
  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ  -  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ

    ““ΧΧριστούγεννα στην ριστούγεννα στην ΠΠαραμυθοχώρα”αραμυθοχώρα”
    ΑπόΑπό 04 έωςέως 31  ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου 2022

      Πλατεία Αγίων Αναργύρων & Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η



                     

               Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι ένα όμορφο εορταστικό ταξίδι ήχου και φωτός 

στην πόλη μας. Οι εξαιρετικές εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει με μεράκι και δημιουργικότητα, 

         έχουν σκοπό να προσφέρουν στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε μικρούς και μεγάλους. 

Έτσι, με χορό, τραγούδι, διαδραστικές παραστάσεις, θέατρο, ζωγραφική και 2 φαντασμαγορικές 

συναυλίες για το άναμμα των δέντρων μας, οι πλατείες μας θα γεμίσουν παιδικές 

φωνές και οι καρδιές μας με όμορφες ευχές. 

Εύχομαι σε όλους, μέσα από την καρδιά μου, υγεία και αγάπη για εσάς 

και τις οικογένειές σας και το 2023 να γεμίσει κάθε σπίτι με ζεστές, 

όμορφες κι ανθρώπινες στιγμές.

                                                   Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού  

                                                                                Σταύρος Τσίρμπας  

   Στη Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού, οι συνεργάτες μου και εγώ, με πηγαία 

δημιουργικότητα και σεβασμό στο πολιτισμικό γίγνεσθαι του τόπου μας,σας προσκαλούμε
 στα φετινά “Χριστούγεννα στην Παραμυθοχώρα”.

Ελάτε όλοι, μικροί και μεγάλοι, να ανταλλάξουμε συναισθήματα αγάπης, αισιοδοξίας και χαράς, 
συμμετέχοντας στις διαδραστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εορτασμού των Χριστουγέννων, 

στις δύο μεγάλες πλατείες του Δήμου μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα το Έτος 2023 που ανατέλλει, να φέρει μαζί του

την υγεία, τη χαρά και την ειρήνη!

                                                               Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Αθλητισμού 
                                               Ηλίας Αποστόλου



Κυριακή 04/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
19:00. Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πύλες του και η πόλη των Αγίων Αναργύρων
          φοράει τα γιορτινά της για να υποδεχθεί τον Άγιο Βασίλη!                                                          
        * Ξωτικά και Καλικάντζαροι υποδέχονται μικρούς και μεγάλους και περιμένουν με 
           αγωνία τον Άγιο Βασίλη για να φωτογραφηθούν μαζί του!            
       * Ξυλοπόδαροι με μπαλόνια και ζαχαρωτά, μας οδηγούν σε έναν ξέφρενο χριστουγεννιάτικο χορό.
19:30. Ο μαγικός κύκλος των ευχών: παρέα με τους βοηθούς του Αγίου Βασίλη και τα μαγικά τους
           φαναράκια-αερόστατα στέλνουμε τις ευχές μας προς τον ουρανό!
20:00. Η Δημοτική Φιλαρμονική παιανίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
       * Παραδοσιακά κάλαντα από τον Σύλλογο Διβριωτών Βορείου Ηπείρου.
       * Τα κορίτσια του τμήματος Γυμναστικής του Γ.Σ.Α.Α. χορεύουν μια χριστουγεννιάτικη dance
           aerobic χορογραφία με τίτλο “Jingle Bell Rock”.
       * Ο ουρανός της πόλης μας φωτίζεται από πολύχρωμα βεγγαλικά και ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

21:00. Υποδεχόμαστε την Αναστασία στη φαντασμαγορική χριστουγεννιάτικη συναυλία 

          “The best Christmas of my life”.

Σάββατο 10/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00.“Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.
17:30. Η παρέλαση των Μασκότ! Οι αγαπημένες μας μασκότ, ο Olaf, ο Grinch, ο Cookie, o                                                         
          Rudolf & o Christmas Egg, επισκέπτονται την πόλη μας, παρέα με το αγαπημένο ξωτικό του
          Αγίου Βασίλη, που έρχεται απευθείας από τον Βόρειο Πόλο. Μη χάσετε την απόλυτη
          χριστουγεννιάτικη εμπειρία, που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους!
18:00. Ο μαγικός κύκλος των ευχών: παρέα με τους βοηθούς του Αγίου Βασίλη και τα μαγικά τους
          φαναράκια-αερόστατα στέλνουμε τις ευχές μας προς τον ουρανό!
18:45. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι
          Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα κλειδιά,
          που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!
19:30. Ξυλοπόδαροι με μπαλόνια και ζαχαρωτά, μας οδηγούν σε έναν ξέφρενο χριστουγεννιάτικο χορό.

Κυριακή 11/12 - Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού “Μαρία-Έλενα”
11:30.“Έλα χρυσό καράβι....άνοιξε πανιά!”: Μουσικοθεατρική παράσταση, αφιερωμένη στον πολιτισμό
          της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, από την Ένωση Νησιωτών Αιγαίου - Φίλοι Παραδοσιακών
           Χορών (σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου μας).

Κυριακή 11/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
11:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι χριστουγεννιάτικης κάρτας. Κατασκευάζουμε τις δικές μας πολύχρωμες
           χριστουγεννιάτικες κάρτες και στέλνουμε τις ξεχωριστές ευχές μας στους αγαπημένους μας.
12:00. Ο Άγιος Βασίλης αφηγείται σε μικρούς και μεγάλους τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του.
13:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη, 
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).



Κυριακή 11/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Συμμετέχουμε στο ξεχωριστό εργαστήρι χριστουγεννιάτικου στεφανιού. Πλέκουμε μαγικά
          χριστουγεννιάτικα στεφάνια, τα οποία θα φέρουν στις καρδιές και στα σπίτια μας το πνεύμα
          των Χριστουγέννων.
18:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη,   
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
19:00.Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι           
          Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα κλειδιά,     
          που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!

Κυριακή 11/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
19:00. Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πύλες του και η πόλη του Καματερού φοράει τα γιορτινά 
          της για να υποδεχθεί τον Άγιο Βασίλη!
      * Ξωτικά και Καλικάντζαροι υποδέχονται μικρούς και μεγάλους και περιμένουν με αγωνία τον
          Άγιο Βασίλη για να φωτογραφηθούν μαζί του!
       * Ξυλοπόδαροι με μπαλόνια και ζαχαρωτά, μας οδηγούν σε έναν ξέφρενο χριστουγεννιάτικο χορό.
19:30. Ο μαγικός κύκλος των ευχών: παρέα με τους βοηθούς του Άγιου Βασίλη και τα μαγικά τους
          φαναράκια-αερόστατα στέλνουμε τις ευχές μας προς τον ουρανό!
20:00. Η Δημοτική Φιλαρμονική παιανίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
      * Παραδοσιακά δρώμενα και κάλαντα από τους Εθνικοτοπικούς Συλλόγους ( Σύλλογος Ποντίων
          Καματερού “Δημήτριος Ψαθάς”, Σύλλογος Κρητών Καματερού “Το Αρκάδι”, Σύλλογος
          Ηπειρωτών Καματερού, Παραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος Καματερού “Το Γιορντάνι”, 
          Σύλλογος Πελοποννησίων Καματερού “ο Γέρος του Μοριά”).
       * Τα κορίτσια του τμήματος Γυμναστικής του Γ.Σ.Α.Α. χορεύουν μια χριστουγεννιάτικη dance 
          aerobic χορογραφία με τίτλο “Jingle Bell Rock”.
       * Ο ουρανός της πόλης μας φωτίζεται από πολύχρωμα βεγγαλικά και ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

21:15. Υποδεχόμαστε τον Αναστάσιο Ράμμο στη φαντασμαγορική χριστουγεννιάτικη συναυλία

          “Επιτέλους Χριστούγεννα”.

Τετάρτη 14/12 - Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου” (Αίθουσα Θεάτρου & Φουαγιέ”)
18:00. “Με μια απέραντη αγκαλιά”: χριστουγεννιάτικη πολιτιστική εκδήλωση όλων των
           ομάδων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου μας (Ωδείο, Εικαστικά, Θέατρο, Χορός).

Σάββατο 17/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Αναβιώνουμε χριστουγεννιάτικα έθιμα της πατρίδας μας, όπως “το στόλισμα του καραβιού”, 
         “το τάισμα της βρύσης”, “τη γουρουνοχαρά” και πολλά άλλα.
18:00. Κατασκευάζουμε το πρώτο χιόνι αυτού του Χειμώνα, ενώνοντας τη μαγική σκόνη του Βόρειου
          Πόλου με το φανταστικό νερό του Διαστήματος, μέσα στο πιο διασκεδαστικό εργαστήρι χιονιού!



19:00. Η διάσημη μασκότ Ρούντολφ έρχεται στο χωριό μας για τραγούδι και χορό αλλά και πολλές
          χριστουγεννιάτικες σκανδαλιές!

Σάββατο 17/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Αναβιώνουμε χριστουγεννιάτικα έθιμα της πατρίδας μας, όπως “το στόλισμα του καραβιού”,
          “το τάισμα της βρύσης”, “τη γουρουνοχαρά” και πολλά άλλα.
18:00. Κατασκευάζουμε το πρώτο χιόνι αυτού του Χειμώνα, ενώνοντας τη μαγική σκόνη του Βόρειου 
          Πόλου με το φανταστικό νερό του Διαστήματος, μέσα στο πιο διασκεδαστικό εργαστήρι χιονιού!
19:00. Η διάσημη μασκότ Ρούντολφ έρχεται στο χωριό μας για τραγούδι και χορό αλλά και πολλές
          χριστουγεννιάτικες σκανδαλιές!

Κυριακή 18/12 - Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων
11:00.“Χορεύοντας μαζί σου”: Μουσικοχορευτική παράσταση, γεμάτη μουσική, χορό, αγάπη, ενσυναίσθηση
           και συγκίνηση, με στόχο την αναγνώριση των δυνατοτήτων και τη δημιουργικότητα κάθε ιδιαιτερότητας, 
            από τον Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ “Η Ανοιχτή Αγκαλιά” (σε συνδιοργάνωση με
           τη Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου μας).

Κυριακή 18/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
11:00. Διαδραστικό παραμύθι με τον Άγιο Βασίλη και τους βοηθούς του, τα Ξωτικά, στο όρος   
          Κορβατουντούρι της μακρινής Φινλανδίας.
12:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι πήλινων χριστουγεννιάτικων στολιδιών.
          Κατασκευάζουμε στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας.
13:00. “Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.

Κυριακή 18/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
18:00. Συμμετέχουμε στο ξεχωριστό εργαστήρι χριστουγεννιάτικου στεφανιού. Πλέκουμε μαγικά χριστουγεννιάτικα 
            στεφάνια, τα οποία θα φέρουν στις καρδιές και στα σπίτια μας το πνεύμα των Χριστουγέννων.
19:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, 
          σε Άγιο Βασίλη,Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
20:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι 
          Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα κλειδιά,   
          που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!

Κυριακή 18/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
11:00. Διαδραστικό παραμύθι με τον Άγιο Βασίλη και τους βοηθούς του, τα Ξωτικά, στο όρος
          Κορβατουντούρι της μακρινής Φινλανδίας.
12:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι πήλινων χριστουγεννιάτικων στολιδιών.
          Κατασκευάζουμε στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας.
13:00. “Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.



Κυριακή 18/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
18:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη, 
           Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
18:30. Ξυλοπόδαροι με μπαλόνια και ζαχαρωτά, μας οδηγούν σε έναν ξέφρενο χριστουγεννιάτικο χορό.
19:00. Ο μαγικός κύκλος των ευχών: παρέα με τους βοηθούς του Αγίου  Βασίλη και τα μαγικά τους
           φαναράκια-αερόστατα στέλνουμε τις ευχές μας προς τον ουρανό!
20:00. Η παρέλαση των Μασκότ! Οι αγαπημένες μας μασκότ, ο Olaf, ο Grinch, ο Cookie, o Rudolf 
           & o Christmas Egg, επισκέπτονται την πόλη μας, παρέα με το αγαπημένο ξωτικό του Αγίου
           Βασίλη, που έρχεται απευθείας από τον Βόρειο Πόλο. Μη χάσετε την απόλυτη χριστουγεννιάτικη
           εμπειρία, που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους!

Τρίτη 20/12  -  Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό
20:00.“Ευετηριακά έθιμα του δωδεκαημέρου”: χριστουγεννιάτικα δρώμενα για το καλωσόρισμα του
           Νέου Έτους από τις ομάδες παραδοσιακών χορών του Τμήματος Πολιτισμού.

Τετάρτη 21/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Διαδραστικό παραμύθι: ο Άγιος Βασίλης είναι παγιδευμένος με τους 83 Αρουραίους!!! 
          Και τώρα ποιος θα μοιράσει τα δώρα στα παιδιά; Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει!!! 
          Εμπιστευόμαστε απόλυτα τον Άγιο Βασίλη.
18:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη,
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
19:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικου ροδιού, που θα φέρει υγεία,           
           τύχη και ευτυχία στα σπίτια μας.

Τετάρτη 21/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Διαδραστικό παραμύθι: ο Άγιος Βασίλης είναι παγιδευμένος με τους 83 Αρουραίους!!! 
          Και τώρα ποιος θα μοιράσει τα δώρα στα παιδιά; Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει!!! 
          Εμπιστευόμαστε απόλυτα τον Άγιο Βασίλη.
18:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη, 
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
19:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικου ροδιού, που θα φέρει υγεία,
          τύχη και ευτυχία στα σπίτια μας.

Πέμπτη 22/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Φωτογραφιζόμαστε με τον Άγιο Βασίλη και το αγαπημένο του Ξωτικό.
18:00. Τα Χριστούγεννα είναι μια παγκόσμια γιορτή. Πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε άλλες χώρες του πλανήτη μας;
19:00. Με τις πέντε αισθήσεις μας ανακαλύπτουμε τα χρώματα, τα αρώματα και τις μουσικές των Χριστουγέννων.



Πέμπτη 22/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Φωτογραφιζόμαστε με τον Άγιο Βασίλη και το αγαπημένο του Ξωτικό.
18:00. Τα Χριστούγεννα είναι μια παγκόσμια γιορτή. Πώς γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε άλλες χώρες του πλανήτη μας;
19:00. Με τις πέντε αισθήσεις μας ανακαλύπτουμε τα χρώματα, τα αρώματα και τις μουσικές των Χριστουγέννων.

Παρασκευή 23/12 – Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
18:00. Ο Άγιος Βασίλης, επάνω στο φαντασμαγορικό άρμα του, διασχίζει τους δρόμους και τις                 
           γειτονιές της πόλης μας, χαρίζοντας σε όλους μας αγάπη, χαρά και ελπίδα!!!

Παρασκευή 23/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Συμμετέχουμε στο ξεχωριστό εργαστήρι χριστουγεννιάτικου στεφανιού. 
           Πλέκουμε μαγικά χριστουγεννιάτικα στεφάνια, τα οποία θα φέρουν στις καρδιές και στα 
           σπίτια μας το πνεύμα των Χριστουγέννων.
18:00. “Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.
19:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι                
           Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα κλειδιά,
           που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!

Παρασκευή 23/12 – Δημοτική Κοινότητα Καματερού
11:00. Ο Άγιος Βασίλης, επάνω στο φαντασμαγορικό άρμα του, διασχίζει τους δρόμους και τις γειτονιές
           της πόλης μας, χαρίζοντας σε όλους μας αγάπη, χαρά και ελπίδα!!!

Παρασκευή 23/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Συμμετέχουμε στο ξεχωριστό εργαστήρι χριστουγεννιάτικου στεφανιού. Πλέκουμε μαγικά χριστουγεννιάτικα      
             στεφάνια, τα οποία θα φέρουν στις καρδιές και στα σπίτια μας το πνεύμα των Χριστουγέννων.
18:00. “Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.
19:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι                
          Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα κλειδιά,
          που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!

Παραμονή Χριστουγέννων - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
10:00. “Τρίγωνα, κάλαντα μες τη γειτονιά….”. 
           Τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα παρέα με τη Φιλαρμονική μας.
11:00. Το πάρτι των Χριστουγέννων! Ένας μοναδικός διαγωνισμός χορού για μικρούς και  μεγάλους, 
           που απαιτεί τις πιο ξεχωριστές χορευτικές φιγούρες.
12:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες,  σε Άγιο Βασίλη, 
           Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).



Παραμονή Χριστουγέννων - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
10:00. “Τρίγωνα, κάλαντα μες τη γειτονιά….”.
             Τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα παρέα με τη Φιλαρμονική μας.
11:00. Το πάρτι των Χριστουγέννων! Ένας μοναδικός διαγωνισμός χορού για μικρούς και μεγάλους, 
           που απαιτεί τις πιο ξεχωριστές χορευτικές φιγούρες.
12:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε 
           Άγιο Βασίλη, Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).

Δευτέρα 26/12- Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Φωτογραφιζόμαστε με τον Άγιο Βασίλη και το αγαπημένο του Ξωτικό.
18:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας οι μολυβένιοι         
           στρατιώτες και τα ταρανδάκια. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα 
           ανακαλύψουμε το σεντούκι με τα δώρα και τις σοκολατονοστιμιές!
19:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικου δώρου για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Δευτέρα 26/12- Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Φωτογραφιζόμαστε με τον Άγιο Βασίλη και το αγαπημένο του Ξωτικό.
18:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας οι μολυβένιοι στρατιώτες
           και τα ταρανδάκια. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε το
           σεντούκι με τα δώρα και τις σοκολατονοστιμιές!
19:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικου δώρου για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Τρίτη 27/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι χριστουγεννιάτικης κάρτας. Κατασκευάζουμε τις δικές μας πολύχρωμες 
           χριστουγεννιάτικες κάρτες και στέλνουμε τις ξεχωριστές ευχές μας στουςαγαπημένους μας.
18:00. Ο Άγιος Βασίλης αφηγείται σε μικρούς και μεγάλους τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του.
19:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη,
           Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).

Τρίτη 27/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι χριστουγεννιάτικης κάρτας. Κατασκευάζουμε τις δικές μας 
           πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες κάρτες και στέλνουμε τις ξεχωριστές ευχές μας στους αγαπημένους μας.
18:00. Ο Άγιος Βασίλης αφηγείται σε μικρούς και μεγάλους τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του.
19:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη, 
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).

Τετάρτη 28/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Διαδραστικό παραμύθι: ο Άγιος Βασίλης είναι παγιδευμένος με τους 83 Αρουραίους!!! 
           Και τώρα ποιος θα μοιράσει τα δώρα στα παιδιά; Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει!!!
           Εμπιστευόμαστε απόλυτα τον Άγιο Βασίλη.



18:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη,
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
19:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικου ροδιού, που θα φέρει υγεία, 
           τύχη και ευτυχία στα σπίτια μας.

Τετάρτη 28/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Διαδραστικό παραμύθι: ο Άγιος Βασίλης είναι παγιδευμένος με τους 83 Αρουραίους!!! 
          Και τώρα ποιος θα μοιράσει τα δώρα στα παιδιά; Μόνο ένα θαύμα θα μας σώσει!!! 
          Εμπιστευόμαστε απόλυτα τον Άγιο Βασίλη.
18:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη,
           Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
19:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικου ροδιού, που θα φέρει υγεία,τύχη 
            και ευτυχία στα σπίτια μας.

Πέμπτη 29/12 - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Συμμετέχουμε στο ξεχωριστό εργαστήρι χριστουγεννιάτικου στεφανιού. Πλέκουμε μαγικά
           χριστουγεννιάτικα στεφάνια, τα οποία θα φέρουν στις καρδιές και στα σπίτια μας το πνεύμα
          των Χριστουγέννων.
18:00. “Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.
19:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι         
            Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα 
            κλειδιά, που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!

Πέμπτη 29/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Συμμετέχουμε στο ξεχωριστό εργαστήρι χριστουγεννιάτικου στεφανιού. Πλέκουμε μαγικά
          χριστουγεννιάτικα στεφάνια, τα οποία θα φέρουν στις καρδιές και στα σπίτια μας το πνεύμα
          των Χριστουγέννων.
18:00. “Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες σε δράση”! Τους ακολουθούμε στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους.
19:00. Παίζουμε το παιχνίδι του χριστουγεννιάτικου θησαυρού. Σύμμαχοί μας τα Ξωτικά και οι
          Καλικάντζαροι. Μαζί τους θα περάσουμε όλες τις δοκιμασίες και θα ανακαλύψουμε τα κλειδιά,  
          που ξεκλειδώνουν τον πολυπόθητο θησαυρό!

Παρασκευή 30/12 - Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων
18:00.Ο Άγιος Βασίλης, επάνω στο φαντασμαγορικό άρμα του, διασχίζει τους δρόμους και τις
          γειτονιές της πόλης μας, χαρίζοντας σε όλους μας αγάπη, χαρά και ελπίδα!!!

Παρασκευή 30/12- Πλατεία Αγίων Αναργύρων
17:00. Αναβιώνουμε χριστουγεννιάτικα έθιμα της πατρίδας μας, όπως “το στόλισμα του καραβιού”,
          “το τάισμα της βρύσης”, “τη γουρουνοχαρά” και πολλά άλλα.



18:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι πήλινων χριστουγεννιάτικων στολιδιών, σε ένα ταξίδι 
           στη φαντασία με οδηγό τον πηλό.
19:00. Η διάσημη μασκότ Ρούντολφ έρχεται στο χωριό μας για τραγούδι και χορό αλλά και πολλές
           χριστουγεννιάτικες σκανδαλιές!

Παρασκευή 30/12 - Δημοτική Κοινότητα Καματερού
11:00. Ο Άγιος Βασίλης, επάνω στο φαντασμαγορικό άρμα του, διασχίζει τους δρόμους και τις
           γειτονιές της πόλης μας, χαρίζοντας σε όλους μας αγάπη, χαρά και ελπίδα!!!

Παρασκευή 30/12 - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
17:00. Αναβιώνουμε χριστουγεννιάτικα έθιμα της πατρίδας μας, όπως “το στόλισμα του καραβιού”,
          “το τάισμα της βρύσης”, “τη γουρουνοχαρά” και πολλά άλλα.
18:00. Συμμετέχουμε στο εργαστήρι πήλινων χριστουγεννιάτικων στολιδιών, σε ένα ταξίδι στη  
          φαντασία με οδηγό τον πηλό.
19:00. Η διάσημη μασκότ Ρούντολφ έρχεται στο χωριό μας για τραγούδι και χορό αλλά και πολλές
           χριστουγεννιάτικες σκανδαλιές!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς - Πλατεία Αγίων Αναργύρων
10:00. “Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά....”.
            Τραγουδάμε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα παρέα με τη Φιλαρμονική μας.
11:00. Το Photobooth των Χριστουγέννων! Ελάτε, μαζί με τους αγαπημένους σας, για να βγάλετε την
           πιο όμορφη φωτογραφία για το 2023.
12:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη, 
           Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
13:00. Κατασκευάζουμε το πρώτο χιόνι αυτού του Χειμώνα, ενώνοντας τη μαγική σκόνη του Βόρειου
           Πόλου με το φανταστικό νερό του Διαστήματος, μέσα στο πιο διασκεδαστικό εργαστήρι χιονιού!

Παραμονή Πρωτοχρονιάς - Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό
10:00. “Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά....”. 
            Τραγουδάμε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα παρέα με τη Φιλαρμονική μας.
11:00. Το Photobooth των Χριστουγέννων! Ελάτε, μαζί με τους αγαπημένους σας, για να βγάλετε την
           πιο όμορφη φωτογραφία για το 2023.
12:00. Μεταμορφωνόμαστε στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτικες φιγούρες, σε Άγιο Βασίλη,   
          Ρούντολφ και Ξωτικά (Xmas Face Art).
13:00. Κατασκευάζουμε το πρώτο χιόνι αυτού του Χειμώνα, ενώνοντας τη μαγική σκόνη του Βόρειου 
          Πόλου με το φανταστικό νερό του Διαστήματος, μέσα στο πιο διασκεδαστικό εργαστήρι χιονιού!



Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και το Facebook του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού 
& της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Αθλητισμού για να ενημερωθείτε για όλες τις χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις.

Site: www.agankam.gov.gr
Fb: Διεύθυνση Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού

Fb: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
  σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

   Χώροι - Διευθύνσεις: 
*Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο “Σπύρος Αποστόλου” - Ηρώων Πολυτεχνείου 39, Άγιοι Ανάργυροι.

 Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού “Μαρία-Έλενα” - Αγίας Παρασκευής 40, Άγιοι Ανάργυροι.
* Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων 

 Σοφ. Βενιζέλου, Πάροδος Γ. Παπανδρέου & Μαυροκορδάτου, Άγιοι Ανάργυροι.
* Κεντρική Πλατεία Αγίων Αναργύρων - Άγιοι Ανάργυροι.

* Πλατεία Δημοκρατίας - Καματερό.

Πληρ: 213-2039981, 210-2635689
Ώρες: 09:00 – 14:00





Καλά Χριστούγεννα


