


Φίλες και Φίλοι,

Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της Αγάπης, της Ελπίδας 
και της Αλληλεγγύης.

Ο Δήμος Αμαρουσίου διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων 
ενταγμένων στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα, με σκοπό να 
φέρει πιο κοντά τους κατοίκους αλλά και να προσελκύσει 
επισκέπτες στην πόλη μας. 

Κυρίως όμως, ο Δήμος μας, μέσα από τις Χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις επιθυμεί να στείλει ένα δυνατό μήνυμα έμπρακτης ανθρω-
πιάς σε όλους όσοι έχουν ανάγκη τη συμπαράστασή μας, όπως άλλωστε πράττει 
όλο το χρόνο, μέσα από τις ισχυρές κοινωνικές του δομές. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεατρικές, κινηματογραφικές και μουσικές παραστάσεις, 
εναλλάσσονται με φιλανθρωπικά bazaar και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι 
όπως το παγοδρόμιο, προσφέρουν χαρά και ψυχαγωγία σε όλες τις ηλικίες, 
τονώνοντας ταυτόχρονα την εμπορική αγορά της πόλης μας.

Προσκαλούμε όλους τους δημότες μας αλλά και τους κατοίκους άλλων περιοχών 
να γευτούν την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στις πλατείες, 
στους δρόμους και στα καλλιτεχνικά στέκια του Αμαρουσίου και να ζήσουν μαζί 
μας τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Θεόδωρος Αμπατζόγλου 
Δήμαρχος Αμαρουσίου



Ανάβουμε το 
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο μας!

Στις 7 το απόγευμα «φωτίζουμε» γιορτινά την πόλη μας! 

Ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο μας και στέλνουμε  
το λαμπερό μήνυμα των Χριστουγέννων σε κάθε γωνιά της πόλης. 

Στη σκηνή ανεβαίνει ο αγαπημένος δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής 
λαϊκής, έντεχνης και ποπ μουσικής Γιάννης Κότσιρας και μαζί 

πλημμυρίζουμε με λάμψη, μουσική και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα 
Μαζί του η Δήμητρα Μπουλούζου

Ο Γιάννης Κότσιρας δεν σταματά ποτέ να ταξιδεύει  
σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο! 

Μαζί του οι φίλοι του. Μια παρέα εξαιρετικών μουσικών και αγαπημένων 
τραγουδιών. Ο “Ψεύτης Καιρός”,  όλα του τα παλιά και νεότερα τραγούδια,  

εμπνευσμένες διασκευές.

Με ένα πρόγραμμα, που στόχο έχει τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις πάντα 
στοχευμένες αναφορές του στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, μας υπόσχεται 

μοναδικές εμπειρίες, όπως άλλωστε πάντα στις παραστάσεις του!

Γιάννης Κότσιρας 

on stage

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 
ώρα 19:00

Πλατεία Ευτέρπης - ΗΣΑΠ



Ένα μοναδικό παγοδρόμιο, μέσα στην καρδιά της 
πόλης. Το πατινάζ θα γίνει παιχνιδάκι για μικρούς 
και μεγάλους, από έμπειρους «δασκάλους», 
που θα σας μάθουν τον τρόπο, να φτάσετε…… 
εκεί που κατοικεί ο Άγιος Βασίλης!

Ξύλινα σπιτάκια διακοσμημένα στο πνεύμα των 
ημερών, υποδέχονται τα παιδιά με πολλαπλές 
δραστηριότητες όπως Εργαστήρι χριστουγεννιάτι-
κής κάρτας, Σπίτι των ευχών, Κατασκευές με μπα-
λόνια, Παραμυθόσπιτο, Ταχυδρομείο, Θεατρικά 
και Μουσικά δρώμενα. Όλοι θα συμμετέχουν στις 
εξελίξεις για τη νέα χρονιά που πλησιάζει!

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΠΙΤΑΚΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πλατεία Αγ. Λαύρας



Παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, το τρενάκι της 
πόλης ξεκινά το ταξίδι του από τον Σταθμό ΗΣΑΠ 
και ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στο ιστορι-
κό κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου, με ελεύθερη 
είσοδο για τους επισκέπτες.

Στο χριστουγεννιάτικο χωριό θα περιμένουν τα 
παιδιά φουσκωτά παιχνίδια, τσουλήθρες και πολ-
λά ακόμη, με σκοπό να τα διασκεδάσουν!

ΤΡΕΝΑΚΙ ΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΚΟ ΑΠΟ ΦΟΥΣΚΩΤΑ

Στο Χριστουγεννιάτικο χωριό του Άγιου Βασίλη, 
η φαντασία συναντά την πραγματικότητα. Μικροί 
και μεγάλοι αποκαλύπτουν τη μαγεία των Χρι-
στουγέννων, μέσα από παραμυθένιες φιγούρες 
και διασκεδαστικές δραστηριότητες.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ



Tετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 16.00
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΪ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΑΠΗΣ
στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. (Περικλέους 22). 

Πέμπτη 05 & Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019  
Χριστουγεννιάτικο Bazaar από το Σωματείο «Αμαρυσία Εστία», Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αμα-
ρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα).

Παρασκευή 06, Σάββατο 07 & Κυριακή 08 Δεκεμβρίου 2019
Χριστουγεννιάτικο Bazaar των τμημάτων κομποδετικής του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού. Τα 
έσοδα διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δημοτική Ολυμπιακή Πινακοθήκη (Βασ. Σοφίας 85).

Σάββατο 07 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 11.00 
«Ένα δώρο για τον καθένα» Ένα διαδραστικό παραμύθι για την αξία του δώρου και της προσφοράς, 
εμπνευσμένο από τα βιβλία «Ένα δώρο για τον καθένα» (Εκδ. Ίκαρος) και «Η ευχή του Νικόλα» 
(Εκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη). Εμψυχώτρια: Αφροδίτη Κορέτση. Πλατεία Αγίας Λαύρας.

Σάββατο 07 έως Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019
Χριστουγεννιάτικο Bazaar από το Σύλλογο Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «Αναγέννηση»,  
Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα).

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 19.00 
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη σας προσκαλεί στην κινηματογραφική προβολή «Πάντινγτον ΙΙ». Ο αρκού-
δος Paddington είναι αρκετά ικανοποιημένος με την πορεία της ζωής του, βολεμένος στη σοφίτα του 
σπιτιού των Brown και παίζοντας χιονοπόλεμο με τη νέα του οικογένεια…  Σκηνοθεσία: Paul King. 
Κινηματογράφος ODEON (Κηφισίας 215 Μαρούσι).

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 18.30  
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων  Δήμου Αμαρουσίου «Τερψιχόρη Πα-
παστεφάνου». Δημοτικό Θέατρο Πεύκης (Χρυσοστόμου Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου, Πεύκη).

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 19.00 
Χοροί, κάλαντα, τραγούδια και δώρα… σας περιμένουμε σε παραδοσιακά χριστουγεννοκαμώ-
ματα! Κλαρίνα, κιθαρόνια, τύμπανα, τουμπερλέκια, με φλογερούς μουσικάντηδες, (Πασχάλης 
Τσέρνας – Θωμάς Δρόσος – Solis Barki), φιγούρες, μπερντέδες, καραγκιοζοπαίχτες, (Σωκράτης 
Κοτσορές – Νίκος Μπαρμπούτης) και ένας ακούραστος άφραγκος «Ωνάσης», ο Τάκης Βαμβα-
κίδης στο ρόλο του ζωντανού Καραγκιόζη. Κινηματογράφος ODEON (Κηφισίας 215, Μαρούσι).

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων



Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 11.00 
«Χριστουγεννιάτικο ταξιδο-ανακάτεμα στην ουρά του δράκου» Ελάτε να φορέσουμε τα γιορτινά 
μας, να ανεβούμε στην ουρά ενός κατακόκκινου κινέζικου δράκου, να ταξιδέψουμε σε μακρινά μέρη 
και να δούμε πως βιώνουν τα Χριστούγεννα σε άλλες χώρες. Θα φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα στο-
λίδια και δώρα εμπνευσμένα από ήθη και έθιμα διαφόρων χωρών, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψου-
με και θα στολίσουμε το δικό μας πολύχρωμο, πολυεθνικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ηλικίες: 6-8 
ετών. Εμψυχωτές: Ομάδα ΆΝΑΣΣΑ. Βορέειος Βιβλιοθήκη (Στεφ. Δραγούμη & Μιλτιάδου, Μαρούσι).

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 11:00  
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με την παιδική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου. Διοργά-
νωση: Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» Σωρού κ΄Λάκκας Κόττου 
Αμαρουσίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο (Ζεκάκειο, Σωρού 72).

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 11:30 έως 13.00
Χριστουγεννιάτικη εορτή παιδιών-μελών του Συλλόγου «Αθμονέων» 
Αίθουσα εκδηλώσεων Κέντρου Τέχνης και πολιτισμού (Βασ. Σοφίας 85). 

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 19:00  
Θεατρική παράσταση «Τα Χριστούγεννα του καλικάντζαρου», ο οποίος ετοιμάζει  τις φάρσες του. 
Η πανέμορφη αλλά κακομαθημένη νεράιδα θέλει να γίνει η βασίλισσα της Νεραϊδοχώρας, χωρίς να 
ξέρει ότι για να το πετύχει θα πρέπει πρώτα να παντρευτεί  τον κακάσχημο καλικάντζαρο….. Θεατρο-
ποιημένο μιούζικαλ « Χορεύοντας με τα ξωτικά» σε απίθανους ρυθμούς και εκπληκτικές χορο-
γραφίες. Κινηματογράφος ODEON (Κηφισίας 215 Μαρούσι). 

Tετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 09.00 έως 15.00
Η Ομάδα Αγάπης και η Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης του Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου διοργανώνουν 
Χριστουγεννιάτικο bazaar στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. (Περικλέους 22).

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 10.30
«ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΡΑΞΗ»
Η Ομάδα Αγάπης και τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου σε συνεργασία με τα παιδιά από τους 
Παιδικούς Σταθμούς, θέλοντας να ενισχύσουν την κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη  προς 
τους συνανθρώπους μας, θα συγκεντρώσουν  στο Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. (Περικλέους 22) τρόφιμα 
μακράς διαρκείας (όσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες και γάλα σε κουτιά).
Τα προσφερόμενα είδη θα διατεθούν σε ευπαθείς οικογένειες του Αμαρουσίου που ζουν κάτω από 
δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 12:00
 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αμαρουσίου στους πεζό-
δρομους της πόλης μας.  

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 12:00
Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες  από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αμαρουσίου στους πε-
ζόδρομους της πόλης μας.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων



Από 5 Δεκεμβρίου έως 5 Ιανουαρίου
Παραστάσεις και δραστηριότητες 

Δημιουργικής απασχόλησης 

Happenings με  Αγιοβασίληδες, μάγους και ξυλοπόδαρους
Μουσικά σχήματα τις εορταστικές ημέρες μεταξύ  

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  θα παίζουν μουσική  
στο εμπορικό κέντρο της πόλης και στις κεντρικές πλατείες  

(Πλατεία Ευτέρπης - ΗΣΑΠ, Πλατεία Αγίας Λαύρας και Κασταλίας).

Πλατεία Ευτέρπης - HΣΑΠ
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 18:00-20:00  
Συναυλία με την Κλασσική Ορχήστρα των καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου σε 
Βιεννέζικες μελωδίες με την συμμετοχή των ερασιτεχνικών χορευτικών τμημάτων  
του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού.

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019 | ώρα 17:00-20:00 
Παραδοσιακά κάλαντα και χοροί, ήθη και έθιμα του Πόντου από τον Σύλλογο 
Ποντίων Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης» και της Κρήτης από την Ένωση Κρητών 
Αμαρουσίου «Ο Κρηταγενής Ζευς». 


