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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

«ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΩΣ 2022» 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

12:00 DJ LELIOS: Χριστουγεννιάτικες μουσικές και τραγούδια. 

 

18:00 Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου. 

-«Η Νύχτα των Ευχών»: Το FANARAKIA CHRISTMAS EVENT ταξιδεύει στην 
Ορεστιάδα για να γεμίσει με φαναράκια τον ουρανό της πόλης, στην πιο ατμοσφαιρική βραδιά 
του χρόνου που είναι η νύχτα των ευχών! «Κάνε μια Ευχή» παράλληλα με μουσικά Shows, 
δραστηριότητεςγια παιδιά και χριστουγεννιάτικα happenings, μεελεύθερησυμμετοχή. Σε 
συνδιαργάνωση με τημη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας Action Team. 

 

-«Το αστέρι της ευχής» Στίχοι: Ελένη Καϊκλή, Μουσική: Μαρία Δημητριάδου. Σε πρώτη 
εκτέλεση από την Παιδική Χορωδία «Εν Ορεστιάδι» του Δημοτικού Ωδείου Ορεστιάδας. 

 

-Συναυλία με τον ΚΩΣΤΑ ΜΥΛΩΣΗ (Δυτικές Συνοικίες) Full Band.Ο Κώστας Μυλώσης είναι 
ο τραγουδιστής του αγαπημένου συγκροτήματος «Δυτικές Συνοικίες» που γνωρίσαμε μέσα 
από το τραγούδι τους «Καλοκαιρινά ραντεβού»,  από τις 4 δισκογραφικές δουλειές που έχουν 
κυκλοφορήσει και από τις πολυάριθμες συναυλίες τους, με χρυσό δίσκο σε Ελλάδα και Κύπρο 
και 2 βραβεία ως το καλύτερο ελληνικό ροκ συγκρότημα το 2003 και 2004. Το 2009 οι Δυτικές 
Συνοικίες σταματούν την πορεία τους. Το 2010  κυκλοφορεί  το  πρώτο του προσωπικό  c.d.  με 
τίτλο «Καλλιτέχνης του δρόμου» και περιλαμβάνει 4  τραγούδια.  Από τότε ως σήμερα 
ηχογραφεί τραγούδια και κάνει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό 
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στην ομογένεια με εξαιρετικούς μουσικούς να τον πλαισιώνουν. Μέσα στο 2022 κυκλοφόρησε 
2 καινούργια τραγούδια, το «Φύσηξε αέρας» σε στίχους και μουσική του Σταύρου 
Παπαδόπουλου και το «Λουλούδι σπάνιο» σε στίχους του Δημήτρη Τσιολακίδη και μουσική 
δική του.  

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

 Βρεφονηπιακός - Παιδικός Σταθμός «Τα Ζουζούνια»: Το ζαχαρόσπιτο των 
Ζουζουνιών»: Απασχόληση των μικρών παιδιών με Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες και 
παράλληλη δράση: «Ο Άγιος Βασίλης συγκεντρώνει παιχνίδια για να τα μοιράσει στα παιδιά 
που τα έχουν ανάγκη. Βοήθησε κι εσύ το έργο του Αγίου…!» 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Ν. Ορεστιάδας «Φιλόπτωχος Αδελφότης»: 
Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar. Τα έσοδα θα διατεθούν στις άπορες οικογένειες. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗ 

 Οικοτροφείο «Ψυχασπίς»: «Ζαχαρόσπιτο»: Ο Άγιος Βασίλης και τα Ξωτικά. 

 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΙΤΟ 

1ο ΕΠΑΛ Ορεστιάδας: «Πρώτα μετά-Covid Χριστούγεννα με το 1ο ΕΠΑΛ»: Bazaar με 
γλυκίσματα, εδέσματα και Χριστουγεννιάτικα στολίδια-διακοσμητικά. 

 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣΠΙΤΟ 

Κολυμβητικός Όμιλος Ν. Ορεστιάδας «ΝΗΡΕΑΣ»: «Αθλητισμός – Προσφορά -
Αλληλεγγύη»: Φιλανθρωπική δράση συγκέντρωσης-προσφοράς προϊόντων μακράς διάρκειας 
(τρόφιμα, καθαριστικά κλπ.), χρηματικού ποσού ή δορωεπιταγής, για την ενίσχυσηευπαθών 
ομάδων.Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κυριών και 
Δεσποινίδων Ν. Ορεστιάδας «Φιλόπτωχος Αδελφότης. 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

17:30 Σχολή χορού της ΔΗΚΕΠΑΟ και τα Παιδικά/Εφηβικά τμήματα μπαλέτου και 
μοντέρνου χορού: «Ο Καρυοθραύστης»: Χριστουγεννιάτικη παράσταση. Ένα ταξίδι στον 



κόσμο του Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, όπου μελωδίες, μουσικές και χορός πλέκουν την 
πιο όμορφη ιστορία για παιδιά και όσους νιώθουν παιδιά! Σε διδασκαλία & χορογραφίες της 
δασκάλας χορού Κωνσταντίνα Βασιλειάδου.   

Μια γιορτινή συνεργασία με το Ωδείο της ΔΗΚΕΠΑΟ και την διευθύντρια & δασκάλα Μαρία 
Δημητριάδου.   

Συμμετέχει η Παιδική χορωδία «’Εν Ορεστιάδι» και το Εφηβικό Σύνολο Εγχόρδων του  
Δημοτικού ωδείου Ορεστιάδας.  

Στο πιάνο η Λένα Λελίδου 

 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

18:00 DJ LELIOS: Πρόγραμμα με τραγούδια των 80s και των 90s. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

 Οικοτεχνία «Οικοτεχνείον Θεράπειον - Παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα»: 
Μαγειρεύουμε Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά χειροποίητα προϊόντα σαν άλλοτε. 
Ταξιδεύουμε με τις γεύσεις…! 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗ 

 Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας-Καραθεοδώρειο: Bazaar με τα έργα των μαθητών. 
Επίδειξη απλών κατασκευών-Χριστουγεννιάτικο Μακιγιάζ και ενημέρωση για τα έθιμα της 
Βύσσας. 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΙΤΟ 

 6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας: «LittleSanta’s»: Δωρεάν FacePainting για παιδιά και  
Bazaar.  

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣΠΙΤΟ 

 Σύλλογος Ηπειρωτών Βορείου Έβρου & Φίλων «Απειρωτάν»: «Εκεί που η τέχνη 
συναντά τα Χριστούγεννα»: Bazaar με λαμπερά στολίδια, πρωτοχρονιάτικα γούρια, 
καλλιτεχνικές χειροποίητες δημιουργίες και ημερολόγια 2023. 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

10:00 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ορεστιάδας (ΕΝΕΕΓΥΛ): «Όλη η 
φύση στο σπιτάκι μας»: Κατασκευές στολιδιών με αρωματικά φυτά. 

 



ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

18:00 Συναυλία με το συγκρότημα του Χρήστου Κουρούδη, με δημοτικά και λαϊκά 
τραγούδια:   

Σούλα Κουρούδη (τραγούδι)  
Βασίλης Κύργιος (τραγούδι)  
Χρήστος Κουρούδης (κλαρίνο)  
Γιάννης Κουρούδης (βιολί) 
Χρήστος Κουρούδης (λαούτο) 
Χρήστος Γαλανάκης (τύμπανα)  
Κώστας Χρυσόπουλος (μπάσο)  
Παύλος Γκίκας (πλήκτρα) 
Τόλης Αντωνιάδης (κρουστά) 
Αλέκος Κουρούδης (πλήκτρα) 
Δημήτρης Μητούδης (κρουστά). 

 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

 Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ορεστιάδας «Orestiada Airsoft Club»: Παρουσίαση 
σεναρίων παιχνιδιών Airsoft. Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του Airsoft, τον εξοπλισμό 
και την τοποθεσία πραγμάτωσης του.  

 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣΠΙΤΟ 

 Εργαστήρι Πολιτισμού Ν. Ορεστιάδας «Το Γέννημα»: «Εργαστήρι των Ξωτικών»: Φέτος τα 
ξωτικά έκλεψαν λίγη από τη μαγεία των Χριστουγέννων και την έφεραν στην Ορεστιάδα! Πάρε κι εσύ 
ένα αστέρι από το δέντρο των ευχών, γράψε την ευχή σου, στόλισέ το και φύλαξέ το στο δέντρο σου να 
ακτινοβολεί τη μαγεία του σε όλες τις γιορτές!!! Ότι θέλεις να συμβεί, να το ξέρεις πως μπορεί, η μαγεία 
είναι παντού κι ας την ψάχνεις που και που! Φυσικά τα ξωτικά θα σας περιμένουν με το καθιερωμένο 
ζεστό Χριστουγεννιάτικο κρασί, ρακόμελο, παραδοσιακά εδέσματα, μουσική, χορό και εργαστήρι 
upcycling  με θέμα: «Δώσε ζωή στα σκουπίδια σου, να γίνουν τα στολίδια σου» κι ένα μικρό γλεντάκι!!! 

 

 

ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

18:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: Κάλαντα 
με τη Χορωδία και τα κρουστά του συλλόγου. 

 

18:00 DJ Chris Poly με Χριστουγεννιάτικο και όχι μόνο πρόγραμμα. 



 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

 Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ορεστιάδας «Orestiada Airsoft Club»: Παρουσίαση 
σεναρίων παιχνιδιών Airsoft. Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του Airsoft, τον εξοπλισμό 
και την τοποθεσία πραγμάτωσης του.  

 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣΠΙΤΟ 

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ: «Μια ζεστή αγκαλιά για όλους»: Δημιουργικές 
δραστηριότητες,Face Painting, συμβολικό ανταλλακτικό παζάρι παιδικών ειδών. 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

19:00 Συναυλία με τουςLOLLIPOP. Το μουσικό σχήμα «LOLIPOP» από την Αλεξανδρούπολη 
δημιουργήθηκε από την κοινή ανάγκη για την μουσική αναβίωση παλιών, γνωστών και 
αγαπημένων επιτυχιών από τις δεκαετίες των 60s, 80s και 90s, με στόχο την ξέφρενη 
διασκέδαση.  

Οι «LOLIPOP» με τους: Γιώργο Νικολάου (φωνή),  

Δέσποινα Κεραμάρη (φωνή),  

Πάνο Δούκα (φωνή, πλήκτρα) και  

Nickal (φωνή, κιθάρα)  

διασκευάζουν disco, pop και rock n' roll τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. 

 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ  

 ΚΔΑΠ ΜΕΑ: «Τα Μαγικά ΠΟΠ-ΚΟΡΝ του Αη Βασίλη: Bazaar και Face Painting.  

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

 Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ορεστιάδας «Orestiada Airsoft Club»: Παρουσίαση 
σεναρίων παιχνιδιών Airsoft. Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του Airsoft, τον εξοπλισμό 
και την τοποθεσία πραγμάτωσης του.  

 



ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣΠΙΤΟ 

ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ: «Μια ζεστή αγκαλιά για όλους»: Δημιουργικές 
δραστηριότητες,FacePainting, συμβολικό ανταλλακτικό παζάρι παιδικών ειδών. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

17:30 Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ροντίδη: Ένα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο 
πάρτιμε DJ και δωρεάν μαλλί της γριάς για όλους. Μαζί με τους αγαπημένους ήρωες των 
παιδιών, τη βασίλισσα Έλσα, τη Ραπουνζέλ και τα αγαπημένα Minion. 

Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ροντίδη, με 30 χρόνια λειτουργίας, είναι η  πρώτη 
Δραματική  Σχολή που αναγνωρίστηκε επίσημα από το κράτος και η πρώτη που καθιέρωσε 
τον θεσμό της ιδιωτικής θεατρικής παίδευσης και εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Η πολυετής 
εμπειρία των καταξιωμένων και ενεργών καθηγητών της σχολής, το άρτια οργανωμένο 
πρόγραμμα σπουδών της και η διαρκής αναζήτηση καινούργιων καλλιτεχνικών τάσεων, δίνει 
όλα τα απαραίτητα εφόδια σε όσους θέλουν να ζήσουν στο μαγικό και απρόβλεπτο κόσμο του 
θεάτρου. 

 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας: «Little Santa’s»: Δωρεάν Face Painting για παιδιά και  
Bazaar.  

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

 ΚΕΚ ΚΑΡΙΕΡΑ ΟΕ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Εξέλιξη»: «Εξέλιξης Express»: Δημιουργία στολιδιών 
από τους ωφελούμενους της δομής. Θα έσοδα θα διατεθούν σε άπορες οικογένειες. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗ  

Αμυγδαλόσπιτο. Προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων που παράγονται στον 
Βόρειο Έβρο: Παραγωγή αμυγδάλων και αμυγδαλοβούτυρου. Εδέσματα προς γευσιγνωστική 
δοκιμή και πώληση. 

 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΙΤΟ 

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ορεστιάδας: «Τα 
Ξωτικά του 7ου Δημοτικού»: Bazaar της ΣΤ’ τάξης με δραστηριότητες, ζωγραφική και 
κατασκευές. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

11:00 Βρεφονηπιακός-Παιδικός Σταθμός «Τα Ζουζούνια»:Η Γιορτή των Ζουζουνιών:«Ο Αη 
Βασίλης ψάχνει τους βοηθούς του». 

 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

18:00 Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας: 
Παραδοσιακά Κάλαντα. 

 

18:30 Συναυλία με τον ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ (Ελληνικά και ξένα τραγούδια). 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

 ΚΔΑΠ ΟΙΝΟΗΣ: «Μαγικό εργαστήρι Χριστουγεννιάτικων κατασκευών». 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗ  

 ΜΓΣ ΟΡΕΣΤΗΣ: Bazaar με προϊόντα της ομάδας. 

 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΙΤΟ 

 Αμυγδαλόσπιτο. Προβολή και ανάδειξη τοπικών προϊόντων που παράγονται στον 
Βόρειο Έβρο: Παραγωγή αμυγδάλων και αμυγδαλοβούτυρου. Εδέσματα προς γευσιγνωστική 
δοκιμή και πώληση. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

 Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ορεστιάδας «Orestiada Airsoft Club»: Παρουσίαση 
σεναρίων παιχνιδιών Airsoft. Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του Airsoft, τον εξοπλισμό 
και την τοποθεσία πραγμάτωσης του.  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

18:00 Κάλαντα από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Πύργου. 

 



18:15 Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Νεολαίας Ν. Ορεστιάδας «Οι Θράκες»: 
«Τραγούδια και χοροί από τον Έβρο», από την χορευτικό ομάδα του συλλόγου. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

19:30 1o Χορωδιακό Φεστιβάλ Ορεστιάδας. Διοργάνωση: Δημοτικό Ωδείο Ορεστιάδας 
της ΔΗΚΕΠΑΟ. 

Συμμετέχουν: 
- «Η Ευρεστώ» - Χορωδία Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

Λαρισαίων,  
- «Τροβαδούροι» του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολης, 
- «Εν Ορεστιάδι»-Τετράφωνη Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Ορεστιάδας. 

 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

 Σύλλογος Γονέων με τρία παιδιά Νομού Έβρου «Οι Τρεις Ιεράρχες»: Γνωστοποίηση 
δράσεων του συλλόγου. Bazaar και FacePainting στα μικρά παιδιά. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗ 

 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας: «All I Want 
For Christmas!!!». 

 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΙΤΟ 

 Δημοτικό Σχολείο Πύργου: «Ο Πύργος των Χρωμάτων»: Face Painting, Κόκκινο ζεστό 
κρασί, Χριστουγεννιάτικα εδέσματα. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 

 Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ορεστιάδας «Orestiada Airsoft Club»: Παρουσίαση 
σεναρίων παιχνιδιών Airsoft. Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του Airsoft, τον εξοπλισμό 
και την τοποθεσία πραγμάτωσης του.  

 

 

 

 



ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

ΑΓΓΕΛΩΝ LIVE STAGE 

17:30 Συναυλία με την HIDDEN VIBRATION ORCHESTRA.  ΗHidden Vibration Orchestra 
είναι το αποτέλεσμα μιας παλιάς ιδέας του Αργύρη Δεβετζή η οποία πήρε σάρκα και οστά, 
ουσιαστικά πριν από ένα χρόνο περίπου. Ο πυρήνας αυτός, που δημιουργήθηκε από τα 
σπλάχνα της Φιλαρμονικής του Δήμου Ορεστιάδας, λειτούργησε ως πόλος έλξης και για 
μουσικούς από την ευθύτερη περιοχή που ήρθαν και ενσωματώθηκαν με αποτέλεσμα να 
αριθμεί περί τα 20 άτομα, ζει, αναπνέει και αναπτύσσει με την στήριξη-αρωγή του Δήμου 
Ορεστιάδας και της ΔΗΚΕΠΑΟ. Ένα εγχείρημα που βασίζεται στην αγάπη για τη μουσική, την 
συνεργασία, τη δημιουργικότητα και γενικότερα, την καλλιτεχνική καλλιέργεια και εξέλιξη 
στην άκρη-αρχή της Ελλάδας.  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικα κομμάτια αλλά και πρωτότυπη μουσική της 
ορχήστρας. 

-Θα προηγηθούν οι «Βενιαμίν» της Φιλαρμονικής, με Χριστουγεννιάτικες μουσικές. 

 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΡΟΥΝΤΟΛΦ 

 11:00Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Ορεστιάδας: Χριστουγεννιάτικο παιδικό 
πάρτι με την Tzellas Sound. Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει την αγκαλιά του σε όλα τα παιδιά 
για τραγούδι, χορό και Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. 

 Το Λύκειο των Ελληνίδων θα ψάλλει τα Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά κάλαντα 
στουςδρόμους της πόλης την ΤΡΙΤΗ 20 Δεκεμβρίου, από τις 18:00. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗ 

 Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Έβρου (PALSO Έβρου): Bazaar 
για την ενίσχυση του «Παιδικού Χωριού SOS» Αλεξανδρούπολης. 

 

ΝΕΡΑΙΔΟΣΠΙΤΟ 

 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας: «Το εργαστήρι του 3ου»: Bazaar με γλυκά, μικρές κατασκευές 
και χειροτεχνίες. 

 

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 



 Σύλλογος Αεροσφαίρισης Ορεστιάδας «Orestiada Airsoft Club»: Παρουσίαση 
σεναρίων παιχνιδιών Airsoft. Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής του Airsoft, τον εξοπλισμό 
και την τοποθεσία πραγμάτωσης του.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. 

Βαρσαμακίδης Δημήτριος 

 


	ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

