
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 

1 Δεκεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 
 

«Στολίζοντας τα Φαναρέλια» 
 
 

Μια διασκεδαστική διαδραστική θεατρική παράσταση, κατά την οποία τα παραδοσιακά 

έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια των 

παιδιών που συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση παρέα με την γιαγιά Βασιλική και τον 

Αρχικαλικάντζαρο που προσπαθεί συνεχώς να κάνει σκανδαλιές στο νοικοκυριό της. 

 

Η παράσταση βασισμένη στο θεατρικό παιχνίδι στοχεύει να μεταφέρει στα παιδιά 

στοιχεία από την λαϊκή παράδοση της Ελλάδας και συνάμα να αναπτύξει την φαντασία 

τους και την δημιουργικότητά τους. 

 

Στο τέλος της παράστασης τα παιδιά, τραγουδώντας  τα Κάλαντα των 

Χριστουγέννων, φτιάχνουν χριστουγεννιάτικο στεφάνι από καρπούς και 

φρούτα της εποχής για να διακοσμήσουν την τάξη τους και το 

Χριστουγεννιάτικο τους δέντρο! 

 

Η δραστηριότητα διαρκεί περίπου 1 ώρα και ένα τέταρτο και διεξάγεται στον χώρο 

σας, στο Πολιτιστικό Πάρκο και στον Πολυχώρο Λυκαβηττού. 

 

Η τ ι μ ή ο ρ ί ζ ε τ α ι σ τ α  6€! 
Μόνο για τη διεξαγωγή του προγράμματος στο χώρο σας ορίζεται ελάχιστη χρέωση στα 
180€. Για την επίσκεψή σας στον Πολυχώρο Λυκαβηττού η τιμή ορίζεται στα 5€. 
 
 
Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι το Πολιτιστικό Πάρκο δέχεται επισκέψεις στο χώρο του 
καθημερινά και παρουσιάζει τις βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 
 

 Η Εποχή των Δεινοσαύρων 
 Μικροί Εξερευνητές της Φύσης (Β’ έως Ε’ Δημ.) 
 Φυσικό Περιβάλλον: Παρατηρώ, 

Ανακαλύπτω, Δρω (Στ’ Δημ. έως Γυμνάσιο) 
 Παλιά Επαγγέλματα 
 Έλα να παίξουμε όπως τότε (Νηπ. έως Α’ Δημ.) 
 Παιχνίδια του χθες (Β’ έως Στ’ Δημ.) 

 Ελιά – «Στου λιοτριβιού τις μυρωδιές…» 
 Οι Φίλοι μας τα Βότανα (Νηπ. έως Α’ Δημ.) 
 Βότανα και Μυρωδικά (Β’ έως Στ’ Δημ.) 
 Ψωμί “Τότε που οι Μύλοι … Άλεθαν” 
 Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού 
 4 Εποχές

 
Επισκεφθείτε μας στο Facebooκ: https://www.facebook.com/politistikoparko 

Site: www.politistikoparko.com  - E-mail: info@politistikoparko.com 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - 16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο – Κερατέα 

Τηλεφωνικό κέντρο: 22990 - 42100 /  fax: 22990 – 47031 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ – Αγ. Ισιδώρου 35 (είσοδος) & Σαρανταπήχου 5 

Τηλ. 210 9211812 & 210 3647200 
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