεωργίου. 

19.00 Διαδραστικά παιχνίδια με την Ουρανία και την Πετρίνα Καρυδιά. 

20.00 ‘’Μουσικό Σχήμα ‘’ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ’’ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 28/12/17 

     18.00-21.00   

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  Πολ.Σύλλ.Καταχά ‘’Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ Χριστουγεννιάτικες ιδέες διακόσμησης από 

την Ισιδώρα Μπατζακίδου.  

‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από εθελοντές φοιτητές 

της ‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’.  

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’ Εκπλήξεις από τις Αγιοβασιλίτσες και 

 αφήγηση παραμυθιού από την Αίθρα Γραμματιού. 

 ‘’σπιτάκι της γιαγιάς’’ από εθελοντές φοιτητές της ‘’Αυλής του Αη 

Βασίλη’’.  

 ‘’σπιτάκι της μουσικής’’ από εθελοντές φοιτητές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γρaμματά τους 

στον Αη Βασίλη’’. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  Πολ.Σύλλ.Καταχά ‘’Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’ 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

18.00 Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αιγινίου και Περιχώρων προσφορά: 

Πρόγραμμα ψυχαγωγίας με δυο εμψυχωτές ‘’ Ξωτικομπελάδες ‘’ 

ταχυδακτυλουργικά και μουσικοκινητικά παιχνίδια. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/17 

      18.00-21.00  

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  κατασκευές από Εθελοντές φοιτητές ‘’αυλής 

του Αη Βασίλη’’. 

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ Χριστουγεννιάτικες ιδέες διακόσμησης από 

την Ντίνα Νιώπα.  

 ‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από εθελοντές φοιτητές 

της ‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’.  

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  εκπλήξεις από τις Αγιοβασιλίτσες. 

‘’σπιτάκι της μουσικής’’  από εθελοντές φοιτητές ‘’αυλής του Αη Βασίλη’’. 

 ‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γρaμματά τους 

στον Αη Βασίλη’’. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’ εθελοντές της ‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’. 

 ‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

18.00  Σας καλούν για διαδραστικά παιχνίδια ο Χιούι ο Λιούι και ο 

Ντιούι. 

19.00 Επίδειξη Παγκρατίου Αθλήματος  Α.Σ. ‘’ ΦΙΛΙΠΠΟΣ’’ Αιγινίου.  

19.30 Μουσικοχορευτική παράσταση από την  ‘’FEELING FIT’’ 

20.00 ‘’Άκουσον μεν’’ μουσικό ρεμπέτικο σχήμα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/17 

     18.00-21.00  

 

‘’εργαστήρι κατασκευών’’  κατασκευές από εθελοντές φοιτητές της 

‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’.  

‘’σπιτάκι των ζαχαρωτών’’ κατασκευές από εθελοντές φοιτητές της 

‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’.  

 ‘’σπιτάκι των ξωτικών’’  ζωγραφική προσώπου από εθελοντές φοιτητές 

της ‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’ 

‘’σπιτάκι του Αη Βασίλη’’  Εκπλήξεις από τις Αγιοβασιλίτσες. 

‘’ σπιτάκι της γιαγιάς’’ από εθελοντές φοιτητές της ‘’Αυλής του Αη 

Βασίλη’’.  

 ‘’ταχυδρομείο’’ Τα παιδιά θα μπορούν να στέλνουν τα γρaμματά τους 

στον Αη Βασίλη. 

 ‘’καφέ της μαμάς’’  εθελοντές της ‘’Αυλής του Αη Βασίλη’’. 

‘‘σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς’’ εθελοντές ‘’αυλής του Αη 

Βασίλη’’. 

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

18.00 Διαδραστικά παιχνίδια με την Ουρανία και την Πετρίνα Καρυδιά. 

19.30 Συναυλία με τον Γιώργο Γελαράκη ‘’ΟΝΕΙΡΟΠΟΙΟΣ’’ 

 

           Ζεστό κρασί με φρούτα από τον Χρήστο Πρασκίδη. 

        

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργεί 

στο χώρο της ''Αυλής του Αη Βασίλη'' λούνα παρκ με 

διαδραστικά παιχνίδια ευγενική χορηγία του Σωματείου 

Εμπόρων και Επαγγελματιών Αιγινίου και Περιχώρων. 

 Το τρενάκι θα λειτουργεί από τις 17 εώς τις 22 

Δεκεμβρίου  τις ώρες λειτουργίας της ‘’Αυλής του 

Αη Βασίλη’’. 

 Το σπιτάκι πληροφοριών και προσφοράς θα 

δέχεται τυποποιημένα προϊόντα (γάλα, μακαρόνια, 

κτλ) και παιχνίδια τα οποία θα διατεθούν σε 

συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. 

Παρακαλούμε ΟΧΙ ΡΟΥΧΑ.  

  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ                                                                      

 Οι Φορείς του Αιγινίου σας καλούν στην εκδήλωση: 

 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ‘’ΜΑΣ ΝΙΚΗ ‘’ που θα 

γίνει στης  5/01/2018 ημέρα Παρασκευή στο 

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγινίου και ώρα 

19.00 μ.μ. 

 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

  ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 



 

 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

 

 


