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Φτάσαμε στον τελευταίο μήνα ενός δύσκολου χρόνου, 
και με συνειδητό αίσθημα αλληλεγγύης, πείσμα κι 
αισιοδοξία, δίνουμε το μήνυμα των γιορτινών ημερών. Η 
Καλαμαριά γιορτάζει κι ελπίζει. Γιατί, παρά την κρίση, τις 
μεγάλες αντιξοότητες, τις συχνά δραματικές αλλαγές στη 
ζωή μας και πέρα από το οικονομικό χρέος που βασανίζει 

τη χώρα μας, έχουμε κι ένα άλλο χρέος, αυτό που το χρωστάμε στον 
εαυτό μας και στα παιδιά μας. Με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης 
ο Δήμος μας διοργανώνει τις φετινές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
για εσάς, με εσάς, προσδοκώντας να προσφέρει μια ανάσα χαράς 
και ευτυχίας.
Μουσικές, κάλαντα, ξωτικά και παραμύθια, παραστάσεις 
κουκλοθεάτρου και Καραγκιόζη, δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς 
και μεγάλους, καλλιτέχνες δρόμου, δράσεις των τοπικών μας συλλόγων, 
θα εντυπωσιάσουν και φέτος με την ποικιλία και την πρωτοτυπία τους. 
Όλη η Καλαμαριά φωταγωγήθηκε και στολίστηκε, διότι η γιορτή 
διαχέεται σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας, γιατί όλοι έχουμε 
δικαίωμα, αυτές τις άγιες μέρες, να γιορτάσουμε.
Στη συρρίκνωση των οικονομικών πόρων αντιτάξαμε τις δυνατότητες 
της δημιουργικότητας και της φαντασίας μας, με όσο το δυνατόν 
χαμηλότερο οικονομικό κόστος, αποφεύγοντας τη σπατάλη και το 
φανταχτερό εντυπωσιασμό. Δεν κάνουμε ωστόσο καμία έκπτωση, 
ούτε στην ποιότητα των εκδηλώσεων που οργανώνουμε, ούτε στην 
αταλάντευτη επιθυμία μας να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, 
όλες τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 
Η Καλαμαριά ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο αντλώντας δύναμη από 
την ιστορία και τον πολιτισμό της αλλά και την ενεργό συμμετοχή 
της στο σύγχρονο παρόν.
Aς ευχηθούμε ότι το νέο έτος θα κάνει τα όνειρα όλου του κόσμου 
πραγματικότητα και θα σκορπίσει ευτυχία και υγεία.

Χρόνια Πολλά
Θεοδόσης Μπακογλίδης

Δήμαρχος Καλαμαριάς   

Χριστούγεννα στην πόλη!
Ελάτε να μοιραστούμε 
στιγμές παιχνιδιού, διασκέδασης και δημιουργίας
στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
του Δήμου Καλαμαριάς!

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
 Καρουζέλ – Τρενάκι: 10:00-15:00 & 17:00-21:00

Χριστουγεννιάτικα Σπιτάκια:
 Καθημερινά:  17:00-21:00
 Αργίες & Σαββατοκύριακα:  11:00-15:00 & 17:00-21:00
 Παραμονές 24/12 & 31/12:  11:00-15:00

Κάθε μέρα σας περιμένει μια διαφορετική δράση
στα 3 Χριστουγεννιάτικα Σπιτάκια!

 Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη: ετοιμάζουμε γράμματα, 
ευχές και όμορφες κατασκευές, ανταλλάσσουμε βιβλία στη 
Χριστουγεννιάτικη Παιδική Βιβλιοθήκη και συνομιλούμε με τον Άγιο 
Βασίλη. Και κάποιες μέρες φιλοξενούμε στην παιδική μας σκηνή 
δρώμενα με θέατρο σκιών, κουκλοθέατρο και αφήγηση παραμυθιών.

 Στο Σπίτι των Ξωτικών: κάθε μέρα ετοιμάζουμε 
ξεχωριστές γιορτινές κατασκευές.

 Στο Ζαχαρόσπιτο: φοράμε το σκούφο του μικρού 
ζαχαροπλάστη και μαθαίνουμε συνταγές για παραδοσιακά γλυκίσματα.

Σπίτι του 
Άι Βασίλη

Μουσική 
Σκηνή

Ζαχαρόσπιτο

Σπίτι των    
      ξωτικών

Τρενάκι

Carousel
Τα Χριστούγεννα στην πόλη μας ξεκινούν την Πέμπτη 
10 Δεκεμβρίου. Η πλατεία μας φωταγωγείται και το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίζεται και πάλι!
Τα παιδιά (αλλά και όσοι αισθάνονται παιδιά) θα 
έχουν πάλι την ευκαιρία να βρεθούν στο Σπίτι των 
Ξωτικών, το Ζαχαρόσπιτο και το Σπίτι του Αη Βασίλη, 

να τραγουδήσουν κάλαντα, να ταξιδέψουν με των χωρών τα 
παραμύθια.
Τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η μουσική 
πλημμυρίζει την Καλαμαριά και ανεβάζει την εορταστική διάθεση.
Στα δύσκολα χρόνια οι γιορτές είναι ένα παράθυρο ελπίδας. Αλλά και 
μια μικρή διαφυγή. Ένας χρόνος τελειώνει ένας καινούργιος ξεκινά. 
Και κάθε ξεκίνημα είναι μια ανάταση. Αυτή είναι και η προσμονή μας 
για την νέα χρονιά.

Χαρούμενες και φωτεινές γιορτές σε όλους σας!
Ματθαίος Αμπατζίδης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού 
& Προβολής Καλαμαριάς
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ΑΜΜΑΠΡΟΓΡ
Πέμπτη 10/12 - έναρξη των εκδηλώσεων

 19:00  Ανάβουμε το Δέντρο!
  Με τον  Άγιο Βασίλη, πυροτεχνήματα, μουσικές και 

μοίρασμα δώρων από τα ξωτικά!
   «Μουσικές των Χριστουγέννων» από το Trio Jazz με 

τους μουσικούς Δημήτρη Ζιακούλη, Γιώργο Κοντομιχάλη 
και Λέανδρο Πασσιά

 «Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο» 
με τις χορωδίες των 10ου, 12ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων 
και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμαριάς

 «Παραδοσιακά κάλαντα» με τη χορωδία του Χορευτικού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης

 

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε ευχοκάρτες και γράφουμε 
γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργούμε τρισδιάστατες καμπα-
νούλες με το «Art factory - Εργαστήριο εικαστικών τε-
χνών» και την Τατιάνα Τριγώνη

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε ζυμαρένια στολίδια για το δέντρο 
μας με την παιδαγωγό Άννα Ντανδρή!

Παρασκευή 11/12 17:00 - 21:00

 18:00 «Νύχτα των καλικαντζάρων», παράσταση Κα-
ραγκιόζη με τον Γιάννη Χατζή. Ο καλλιτέχνης συμμετέχει αφι-
λοκερδώς

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε χειροποίητα στολίδια για 
το δέντρο για μικρούς και μεγάλους με την «Art Stories» και 
τη Δέσποινα Σιφνιάδου

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε πολύχρωμα στεφανάκια 
από ύφασμα για στολίδια του δέντρου με το καλλιτεχνικό 
εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος της Νέλλης»

Στο Ζαχαρόσπιτο ετοιμάζουμε σοκολατάκια-βραχάκια με την 
παιδαγωγό Όλγα Μαρία Παπαγεωργίου!

Σάββατο 12/12 11:00 - 15:00

 12:00 στην Πλατεία  «Σκανταλιάρικα ξωτικά»,  παρά-
σταση δρόμου με την ομάδα CIRCUS TARADADAN

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε παιχνιδιάρηδες τάρανδους 
με την παιδαγωγό Θεανώ Παπαρρίζου

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε τρουφάκια με χρωματιστή τρούφα!
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες κατα-

σκευές με την τεχνική του ντεκουπάζ παρέα με την εικαστι-
κό Αλίνα Τσαπλιγκίνα

Σάββατο 12/12 17:00 - 21:00 

 18:00 «Ο λύκος και τα 3 γουρουνάκια», παράστα-
ση κουκλοθεάτρου με την ομάδα κουκλοθεάτρου JINX

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα 
mobile από ανακυκλώσιμα υλικά με την εικαστικό Σταυ-
ριανή Κωτούλα

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε γλυκές κρέπες με την παιδαγω-
γό Όλγα Μαρία Παπαγεωργίου!

Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργούμε τις πιο όμορφες χριστου-
γεννιάτικες κατασκευές με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλ-
λογο «Ναύαρχος Βότσης»

Κυριακή 13/12 11:00 - 15:00  
Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα καδράκια
Στο Ζαχαρόσπιτο ετοιμάζουμε κέικ μπανάνας
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε χιονάνθρωπους-κουμπα-

ράδες με το δημιουργικό βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

Κυριακή 13/12 17:00 - 21:00  
 19:00 «Παραμύθια του δωδεκαήμερου», αφήγηση 
λαϊκών παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής από την 
Ανθή Θάνου παρέα με τον Αλέξανδρο Μακρή

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε πρωτότυπες τρισδιάστα-
τες κάρτες με την παιδαγωγό Άννα Ντανδρή!

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε μυρωδάτα μπισκοτάκια βανίλιας
Στο Σπίτι των Ξωτικών, φτιάχνουμε γιορτινές μολυβοθήκες από 

ανακυκλώσιμα υλικά με την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα

Δευτέρα 14/12 17:00 - 21:00  
Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε πολύχρωμες νιφάδες 

και μπότες ξωτικών για το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο με την ομάδα «Dot 2 dot»

Στο Ζαχαρόσπιτο πλάθουμε κουλουράκια 
με κανέλα και πορτοκάλι

Στο Σπίτι των Ξωτικών ετοιμάζουμε το 
σπιτάκι των Χριστουγέννων με το δημιουρ-
γικό βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

17:00 - 21:00, στα Χριστουγεννιάτικα Σπιτάκια σας περι-
μένουμε με δημιουργικές δράσεις
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Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικες τρισδιά-
στατες κάρτες με την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα

Kυριακή 20/12 11:00 - 15:00

 12:00 στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη  «Ρομπέν των δασών, η 
αληθινή ιστορία», παράσταση κουκλοθεάτρου με τον 
κουκλοθίασο REDICOLO

 13:00 στην Πλατεία  «Με τύμπανα και με φωνές καλές 
σας εορτάδες», εορταστικό δρώμενο με την Μπάντα Δρό-
μου του Κρουστόφωνου

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε χριστουγεννιάτικες κάλ-
τσες για τα δώρα του Αϊ Βασίλη με την παιδαγωγό Θεανώ 
Παραρρίζου

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε τα μπισκότα των Χριστου-
γέννων

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε αστείους χιονάνθρωπους 
με την παιδαγωγό Κωνσταντία Λιούζα

Kυριακή 20/12 17:00 - 21:00

 20:00, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
 Συναυλία αλληλεγγύης για την Διεθνή Αμνηστία 
 Καλλιτεχνική επιμέλεια Λέττη Παππά

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη «Μια μέρα γεμάτη παραμύθια!», 
αφήγηση παραμυθιών και ζωγραφική με ερέθισμα αγαπη-
μένες μας σκηνές από χριστουγεννιάτικα παραμύθια με την 
εικαστικό Αλίνα Τσαπλιγκίνα

Στο Ζαχαρόσπιτο δοκιμάζουμε «Churos con chocolate» από 
την ισπανική ταβέρνα La Enye!

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε πολικές αρκουδίτσες!

Τρίτη 15/12 17:00 - 21:00
Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε χριστουγενιάτικες κατα-

σκευές από απλά υλικά με την «Art Stories» και τη Δέσποινα 
Σιφνιάδου

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε σοκολατάκια με ξηρούς καρπούς
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε ποντικάκια - χειροποίητα 

παιχνίδια με το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστικός 
 κήπος της Νέλλης»

Τετάρτη 16/12 17:00 - 21:00
Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε πρωτότυπα χριστουγεννιά-

τικα στολίδια με την εικαστικό Αλίνα Τσαπλιγκίνα
Στο Ζαχαρόσπιτο μαθαίνουμε εύκολη συνταγή για μηλοπιτάκια
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε τη γεννιάδα του Αϊ Βασίλη με 

το δημιουργικό βιβλιοπωλείο «Πράσινο σύννεφο»

Πέμπτη 17/12 17:00 - 21:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε τρισδιάστατα χριστουγεν-
νιάτικα έλατα με το «Art Factory - Εργαστήριο εικαστικών 
τεχνών» και την Τατιάνα Τριγώνη

Στο Ζαχαρόσπιτο, δοκιμάζουμε μια χριστουγεννιάτικη συ-
νταγή για μπισκοτογλυκάκια με κακάο

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια με 
την τεχνική του ντεκουπάζ παρέα με την Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση Δήμου Καλαμαριάς. Επιμέλεια Μαρία Χατζηθεοδώρου

Παρασκευή 18/12 17:00 - 21:00
Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε πολύχρωμες νιφάδες και 

μπότες ξωτικών για το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την 
ομάδα Do2dot

Στο Ζαχαρόσπιτο ετοιμάζουμε χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα 
με τη Χορευτική Ομάδα «οι Διπλοπενιές»

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε λαμπερά στέμματα 
και τα φοράμε, με το καλλιτεχνικό εργαστή-
ριο «Ο Μυστικός κήπος της Νέλλης»

Σάββατο 19/12 11:00 - 15:00
 12:00 στην Πλατεία  «Διασκέδαστε 
μαζί μας!»,  ψυχαγωγικό δρώμενο με 
την ομάδα «Παιδιά εν δράσει»

Στο σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε αστείους πιγκουίνους με την 
παιδαγωγό Μαρία Μιστιλίδου!

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε υγιεινές μπάρες με ξηρούς καρπούς 
και πορτοκάλι

Στο Σπίτι των Ξωτικών ετοιμάζουμε γιορτινά στολίδια και κατα-
σκευές με την «Art Stories» και τη Δέσποινα Σιφνιάδου

Σάββατο 19/12 17:00 - 21:00

 19:00 στo Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΗ «Χριστουγεννιάτικη συναυλία» με τη Φιλαρμονική 
Ορχήστρα, τη Μικτή Χορωδία Δήμου Καλαμαριάς και τις χο-
ρωδίες των 10ου, 12ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμαριάς

Στο σπίτι του Αϊ Βασίλη δημιουργούμε πίνακες με χειμωνιάτικα 
τοπία δοκιμάζοντας μικτές τεχνικές κολλάζ με την παιδα-
γωγό Μαρία Μιστιλίδου

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε χρωματιστά τρουφάκια
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Δευτέρα 21/12 17:00 - 21:00

 19:00,  Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, «Στων χωρών τα παραμύθια», 
αφήγηση παραμυθιών από γνωστούς ηθοποιούς 
με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής ορχήστρας του 
Δήμου Καλαμαριάς

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη η ομάδα Do2dot θα μας δείξει 
πως να φτιάξουμε τα μποτάκια των ξωτικών για να τα κρεμά-
σουμε στο δέντρο μας

Στο Ζαχαρόσπιτο δοκιμάζουμε παραδοσιακές ποντιακές συ-
νταγές με την Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς

Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργούμε τους πιο πρωτότυπους 
χιονάνθρωπους από υλικά ανακύκλωσης με την εικαστικό 
Σταυριανή Κωτούλα

Τρίτη 22/12 17:00 - 21:00

 19:00, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 
«Στων χωρών τα παραμύθια», αφήγηση παραμυθιών 
από γνωστούς ηθοποιούς με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής 
ορχήστρας του Δήμου Καλαμαριάς

 18:00 στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη  «Ο Κουκουμπλής», θεατρι-
κή παράσταση με τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε πρωτότυπα στολίδια με 
ύφασμα με το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος 
της Νέλλης»

Στο Ζαχαρόσπιτο μαθαίνουμε παραδοσιακές κρητικές συντα-
γές από το Κρητικό Παντοπολωλείο «Μίνωα Γη»

Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργικές κατασκευές με τη Χ.Α.Ν. 
Καλαμαριάς

Τετάρτη 23/12 17:00 - 21:00

 18:00 στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη  «Μουσικό ταξίδι με τα 
παραμύθια των Χριστουγέννων», μουσικό θεατρικό 
δρώμενο με το Concerto Quartet

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε τα καπέλα των ξωτικών
Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε κουραμπιεδάκια με μια παρα-

δοσιακή συνταγή της γιαγιάς
Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργούμε αγγελάκια από χαρτί με 

την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα

Τετάρτη 24/12 17:00 - 21:00

 12:00 στην Πλατεία,  «Μουσικά Χριστούγεννα», εορτα-
στική συναυλία Τζαζ μουσικής με τους μουσικούς Μυρτώ 
Μποζίκη, Γρηγόρη Σημαδόπουλο, Λάκη Τζήμκα και Στέλιο 
Τσομπανίδη

 Παραδοσιακά Κάλαντα με τη Χορωδία του Προοδευτικού 
Συλλόγου Αρετσούς - Δέρκων

 13:00 στον Πεζόδρομο Κομνηνών,  «Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες». Παίζουν οι μουσικοί Ναταλία Λαμπαδάκη, 
Θεόφιλος Σωτηριάδης, Κώστας Μακρυγιαννάκης, Αγα-
μέμνων Μάρδας

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε μπισκοτοανθρωπάκια και 
ζαχαρωτά στολίδια για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο με το 
«Art Factory - Εργαστήριο εικαστικών τεχνών» και την Τα-
τιάνα Τριγώνη

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε μελομακάρονα με μια εύκολη 
παραδοσιακή συνταγή

Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργούμε τον Άγγελο των Χριστου-
γέννων με το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος 
της Νέλλης»

 19:00,  Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, «Χριστουγεννιάτικη συναυ-
λία» με την CAMERATA CONTRA TEMPO. 
Συνοδεύει η Ομάδα χορού «Χορευτές του 
Βορρά»

Παρασκευή 25/12 11:00 - 15:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, ετοιμάζουμε τα πιο 
όμορφα χάρτινα αλεξανδρινά λουλούδια

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε cupcakes 
σοκολάτας

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε 
μαγικά ραβδιά με το καλλιτεχνικό 
εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος 
της Νέλλης» 

Παρασκευή 25/12 17:00 - 21:00
Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμά-

ζουμε πολύχρωμα χριστου-
γενιάτικα γαντάκια!
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Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε σοκολατένια γλειφιτζούρια 
με την παιδαγωγό Άννα Ντανδρή!

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα δεντρά-
κια με την παιδαγωγό Κωνσταντία Λιούζα

Σάββατο 26/12 11:00 - 15:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ζωγραφίζουμε σκηνές από αγαπημένα 
μας χριστουγεννιάτικα παραμύθια με την παιδαγωγό Θεανώ 
Παπαρρίζου

Στο Ζαχαρόσπιτο ετοιμάζουμε κορμό με σοκολάτα
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε κρεμαστά λαμπερά αστέ-

ρια με το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος της 
Νέλλης»

Σάββατο 26/12 17:00 - 21:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε μαριονέτες με τον Αϊ Βασίλη, 
παρέα με την παιδαγωγό Μαρία Μιστιλίδου

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε pancakes και βάζουμε την αγα-
πημένη μας γέμιση, με την παιδαγωγό Όλγα-Μαρία Παπα-
γεωργίου!

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε στολίδια με φυσικά υλικά με 
το καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος της Νέλλης»

Κυριακή 27/12 11:00 - 15:00

 12:00, Πλατεία & Πεζόδρομος Κομνηνών,  «Γιορτάζουμε 
με την παρέα του Αϊ Βασίλη», δρώμενα και παιχνίδια 
με την ομάδα του Τιμολέων Τιραμόλα

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε πινακάκια - μέμο για να 
θυμόμαστε τα σημαντικά γεγονότα της καινούργιας χρονιάς

Στο Ζαχαρόσπιτο δοκιμάζουμε μια εύκολη τάρτα φρούτων με 
κρέμα μιλφέιγ

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε μαγικά μανιταρόσπιτα

Κυριακή 27/12 17:00 - 21:00

 18:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη «Ήρθαν τα Χρι-
στούγεννα... καιρός για παραμύθια», αφήγηση 
παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων παραμυθιών από 

την παραμυθού Κλεάρχου Κατερίνα με κάλαντα και τη 
συνοδεία μουσικών οργάνων και τραγουδιών, εμπλουτι-
σμένη με μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Ακολουθεί 
κατασκευή κινούμενου γλυπτού - mobile από ανακυ-
κλώσιμα υλικά με την εικαστικό Σταυριανή Κωτούλα.

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε μια εύκολη 
τάρτα φρούτων
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε κουκλά-

κια, τα ξωτικά του Αϊ Βασίλη!

Δευτέρα 28/12 11:00 - 15:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη ετοιμάζουμε 
 διακοσμητικές κατασκευές για το 
 πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Δευτέρα 28/12 17:00 - 21:00

Στο Σπίτι του Aϊ Βασίλη ετοιμάζονται οι τάρανδοι του Αϊ 
Βασίλη, με το «Art Factory - Εργαστήριο εικαστικών τεχνών» 
και την Τατιάνα Τριγώνη

Στο Ζαχαρόσπιτο δοκιμάζουμε συνταγές για σμυρνέικα γλυκί-
σματα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προσφύγων Μικρασιατών 
Νέας Κρήνης «Η Αγία Παρασκευή»

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε τη μπότα του Αϊ Βασίλη

Τρίτη 29/12 11:00 - 15:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε τις χριστουγεννιάτικες κάλ-
τσες του Αϊ Βασίλη με το «Art Factory - Εργαστήριο εικαστικών 
τεχνών»  και την Τατιάνα Τριγώνη

Τρίτη 29/12 17:00 - 21:00

 19:00, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΗ. «Στων χωρών τα παραμύθια», αφήγηση παραμυθι-
ών με γνωστούς ηθοποιούς και τη συνοδεία της CAMERATA 
CONTRA TEMPO

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη φτιάχνουμε χειροποίητα σαπουνάκια πα-
ρέα με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς. Επιμέ-
λεια: Μαρία Χατζηθεοδώρου

Στο Ζαχαρόσπιτο δοκιμάζουμε μια εύκολη συνταγή τιραμισού
Στο Σπίτι των Ξωτικών δημιουργούμε τα πιο όμορφα κοσμήματα!

Τετάρτη 30/12 11:00 - 15:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη δημιουργούμε με χαρτί και ασημόσκονη 
μαγικές χιονονιφάδες!

Τετάρτη 30/12 17:00 - 21:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη δημιουργούμε χειροποίητες κατασκευές 
με την «Art Stories» και τη Δέσποινα Σιφνιάδου

Στο Ζαχαρόσπιτο ετοιμάζουμε cheese cake!
Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε καραμελένιες γιρλάντες του 

Β. Πόλου
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Πέμπτη 10/12, 19:00, «Ανάβουμε το Δέντρο!»
Παρασκευή 11/12, 18:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, 

“Νύχτα των καλικαντζάρων”
Σάββατο 12/12, 12:00, στην Πλατεία, “Σκανταλιάρικα ξωτικά”
 18:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, “Ο λύκος και τα 3 γουρουνάκια”
Κυριακή 13/12, 19:00, “Παραμύθια του δωδεκαήμερου”
Σάββατο 19/12, 12:00, στην Πλατεία, “Διασκέδαστε μαζί μας!”
 19:00, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 
“Χριστουγεννιάτικη συναυλία”
Κυριακή 20/12, 12:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, “Ρομπέν των δασών, η 

αληθινή ιστορία”
 13:00, στην Πλατεία: “Με τύμπανα και με φωνές καλές σας εορτάδες”
 20:00, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. Συναυλία 

αλληλεγγύης για την Διεθνή Αμνηστία 
Δευτέρα 21/12, 19:00, Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥ-
ΡΗ, “Στων χωρών τα παραμύθια” 

Τρίτη 22/12, 18:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη “Ο Κουκουμπλής” 
 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 
“Στων χωρών τα παραμύθια” 
Τετάρτη 23/12, 18:00, στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, “Μουσικό ταξίδι με 

τα παραμύθια των Χριστουγέννων” 
Πέμπτη 24/12, 12:00, στην Πλατεία “Μουσικά Χριστούγεννα”, 
εορταστική συναυλία Τζαζ μουσικής & παραδοσιακά Κάλαντα

 13:00, στον Πεζόδρομο Κομνηνών, “Χριστουγεννιάτικες μελωδίες”
 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 

“Χριστουγεννιάτικη συναυλία” 
Κυριακή 27/12, 12:00, Πλατεία & Πεζόδρομος 
Κομνηνών, “Γιορτάζουμε με την παρέα του 
Αϊ Βασίλη”

 18:00, Σπίτι του Αϊ Βασίλη, “Ήρθαν τα 
Χριστούγεννα... καιρός για παραμύθια”
Τρίτη 29/12, 19:00 Δημοτικό Θέατρο 
Καλαμαριάς ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, 
“Στων χωρών τα παραμύθια” 
Πέμπτη 31/12, 12:00, στην Πλατεία, 

“Μουσικές και κάλαντα”
 13:00, στον Πεζόδρομο Κομνηνών, 
 “Χριστουγεννιάτικες 
 μελωδίες”

Πέμπτη 31/12 11:00 - 15:00

 12:00 στην Πλατεία  «Μουσικές και κάλαντα»
 13:00, στον Πεζόδρομο Κομνηνών, «Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες». Παίζουν οι μουσικοί Ναταλία Λαμπαδάκη, 
Θεόφιλος Σωτηριάδης, Κώστας Μακρυγιαννάκης, Αγα-
μέμνων Μάρδας

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη δημιουργικούμε γιορτινά σπιτάκια με 
πολύχρωμα χαρτιά και διακοσμητικά υλικά με την εικαστικό 
Αλίνα Τσαπλιγκίνα

Στο Ζαχαρόσπιτο, φτιάχνουμε cake pops!
Στο Σπίτι των Ξωτικών, ετοιμάζουμε πρωτότυπα γούρια!

Παρασκευή 1/01/2016 11:00 - 15:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη γράφουμε ευχές για το νέο χρόνο στο 
ευχόδεντρο των Ξωτικών και ζωγραφίζουμε χαρούμενα 
πρόσωπα με τη βοήθεια του θεατρικού μακιγιάζ!

Στο Ζαχαρόσπιτο φτιάχνουμε σοκολατένιες μπάρες με ξη-
ρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα

Στο Σπίτι των Ξωτικών φτιάχνουμε λουλούδια του χειμώνα με το 
καλλιτεχνικό εργαστήριο «Ο Μυστικός κήπος της Νέλλης»

Παρασκευή 1/01/2016 17:00 - 21:00

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη γράφουμε ευχές και ζωγρα-
φίζουμε μηνύματα αγάπης με την παιδαγωγό 

Θεανώ Παπαρρίζου!

Στο Ζαχαρόσπιτο παρέα με την παιδαγωγό Άννα 
Ντανδρή, φτιάχνουμε λιχουδιές με σοκολά-
τα για να υποδεχθούμε πολύ γλυκά το 2016!

Στο Σπίτι των Ξωτικών ετοιμάζουμε καρδιές 
γεμάτες χρώματα και καλοτυχία για το 

νέο έτος με το καλλιτεχνικό εργαστή-
ριο «Ο Μυστικός κήπος 

της Νέλλης»

Συναυλίες, δρώμενα,    
     παραστάσεις
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Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ε Σ
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