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Σκόπελος,  19-12-2022 

                    ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

«Χριςτουγεννιάτικεσ εκδηλώςεισ ςτο Νζο Κλήμα και ςτη Γλώςςα 

κοπζλου» 

 

Με μεγάλθ επιτυχία πραγματοποιικθκαν ςτισ κεντρικζσ πλατείεσ των χωριϊν 

Νζου Κλιματοσ και Γλϊςςασ κοπζλου οι Χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ που 

διοργάνωςε ο Δήμοσ κοπζλου με τισ Σοπικζσ Κοινότητεσ  τθν Κυριακι 18 Δεκεμβρίου 

2022. 

Για τη Γλώςςα: 

Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία  με τουσ  υλλόγουσ  Γονζων και 

Κηδεμόνων, τον Πολιτιςτικό & Εξωραϊςτικό φλλογο Γλώςςασ και τον ςφλλογο 

επαγγελματιών Γλώςςασ.  

Σο πρόγραμμα περιλάμβανε : 

1) ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΧΑΜΕΝΟΤ…ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ 

Σα Καλικαντηαράκια ζκλεψαν το παραμφκι και το ζκρυψαν. Σα παιδιά ζπρεπε να λφςουν 

τουσ γρίφουσ, να περάςουν τα εμπόδια, να πάρουν μαηί τουσ γλυκά και μόνο τότε τα 

καλικαντηαράκια κα τουσ ζδιναν πίςω το παραμφκι και τα ςτολίδια για να ςτολίςουν το 

δζντρο. 

Ευτυχϊσ, όλα πιγαν καλά!  

 

2) ΑΝΑΓΝΩΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ 

Αφοφ κατάφεραν τα παιδιά να ανακαλφψουν το χαμζνο παραμφκι τουσ, ιρκε θ ϊρα τθσ 

ανάγνωςθσ. Διαβάςανε το παιδικό βιβλίο «ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟ ΕΛΑΣΟ ΚΡΤΜΜΕΝΑ» , τθσ 

Κατρίνα Σςάνταλθ (εκδόςεισ ΔΙΟΠΣΡΑ), το οποίο ζδειξε τον τρόπο για να ςτολίςουνε το 
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δζντρο με τα ςτολίδια που είχαν ιδθ ετοιμάςει τα παιδιά ςτο «Εργαςτιρι 

Δθμιουργικότθτασ και Φανταςίασ». Σζλοσ, τουσ μοιράςτθκαν τα «Ημερολόγια τθσ 

ευτυχίασ», όπου κα μποροφν να καταγράφουν τα τρία πράγματα που τουσ ζκαναν 

χαροφμενουσ τθν κάκε μζρα του καινοφριου χρόνου. 

3) ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ  από ομάδα φίλων μασ από το 

εξωτερικό που εδϊ και χρόνια μζνουν ςτθ Γλϊςςα και ςτο Παλαιό Κλιμα 

χαρίηοντασ μια μουςικι νότα. 

 

4) ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 

Η κεατρικι ομάδα των εφιβων «Φτου και βγαίνω», ετοίμαςε και παρουςίαςε τθ μικρι 

παράςταςθ «ΣΗ ΝΤΧΣΑ ΠΟΤ Η ΑΓΑΠΗ ΗΡΘΕ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΑ» (κείμενο και ςκθνοκεςία  

Σηαχριςτα Αργυρϊ), περνϊντασ μασ το μινυμα ότι πρζπει να ανοίγουμε τθν καρδιά μασ 

ςτουσ ζχοντεσ ανάγκθ, όχι μόνο τα Χριςτοφγεννα, αλλά όλο το χρόνο, γιατί ο κόςμοσ δε 

γίνεται καλφτεροσ μζςα ςε μια νφχτα. 

Τπεφκυνθ για τισ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν και για το «Εργαςτιρι Δθμιουργικότθτασ 

και Φανταςίασ» πρόγραμμα του Πολιτιςτικοφ & Εξωραϊςτικοφ υλλόγου Γλϊςςασ,  ιταν 

θ κα Αργυρϊ Σηαχριςτα, εκπαιδευτικόσ. 

5) ΕΡΧΟΜΟ ΣΟΤ ΑΪ ΒΑΙΛΗ με πλοφςια δϊρα για τα παιδιά ςκορπίηοντασ 

χαμόγελα ςε μικροφσ και μεγάλουσ. 

 

Για το Νζο Κλήμα: 

Η εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία  με τον  φλλογο  Γονζων και 

Κηδεμόνων, τον Πολιτιςτικό & Εξωραϊςτικό φλλογο Νζου Κλήματοσ «Η Ενότητα» και 

τον Αθλητικό Όμιλο «Κεραυνό».  

Σο πρόγραμμα περιλάμβανε : 

1.  FACE PAINTING από τθν κα Ροφλα Ευαγγελινοφ και κα Νικολζτα Καηατηι. 

2. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ, ακλοπαιδίεσ και διαδραςτικά παιχνίδια. 

3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ με ςυνοδεία κικάρασ από τθν κα Μεταξία Αρμζνθ 



ελίδα 3 από 11 
 

4. ΕΡΧΟΜΟ ΣΟΤ ΑΪ ΒΑΙΛΗ με βεγγαλικά, ο οποίοσ μοίραςε δϊρα ςτα παιδιά 

χαρίηοντάσ τουσ χαρά. 

5. ΜΟΤΙΚΗ  (από τον κ. Δάνθ Μαντά) και χορό. 

Τπεφκυνθ για τισ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν ιταν θ κα Μεταξία Αρμζνθ. 

Σα παιδιά δθμιοφργθςαν μαηί με τθν κυρία τουσ Γιοφλθ Παπαδθμθτρίου, 

εκπαιδευτικόσ, Χριςτουγεννιάτικα ςτολίδια και χειροτεχνίεσ από φυςικά υλικά. 

Γενικά: 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ φορείσ διοργάνωςαν μπαηάρ με καλαίςκθτουσ πάγκουσ 

αναμνθςτικϊν δϊρων για τθν ενίςχυςθ των ςυλλόγων τουσ. 

Προςφζρκθκαν: ηεςτι ςοκολάτα, φρουτϊδεσ ηεςτό κραςί, αναψυκτικά,  ποπ κορν 

και διάφορα γλυκίςματα. 

Σισ εκδθλϊςεισ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ: ο ιερζασ του Ι.Ν. Κοιμιςεωσ 

Θεοτόκου  Γλϊςςασ  Αρχιμ. Αλζξιοσ Παπαςταμοφλοσ,  ο Διμαρχοσ κοπζλου κ. ταμάτθσ 

Περίςςθσ, οι Αντιδιμαρχοι κ.κ. Νικόλαοσ Βαφίνθσ, Αριςτείδθσ Βοφλγαρθσ και 

ταματοφλα Κουκορίνθ, οι Πρόεδροι των Σοπικϊν Κοινοτιτων Γλϊςςασ, Κλιματοσ και 

κοπζλου, Δθμοτικοί και Σοπικοί φμβουλοι, κακϊσ και πλικοσ κόςμου.  

Ευχαριςτοφμε τθν κα. Παγϊνα Σριανταφφλλου (Αϊ Βαςίλθσ Γλϊςςασ) , τον κ. 

Μανϊλθ κλάβο (Αϊ Βαςίλθσ Ζλιουσ), τον κ. Παναγιϊτθ κοτίδα για τθ δωρεά πλαςτικϊν 

ποτθριϊν και πιάτων (ςτο Ζλιοσ), τον κ. Αποςτόλθ Καπρι για τα τραπζηια και τθν 

επιπλζον παροχι ρεφματοσ (ςτο Ζλιοσ) και γενικά  όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, κακϊσ και 

τον κόςμο που παραβρζκθκε δίνοντασ ηωντάνια ςτισ πλατείεσ των χωριϊν μασ . 

 

Καλά Χριςτοφγεννα  

& Ευτυχιςμζνο το Νζο Ζτοσ ! 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΓΛΩΑ 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΠΟ ΕΛΙΟ   
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