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Χριστούγεννα 
στην πόλη!

Ω Ρ Ε Σ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ
Καρουζέλ - Τρενάκι - Βάρκες: 11:00-15:00 & 17:30-21:00

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ!

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

θα παρουσιάζουν τη δράση τους.  

Ελάτε να διασκεδάσετε στις 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

του Δήμου Καλαμαριάς!



Aγαπητοί συνδημότες  μου,

Μπορεί η ενεργειακή κρίση να μας χτύ-
πησε την πόρτα, η πανδημία να μην 
εγκαταλείπει το τοπίο και όλες αυτές οι 

δοκιμασίες να έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στη ζωή, αλλά και 
στην ψυχολογία μας, ωστόσο εμείς είμαστε αποφασισμένοι 
να δούμε τις γιορτές διαφορετικά.
 Κι επειδή είμαστε φύση και θέση αισιόδοξοι άνθρωποι, τα  
φετινά Χριστούγεννα θέλουμε να είναι ξεχωριστά, λαμπερά 
και όσο πιο ξέγνοιαστα γίνεται.
 Η πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού έχει βάλει τα γιορτι-
νά της, το χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει στηθεί αποτελώντας 
και φέτος το  σημείο αναφοράς της εορταστικής περιόδου.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των ημερών για τις οικογέ-
νειες των δημοτών μας, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παι-
διά, να απολαύσουν τα παιχνίδια της πλατείας, (το καρουζέλ, 
το τρενάκι και τις βαρκούλες), δωρεάν.
 Το πλούσιο φετινό πρόγραμμα, έχει στο επίκεντρο φυ-
σικά, τους πρωταγωνιστές των ημερών, τα παιδιά μας. Για 
το λόγο αυτό σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα γεμάτο δράσεις, 
πρωτίστως για τους μικρούς μας φίλους, με δημιουργικά ερ-
γαστήρια, χορούς, ξυλοπόδαρους και ζογκλέρ. Παράλληλα 
κρατάμε ζωντανή την παράδοση με δρώμενα και εκδηλώσεις  
σε συνεργασία με Πολιτιστικούς Συλλόγους. Οι Σύλλογοι για 
ακόμη μια φορά δίνουν το παρόν και θα μας χαρίσουν μονα-
δικές στιγμές.
 Κύριος στόχος μας, τα φετινά Χριστούγεννα να είναι γε-
μάτα φως, μουσική και χαμόγελα.
 

Σας περιμένουμε όλους στη γιορτινή Καλαμαριά!
Με το καλό να υποδεχτούμε το 2023, πάντα με υγεία, 

ευημερία, γαλήνη και αισιοδοξία!
Χρόνια πολλά Καλαμαριώτισσα και Καλαμαριώτη! 

O Δήμαρχος Καλαμαριάς   
 Ιωάννης Δαρδαμανέλης

 Ένας ακόμη χρόνος γεωπολιτικών αλλα-
γών με πανδημίες, ύφεση, ενεργειακή κρίση, 
όπου το δίκαιο του ισχυρού διαγράφει νέα 
εθνικά σύνορα, καταργεί αρχές διεθνούς δι-
καίου και επιβάλλει ένα νέο καθεστώς αναρ-

χίας σε παγκόσμια κλίμακα, οδεύει προς το τέλος του και σε λίγο 
θα τον αφήσουμε πίσω μας.
     Αυτό που ζούμε σήμερα, πρέπει να μας οδηγήσει να σκε-
φτούμε πως θα πορευτούμε ως κοινωνία χωρίς φανατισμούς και 
λαϊκισμούς, επενδύοντας σε ό,τι δημιουργικό έχουμε οικοδομή-
σει, για να ελπίζουμε σ ένα καλύτερο αύριο. 
 Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα η γιορτή της ελπίδας και της αγά-
πης. Περιμένουμε τη γένεση της ελπίδας για ένα κόσμο ειρηνι-
κό, πιο δίκαιο με λιγότερη οικονομική στέρηση και τη λάμψη του 
αστεριού στον ουρανό να φωτίζει και να ημερεύει τις καρδιές μας.  
 Οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές είναι κατεξοχήν οι γιορτές 
των παιδιών. Γι’ αυτό κι εμείς ως Δημοτική αρχή, απλώνουμε μία 
σειρά μουσικών εκδηλώσεων, θεατρικών δρώμενων, φωταγώγη-
σης όλης της πόλης, για να ζήσουν τα παιδιά μας το δικό τους 
παραμύθι της αθωότητας και της γιορτής. Μήπως κι εμείς οι 
ενήλικες δεν κρύβουμε βαθιά μέσα μας μία παιδική ψυχή που 
διψάει για λίγη αισιοδοξία και χαρά;
 Πλαισιώστε τις εκδηλώσεις μας, ελάτε να γίνουμε μία συλλο-
γική οικογένεια και να γιορτάσουμε μαζί τη σημαντικότερη μέρα 
της Χριστιανοσύνης, τη γέννηση του Θεανθρώπου.
 Το Πνεύμα των Χριστουγέννων να σας συντροφεύει σε κάθε 
σας βήμα και οι κρυφές ευχές σας να γίνουν πραγματικότητα!.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Aντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού 
και Διεθνών σχέσεων 

Βασιλική Νικολέττου-Σκάρλιου
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Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού
& στον πεζόδρομο

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στην

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12/2022

18:30 

18:00 

19:00 

Άναμμα του 

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

ΕΥΗ ΣΙΑΜΑΝΤΑ !!!

Καλλιτεχνική ομάδα «ΚΙΡΚΟ» 
Μίνι show street circus, 

παιχνίδια και φωτογραφίες με 
τους ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ 

και μασκότ των Χριστουγέννων!

 Συναυλία με χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από την Παιδική χορωδία 
του Δήμου Καλαμαριάς και επιτυχίες 
ξένης και ελληνικής μουσικής όλων των 
εποχών με την 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2022
11:30 

18:30 

12:00 

«Φώτα , κλικ... Πάμε!»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
  Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια!

Δρώμενο με τη 

Λαϊκή Ορχήστρα
του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου 

Καλαμαριάς «Η Κηφισιά».

Έθιμο  «Παντρεύουμε 
τη Μανιώ με ζουρνάδες και 

νταούλια»
Σε συνεργασία με τους ΒΟΡΕΑΔΕΣ - 

Χορευτικός Σύλλογος Καλαμαριάς και τη 
συμμετοχή του Λαογραφικού Πολιτιστικού 

Συλλόγου Γαλάτιστας του Δήμου 
Πολυγύρου «Η ΓΑΛΑΤΕΙΑ».
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ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12/2022 TΡITH 20/12/2022
11:30 

17:30-22:30 

12:00 

«Είσαι αθλητικός τύπος;;;»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
  Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια!

«TANGO ANTÍDOTO 
para todo y para siempre»

  Εκδήλωση στο πλαίσιο του 

προγράμματος TALE OF X CITIES 

Ένα ανοιχτό μάθημα ταngo 
για όλους και όλες,
από καταξιωμένους

δασκάλους και χορευτές!

Μoυσική θα παίξουν γνωστοί Dj της κοινότητας 
του tango.

Έθιμο 

«ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ»
Μουσικοχορευτικό δρώμενο σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο «Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς» 
και τη συμμετοχή του Συλλόγου Ποντίων Σα-

πών «ΤΑ ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ».

Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών 
η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
Δημοτικό Θέατρο «Οδού Χηλής».

Συντονισμός: 
Καγιανά Παναγιώτα                                                 
Βελβελίδη Ολυμπία



11:30 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/2022

11:30 

11:30 

«Γράμμα στον Άη Βασίλη»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

TSIRKOLINO
 

Φτιάχνουμε υπέροχα

«ΑΓΓΕΛΑΚΙΑ»
με την Σταυρούλα Κωτούλα

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12/2022

11:30 

12:00 

«Χριστουγεννιάτικες 
μασκότ και 

μπαλονοκατασκευές»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

TSIRKOLINO
 

Χριστουγεννιάτικοι ρυθμοί με την 
μπάντα κρουστών 
ΠΑΡΑΝΑΟΥΕ



ΤΡΙΤΗ 27/12/2022

11:30 

11:30 

Φτιάχνουμε υπέροχους«ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ»!με την Σταυρούλα Κωτούλα

«Πόσο παιχνίδι αντέχεις;»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
 Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια !

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12/2022
11:30 

«Γράμμα στον Άη Βασίλη»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

TSIRKOLINO
 

11:30 

Φτιάχνουμε όμορφα

«ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ» από χαρτί

με την Σταυρούλα Κωτούλα



14 15

ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2022

11:30 

11:30 

Ετοιμάζουμε και στέλνουμε«ΚΑΡΤΕΣ στον ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ»!με την Σταυρούλα Κωτούλα

«Είσαι αθλητικός τύπος;;;»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
  Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια !

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2022

11:30 

Φτιάχνουμε υπέροχους

«ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗΔΕΣ»!
με την Σταυρούλα Κωτούλα

12:00 

Μπάντα δρόμου

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΜΥΤΕΣ
 με ξυλοπόδαρους, 

ζογκλέρ, ξωτικά, μασκότ, 

μουσικούς, show 

με σαπουνόφουσκες 

και πολλά παιχνίδια! 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/2022

11:30 

12:00 

«Ο Άη Βασίλης έρχεται!»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
  Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια !

Συναυλία παραδοσιακής μουσικής
 με τα 

«ΧΑΛΚΙΝΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2022

11:30 

12:00 

«ΡΟΥΓΚΑΤΣΙΑ»
Παραδοσιακό δρώμενο του 12-ημέρου από 

το Ρουμλούκι της Ημαθίας, που θα υλο-
ποιηθεί σε συνεργασία με τον 

Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

«Ο Άη Βασίλης έρχεται!»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
  Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια !
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ΔΕΥΤΕΡΑ 02/01/2023

11:30 

11:30 

«Πόσο παιχνίδι αντέχεις;»
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

ΛΑΛΑ – LAND
  Oι ΛΑΛΑ-LAND σας περιμένουν να διασκε-
δάσετε μαζί τους με παιχνίδια, φωτογραφή-
σεις, αθλητικές δραστηριότητες, ευχές και 

ομαδικά παιχνίδια !

ΚΥΡΙΑΚΗ 01/01/2023

11:30 

12:00 

Μπάντα κρουστών 
«ΚΡΟΥΣΤΟΦΩΝΟ»

Βραζιλιάνικοι, αφρικάνικοι, latin και ελληνι-
κοί ρυθμοί, εμψυχώνουν και παρασύρουν 

το κοινό σε ένα τρελό πανηγύρι!

«Face painting, 
ξυλοπόδαρος, μασκότ»

με την Καλλιτεχνική ομάδα 
TSIRKOLINO

 

Φτιάχνουμε

«ΡΟΔΙΑ»,
το γούρι της χρονιάς

με την Σταυρούλα Κωτούλα
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/01/2023

12:00 

12:30 

Έθιμο 

«ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ»
Παραδοσιακό δρώμενο του 12-ημέρου που θα 
υλοποιηθεί από το Ελληνικό Σωματείο Διάσω-
σης & Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρο-

νομιάς "ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ", σε συνεργασία με 
τον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο Καλαμα-

ριάς "ΟΙ ΜΙΘΡΙΟΙ"

ΤΡΙΤΗ 03/01/2023

11:30 

Φτιάχνουμε υπέροχες 

«ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΕΣ»
με την Σταυρούλα Κωτούλα

Παράσταση τσίρκο & εναέριων 
ακροβατικών και δράσεις 

με ξυλοπόδαρους!
με την Καλλιτεχνική ομάδα 

«ΚΙΡΚΟ»
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ΧΟΡΗΓΟΣ

Photos by freepik.com

KOMNHNΩN 60, T.K. 551 32, KAΛAMAPIA, ΘEΣ/NIKH
THΛ.: 2313 314 570, -577

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

ΠAPAΓΩΓH & KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA

Χριστούγεννα 
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