


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΟ ΧΟ ΧΟ! Ο Άγιος Βασίλης φτάνει στην γιορτινή και στολισμένη πόλη μας! Η κεντρι-
κές πλατεία των Αγίων Αναργύρων και  η πλατεία Δημοκρατίας στο Καματερό είναι 
έτοιμες για την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου!
Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανοίγουν τις πόρτες τους για μικρούς και μεγάλους και τα 
ξωτικά μας διασκεδάζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο! Οι Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι 
χορεύουν παραδοσιακούς χορούς και η Φιλαρμονική μας, παίζει τα κάλαντα! Η ώρα 
που ο Άγιος Βασίλης θα εμφανιστεί έφτασε και οι μικροί μας φίλοι αγωνιούν!

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

ΠΛΑΤΕΊΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ 17.00-20.00
Ο Δήμαρχος μας, κ. Σταύρος Τσίρμπας και  το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας υπο-
δέχονται το συγκρότημα KINGS για να ανάψουν το στολισμένο δέντρο και να μας ξε-
σηκώσουν με μια μοναδική συναυλία! Μασκότ, ξυλοπόδαροι και δεκάδες εκπλήξεις σας 
περιμένουν σε μια βραδιά που δεν έχουμε ξαναζήσει! 

ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Κοντά μας η Φιλαρμονική Αγίων Αναργύρων-Καμα-
τερού, Γ.Σ.Α.Α-Τμήμα γυμναστικής και οι Εθνικοτο-
πικοί Σύλλογοι:
1. Παραδοσιακός Λαογραφικός Σύλλογος   
    «ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ»
2. Σύλλογος Πελοποννησίων Καματερού   
   «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ»
3. Σύλλογος Ηπειρωτών Καματερού
4. Συλλογος Ποντίων Καματερού 
    «Δημήτρης Ψαθάς»

ΚΥΡΊΑΚΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

ΠΛΑΤΕΊΑ ΑΓΊΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 17.00-20.00
Ο Δήμαρχος, κ. Σταύρος Τσίρμπας, μαζί με 
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης υποδέ-
χονται την εκρηκτική Κατερίνα Στικούδη 
για να ανάψει το στολισμένο δέντρο και να 
μας ξεσηκώσει με μια μοναδική συναυλία! 
Μασκότ, ξυλοπόδαροι και δεκάδες εκπλή-
ξεις σας περιμένουν σε μια βραδιά που δεν 
έχουμε ξαναζήσει!                                                                        
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΓΙΟΡΤΙΝΗ 
ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡ-
ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Κοντά μας η Φιλαρμονική Αγίων Αναρ-

γύρων-Καματερού και οι Εθνικοτοπικοί 

Σύλλογοι:

1. Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων
2. Σύλλογος Ναξιωτών Αγίων Αναργύρων
3. Σύλλογος Ηπειρωτών 
    Αγίων Αναργύρων «Ο ΠΥΡΡΟΣ»
4. Σύλλογος Διβριωτών Βορείου Ηπείρου
5. Σύλλογος Πελοποννησίων 
    Αγίων Αναργύρων

ΤΡΊΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Ο Άγιος Βασίλης και η Αγιοβασιλίτσα 
υποδέχονται τους μικρούς τους φίλους 
με μουσική και ξέφρενο χορό!                                                                         
18.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ζωγραφίζουμε Χριστουγεννιάτικα 
σχέδια και γράφουμε το γράμμα στον 
Άγιο Βασίλη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ελάτε να βγάλουμε αναμνηστικές 
φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη και την 
όμορφη Νεράιδα! Μαζί θα γράψουμε 
γράμματα με τα δώρα που θέλουμε!                                                                         
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Αφήγηση παραμυθιού.                                                                        
18.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ζωγραφίζουμε Χριστουγεννιάτικα 
σχέδια και γράφουμε το γράμμα στον 
Άγιο Βασίλη.



ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Μασκαρευόμαστε με τις αγαπημένες 
μας Χριστουγεννιάτικες φιγούρες και 
μεταμορφωνόμαστε!

18.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Αφήγηση παραμυθιού.                                                                       
18.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ελάτε στα στολισμένα χωριά για 
πολλές εκπλήξεις με γράμματα στον Άγιο 
Βασίλη, ζωγραφική και μπαλονοκατα-
σκευές!

                                                                         
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Τραγούδια από την χορωδία του 
Δημοτικού μας Ωδείου συνοδεία Ακορ-
ντεόν και Βιολιού!

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-12.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Χριστουγεννιάτικο Bazaar με 
χειροποίητες δημιουργίες των παιδιών 
του Συλλόγου «Ανοιχτή Αγκαλιά»                                                                                                                                           
11.00-12.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Δίνω με την καρδιά μου» μια 
εκδήλωση ευαισθητοποίησης  με αφορμή 
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Αγάπης αφιερωμένη στην «Κιβωτό του 
Κόσμου». Συμμετέχουν το Σώμα Προσκό-
πων και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

11.00-14.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Εργαστήρι εικαστικών του 
Δήμου μας.

12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Παίζουμε Χριστουγεννιάτικα παιχνί-
δια από την ομάδα θεατρικού παιχνιδιού 
του Δήμου «Καλικάντζαροι και Ξωτικά 
εμπρός»                                                                          
12.00-13.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Ελάτε να βγάλουμε φωτογρα-
φίες με τον Άγιο Βασίλη και να γράψουμε 
γράμματα για τα δώρα που θέλουμε!                                                                        
12.00-13.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Χριστουγεννιάτικο ταξίδι με 
πιάνο και Βιολί.                                                                          
13.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες 
με τον Άγιο Βασίλη και να γράψουμε 
γράμματα για τα δώρα που θέλουμε!                                                                          
17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Μικροί και μεγάλοι διακοσμούν τις 
δικές τους Χριστουγεννιάτικες πετρούλες!                                                                             

18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Εργαστήρι Μαγείας! Ένα «μαγικό» 
ταξίδι ταχυδακτυλουργικής περιμένει τα 
παιδιά για να τα μυήσει στα μυστικά της 
μαγείας!                                                                        
18.00-19.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Ξεκινάει το πιο διασκεδαστικό 
εργαστήρι χιονιού! Ελάτε να ενώσουμε 
τη μαγική σκόνη του Βόρειου Πόλου με 
το ισχυρό ύδωρ του Διαστήματος και 
να φτιάξουμε το πρώτο χιόνι αυτού του 
χειμώνα!                    
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού 
από το τμήμα Θεατρικού παιχνιδιού!                                                                         
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Αναβιώνουμε παραδοσιακά 
Χριστουγεννιάτικα έθιμα «Η κουλούρα 
της γωνιάς» από το Σύλλογο Επτανησίων 
Αγίων Αναργύρων Καματερού.                                                                       
19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Ανάγνωση του παραμυθιού 
«ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ» πλαισιωμένο από 
την κούκλα μπαλαρίνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Ελάτε να βγάλουμε αναμνηστικές φω-
τογραφίες με τον Άγιο Βασίλη και τον 
Μολυβένιο Στρατιώτη! Μαζί θα γράψου-
με γράμματα με τα δώρα που θέλουμε! 

                    

18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Παίζουμε το κυνήγι του χριστουγεννιά-
τικου θησαυρού! Οι δύο ομάδες, οι μο-
λυβένιοι στρατιώτες και τα ταρανδάκια, 
θα περάσουν από πολλές δοκιμασίες με 
αινίγματα και γρίφους μέχρι να ανακαλύ-
ψουν το σεντούκι που είναι γεμάτο δώρα 
και σοκολατονοστιμιές!                                                                                                                                                                    
19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Καλικάντζαροι και Ξωτικά 
εμπρός» - Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια 
από το τμήμα θεατρικού παιχνιδιού.                                                                                                                                                                                     
20.00-21.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Χοροί και τραγούδια του Πό-
ντου» από το Σύλλογο Ποντίων Καματερού.



ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Μασκαρευόμαστε με τις αγαπημέ-
νες μας Χριστουγεννιάτικες φιγούρες και 
μεταμορφωνόμαστε!                                                               
17.00-18.00 (Πλατεία Δημοκρατίας 
– Καματερό): Η γιαγιά Χρυσούλα, μας 
διηγείται το αγαπημένο, παραμύθι του 
Μολυβένιου Στρατιώτη.                                                                
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Η γιαγιά Χρυσούλα, μας διηγείται 
το αγαπημένο, παραμύθι του Μολυβένιου 
Στρατιώτη.    

18.00-19.00 (Πλατεία Δημοκρατί-
ας – Καματερό): Μασκαρευόμαστε με 
τις αγαπημένες μας Χριστουγεννιάτικες 
φιγούρες και μεταμορφωνόμαστε!                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε 
μαζί με τη Χορωδία του Δημοτικού μας 
Ωδείου, συνοδεία Ακορντεόν και Βιολιού.                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Χριστουγεννιάτικα γλυκάκια», 
ένα χορευτικό από τα τμήματα Ρυθμικής 
του Δήμου.

ΚΥΡΊΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-12.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Χριστουγεννιάτικο Bazaar με 
χειροποίητες δημιουργίες των παιδιών 
του Συλλόγου «Ανοιχτή Αγκαλιά»                                                                      
11.00-12.00 (Πλατεία Δημοκρατίας 
– Καματερό): Ο Άγιος Βασίλης και το 
αγαπημένο του ξωτικό φωτογραφίζονται 
με τους μικρούς τους φίλους και τραγου-
δούν!                                                                        
12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 
από το τμήμα τραγουδιού του Δημοτικού 
Ωδείου με τη συνοδεία αρμονίου.                                                                        
12.00-13.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Καλικάντζαροι και Ξωτικά 
εμπρός» - Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια 
για παιδιά από την ομάδα Θεατρικού 
παιχνιδιού.                                                            
13.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Ο Άγιος Βασίλης και το αγαπημένο 
του ξωτικό φωτογραφίζονται με τους 
μικρούς τους φίλους και τραγουδούν!                                                                      
17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Ξεκινάει το πιο διασκεδαστικό 
εργαστήρι χιονιού! Ελάτε να ενώσουμε 
τη μαγική σκόνη του Βόρειου Πόλου με 
το ισχυρό ύδωρ του Διαστήματος και 
να φτιάξουμε το πρώτο χιόνι αυτού του 
χειμώνα!                                                                                         
17.00-18.00 (Πλατεία Δημοκρατίας 
– Καματερό): Εργαστήρι Μαγείας!  Ένα 
«μαγικό» ταξίδι ταχυδακτυλουργικής 
περιμένει τα παιδιά για να τα μυήσει στα 
μυστικά της μαγείας!                                                                      
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-

ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Μασκαρευόμαστε με τις αγαπημένες 
μας Χριστουγεννιάτικες φιγούρες και 
μεταμορφωνόμαστε!                                                                                                                         
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Το μοναδικό παραμύθι «ΚΑΡΥΟ-
ΘΡΑΥΣΤΗΣ» ξετυλίγεται  για μικρούς και 
μεγάλους, πλαισιωμένο από την κούκλα-
μπαλαρίνα.                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας 
– Καματερό): Χριστουγεννιάτικα έθιμα 
και χοροί της Κρήτης, από το Σύλλογο 
Κρητών Καματερού «Το Αρκάδι».

ΤΡΊΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00 –20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Σήμερα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό 
μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις με 
γράμματα στον Άγιο Βασίλη, ζωγραφική, 
μπαλονοκατασκευές! 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες με 
τον Άγιο Βασίλη και να γράψουμε γράμ-
ματα με τα δώρα που θέλουμε παρέα με 
την Αγιοβασιλίτσα!                                                                   
18:00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων):
Αφήγηση παραμυθιού.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Σας περιμένουμε για το πιο διασκε-
δαστικό εργαστήρι ζαχαροπλαστικής! Η 
Αγιοβασιλίτσα μας βοηθά να διακοσμή-
σουμε με ζαχαρόπαστες και Χριστουγεν-
νιάτικη χρυσόσκονη γιορτινά μπισκοτάκια!
                                                            

18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Ελάτε να τραγουδήσουμε Χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια στη συναυλία των 
σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου των 
τμημάτων Αρμονίου και Κιθάρας.

18.00-19.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Καλικάντζαροι και Ξωτικά 
εμπρός»- Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια 
για παιδιά, από την ομάδα Θεατρικού 
παιχνιδιού. 
                                                            

19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Μην χάσετε τα εντυπωσιακά 
χορευτικά από τα τμήματα ρυθμικής- αε-
ροβικής του Δήμου. «3-2-1 γιρλάντες 
μπαλόνια πετάμε στα αστέρια, Σαν παρα-
μύθι, Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, Τρίγωνα 
κάλαντα».
                                                            

19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Χορωδιακά τραγούδια από 
μέλη των ΚΑΠΗ.
                                                            

20:00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων): 
Κάλαντα και χοροί του Αιγαίου από την 
ΕΝΩΣΗ ΝΗΣΙΩΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ.

21.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων): 
Miloga από το τμήμα «Tango» του 
Δήμου.



ΚΥΡΊΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-12.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Τραγούδια από το τμήμα τραγου-
διού με συνοδεία Αρμονίου. Χριστουγεν-
νιάτικο μουσικό ταξίδι με πιάνο και Βιολί.                                                                   
11.00-12.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Γιορτινά και άλλα τραγούδια 
από το τμήμα τραγουδιού του Δημοτικού 
μας Ωδείου.                                                                       
12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Face painting από το τμήμα 
Εικαστικών του Δήμου.                                                            
12.00-14.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικου 
πηλού με ευφάνταστες κατασκευές!                                                              
13.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικου 
πηλού με ευφάνταστες κατασκευές!                                                               
17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Ο Άγιος Βασίλης φωτογραφίζεται με 
τους μικρούς του φίλους και διασκεδά-
ζουν με Μουσικοχορευτικά Χριστουγεννιά-
τικα παιχνίδια με τη μασκότ Ρούντολφ.                                                            
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): «H ωραία Κοιμωμένη». Διαδραστική 
αφήγηση παραμυθιών μπαλέτου με πολύ 
χορό και μουσικοκινητικά παιχνίδια.                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): «Δον Κιχώτης». Διαδραστική 
αφήγηση παραμυθιών μπαλέτου με πολύ 
χορό και μουσικοκινητικά παιχνίδια.                                                            
20.00-21.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): «Χριστουγεννιάτικη γιορτή» 
από το Σύλλογο Διβριωτών Β. Ηπείρου.

17.00-18.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Μασκαρευόμαστε με το Xmas 
Face Art στις αγαπημένες μας Χριστουγεν-
νιάτικες φιγούρες!                                                              
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Μασκαρευόμαστε με το Xmas Face 
Art στις αγαπημένες μας χριστουγεννιάτι-
κες φιγούρες!                                                                  
18.00-19.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – Κα-
ματερό): Σήμερα στο χωριό μας θα παίξου-
με κυνήγι Χριστουγεννιάτικου θησαυρού! Οι 
δύο ομάδες, οι μολυβένιοι στρατιώτες και 
τα ταρανδάκια, θα περάσουν από πολλές 
δοκιμασίες με αινίγματα και γρίφους μέχρι 
να ανακαλύψουν το σεντούκι που είναι 
γεμάτο δώρα και σοκολατονοστιμιές! Για να 
δούμε ποια ομάδα θα κερδίσει!

                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): «Χριστουγεννιάτικα έθιμα και χοροί 
από την Νάξο» από τον σύλλογο Ναξιω-
τών Αγίων Αναργύρων.                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Έθιμα και χοροί από το Σύλλο-
γο Πελοποννησίων Καματερού.                                                            
19.30-20.30 (Καθολική Εκκλησία Αγίου 
Φραγκίσκου, Οδός: Ηρωών Πολυτεχνεί-
ου): «Christmas Carols». Χριστουγεννιά-
τικά και άλλα τραγούδια από το γυναικείο 
σύνολο των τμημάτων Μονωδίας και 
Σύγχρονου Τραγουδιού του Δημοτικού 
μας Ωδείου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες 
με τον Άγιο Βασίλη και να γράψουμε 
γράμματα με τα δώρα που θέλουμε με 
την Αγιοβασιλίτσα! Αναβιώνουμε παραδο-
σιακά ελληνικά παιχνίδια και παίζουμε 
σπασμένο τηλέφωνο και παντομίμα!                                                            
17:30-19:00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): «ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ». Διαδραστική 
αφήγηση παραμυθιών μπαλέτου με πολύ 
χορό και μουσικοκινητικά παιχνίδια.                                                            
18:00 (Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Αφήγηση Παραμυθιού.                                                            
19:00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας –
Καματερό): «Έθιμα Δωδεκαημέρου από τη 
Δράμα και το Νέο Μοναστήρι Δομοκού», 
από τα τμήματα παραδοσιακών χορών της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού. Θα 
ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι.
 

ΤΡΊΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11:00-14.00: Η μασκότ Ρούντολφ, 
ο Άγιος Βασίλης και η Αγιοβασιλίτσα 
σας προσκαλούν να πείτε τα κάλαντα 
και να κερδίστε απίθανα δώρα από το 
μαγικό σάκο!             

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-12.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Διαδραστική αφήγηση παραμυθιών 
μπαλέτου με πολύ χορό και μουσικοκινητι-
κά παιχνίδια «Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ»                                                                          
11.00-12.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Ο Άγιος Βασίλης μαζί με την 
Αγιοβασιλίτσα υποδέχονται τους μικρούς 
τους φίλους και κατασκευάζουν το πιο 
υπέροχο δώρο: πανέμορφα κοσμήματα 
από χρωματιστές χάντρες και κορδέλες! Το  
πιο λαμπερό εργαστήρι κοσμήματος για τις 
αγαπημένες μας μαμάδες και γιαγιάδες!                                                              
12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Διαδραστική αφήγηση παραμυθιών 
μπαλέτου με πολύ χορό και μουσικοκινητι-
κά παιχνίδια «ΚΟΠΠΕΛΙΑ».                                                            
12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): Face painting  από το τμήμα 
Εικαστικών του Δήμου.                                                            
12.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματε-
ρό): Ελάτε να βγάλουμε φωτογραφίες με 
τον Άγιο Βασίλη και να γράψουμε γράμμα-
τα με τα δώρα που θέλουμε παρέα με την 
Αγιοβασιλίτσα! Ο Άγιος Βασίλης μαζί με 
την Αγιοβασιλίτσα υποδέχονται τους μι-
κρούς τους φίλους και κατασκευάζουν το 
πιο υπέροχο δώρο: πανέμορφα κοσμήματα 
από χρωματιστές χάντρες και κορδέλες! Το  
πιο λαμπερό εργαστήρι κοσμήματος για τις 
αγαπημένες μας μαμάδες και γιαγιάδες!                                                              
17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ
ρων): Ο λατρεμένος ήρωας «Καραγκιόζης» 
επισκέπτεται την πλατεία Αγ. Αναργύρων 
για μια ξεχωριστή παράσταση



ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Καμα-
τερό): Ανήμερα των Χριστουγέννων σας 
περιμένουμε παρέα με τον Άγιο Βασίλη 
και τα ξωτικά του, να παίξουμε παραδο-
σιακά παιχνίδια όπως οι μουσικές καρέ-
κλες και να διασκεδάσουμε κερδίζοντας 
χριστουγεννιάτικα δώρα που θα μας 
γεμίσουν χαρά!                                                              
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων και Πλατεία Δημοκρατίας – Κα-
ματερό): Ελάτε! Ο Άγιος Βασίλης μαζί 
με την Αγιοβασιλίτσα υποδέχονται τους 
μικρούς μας φίλους για το πιο απίθα-
νο παιχνίδι με χιονομηχανές! Ελάτε να 
παίξουμε με το χιόνι και να γεμίσουμε 
την πλατεία!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): Σας 
περιμένουμε παρέα με τον Άγιο Βασίλη και 
την Αγιοβασιλίτσα για το πιο διασκεδαστικό 
εργαστήρι πηλού για να δημιουργήσετε τα 
δικά σας πήλινα στολίδια!                                                            
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Μαζί με τα ξωτικά θα διακοσμήσουμε Χρι-
στουγεννιάτικα στολίδια με χρυσόσκονη!                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Παιδικές Χριστουγεννιάτικες κατα-
σκευές για τους μικρούς μας φίλους .Από 
τα τμήματα Εικαστικών του Δήμου.                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Δημοκρατίας-Κα-
ματερό): Face painting και κατασκευεές με 
πηλό από το τμήμα Εικαστικών του Δήμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-12.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): Κα-
τασκευές, ζωγραφική, γράμματα και πολλές 
εκπλήξεις σας περιμένουν στο χωριό!                                                            
11.00-12.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Παιδικές Χριστουγεννιάτικες 
κατασκευές για τους μικρούς μας φίλους 
από τα τμήματα Εικαστικών του Δήμου.                                                            
12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Zωγραφίζουμε με τα μαγικά χρώματα και 
φτιάχνουμε απίθανες γιορτινές κατασκευές.                                                            
13.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Face painting από τα τμήματα Εικαστικών 
του Δήμου.

Ελλήνων αναβιώνουν στο Χριστουγεννιάτι-
κο χωριό μας!                                                             
17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Αφήγηση παραμυθιου.                                                            
18.00-19.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Μουσικοχορευτικό Παιχνίδι με 
το Ρούντολφ! Όταν οι Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες δίνουν ρυθμό στη μασκότ του 
Ρούντολφ, μικροί και μεγάλοι ακολουθούν!                                                            
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναρ-
γύρων): «Η βασίλισσα του χιονιού», μια 
αφήγηση παραμυθιού γεμάτη εικόνες, από 
το τμήμα Σύγχρονου χορού του Δήμου.                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Μασκαρευόμαστε με τις αγαπημένες μας 
Χριστουγεννιάτικες φιγούρες!

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11:00-19:00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Χριστουγεννιάτικο Bazaar από την 
εθελοντική ομάδα «Δράση».                                                            
17:00-18:00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Αφήγηση παραμυθιού.                                                            
17.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Κατασκευές, ζωγραφική και πολλές εκπλή-
ξεις σας περιμένουν στο Χριστουγεννιάτικο 
χωριό παρέα με τα ξωτικά!                                                            

ΤΡΊΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): Ο 
Άγιος Βασίλης φεύγει για το σπίτι του στη 
Λαπωνία! Ελάτε να τον αποχαιρετήσουμε 
όλοι μαζί με χορό και τραγούδια. Μαζί μας 
και η μασκότ Ρούντολφ!  

17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): Κυ-
νήγι Χριστουγεννιάτικου θησαυρού!  Οι δύο 
ομάδες, οι Αγιοβασίληδες και οι Αγιοβασιλί-
τσες, θα περάσουν από πολλές δοκιμασίες 
με αινίγματα και γρίφους.                                                            
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Δημοτικό μουσικό σχήμα ΕΛΑΙΑ.                                                            
18.00-19.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): «Η βασίλισσα του χιονιού», μια 
αφήγηση παραμυθιού γεμάτη εικόνες, από 
το τμήμα Σύγχρονου χορού του Δήμου.                                                            
18.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Μασκαρευόμαστε με τις αγαπημένες μας 
Χριστουγεννιάτικες φιγούρες!

ΚΥΡΊΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

11.00-12.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Μασκαρευόμαστε με τις αγαπημένες μας 
χριστουγεννιάτικες φιγούρες!                                                                                       
12.00-13.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Βγάζουμε αναμνηστικές Χριστουγεννιάτικες 
φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη και την 
Αγιοβασιλίτσα!                                                            
13.00-14.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύ-
ρων): Παιδικές Χριστουγεννιάτικες κατα-
σκευές για τους μικρούς μας φίλους από τα 
τμήματα Εικαστικών του Δήμου.                                                             
13.00-14.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Face painting από το τμήμα 
Εικαστικών του Δήμου.                                                            
17.00-18.00 (Πλατεία Δημοκρατίας – 
Καματερό): Παραδοσιακά παιχνίδια. Τα 
παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές 

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 

17:00 (Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Αφήγηση παραμυθιού.                                                            
17.00-18.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό):  
Ελάτε να φωτογραφηθούμε με τον Άγιο 
Βασίλη, την Αγιοβασιλίτσα και τον Ρούντολφ 
και να ανακαλύψουμε τις εκπλήξεις που μας 
περιμένουν.                                                              
18.00-19.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): Το 
πιο ζωηρό ξωτικό περιμένει τα παιδιά για 
να ανταλλάξουν τα πιο αστεία ανέκδοτα! Το 
καλύτερο κερδίζει ένα απίθανο δώρο!                                                            
19.00-20.00 (Πλατεία Αγίων Αναργύρων 
και Πλατεία Δημοκρατίας – Καματερό): 
Χρωματίζουμε Χριστουγεννιάτικα σχέδια!



Ο Δήμαρχος
Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Σταύρος Α. Τσίρμπας

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Πολιτισμού - Αθλητισμού

Ηλίας Κ. Αποστόλου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις καλέστε 
τις πρωινές ώρες στο 213 2039982 και τις απογευματινές στο 213 2039956

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού


