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Τα Χριστούγεννα φέτος

θα είναι διαφορετικά σε όλον τον 

πλανήτη αλλά τα παιδιά 

εξακολουθούν να τα περιµένουν.

Εφόσον η διαδικτυακή

επικοινωνία είναι πια µια νέα 

καθηµερινότητα για όλους,

ο Δήµος µας φέρνει

ένα πλούσιο διαδικτυακό 

χριστουγεννιάτικο πρόγραµµα

που ευελπιστούµε να γίνει ένα 

καταφύγιο χαράς και διασκέδασης 

για µας και τα παιδιά µας!



Μια πρωτότυπη ιδέα που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του διαδικτύου 
προσαρµοσµένη στις συνθήκες που επιβάλλει η υγειονοµική κρίση, εµπνεύστηκαν και 
υλοποιούν ο Φώτης Σπύρος και ο Νίκος Χρηστίδης για τα φετινά Χριστούγεννα. 

Με όχηµα τη φαντασία, σ' ένα covid free περιβάλλον τα παιδιά θα µπορέσουν να βιώσουν τη 
χαρά των Χριστουγέννων, να παίξουν, να επικοινωνήσουν, να διασκεδάσουν!

Με έναν κωδικό εντελώς δωρεάν που θα βρείτε παρακάτω όλα τα παιδιά θα ζήσουν µια 
υπέροχη διαδραστική εµπειρία, γεµάτη χριστουγεννιάτικη µαγεία! 

Τη δράση αυτή θα τη βρείτε στη σελίδα του Δήµου µας   και ο κωδικός για την www.naxos.gr
είσοδο σας είναι: naxos2020    
Η πλατφόρµα θα είναι διαθέσιµη από τις 16 Δεκεµβρίου έως 6 Ιανουαρίου 2021 και θα 
λειτουργεί αδιάλειπτα για 16 ώρες το 24ωρο, από τις 8:00 έως τις 00:00. Στις ώρες 16:00 
έως 22:00 η σύνδεση θα είναι ζωντανή (έως τις 23/12 τις καθηµερινές, η ζωντανή σύνδεση 
θα ξεκινάει στις 17:00). Αυτές τις 6 ώρες τα παιδιά θα µπορούν να απολαύσουν ένα 
πλούσιο χριστουγεννιάτικο ψυχαγωγικό και δηµιουργικό πρόγραµµα φτιαγµένο από 
ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Θα µπορούν να επικοινωνήσουν, να συµµετέχουν 
ενεργά, να παίξουν, να δηµιουργήσουν, να χαρούν.

Το ηµερήσιο ακριβές πρόγραµµα θα ανανεώνεται και θα αναρτάται καθηµερινά 
στην σελίδα που φιλοξενεί το live.

Για την παραγωγή και την υλοποίηση του χωριού, συνεργάζονται πάνω από 100 
επαγγελµατίες διαφόρων ειδικοτήτων της τεχνολογίας και κυρίως της τέχνης, όπως ο 
συνθέτης Τάσος Ιωαννίδης, η Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάµπρου, ο µάγος Sankara, το 
Θέατρο Μαριονέτας Γκότση, το Θέατρο Κούκλας της Ιρίνας Μπόικο, το Θέατρο Σκιών του 
Στάθη Λαγκαδά και πολλοί άλλοι.
Το live streaming που θα σας παρουσιάσουµε θα περιλαµβάνει τις παρακάτω δράσεις που 
θα παρουσιάζονται διαδοχικά.

- Δράσεις Θεάτρου Σκιών - Δράσεις Μαγικών - Δράσεις Κουκλοθεάτρου - Δράσεις 
Μαριονέτας
- Αφηγήσεις παραµυθιών - Μαθήµατα δηµιουργίας χριστουγεννιάτικων κατασκευών µε την 
συµµετοχή παιδιών - Μαθήµατα δηµιουργίας Χριστουγεννιάτικων γλυκών - Σύνδεση µε το 
εργοστάσιο των παλιών παιχνιδιών - Περιήγηση στο Μουσείο των Αξιών που δεν πρέπει να 
χαθούν - Φιλοζωική δράση και γνωριµία µε αγαπηµένα ζώα - Σύνδεση µε το χωριό του Αϊ 
Βασίλη και παρακολούθηση της καθηµερινότητας του - Παιδικές συναυλίες - Τάσος Ιωαννίδης 
- Συναυλίες - παιδική χορωδία Σπύρου Λάµπρου
- Αϊ Βασίλης - Σκηνές από τη ζωή των ξωτικών και οι σκανταλιές τους - Γνωριµία µε τον 
εξωγήινο Ε;Τι;
- Παρουσιάσεις βιβλίων από τους συγγραφείς - Περιηγήσεις σε Μουσεία - Χορογραφίες - 
Ποντικοϊστορίες µε Γαντόκουκλες  - Κλόουν - Κούλης ο Ξωτικούλης - Παιδική Yoga - face 
painting - Παιχνίδια µε Χριστουγεννιάτικα θέµατα. - Εκτυπώσιµες σελίδες.

Το Χριστουγεννιάτικο Διαδικτυακό Χωριό έρχεται στη Νάξο!

http://www.naxos.gr




Santa Kids!

Η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προσκαλεί όλα τα 

παιδιά του νησιού να ζωγραφίσουν τα Χριστούγεννα µε την ιδιαίτερη φαντασία τους και να 

γίνουν ο αρωγός της δηµιουργίας και της αγάπης στην φετινή εορταστική περίοδο!!

Σε ένα ειδικά διαµορφωµένο περιβάλλον στο διαδίκτυο θα ανεβαίνουν όλες οι εικαστικές 

δηµιουργίες των µικρών µας φίλων όπου θα διαδώσουν το πνεύµα των Χριστουγέννων στην 

Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο.

Η δράση αυτή θα βρίσκεται στις σελίδα του Δήµου µας ή στοwww.naxos.gr www.santakids.gr  

και είναι αφιερωµένη στα παιδιά του Άη Βασίλη, στα δικά µας παιδιά όπου οι εικαστικές 

δηµιουργίες θα εµφανίζονται, τιµώντας τους πρωταγωνιστές της περιόδου µε διαχρονικό τρόπο 

και στέλνοντας το µήνυµα της χαράς και της αγαλλίασης σε µια πανδαισία αυτό έκφρασης και 

δηµιουργικής φαντασίας.

Γίνε κι εσύ ένα Santa kid και βάλε ένα λιθαράκι να µοιραστείς τη δηµιουργία σου και απλόχερα 

να δώσεις χαρά στους συνανθρώπους σου.

Ζωγράφισε τι σηµαίνουν για σένα τα Χριστούγεννα, βγάλε φωτογραφία τη ζωγραφιά σου) και 

στείλε e-mail στο art@santakids.gr. 

Οι εικαστικές δηµιουργίες των παιδιών θα προβάλλονται καθηµερινά σε όλο το νησί της Νάξου 

µέσα από οθόνες και µε τη βοήθεια της τεχνολογίας θα "ζωντανεύουν", δίνοντας σάρκα και 

οστά στην φαντασία.

Το κεντρικό Video Wall θα τοποθετηθεί στο «Σπίτι του Άη Βασίλη» στη πλατεία Πρωτοδικείου 

και θα εκπέµπει τις εικαστικές δηµιουργίες των παιδιών µε την βοήθεια τεχνολογικών µέσων 

από τις 19 Δεκεµβρίου 2020 έως και 03 Ιανουαρίου 2021.

Φέτος τα Χριστούγεννα ας νιώσουµε την αγάπη µέσα από την αυτό έκφραση των παιδιών.

Οι εικαστικές δηµιουργίες θα εµφανίζονται στο www.santakids.gr, στη σελίδα του Facebook 

Santa Kids Νάξου και στην σελίδα του Instagram @SantaKidsNaxos.

Όλα τα παιδιά που θα συµµετέχουν στη δράση Santa kids, θα λάβουν µέρος στην κλήρωση για 

δύο τάµπλετ.

(Προσεχώς Θα ανακοινωθούν λεπτοµέρειες).

Ο Δήµος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τιµά τα παιδιά, το µέλλον του τόπου µας και τα 

προσκαλεί να συµµετέχουν όλα στη µεγαλύτερη εικαστική παρέµβαση για παιδιά!

Γίνε κι εσύ ένα Santa kid!!!

http://www.naxos.gr
http://www.santakids.gr




Οι δασκάλες και το προσωπικό του 1ου και του 2ου Παιδικού Σταθµού ετοίµασαν µε πολλή 

αγάπη όµορφες δράσεις που θα µπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά όλα τα παιδιά του 

Δήµου µας.

Οι δράσεις αυτές θα βρίσκονται στις σελίδα του Δήµου µας και το πρόγραµµα έχει www.naxos.gr 

ως εξής:

Θα χρειαστούµε:

3 ποτήρια νερού λάδι (µισό καλαµποκέλαιο-µισό ελαιόλαδο), 1 ποτήρι ζάχαρη 

¾ κ.γ. γαρύφαλλο, 4 κ.γ. µέλι, 2 κ.γ. κανέλα, 2 κ.γ. σόδα, 1 κ.γ. αµµωνία , 4 πορτοκάλια χυµό 

και ξύσµα, Λίγο κονιάκ προαιρετικά, Χυµός από ένα λεµόνι, 1 µπέικιν πάουντερ, Αλεύρι όσο 

πάρει.

Σιρόπι: 700 γρ. νερό, 700 γρ. ζάχαρη, 500 γρ. µέλι, Μια φλούδα πορτοκαλιού, Ξύλο κανέλας

Για το σερβίρισµα: 200 γρ. καρύδι τριµµένο, λίγο µέλι

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Τα Χριστούγεννα του Σποτ».

18:00 Κατασκευάζουµε χριστουγεννιάτικα στολίδια µε αλµυρό ζυµάρι.

Θα χρειαστούµε: 2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κούπα αλάτι, 1 κούπα νερό

Κυριακή 20/12
10:00 Μαγειρεύουµε κουραµπιέδες παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 1 κούπα βούτυρο, 1 κούπα βιτάµ, ½ ζάχαρη άχνη, λίγη βανίλια 

1 κούπα αµύγδαλα, 4-5 κούπες αλεύρι γ.ο.χ., ανθόνερο προαιρετικά, ζάχαρη άχνη για το 

τύλιγµα.

13:30 Γράφουµε γράµµα στον Άγιο Βασίλη!

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Η νύχτα των Χριστουγέννων».

18:00 Κατασκευάζουµε κάρτα « µπότα» για τα Χριστούγεννα.

Θα χρειαστούµε: ψαλίδι, κόλλα, πατρόν µπότας , κόκκινο κανσον (για την βάση της κάρτας), 

µαύρο κανσόν για το καπέλο, 2 βαµβάκια στρόγγυλα ντεµακιγιάζ (ένα µεγάλο και ένα µικρό),

2 µικρά µατάκια, Τσόχα (για το κασκόλ), Ασηµένιες νιφάδες ή ασηµένιο µαρκαδόρο (για να 

γράψουµε τις ευχές) 

Σάββατο 19/12 
 Φτιάχνουµε µελοµακάρονα παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!10:00
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Πέµπτη 24/12 
10:00 Φτιάχνουµε χιονανθρωπάκια παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 1 κουτί ζαχαρούχο γάλα, 200gr-250gr  ινδοκάρυδο, 1 βανίλια άρωµα, 

1 πακέτο ζαχαρόπαστα χρωµατιστή, Γαρύφαλλο (για τα µατάκια), Mini smarties (για στόµα και 

κουµπάκια 

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Καλά Χριστούγεννα Μάκυ κουταβάκι».

18:00 Κατασκευάζουµε χριστουγεννιάτικο δεντράκι από κουκουνάρι.

Θα χρειαστούµε: Πινέλο, Ψαλίδι, Κόλλα, Τέµπερα πράσινη, Τέµπερα καφέ, Κουκουνάρι, Ρολό 

από χαρτί υγείας, Χρυσόσκονη χρυσή µεταλιζέ, Ποµ-πον χρωµατιστά µικρού µεγέθους ή 

µπαλάκια γκοφρέ. 

Παρασκευή 25/12 
10:00 Φτιάχνουµε ψωµί παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 2 ποτήρια χλιαρό νερό, 1 κιλό αλεύρι, 2 µαγιές ξηρές, 1 πρέζα αλάτι, 

1 πρέζα ζάχαρη, 1-2 κουτ. σούπας λάδι.

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Το δεντράκι των Χριστουγέννων».

18:00 Κατασκευάζουµε χριστουγεννιάτικο δεντράκι από γλωσσοπίεστρα.

Θα χρειαστούµε: 3 γλωσσοπίεστρα, Κόλλα, Τέµπερα πράσινη, Πινέλο, Καφέ χαρτόνι

Κορδέλα για κρέµαστρο, Ποµ-πον ή µπαλάκια (για διακόσµηση).

Σάββατο 26/12 
10:00 Φτιάχνουµε πίτσα παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 2 ποτήρια χλιαρό νερό, 1 κιλό αλεύρι, 2 µαγιές ξηρές, 1 πρέζα αλάτι, 

1 πρέζα ζάχαρη, 1-2 κουτ. σούπας λάδι

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Καλά σε όλους Χριστούγεννα».

18:00 Κατασκευάζουµε καµπάνα από κυπελάκι παιδικού γιαουρτιού.

Θα χρειαστούµε: Κόλλα, Κυπελάκι παιδικού γιαουρτιού ή πλαστικό ποτήρι, Πινέλο, Άσπρη 

τέµπερα ή ότι χρώµα σας αρέσει, Χρυσόσκονη, Σύρµα πίπας, Κουδουνάκι, Κορδέλα. 
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Κυριακή 27/12 
10:00 Φτιάχνουµε λουκουµάδες παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 1 κόκκινη φαρίνα, Λίγη ρακί, 2 ποτήρια χλιαρό νερό. 

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Καλά Χριστούγεννα φίλε».

18:00 Κατασκευάζουµε τάρανδο από γλωσσοπίεστρα.

Θα χρειαστούµε: 3 γλωσσοπίεστρα, Καφέ τέµπερα, 2 µάτια µεγάλα, 1 ποµ-ποµ κόκκινο, 

Κορδέλα για κρέµαστρο.

Δευτέρα 28/12 
10:00 Φτιάχνουµε λουκανικόπιτα παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 1 Πακέτο φύλλο κρούστας, 10 µεγάλα λουκάνικα Φρανκφούρτης,

3-4 µεγάλες πιπεριές, 1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένη αποφλοιωµένη ντοµάτα, 800γρ. τυρί του τοστ 

τριµµένο, 200γρ. γλυκιά κεφαλογραβιέρα, 3 αυγά, 1 φλιτζάνι γάλα, Αλάτι, Βούτυρο για το 

φύλλο.

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Η στολή του Αη-Βασίλη».

18:00 Κατασκευάζουµε κάρτα τάρανδο.

Θα χρειαστούµε: Ψαλίδι, Κόλλα, Κάνσον γαλάζιο, Χαρτόνι καφέ κάνσον ή αφρώδες, 2 µεγάλα 

µάτια, 1 ποµ-ποµ κόκκινο, Μαύρο µαρκαδόρο, Κορδέλα κόκκινη, Κουδουνάκι, 1 µπατονέτα, 

Άσπρη τέµπερα.

Τρίτη 29/12 
10:00 Φτιάχνουµε βασιλόπιτα παρέα µε τη µαµά ή…το µπαµπά!

Θα χρειαστούµε: 900 γρ. αλεύρι γ.ο.χ., 500γρ. βούτυρο, 8 αυγά φρέσκα, 2 φακελάκια µπέικιν 

πάουντερ, 250γρ. γάλα, 5 γρ. µαχλέπι τριµµένο, 5 γρ. κακουλέ τριµµένο, 900γρ. ζάχαρη 

κρυστάλλινη, Ζάχαρη άχνη για το στόλισµα. 

14:00 Aφήγηση παραµυθιού «Τα Χριστούγεννα του Σποτ».

18:00 Κατασκευάζουµε νιφάδα από γλωσσοπίεστρα και ηµερολόγιο µε τον Άγιο 

Για την νιφάδα θα  χρειαστείτε: 4 γλωσσοπίεστρα, Πινέλο, Άσπρη τέµπερα ή ότι άλλο χρώµα 

σας αρέσει, Κόλλα, Χρυσόσκονη, Κορδέλα για κρέµαστρο.

Για το ηµερολόγιο θα χρειαστείτε: 1 ηµερολόγιο του 2021, Ψαλίδι, Κόλλα, Μαύρο µαρκαδόρο 

(για το στόµα), Κόκκινο κανσον , 1 χάρτινο πιάτο (κοµµένο στη µέση), 2 µεγάλα µάτια, 1 ποµ-

ποµ κόκκινο, Σωµόν ξυλοµπογιά, Βαµβάκι, Κορδέλα (για κρέµαστρο)

Από την ηµεροµηνία προβολής της κάθε δράσης και µέχρι τις 6 Ιανουαρίου τα σχετικά βίντεο θα 

είναι διαθέσιµα στο site του Δήµου κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας.
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Δεν θα µπορούσε να λείψει από τα φετινά Χριστούγεννα ο αγαπηµένος µας «Καραγκιόζης».

Οι παραστάσεις  θα βρίσκονται στις σελίδα του Δήµου µας και το πρόγραµµα έχει www.naxos.gr  

ως εξής:

Πέµπτη 24/12 - 13:00 «Χριστούγεννα στην Καραγκιοζοχώρα»

H παράσταση θα είναι διαθέσιµη µέχρι και την Παρασκευή 25/12 στις 21:00.

Περίληψη: Έρχονται τα Χριστούγεννα και όλος ο κόσµος ετοιµάζεται να γιορτάσει 

πλουσιοπάροχα τη γέννηση του Χριστού. Δεν συµβαίνει όµως το ίδιο για τον φίλο µας τον 

Καραγκιόζη, αφού είναι πολύ φτωχός και δε µπορεί να αγοράσει στην οικογένεια του ότι 

χρειάζονται για εκείνες τις µέρες !!Ο Χατζηαβάτης, ο φίλος του, τον λυπάται και απευθύνεται 

στον Πασά για βοήθεια, ως την αρχή του τόπου. Ο τελευταίος, κατανοώντας την κατάσταση 

θέλει να του προσφέρει χρήµατα, όχι όµως αυτοπροσώπως! Σκέφτεται λοιπόν διάφορους 

τρόπους που θα µπορούσαν να φτάσουν τα λεφτά στα χέρια του.. Και τι καλύτερο από ένα 

χριστουγεννιάτικο δώρο, από έναν αόρατο για τον Καραγκιόζη, Άγιο Βασίλη. Άραγε θα αλλάξει 

η τύχη του Καραγκιόζη µετά από τη µεγαλοκαρδία του Πασά???? Φήµες λένε πως για να 

καταφέρει επιτέλους ο Καραγκιόζης να ανοίξει το δώρο του, περνά πολλές αστείες  

περιπέτειες….. 

Kυριακή 31/12 – 13:00 “ Ο Καραγκιόζης και η νύχτα των Καλικατζάρων.

H παράσταση θα είναι διαθέσιµη µέχρι και τη Δευτέρα 01/01 στις 21:00.

 Περίληψη: « Χριστούγεννα… και ο Καραγκιόζης ψάχνει να βρεί τρόπο να χορτάσει την πείνα 

του. Ο πιο εύκολος τρόπος, είναι ο ύπνος που ναι µεν, δεν δίνει φαί, αλλά δεν ζητάει κιόλας.

Ο Χατζηαβάτης θέλοντας να πειράξει τον Καραγκιόζη, του λέει πως τις µέρες των 

Χριστουγέννων, βγαίνουν οι καλικάντζαροι. Ο Καραγκιόζης δεν τον πιστεύει, αλλά ο 

Χατζηαβάτης επιµένει πως οι καλικάντζαροι πειράζουν, όποιον κοιµάται.

Ο Καραγκιόζης πέφτει για ύπνο και το όνειρο παίρνει…. ζωή !!!! ».

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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