
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ  

Έρχονται τα ¨ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ¨ 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήμου Αλεξάνδρειας ετοίμασε ένα πλούσιο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων, θέλοντας να συμβάλει στη δημιουργία εορταστικού 
κλίματος κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη 
πόλη μας. 

Οι Φετινές εκδηλώσεις έχουν τον γενικό τίτλο «Χριστούγεννα στην Πόλη» 

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει και οι 
εορταστικές εκδηλώσεις στο κέντρο της Αλεξάνδρειας θα είναι πλέον γεγονός 
από τις 8 ∆εκεμβρίου 2014 μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2015. 

Ο ∆ήμος Αλεξάνδρειας φρόντισε να ικανοποιήσει τα γούστα όλων εκείνων 
που θα περάσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων στην πόλη, καλύπτοντας 
μία ευρεία γκάμα εκδηλώσεων από θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 
μέχρι εικαστικά εργαστήρια και αφηγήσεις παραμυθιών! 

Στόχος της νέας δημοτικής αρχής να γίνουν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την 
πόλη και στις πλατείες της και συγχρόνως να ζωντανέψει το κέντρο της πόλης 
αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό από συλλόγους και φορείς... 

Η προετοιμασία των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει και 
οι συμμετέχοντες δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους! 

Με μουσικές, παραστάσεις, εργαστήρια και παιχνίδια θα χαρούν φέτος οι 
δημότες τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων το χριστουγεννιάτικο 
χωριό θα παραμένει ανοιχτό και θα δέχεται τους μικρούς του φίλους στο 



ταχυδρομείο του Άη –Βασίλη και στα σπιτάκια για face painting, για παιχνίδια 
και πολλές εκπλήξεις. 

Στο χωριό θα φιλοξενείται και παγοδρόμιο 

  

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: 

8 ∆εκεμβρίου ∆ευτέρα: Έναρξη εκδηλώσεων του «Χριστούγεννα στην 
πόλη» με Άναμμα δέντρου υπό τους ήχους της παιδικής χορωδίας 
«Μελισάνθη» και μεγάλη συναυλία των «BOYS and NOISE» (στο Πνευματικό 
κέντρο με Ώρα έναρξης: 19:00 μ.μ.) 

12 ∆εκεμβρίου Παρασκευή: Θεατρική παράσταση «Η Νεράϊδα και τα 
Ξωτικά» του Κέντρου ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-Κ∆ΑΠ Κορυφής 
(στο Πνευματικό κέντρο, με Ώρα έναρξης: 18:00 μ.μ.) 

13 ∆εκεμβρίου Σάββατο: Παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή του Εμπορικού 
Συλλόγου, (στην Πλατεία Ελευθερίας με Ώρα έναρξης: 18:00 μ.μ.) 

14 ∆εκεμβρίου Κυριακή: «Μύρισε Χριστούγεννα», παρασκευή 
γλυκισμάτων στο Πνευματικό Κέντρο με Ώρα έναρξης: 11.00 
π.μ. και «Χριστούγεννα της Αλληλεγγύης», Καλλιτεχνικό εργαστήρι και 
πολλές εκπλήξεις για παιδιά , λαϊκή - ρεμπέτικη  βραδιά από την Ομάδα 
∆ράσης και Αλληλεγγύης (Πάρκο Λέσχης Ποντίων με ώρα έναρξης 17:00) - 
Στο χώρο της εκδήλωσης θα γίνεται συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας 
για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήμου. 

17 ∆εκεμβρίου Τετάρτη: Μουσικό Παραμύθι των Αδελφών Κατσιμίχα «Η 
αγέλαστη πολιτεία και οι καλικάτζαροι» από το 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας 
σε συνεργασία με το ΕΕΚ και το μικτό κέντρο ΑμεΑ τα παιδιά της Άνοιξης 
(Στο Πνευματικό κέντρο με Ώρα έναρξης: 18:30 μ.μ.)  

19 ∆εκεμβρίου Παρασκευή: Christmans performance από την Σχολή χορού 
Black Swan στο Πνευματικό κέντρο με Ώρα έναρξης: 20:00 μ.μ. 



20 ∆εκεμβρίου Σάββατο: Παιχνίδι… πάντα, πάντα, πάντα (Κύκλος 
παιχνιδιών από τους  Προσκόπους Αλεξάνδρειας, στο Πνευματικό κέντρο 
με Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) 

21 ∆εκεμβρίου Κυριακή: Flash Mob 2 από την σχολή χορού «Αρμονία της 
Κίνησης» (στο Πνευματικό κέντρο με Ώρα έναρξης: 18:30 μ.μ.) και «Τα 
Χριστούγεννα των Λαών», Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της χορωδίας του 
∆ήμου Αλεξάνδρειας (στο ∆ημαρχείο με Ώρα έναρξης 19:30 μ.μ.) 

22 ∆εκεμβρίου ∆ευτέρα: Ο «Άγιος Βασίλης Έρχεται» - Υποδοχή του Άγιου 
Βασίλη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αλεξάνδρειας και Εορταστικό σόου 
στο πνευματικό κέντρο με Ώρα έναρξης: 18:00 μ.μ. 

26 ∆εκεμβρίου Παρασκευή: Μαγικά κόλπα από τον ταχυδακτυλουργό 
Τζιόρτζιο, στο Πνευματικό κέντρο με Ώρα έναρξης: 18:00 μ.μ. 

27 ∆εκεμβρίου Σάββατο: Αφήγηση παιδικού μουσικού παραμυθιού από 
την Κλεάρχου Κατερίνα στο ∆ημαρχείο με Ώρα έναρξης: 19:00 μ.μ. 

28 ∆εκεμβρίου Κυριακή: «Χρώματα – Χρώματα – 
Παραμυθομαζώματα», Αφήγηση παραμυθιού από την Θεατρική Ομάδα της 
Αλεξάνδρειας στο Πνευματικό κέντρο. 

Â  
29 ∆εκεμβρίου ∆ευτέρα: Μουσική Συναυλία από καλλιτέχνες του τόπου μας. 
(Στο Πνευματικό κέντρο, Ώρα έναρξης: 20:00 μ.μ.) 
  
3 Ιανουαρίου Σάββατο: Μουσικό ταξίδι από τη Σχολή του Χρήστου Λαζαρίδη 
(Στο Πνευματικό κέντρο, Ώρα έναρξης: 20:00μ.μ.) 

Â  

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Α. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 


