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Χριστούγεννα 
στην πόλη!

Ω Ρ Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ
Καρουζέλ – Τρενάκι: 11:00-15:00 & 17:00-21:00

Στα Χριστουγεννιάτικα Κιόσκια
πολιτιστικοί, αθλητικοί και άλλοι σύλλογοι και φορείς, 

θα παρουσιάζουν τη δράση τους.  

Ελάτε καθημερινά να διασκεδάσετε στις 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

του Δήμου Καλαμαριάς!

Λόγω των υπαρχουσών συνθηκών επιδημίας
 που επικρατούν, θα υλοποιηθούν δρώμενα και δράσεις 
μόνο στον εξωτερικό χώρο της Πλατείας Προσφυγικού 

Ελληνισμού και του πεζόδρομου της Κομνηνών.

Αγαπητοί συνδημότες μου,

    Kαλωσορίζουμε το 2022, με την ελπίδα 
ότι το αύριο ανατέλλει καλύτερο. Ατενίζο-
ντας με αισιοδοξία τη νέα χρονιά δημιουργή-
σαμε ένα εορταστικό σκηνικό, ώστε το Χρι-

στουγεννιάτικο πνεύμα να μας κυριεύσει και να μας γεμίσει με 
χαρά και χαμόγελα, όπως αρμόζει σ’ αυτές τις γιορτινές μέρες. 
 Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρεθήκαμε αντιμέτωποι 
με εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας της πανδημί-
ας. Κρατήσαμε αποστάσεις, απομακρυνθήκαμε από δικούς 
μας ανθρώπους, φοβηθήκαμε για το αύριο, αλλά μέσα σε όλα 
αυτά, διατηρήσαμε την πίστη και την ελπίδα μας για ένα κα-
λύτερο νέο έτος. Η φλόγα της αισιοδοξίας διαρκώς αναμμένη 
και λαμπερή θα ζεσταίνει τις καρδιές μας και θα φωτίσει όπως 
και κάθε χρόνο τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς.
 Οι εκδηλώσεις που έχουμε οργανώσει στην στολισμένη 
Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού έχουν και φέτος επίκεντρο 
τους λιλιπούτειους πολίτες της Καλαμαριάς, που είναι κάθε 
χρόνο οι πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων.
 Ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, εναέριοι ακροβάτες, αλλά και μου-
σικές μπάντες θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών 
και μεγάλων καθ’ όλη την εορταστική περίοδο.
 Με την ευχή το νέο έτος να χαρίσει σε όλο τον κόσμο υγεία, 
ελευθερία και ευημερία, σας προσκαλώ να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στην καρδιά της 
Καλαμαριάς, στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού.

 Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

O Δήμαρχος Καλαμαριάς   
Ιωάννης Δαρδαμανέλης
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11:30 

11:30 

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού 
Στην

TETAΡTH 15/12/2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12/2021

KYΡΙΑΚΗ 19/12/2021

18:30 
Άναμμα του 

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Έθιμο “Αραπλί”

Μπάντα κρουστών 
ΠΑΡΑΝΑΟΥΕ

με την Φιλαρμονική Ορχήστρα 

του Δήμου Καλαμαριάς. 

Παραδοσιακό δρώμενο που θα υλοποιηθεί σε 

συνεργασία με τον Χορευτικό Όμιλο Καλαμαριάς 

«ΒΟΡΕΑΔΕΣ»

Μουσικοχορευτικό 

δρώμενο

από 12 και πλέον 

μουσικούς

και 3 χορευτές. 

ΚΑΙ
Δρώμενο 

με ζογκλέρ και 

ξυλοπόδαρους από 

την καλλιτεχνική 

ομάδα 

«ΚΙΡΚΟ»

  Στις άγιες μέρες που πλησιάζουν, οφεί-
λουμε όλοι να απαντήσουμε στην εθνική 
απαισιοδοξία και στην αβεβαιότητα που 
προκαλεί η υγειονομική πανδημία, με αίσθη-
μα αγάπης, κοινωνικής αλληλεγγύης, κυρίως 

όμως με την ελπίδα για ένα πιο ευοίωνο 2022. 
 Η Δημοτική Αρχή έχοντας βαθιά αίσθηση της κοινωνικής της 
ευθύνης, διοργανώνει μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, με 
την ελπίδα ότι θα βγούμε νικητές από τη μεγάλη δοκιμασία που 
περνάει η παγκόσμια κοινότητα. 
 Η πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, στην καρδιά της Καλα-
μαριάς, θα φωτιστεί με το δέντρο της αγάπης. Οι περισσότερες 
εκδηλώσεις φέτος επικεντρώνονται κυρίως τα παιδιά, τα οποία 
πρέπει να νιώσουν τη χαρά, την αλληλεγγύη και την αγάπη, που 
είναι το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. Παράλληλα στολί-
ζουμε την πόλη μας, μεταφέροντας την εορταστική ατμόσφαιρα 
στις γειτονιές και στους δρόμους της. 
 Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι και οι μεγάλοι κρύβουμε μέσα μας ένα 
μικρό παιδί, το οποίο θέλει να νιώσει διαφορετικά αυτές τις άγιες 
μέρες. Έθιμα και παραδόσεις Χριστουγέννων θα αναβιώσουν και 
ποικίλα δρώμενα θα πλημμυρίσουν την Καλαμαριά. 
 Ευχόμαστε και ευελπιστούμε, το 2022 να είναι ένα έτος ανοι-
κοδόμησης μιας σύγχρονης και δίκαιης κοινωνίας, μεγάλων αλ-
λαγών, πνευματικής και ψυχικής ανάτασης και απελευθέρωσης 
από κάθε περιορισμό που επιβάλλει η πανδημία στη ζωή μας. 
 Σας εύχομαι από ψυχής, κάθε ευτυχία και κάθε όνειρό σας 
να γίνει η καθημερινή σας πραγματικότητα. Χρόνια πολλά με 
υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. 

Aντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού 
και Διεθνών σχέσεων 

Βασιλική Νικολέττου-Σκάρλιου
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11:30 

11:30 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/12/2021

KYΡΙΑΚΗ 26/12/2021

με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα 
του Δήμου Καλαμαριάς. 

Μουσικοχορευτικό δρώμενο σε συνεργασία 

με την «Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς»

Θέατρο δρόμου με ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, ξωτικά, μασκώτ, μουσικούς, σόου, σαπουνόφουσκες και παιχνίδια με το κοινό!

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες

“ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ”

11:30 ΠΕΜΠΤΗ 30/12/2021
Μπάντα δρόμου
               “ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΥΤΕΣ”

11:30 

11:30 

11:30 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/12/2021

KYΡΙΑΚΗ 2/01/2022

Παραδοσιακό δρώμενο 
του 12-ημέρου

Σε συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Ποντιακό 
Σύλλογο «ΟΙ ΜΙΘΡΙΟΙ»

Μουσικό δρώμενο με 
τη μπάντα κρουστών 

«ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ» 
από 12 και πλέον 

μουσικούς με πνευ-
στά και κρουστά. 

Δράσεις με ξυλοπόδαρους και roller με την 

Καλλιτεχνική ομάδα «ΚΙΡΚΟ»

“ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ”

“Ευχές και καλαντίσματα”

11:30 
ΠΕΜΠΤΗ 06/01/2021

Παράσταση τσίρκο & εναέριων 
ακροβατικών
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Δράσεις στην πλατεία

Τρία ξωτικά έρχονται στην Πλατεία κουβαλώντας 
τη βαλίτσα τους με τα πιο χαρούμενα, περίεργα 

και απολύτως Χριστουγεννιάτικα αξεσουάρ για να 
στήσουν τα καλύτερα σκηνικά,

για την απόλυτη Χριστουγεννιάτικη φωτογραφία! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΛΑΛΑ – LAND».

Ο πιο εντυπωσιακός ξυλοπόδαρος 
που έχετε δει, θα σας καθηλώσει με τα φωτεινά 

φτερά του και σκανδαλιάρικα ξωτικά γεμάτα κέφι 
και χαρά σας παρασέρνουν σε ένα ξέφρενο πάρτι. 

Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ».

Ο Άη Βασίλης με τα δύο ξωτικά του έρχεται 
πλατεία για να πει τα κάλαντα, να μοιράσει 

γέλιο και να κάνει τα πιο πρωτότυπα ομαδικά 
παιχνίδια γεμάτα μουσική και χορό κρατώντας εννοείται 

πάντα τις σωστές αποστάσεις για σιγουριά! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΛΑΛΑ – LAND».

Τα Ξωτικά είναι παγκοσμίως γνωστά για τις 
αθλητικές τους επιδόσεις! Φέτος αποφάσισαν 
να δείξουν σε όλους πώς γίνεται! Σκι στο 
Πλακάκι, Στόχος & Αγωνιστικό Σχοινάκι θα 
είναι μόνο η αρχή της αθλητικής σας καριέρας! 
Πάρτε αγκαζέ την παρέα ή την οικογένεια…βάλτε 
αθλητικό παπούτσι και βουρ! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΛΑΛΑ – LAND».

Party με μουσικοκινητικές δραστηριότητες, 
Ξυλοπόδαροι που μοιράζουν καραμέλες και 
Μάγος, με την καλλιτεχνική ομάδα «TSIRKOLINO»

18/12

23/12

25/12

19/12

24/12

“Φώτα, κλικ…Πάμε!”

Ξυλοπόδαρος με φωτάκια, 
Μασκότ και Ξωτικοδοκιμασίες

“Ο Άη Βασίλης έρχεται!”

“Είσαι Αθλητικός Τύπος;;;!”

“Χριστουγεννιάτικο πάρτυ!”

11:30 

17:30 

11:30 

11:30 

11:30 

Τρία ξωτικά βρίσκονται γύρω και μέσα στην 
Πλατεία με δύο Μαυροπίνακες και σας ζητούν 

να γράψετε τις ευχές σας ή/και τα θέλω σας για το 
2022 και ελάτε να φτιάξουμε τους πιο χαρωπούς και 

γεμάτους ελπίδα και χαρά πίνακες! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΛΑΛΑ – LAND».

Η τελευταία νύχτα του χρόνου καταφθάνει. 
Μη ξεχάσετε να γράψετε στον Άη Βασίλη ! 

Με την καλλιτεχνική ομάδα «TSIRKOLINO».

Διασκεδάζουμε με τον Ρούντολφ, τον Χιονάνθρω-
πο και την καλλιτεχνική ομάδα «TSIRKOLINO»

31/12

29/12

01/01
“Φέτος θέλω…”

“Γράμμα στον Άη Βασίλη”

“Χριστουγεννιάτικες 
μασκότ και 

Μπαλονοκατασκευές”

11:30 

11:30 

11:30 

Ο Άη Βασίλης με τα δύο ξωτικά του έρχεται 
πλατεία για να πει τα κάλαντα, να μοιράσει 

γέλιο και να κάνει τα πιο πρωτότυπα ομαδικά 
παιχνίδια γεμάτα μουσική και χορό, κρατώντας

για σιγουριά πάντα τις σωστές αποστάσεις! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΛΑΛΑ – LAND».

28/12
“Ο Άη Βασίλης έρχεται!”

11:30 

 Να η ευκαιρία! Γράψτε το δικό σας 
γράμμα στον Άη Βασίλη! 

Με την καλλιτεχνική ομάδα «TSIRKOLINO».
27/12

“Γράμμα στον Άη Βασίλη”

11:30 

Με την καλλιτεχνική ομάδα 
«TSIRKOLINO» δημιουργούμε μια πολύ 
διασκεδαστική ατμόσφαιρα, με πολλά 
δημιουργικά παιχνίδια.

26/12
“Ξωτικά & Ξυλοπόδαροι”

11:30 
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Face painting σε όλα τα παιδιά από Κλόουν, 
ένας πανύψηλος Ξυλοπόδαρος 

και ο Μίκυ ως μασκότ.
 Με την καλλιτεχνική ομάδα «TSIRKOLINO».

Το πρώτο πράγμα που λέει ο Άη Βασίλης στα 
ξωτικά του κάθε πρωί είναι να παραμένουν 

παιδιά όσο χρονών και να είναι και τα ξωτικά ακο-
λουθούν πάντα αυτά που τους λέει ο αγαπημένος 

τους Άη Βασίλης! Ελάτε λοιπόν στην αγαπημένη μας 
πλατεία για να παίξουμε στο μεγάλο επιδαπέδιο Φιδά-

κι και την επιδαπέδια Τρίλιζα και να μείνουμε για πάντα 
παιδιά! Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΛΑΛΑ – LAND».

02/01

04/01

03/01

05/01

“Face painting, 
Ξυλοπόδαρος, Μασκότ!”

                   Face painting,   
    Μπαλονοκατασκευές 
και Ξωτικοδοκιμασίες

“Πόσο παιδί είσαι;!”

Face painting,    
  Σαπουνόφουσκες
 και Ξωτικοδοκιμασίες 

11:30 

11:30 

11:30 

11:30 

Εντυπωσιακές σαπουνόφουσκες 
θα σας ξετρελάνουν! Σκανδαλιάρικα ξωτικά γεμάτα κέφι 

και χαρά παρασύρουν το κοινό σε ένα ξέφρενο πάρτι, 
με τα πιο συναρπαστικά και γρήγορα παιχνίδια και 

υπέροχες χριστουγεννιάτικες προσωποδημιουργίες! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ».

Το κέφι συνεχίζει με μπαλονοκατασκευές, 
καταπληκτικές προσωποδημιουργίες και 

περιλαμβάνει μουσική, χορό, θεατρικά-
μουσικοκινητικά παιχνίδια, δρώμενα και 

διαγωνισμούς με τα πιο σκανδαλιάρικα ξωτικά! 
Με την καλλιτεχνική ομάδα «ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ».

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH
THΛ.: 2313 314570, FAX: 2313 314569

www.kalamaria.gr, e-mail: politismos@kalamaria.gr

ΠAPAΓΩΓH & KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA

Χριστούγεννα 
στην πόλη!



ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


