
 

Πρόγραμμα επόμενων δράσεων για την Δημοτική βιβλιοθήκη, στα 

πλαίσια της συνεργασίας της Σχολής επιστημών της αγωγής ΔΠΘ με 

τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, και του εορτασμού για τα Χριστούγεννα 

Θα δραματοποιηθούν οι ακόλουθες «Χριστουγεννιάτικες θεατρο-

ιστορίες», από φοιτήτριες του επίκουρου καθηγητή Παιδαγωγικής του 

θεάτρου Σίμου Παπαδόπουλου. (10 δίωρα). 

 

Από 20.12.2019-3.01.2020 

 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου- Μαρούλα Μωυσιάδου: Απόγευμα 18:00- 20:00 

Παραμύθι: Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ- Τζαν Φέρνλι 

Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, ο Μικρός Κοκκινολαίμης έπλυνε και 

σιδέρωσε εφτά ζεστά γιλεκάκια, ένα για κάθε κρύα μέρα και τα φύλαξε στην ντουλάπα 

του. Οι μέρες περνούν και ο Μικρός Κοκκινολαίμης χαρίζει τα γιλεκάκια του σε φίλους 

του που το έχουν ανάγκη. Την παραμονή των Χριστουγέννων, χωρίς γιλέκο, τρέμει 

πάνω σε μια χιονισμένη στέγη … ώσπου έρχεται κάποιος να τον σώσει. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου- Κωνσταντίνα Πάνου: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: «To χελιδόνι που περίμενε τα Χριστούγεννα»-  Δόξας Κωτσαλίδου 

• Ποιος έπεισε το χελιδόνι της ιστορίας να μην κάνει το καθιερωμένο του ταξίδι 

προς το ζεστό Νότο; 

• Τι θα συμβεί άραγε στο χελιδόνι την παραμονή των Χριστουγέννων; 

• Θα αισθανθεί το αποδημητικό πουλί το βαθύτερο νόημα των άγιων ημερών; 

 

Μέσα από τη χρήση θεατρικών τεχνικών,  όπως η παγωμένη εικόνα, η ανίχνευση της σκέψης, 

η δραματοποιημένη αφήγηση, η καρέκλα των αποκαλύψεων, το περίγραμμα του χαρακτήρα 

και άλλων, επιδιώκεται η διείσδυση στο χώρο και το χρόνο, η δημιουργία συμβολικής 

αναπαράστασης, η ανάληψη ρόλων της ιστορίας, η συνεργασία, η έκφραση, ο στοχασμός και 

η έρευνα της συμπεριφοράς, των σκέψεων και των σχέσεων των χαρακτήρων. 

Σε ένα θεατροπαιδαγωγικό πλαίσιο, με κατάλληλη μουσική και συμβολικά αντικείμενα, οι 

συμμετέχοντες με τη δύναμη της εμψύχωσης και με όχημα τη φαντασία, καλούνται να 

ανασύρουν ή  να αναγνωρίσουν όλα όσα περιλαμβάνει η γιορτή των Χριστουγέννων. 

Επιπλέον βασικός σκοπός είναι να βιώσουν μια εμπειρία ενσυναίσθησης και συγχρόνως 

ανοίγματος προς τον άλλο με σεβασμό, αγάπη και ανθρωπιά προς τον έτερο.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου- Κωνσταντίνα Πάνου: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: «To χελιδόνι που περίμενε τα Χριστούγεννα»-  Δόξας Κωτσαλίδου 

• Ποιος έπεισε το χελιδόνι της ιστορίας να μην κάνει το καθιερωμένο του ταξίδι 

προς το ζεστό Νότο; 

• Τι θα συμβεί άραγε στο χελιδόνι την παραμονή των Χριστουγέννων; 

• Θα αισθανθεί το αποδημητικό πουλί το βαθύτερο νόημα των άγιων ημερών; 

 

Μέσα από τη χρήση θεατρικών τεχνικών,  όπως η παγωμένη εικόνα, η ανίχνευση της 

σκέψης, η δραματοποιημένη αφήγηση, η καρέκλα των αποκαλύψεων, το περίγραμμα του 

χαρακτήρα και άλλων, επιδιώκεται η διείσδυση στο χώρο και το χρόνο, η δημιουργία 

συμβολικής αναπαράστασης, η ανάληψη ρόλων της ιστορίας, η συνεργασία, η έκφραση, ο 

στοχασμός και η έρευνα της συμπεριφοράς, των σκέψεων και των σχέσεων των 

χαρακτήρων. 

Σε ένα θεατροπαιδαγωγικό πλαίσιο, με κατάλληλη μουσική και συμβολικά αντικείμενα, οι 

συμμετέχοντες με τη δύναμη της εμψύχωσης και με όχημα τη φαντασία, καλούνται να 

ανασύρουν ή  να αναγνωρίσουν όλα όσα περιλαμβάνει η γιορτή των Χριστουγέννων. 

Επιπλέον βασικός σκοπός είναι να βιώσουν μια εμπειρία ενσυναίσθησης και συγχρόνως 

ανοίγματος προς τον άλλο με σεβασμό, αγάπη και ανθρωπιά προς τον έτερο.   

 

 

 

 



 

 

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου- Ελένη Κολίδου: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: Ο κουραμπιές Γιεςγιές Αυγή Βαγια 

Ελάτε σε μια γλυκιά χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, όπου πρωταγωνιστής είναι ο 

κουραμπιές Γιεσγιές! Μαζί του θα τραγουδήσουμε, θα παίξουμε και ποιος ξέρει, 

μπορεί και να γλύφουμε τα δάχτυλά μας. 

 

 
 

 

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου- Θεοδώρα Κουκουρίκου: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: Το σκουριασμένο τρίγωνο Δημήτρης Μπογδάνος 

Κάποιες φορές για να πιστέψουμε στα θαύματα πρέπει να γίνει ένα. Άλλες πάλι αν 

πιστέψουμε πολύ σε ένα θαύμα, τότε αυτό, ίσως να συμβεί. Αυτά τα Χριστούγεννα, η 

μικρή Αθηνά θα ανακαλύψει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από μία 

απίθανη συνάντηση.  

 

 
 



 

 

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου- Αναστασία Βαφειάδη: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: Το ξωτικό των Χριστουγέννων Μαικλ Γκάρλαντ  

Τα ξωτικά είναι γνωστά ως οι καλύτεροι βοηθοί του Άη Βασίλη. Τι γίνεται όμως 

όταν ένα ξωτικό καταλάθος αποκοιμιέται στο δώρο ενός αγοριού, το πακέτο κλείνει 

και το δώρο αναχωρεί για τον προορισμό του; Μια ενδιαφέρουσα ιστορία και μια 

ενδιαφέρουσα γνωριμία για τους μικρούς μας φίλους. 

 

 
 

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου- Βάγια Κιηγμά: Απόγευμα 17:00- 19:00 

Παραμύθι: 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς 

Παιδικές ευχές, δώρα, χιονάνθρωποι, ένας καλοσυνάτος Άγιος Βασίλης που 

σκορπίζει πάντα χαρά σε όλα τα παιδιά του κόσμου, καθώς και άλλες ευχάριστες 

εκπλήξεις ξεπηδούν μέσα από 17 υπέροχες πρωτοχρονιάτικες ιστορίες. 

Νιώσε το πνεύμα των γιορτών και άφησε τη φαντασία σου να σε παρασύρει σε έναν 

κόσμο πασπαλισμένο με αστραφτερή χρυσόσκονη! 

 

 



 

 

 

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου- Αναστασία Βαφειάδη: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: Το ρουμπίνι των ευχών  

Ταξίδεψε στη χώρα του χιονιού μέσα από αυτή την υπέροχη ιστορία συντροφιά με το 

δικό σου πολύχρωμο ρουμπίνι των ευχών. 

 
 

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου- Ελένη Κολίδου: Πρωί 11:00- 13:00 

Παραμύθι: Ο κουραμπιές Γιεςγιές Αυγή Βαγια 

Ελάτε σε μια γλυκιά χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, όπου πρωταγωνιστής είναι ο 

κουραμπιές Γιεσγιές! Μαζί του θα τραγουδήσουμε, θα παίξουμε και ποιος ξέρει, 

μπορεί και να γλύφουμε τα δάχτυλά μας. 

 

 
Παρασκευή 3 Γενάρη 2020- Μαρούλα Μωυσιάδου: Απόγευμα 19:00- 20:00  

Παραμύθι: ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

Ο μικρός Μανόλης ή Ταπόης, όπως τον φώναζαν τα άλλα παιδιά, δεν ήταν όπως οι 

άλλοι άνθρωποι. Εκείνος μάτια μου, ήτανε αλλιώς. Όχι πως ήτανε κακός, αυτό να το 

βγάλετε από το μυαλό σας! Μόνο που, να, η δεξιά του μεριά δεν ήξερε τι κάνει η 

αριστερή του. 



Παραμονή Πρωτοχρονιάς ο Μανόλης και τα άλλα παιδιά ξεχύνονται στους 

δρόμους της Κάτω γειτονιάς για τα κάλαντα. Πανηγύρι μεγάλο! Μετά τραβούν για την 

Απάνω Ενορία, να οικονομήσουν κι από κει καμιά πεντάρα. Εκεί όμως έχουν να 

αντιμετωπίσουν τον Μήτρο και την παρέα του…  

Το φεγγαράκι φέγγει από ψηλά. Κοντεύει δώδεκα. Το καλό μάχεται με το κακό 

και στο τέλος θριαμβεύει, χάρη στον Μανόλη τον Ταπόη. 

 

 
 


