ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θάσου (ΔΗΚΕΘ) θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις
Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις του Δήμου Θάσου 2017 «Το Νησί του Άη Βασίλη»
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Καλογερικό στο Λιμένα Θάσου, από την Παρασκευή 22
Δεκεμβρίου 2017 ως και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018
Οι ώρες λειτουργίας της διοργάνωσης θα είναι από τις 17.00 ως τις 22.00 κάθε μέρα εκτός από την
Παραμονή Χριστουγέννων και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου οι ώρες λειτουργίας θα είναι
από τις 10.00 ως τις 13.00. Ανήμερα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά το Καλογερικό θα παραμείνει
κλειστό
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων κυρίαρχο ρόλο έχουν οι πολλές και ποικίλες δράσεις για παιδιά, όπως
το Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής - όπου τα παιδιά θα δοκιμάσουν ωραίες χριστουγεννιάτικες γεύσεις
παίζοντας, οι αναγνώσεις παραμυθιών, η ζωγραφική προσώπου, το κουκλοθέατρο, οι χειροτεχνίες
και πολλά παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους
Επίσης περιλαμβάνονται μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες,
και φυσικά πολλά δώρα για τα παιδιά από τον Άη Βασίλη
Τέλος, το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων και της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, στα
πλαίσια της διοργάνωσης, ο Δήμος Θάσου θα πραγματοποιήσει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για τη
συγκέντρωση χρημάτων για άπορους συνανθρώπους μας
Το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι το ακόλουθο:
1. Παρασκευή 22/12
a. 18.00-21.00 - Έναρξη των εκδηλώσεων με παράσταση της Χορωδίας - Χορωδία της
ΔΗΚΕΘ
2. Σάββατο 23/12
a. 17.00-20.00 - Face painting & παιχνίδια για παιδιά - Σύλλογος Νέων Θάσου
b. 20.00-22.00 - Προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας
3. Κυριακή 24/12
a. 10.00-13.00 - Δώρα από τον Άγιο Βασίλη στους μικρούς μας φίλους
4. Δευτέρα 25/12 – Το Καλογερικό θα παραμείνει κλειστό
5. Τρίτη 26/12
a. 17.00-20.00 - Διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
1ου Νηπιαγωγείου Θάσου
b. 20.00-22.00 - Καφές με τους Μικρασιάτες (συνταγές και γεύσεις από τις χαμένες
πατρίδες) - Σύλλογος Μικρασιατών Θάσου

6. Τετάρτη 27/12
a. 17.00-20.00 - Face painting & Ζαχαροπλαστική & Χειροτεχνίες & Ανάγνωση
Παραμυθιών - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Θάσου
b. 17.00-20.00 - Face painting & Χειροτεχνίες - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου
Δημοτικού Θάσου
c. 20.00-22.00 - Προβολη χριστουγεννιάτικης ταινίας
7. Πέμπτη 28/12
a. 17.00-21.30 - Γνωριμία με τον πυλό - Κατασκευή γιορτινών στολιδιών από πυλό
Εργαστήριο Κεραμικής «ΓΑΙΑ»
8. Παρασκευή 29/12
a. 18.00-21.00 - Διαδραστική θεατρική παράσταση για παιδιά και όχι μόνο…
«Αισώπου Κόμιξ 2 (ο ψεύτης βοσκός και άλλοι μύθοι)» - Θεατρική Ομάδα «Μικρός
Βορράς»
9. Σάββατο 30/12
a. 18.00-21.00 - Παράσταση Κουκλοθεάτρου με μεγάλες κούκλες muppet «Τα Μαγικά
Χριστούγεννα» - Κοιν. Σ. Επ. «Κουκλοτοπία»
10. Κυριακή 31/12
a. 10.00-13.00 - Δώρα από τον Άη Βασίλη στους μικρούς μας φίλους
b. 11.00-12.00 - Φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου…Αγιοβασίληδων!
11. Δευτέρα 1/1 – Το Καλογερικό θα παραμείνει κλειστό
12. Τρίτη 2/1
a. 17.00-22.00 - Κλείσιμο της Διοργάνωσης με Γιορτή και πολύ μουσική - Μουσικά
Συγκροτήματα Λυκείου και Γυμνασίου Θάσου
Η είσοδος σε όλες τις δράσεις της διοργάνωσης είναι ΔΩΡΕΑΝ
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί στην όμορφη Χριστουγεννιάτικη Θάσο, το Νησί του Άη
Βασίλη!

