
 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

2019-2020 

στο Ενυδρείο Κρήτης! 

_________________________________________________________________________ 

 
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
« Ο Καρυοθραύστης. » Από τον κόσμο των παραμυθιών ζωντανεύει  
μπροστά μας και μας μεταφέρει την μαγεία του πιο όμορφου  
χριστουγεννιάτικου παραμυθού.  
Δράση: Κατασκευή στολίδι καρυοθραύστη 

 

12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
« Ζαχαρένια στολίδια κανέλας. »  
Παιχνίδια με ζυμάρι, κανέλα, κουπ -ατ, κορδέλες για να στολίσεις το δικό σου δέντρο! 
 

 
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
« Γράμμα στον Άγιο Βασίλη. » Παίζουμε Χριστουγεννιάτικα  
μουσικά παιχνίδια ενώ ετοιμάζουμε το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. 

 

12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
Χριστουγεννιάτικες δράσεις - Μπομπιρούπολη 
« Χριστουγεννιάτικες κάρτες για τις πιο δυνατές ευχές. »  
Στο εργαστήρι των ξωτικών ετοιμάζονται οι πιο ευφάνταστες κάρτες με πολυχρωμία κουμπιά, 
εφημερίδες και λαμπερή χρυσόσκονη! 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι του νηπιαγωγείου της Ανωπόλης. 
_________________________________________________________________________ 

 



 
Σάββατο  21 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Μουσικά παιχνίδια με τη Family Musicality. 
Τα παιδιά της KIDS MUSICALITY παρουσιάζουν σε μια διαδραστική 
παράσταση τη «Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια» του Αϊ Βασίλη  
και γιορτάζουμε με τα μουσικά παιχνίδια της.  
(για βρέφη και παιδιά έως 10 ετών). 
 

12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
«Πλουμιστά παραμύθια για χριστόψωμα και βασιλόπιτες.» 
Μια θεματική παράσταση Αφήγησης, συνοδεία ζωντανής Μουσικής που μυρίζει  
Χριστούγεννα!  
Από το μεγάλο πιθάρι των Πλουμιστών Παραμυθιών, καλοθελητάδες από το κοινό  
αναζητούν τον μύθο της κοπελιάς που ζύμωνε και φούρνιζε, ζύμωνε και φούρνιζε  
χριστόψωμα πολλά, παραμονές Χριστουγέννων και συμφορά τη βρήκε μεγάλη… 
Από το μικρό πιθαράκι ψάχνουμε την ευτράπελη ιστορία ενός φουκαρά, που να  
νοστιμέψει ήθελε λίγο την ξεραμένη του βασιλόπιτα και γύριζε στους δρόμους, ώσπου... 
Ιστορίες από την προφορική παράδοση που συναντάνε σκοπούς και τραγούδια του λαού,  
με την Αφηγήτρια και τον Μουσικό να μας καλούν όλους σε αυτό το φαγοπότι της Φαντασίας! 
Επιμέλεια - Αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδακη. Μουσική - Τραγούδι: Αλέκος Φανουράκης 
* Η παράσταση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι από ανακυκλώσιμα υλικά, όπου το κάθε παιδί 
φιλοτεχνεί και παίρνει μαζί του την ατομική του κατασκευή. 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικά χωριά SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα  
Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο των Παιδικών Χωριών  SOS Ελλάδος  
στην Κρήτη. 
 
Παζάρι (ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ) 
Παγκρήτιος σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Χορευτική δράση για το παιδί και το γονέα. Φυσαλίδα. 
Μαμάδες, μπαμπάδες και παιδιά ελάτε να κινηθείτε και να εκφραστείτε μαζί μας! 
Κίνηση, έκφραση, χορός, για παιδιά 2-5 ετών μαζί με τους γονείς  
με τη Γωγώ Πετραλή. 

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
13:00-14:00 
Geo-Move για παιδιά Δημοτικού. Φυσαλίδα. 
Η πρακτική «geo-move» αντλεί στοιχεία έμπνευσης και άσκησης από τη συνειδητή κίνηση, 
τον αυτοσχεδιασμό, τις βασικές αρχές κλασικού, σύγχρονου χορού, contact improvisation και 
πολεμικών τεχνών.  
Κίνηση, έκφραση, χορός, για παιδιά 6-12 ετών μαζί με τη Γωγώ Πετραλή. 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικά χωριά SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Κρήτη. 
 
Παζάρι (ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ) 
Παγκρήτιος σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
Στολίζω το δέντρο του ενυδρείου. 
Ελάτε να παίξουμε και να εκφραστούμε  
Φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικες κατασκευές στο ενυδρείο.  

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης «βουτάει» στο Ενυδρείο. 
 
Τοποθέτηση παιδικών έργων μέσα στις δεξαμενές. 
 

13:00-14:00 
Εορταστικές μουσικές και face painting. 
Στο φουαγιέ του ενυδρείου. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες (από το Μουσικό Σχολείο). 



 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Τρίτη 24 & Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00  
«Πλουμιστά παραμύθια για Καρακαντζόληδες.» 
Χριστούγεννα, χωρίς Καρακαντζόληδες δεν γίνονται και τα Πλουμιστά Παραμύθια,  
η καλλιτεχνική ομάδα που επιμελείται και παρουσιάζει θεματικές παραστάσεις Αφήγησης  
με συνοδεία ζωντανής Μουσικής, τους τιμά ιδιαίτερα! 
Δύο ιστορίες βγαίνουν μέσα από τα πιθάρια των Πλουμιστών Παραμυθιών και μας λένε  
τα καμώματα των καλικατζάρων -θρύλοι της προφορικής παράδοσης του τόπου μας- και  
όποιος θέλει μπορεί να σηκωθεί να χορέψει μαζί τους! 
Με λόγο, σκοπούς, τραγούδια και χορούς, Αφηγήτρια και Μουσικός σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα! 
Επιμέλεια - Αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη. Μουσική - Τραγούδι: Αλέκος Φανουράκης 
* Η παράσταση ολοκληρώνεται με εικαστικό εργαστήρι από ανακυκλώσιμα υλικά, όπου το κάθε παιδί 
φιλοτεχνεί και παίρνει μαζί του την ατομική του κατασκευή 

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Ένα ξεχωριστό γράμμα για τον Αι Βασίλη» 

Στο Εργαστήρι του Αϊ Βασίλη φτάνουν συνεχώς γράμματα απ’ όλο τον κόσμο. 
Τα ξωτικά και οι βοηθοί έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Κάποιο κορίτσι 
όμως, από την Ελλάδα θα ζητήσει κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δύσκολο που 
είναι απαραίτητο για την σωστή διαπαιδαγώγηση και μόρφωση των παιδιών 
όλου του κόσμου. Ο Αϊ Βασίλης μαζί με τη Σβελτάδα, τον Διάνοια, την Αδεξιούλα 
και τη Ροδανούλα θα κάνουν τα πάντα για να πραγματοποιηθεί αυτή η ευχή. 
Έτσι, η βοήθεια των παιδιών που παρακολουθούν την παράσταση θα 
πραγματοποιήσει την ευφάνταστη ευχή. 
Παραγωγή: Θέατρο Κρήτης, κείμενο Σκηνοθεσία: Χαρά Μαρία Ζαρωνάκη  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Παρασκευή  27 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
«Ζυμαροκατασκεύες » 
Η ομάδα του CRETAquarium φτιάχνει γούρια από ζυμάρι. 
 

12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Χριστουγεννιάτικο Messy Play.» 
Άραγε τι ήχους, χρώματα, μυρωδιές και υφές κρύβουν τα Χριστούγεννα; Ετοιμαστείτε για ένα παιχνίδι 
με δεντράκια που λιώνουν, αφράτο χιόνι που κρύβει πολλές εκπλήξεις, λίμνη χρυσόσκονης, αστεριών 
και μαγείας και φυσικά πολλά γιορτινά και αστραφτερά χρώματα. Φορέστε τα πρόχειρα σας ρούχα-
κρατάτε και μια δεύτερη αλλαξιά ίσως χρειαστεί- και ελάτε να λερωθούμε και να αισθανθούμε 
Χριστούγεννα!  
Δημιουργικό Εργαστήρι αισθητηριακού παιχνιδιού. Περιορισμένος αριθμός θέσεων 
Γραμματική Μπερτακη, νηπιαγωγός-εμψυχώτρια και ομάδα Ανεμόμυλοι. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Σάββατο  28 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
«Πειρατικά ταξίδια.» 
Ανάγνωση παραμυθιού από την ομάδα του CRETAquarium  

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Παραλίγο Βεζύρης!»  
Παράσταση από το ΚΟΥ-ΚΛΟ Θέατρο Κρήτης. 
Όταν το παραδοσιακό θέατρο σκιών συναντά το  
μαύρο θέατρο της Πράγας, το αποτέλεσμα που προκύπτει  
είναι... παραλίγο Βεζύρης! 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικά χωριά SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στην Κρήτη. 
 
Παζάρι (ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ) 
Παγκρήτιος σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία. 
 
__________________________________________________________________________ 

 



Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 
 

11:00-12:00 
«Το όνειρο του Ιππόκαμπου.» 
Θεατρικό παιχνίδι από την ομάδα Ανεμόμυλοι. 
Πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας; Ένα ταξίδι στο βυθό, ένας μικρός 
Ιππόκαμπος με μεγάλα όνειρα. Ένας Ιππόκαμπος που εύχεται να γίνει οδηγός στο έλκηθρο  
του Αγ. Βασίλη. Θα τα καταφέρει; Ένα εορταστικό θεατρικό παιχνίδι για την δύναμη της θέλησης...! 

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Παραλίγο Βεζύρης!»  
Παράσταση από το ΚΟΥ-ΚΛΟ Θέατρο Κρήτης. 
Όταν το παραδοσιακό θέατρο σκιών συναντά το  
μαύρο θέατρο της Πράγας, το αποτέλεσμα που προκύπτει  
είναι... παραλίγο Βεζύρης! 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ 

ΟΛΗ ΜΕΡΑ 
Παζάρι (Παιδικά χωριά SOS) 
Τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Ελάτε να γνωριστούμε και να  
μιλήσουμε για τις δράσεις μας. Bazaar με όμορφα χειροποίητα είδη,  
κατασκευές, βιβλία και παιχνίδια για παιδιά. Σας περιμένουμε να τα  
διαλέξετε και να τα προσφέρετε στους δικούς σας ανθρώπους τα  
Χριστούγεννα, ενισχύοντας το έργο των Παιδικών Χωριών SOS  
Ελλάδος στην Κρήτη. 
 
Παζάρι (ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ) 
Παγκρήτιος σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 
 
11:00-12:00 
«Εορταστικά μοσχοσάπουνα » 
Η ομάδα του CRETAquarium φτιάχνει αρωματικά παραδοσιακά σαπούνια από ελαιόλαδο. 

 
12:00-13:00 
Ο Αγ. Βασίλης και η αγαπημένη του γοργόνα «βουτάνε» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Santa…who??? 
Θεατρικό παιχνίδι από την ομάδα Ανεμόμυλοι. 
Ο 'Aγιος Βασίλης μπορεί να φέρνει τα δώρα στα παιδιά ... με τα ζώα της θάλασσας όμως τι 
συμβαίνει;; Αναστάτωση στο βυθό παραμονές Πρωτοχρονιάς! Ψαροδιαφωνίες και 
θαλασσομπερδέματα!! «Τα δώρα θα έρθουν αλλά ποιος θα τα φέρει; » Ισως βέβαια και μην έχει 
σημασία...! Ένα εορταστικό θεατρικό παιχνίδι λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος!! 

 
 



 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 & Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2020 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 2020 
 
11:00-12:00 
Αφήγηση παραμυθιού «Καλικαντζαριές στο Ενυδρείο» 
Έρχονται τα Χριστούγεννα, τα Δώρα, τα Κάλαντα, οι Καλικάντζαροι, ελάτε  
κι εσείς να σας τα πούμε! 
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί τα έλατα δεν ρίχνουν τα φύλλα τους;  
Ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Καλικάντζαροι και πώς μπορούμε  
να ξεφύγουμε απ' τα νύχια τους; 
Μια διαδραστική παράσταση αφήγησης με συνοδεία μουσικής από  
την αφηγήτρια Ελεάνα Χατζάκη και τον μουσικό Αλέξανδρο Κανακάκη. 

 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Νι Πι, ο τελευταίος πειρατής του Αιγαίου και το νερό της ζωής» 
Θεατρική παράσταση από το Θέατρο Κάτω. 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2020 
 
11:00-12:00 
«Εορταστικες Ξεναγήσεις στα Παρασκήνια του ενυδρείου» 
Από την ομάδα του CRETAquarium. 
 

12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Νι Πι, ο τελευταίος πειρατής του Αιγαίου και το νερό της ζωής»  
Θεατρική παράσταση από το Θέατρο Κάτω 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 



 
Σάββατο 04 Ιανουαρίου 2020 
 
11:00-12:00 
«PLUS PLUS »  
Βιωματικό εργαστήριο με κατασκευές. Από την ομάδα του CRETAquarium. 
 

12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Εργαστήριο Ρομποτικής» 
Από το ΕΛΚΕΘΕ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
Κυριακη 05 Ιανουαρίου 2020 
 
11:00-12:00 
«Εορταστικες Ξεναγήσεις στα Παρασκήνια του ενυδρείου» 
Από την ομάδα του CRETAquarium. 
 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
13:00-14:00 
«Στο βασίλειο των φωτόφιλων φυκών.»  
Ανάγνωση παραμυθιού από τους συγγραφείς  
Ε. Σκουλα Γ. Κουλουρη, Κ. Ντουνας. 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Δευτέρα  06 Ιανουαρίου 2020 
 
11:00-12:00 
 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
 
12:00-13:00 
Η αγαπημένη μας γοργόνα «βουτάει» στο Ενυδρείο! 
 
__________________________________________________________________________ 

 


