
 

 

 

 
 
 
 

 Φίλες και φίλοι, 
Τα τελευταία τρία χρόνια  πολλά  άλλαξαν στην καθημερινότητά μας!  

Η αξία όμως της προσφοράς στα παιδιά παραμένει σταθερή, ανεκτίμητη και αδιαπραγμάτευτη.  

Τίποτα δεν πρέπει να μετριάσει την παιδική δίψα για τη χριστουγεννιάτικη χαρά.  

Με πίστη ότι  η επόμενη μέρα θα είναι πιο φωτεινή και η χαρά  των Χριστουγέννων θα πρέπει 

να κρατήσει την αξία της στις παιδικές  καρδιές,  το Νομικό πρόσωπο προσκαλεί τα παιδιά και 

όσους αισθάνονται παιδιά να ζήσουν τη μαγεία αυτών των Χριστουγέννων ΖΩΝΤΑΝΑ, είτε μέσα 

από τις  πολλές και ποικίλες χριστουγεννιάτικες δράσεις που διοργανώνει, είτε ταξιδεύοντας με 

το χριστουγεννιάτικο τρενάκι που για δεύτερη φορά έρχεται στο Δήμο μας, στους δρόμους και τις 

πλατείες των Μολάων, της Πλύτρας, της Μονεμβασίας και της Νεάπολης!     ‘ 

Πιστεύουμε  ότι το κλειδί για την επιτυχία κάθε δράσης, κρύβεται στη συμμετοχή και συνεργασία 

όλων των φορέων και γι αυτό ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις 

κοινότητες , τους Πολιτιστικούς , Φιλανθρωπικούς, Εμπορικούς, Αθλητικούς φορείς και τις  

Φιλαρμονικές μας, για την έμπρακτη  βοήθειά τους στην διοργάνωση των εκδηλώσεων! 

Αυτά τα Χριστούγεννα ευχόμαστε να αναστήσουν το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, να 

ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές τους και να χαρίσουν σε αυτούς που αγωνίζονται, τη ζωή που 

τους αξίζει! 

Ενημερωθείτε λοιπόν μέσα από το site του Δήμου και το site του Νομικού Προσώπου για το 

πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Μονεμβασίας και ελάτε να 

ανακαλύψουμε όλοι μαζί την έμπνευση και τη δημιουργία, με την ψυχαγωγία και τη συμμετοχή!                                                          

Γιατί…… τα Χριστούγεννα δεν είναι εποχή…… είναι συναίσθημα…..   και όλοι μαζί μπορούμε να 

κάνουμε τον Δήμο μας μια  «Φάτνη αγάπης»! 

 

                Η Πρόεδρος του Ν.Π Δήμου Μονεμβασίας                                                                                                                                         

                     Αλειφέρη   Παναγιώτα  

 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δήμου Μονεμβασίας 2022



 

1 Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2022  
Δήμου Μονεμβασίας 

  

ΜΟΛΑΟΙ  
 
Σάββατο   17/12/2022  
 
 5:30 - 7:00 μ.μ. 
 
  

Εγκαινιάζουμε το Χριστουγεννιάτικο χωριό μας: «Την παραμυθοχώρα 

της αγάπης!» 

Στα Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια σας περιμένουμε με δημιουργικές 

δράσεις! 

Με τον Άγιο Βασίλη, ξωτικά, και μουσική ελάτε να γιορτάσουμε ! 

Στο Σπίτι του Αϊ Βασίλη, 

Γνωρίζουμε τον Αι Βασίλη και φωτογραφιζόμαστε μαζί του.  

Στο Σπίτι των Ζαχαρωτών 

Δοκιμάζουμε πολύχρωμες λιχουδιές και………! 

Στο Σπίτι των Ξωτικών 

Ετοιμάζουμε γιορτινά στολίδια, κάνουμε χριστουγεννιάτικες κατασκευές  

 και face painting. 

Στο Ταχυδρομείο  

Στέλνουμε τις επιθυμίες και τις ευχές μας στον Αϊ Βασίλη! 

Στο Σπίτι της Αγάπης  

Στέλνουμε την αγάπη μας στα παιδιά που την έχουν ανάγκη 

προσφέροντας  τρόφιμα  παιχνίδια , ρούχα και βιβλία. 

Δύο ξυλοπόδαροι και τρεις φιγούρες μασκώτ που θα περιφέρονται 

ανάμεσα στον κόσμο, θα χορεύουν, θα εύχονται, θα μοιράζουν γιορτινά 

μπαλόνια  και θα φωτογραφίζονται με όλους. 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Φιλαρμονική της Δημοτικής 
Ενότητας Μολάων  

ΜΟΛΑΟΙ  
 

Τρίτη  27 Δεκεμβρίου 

2022 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 

2022 

Πέμπτη  29 Δεκεμβρίου 

2022 

 

Πρωί: 11:00 π.μ έως 

13.30 μ.μ. 

Απόγευμα :  5:00 μ.μ 
έως  8.30 μ.μ. 

  

 

 Το τρενάκι που όλοι απολαύσαμε επιστρέφει και φέτος  να 

πλημμυρίσει με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παιδικές φωνές τις 

πλατείες και τους δρόμους.  

Επισημάνσεις:  

• Η επιβίβαση ανήλικων ατόμων επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία 

γονέα, 

• Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επιβιβαστούν σε κάθε 

βόλτα του τρένου είναι τριάντα (30). Η επιβίβαση θα 

πραγματοποιείται στην αφετηρία με σειρά προτεραιότητας. 
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ΜΟΛΑΟΙ  
Χριστουγεννιάτικο χωριό  

 

Tετάρτη 28 Δεκεμβρίου 

2022 

Έναρξη  5:00 μ.μ έως  

8.00μ.μ 

 

 

’Στέλνουμε τις ευχές μας με φυσαλίδες ευχών’’ 

Δύο χαρούμενα ξωτικά και δύο φιγούρες μασκότ (Τάρανδος ή 

Χιονάνθρωπος ή Έλατο) θα διασκεδάσουν με τους μικρούς μας φίλους 

στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με παιχνίδια, διαγωνισμούς, 

ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά  κόλπα, χορό και κάλαντα! Η γιορτή 

θα κλείσει με τις φυσαλίδες των ευχών που θα  γεμίσουν την ατμόσφαιρα 

χορεύοντας . (**Θα μοιραστούν σε όλα τα παιδάκια μπουκαλάκια με 

φυσαλίδες δώρο) 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην  
Αίθουσα Χρήστου Καρυτσιώτη ,στο Γυμνάσιο Μολάων. 
 

ΜΟΛΑΟΙ   
Χριστουγεννιάτικο χωριό  
 
Παρασκευή 30 

Δεκεμβρίου 2022 

 11: 00 π.μ. – 13.00 μ.μ.          

 

‘’Τα Εργαστήρια των ξωτικών’’  

Στο Εργαστήρι του ‘’Ξωτικούλη’’ κάθε παιδί θα αποκτήσει τη δική του 

κονκάρδα με το όνομά του, που θα τη σχεδιάσει παρέα με τον ‘’Παφ 

πουφ’’ και θα τη πάρει ως χριστουγεννιάτικο αναμνηστικό για να το βρει 

πιο εύκολα ο Άγιος Βασίλης να του φέρει το δώρο του! 

Στο Εργαστήρι της  ‘’Ζαχαρένιας’’ κάθε παιδί θα ετοιμάζει μπισκοτάκια 

με σοκολάτα πασπαλισμένα με χαμόγελα χαράς σκορπίζοντας παντού 

γλυκές ευχές! 

Στο Εργαστήρι ζωγραφικής τα παιδιά θα χρωματίζουν χριστουγεννιάτικα 

σχέδια και θα γράφουν ευχές! 

Δύο γιορτινές φιγούρες μασκώτ θα αγκαλιάζουν και θα χορεύουν με 

όλους! 

ΜΟΛΑΟΙ  
Χριστουγεννιάτικο Χωριό  
Τρίτη       03/01/2023  
12.00  π.μ 

  

Emiliano Circus Show. 

Ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα με ακροβατικά, ταχυδακτυλουργικά  και 
ζογκλερικά  από την οικογένεια Emiliano…. 
 

ΜΟΛΑΟΙ  

Παρασκευή 6 /01/2023  

Αίθουσα θεάτρου 
Γυμνασίου 
Μολάων  Χρήστου 
Καρυτσιώτη  
Έναρξη    7:30 μ.μ. 

 
"Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ..." 
 Μια Χριστουγεννιάτικη μουσικο θεατρική παράσταση, όπου η μουσική, 

το παραμύθι και το παιχνίδι δίνουν τη θέση τους στους 

πρωταγωνιστές της παράστασης, που δεν είναι άλλοι από τα ΠΑΙΔΙΑ!!!  

 Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου. 
Είσοδος Ελεύθερη 
 

 

ΝΕΑΠΟΛΗ   - 

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ                                                 

Παρασκευή 16/12 

Έναρξη 6:00 μ.μ.          

Άναμμα δέντρων παρέα με τα ξυλοπόδαρα ξωτικά , τον ταρανδούλη , 

το έλατο , τον χιονάνθρωπο και τον Αη Βασίλη . 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η φιλαρμονική της Δ.Ε. ΒΟΙΏΝ . 
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ΝΕΑΠΟΛΗ  
Πέμπτη         

22 Δεκεμβρίου 2022 

Παρασκευή 23 

Δεκεμβρίου 2022 

Σάββατο      24 

Δεκεμβρίου  2022 

Πρωί: 11:00 π.μ έως 

13.00 μ.μ. 

Απόγευμα : 4:00 μ.μ έως  
8.00 μ.μ. 
 

Το τρενάκι που όλοι απολαύσαμε επιστρέφει και φέτος  να πλημμυρίσει 

με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παιδικές φωνές τις πλατείες και 

τους δρόμους.  

Επισημάνσεις:  

• Η επιβίβαση ανήλικων ατόμων επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία 

γονέα, 

• Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επιβιβαστούν σε κάθε 

βόλτα του τρένου είναι τριάντα (30). Η επιβίβαση θα 

πραγματοποιείται στην αφετηρία με σειρά προτεραιότητας. 

 

 
 
ΝΕΑΠΟΛΗ  
Δευτέρα    26/12/2022  
 Αίθουσα εκδηλώσεων Δ.Ε 

Βοιών.  

(Παλιό Δημοτικό Σχολείο ) 

Έναρξη 7:00  μ.μ 
 

 Χριστουγεννιάτικη συναυλία της χορωδίας ενηλίκων του Συλλόγου 

ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ 

 Είσοδος Ελεύθερη 

 

ΝΕΑΠΟΛΗ   - 

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΗΡΩΩΝ                                             

Τρίτη   27/12/2022 

 11: 00 π.μ. – 14.00 μ.μ.          

 

Στέλνουμε τις ευχές μας με φυσαλίδες ευχών’’ 

Δύο χαρούμενα ξωτικά και δύο φιγούρες μασκότ (Τάρανδος ή 
Χιονάνθρωπος ή Έλατο) θα διασκεδάσουν με τους μικρούς μας φίλους 
στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με παιχνίδια, διαγωνισμούς, 
ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά  κόλπα, χορό και κάλαντα! Η γιορτή 
θα κλείσει με τις φυσαλίδες των ευχών που θα  γεμίσουν την ατμόσφαιρα 
χορεύοντας . (**Θα μοιραστούν σε όλα τα παιδάκια μπουκαλάκια με 
φυσαλίδες δώρο) 
 
 

 

ΝΕΑΠΟΛΗ   - 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ 

ΧΡΩ                                                 

Πέμπτη  29/12/2022 

            

 

Η ομάδα φιλαναγνωσίας του Συλλόγου "Τέχνη χρω" σας προσκαλεί σε 

μια χειρονομία ανταλλαγής στο χώρο του.. 

Σε ένα περίπατο αγάπης την Πέμπτη από το πρωί τις 9 π.μ μέχρι τις 5 το 

απόγευμα φέρνουμε ότι βιβλία δεν χρειαζόμαστε κ γεμίζουμε την 

πεζούλα της ποταμιάς... 

Στις 5μ.μ θα έχουμε αφήγηση παραμυθιού για τους μικρούς μας φίλους.. 

Κ από τις 6μ.μ έως τις 9μ.μ διαλέγουμε όποιο βιβλίο θέλουμε κ το 

παίρνουμε εντελώς δωρεάν.. 

κ αποχαιρετούμε το χρόνο με τον καλύτερο τρόπο.. 
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ΕΛΙΚΑ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΜΕΓΑΡΟ  

Πέμπτη  29/12/2022 

Έναρξη  5:00 μ.μ 

 

 

’Στέλνουμε τις ευχές μας με φυσαλίδες ευχών’’ 

Δύο χαρούμενα ξωτικά και δύο φιγούρες μασκότ (Τάρανδος ή 
Χιονάνθρωπος ή Έλατο) θα διασκεδάσουν με τους μικρούς μας φίλους 
στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με παιχνίδια, διαγωνισμούς, 
ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά  κόλπα, χορό και κάλαντα! Η γιορτή 
θα κλείσει με τις φυσαλίδες των ευχών που θα  γεμίσουν την ατμόσφαιρα 
χορεύοντας . (**Θα μοιραστούν σε όλα τα παιδάκια μπουκαλάκια με 
φυσαλίδες δώρο) 
 

ΝΕΑΠΟΛΗ     
Πλατεία Ηρώων 
                                               

Τρίτη   29/12/2022 

 11: 00 π.μ. – 14.00 μ.μ.          

 

‘’Χριστουγεννιάτικο ξεφάντωμα στα φουσκωτά παιχνίδια’’ 

 

Στους μουσικούς ρυθμούς των Χριστουγέννων οι μικροί μας φίλοι θα 
διασκεδάσουν χοροπηδώντας και κάνοντας τσουλήθρα στα δύο 
φουσκωτά παιχνίδια που θα στηθούν στο χώρο της γιορτής με την 
επίβλεψη επιτηρητών και την χαρούμενη παρουσία μίας φιγούρας 
μασκώτ που θα αγκαλιάζει και θα χορεύει με όλους! 
 

ΝΕΑΠΟΛΗ  
Πλατεία Ηρώων  
 
Δευτέρα   02/01/2023      
 Έναρξη 5:30  μ.μ 

  Emiliano Circus Show. 

Ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα με ακροβατικά, ταχυδακτυλουργικά  
και ζογκλερικά  από την οικογένεια Emiliano…. 

ΝΕΑΠΟΛΗ                                                   

Σάββατο 4/01/2023 

Αίθουσα εκδηλώσεων Δ.Ε 

Βοιών.  

(Παλιό Δημοτικό Σχολείο ) 

 Έναρξη 6: 30  μ.μ.    
 

 Κοπή πίττας   Φιλαρμονικής  Δ.Ε. Βοιών.   

Η αρχιμουσικός και τα παιδιά της φιλαρμονικής της Δ.Ε. Βοιών σας 

καλούν σε μία  μαγική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.   

Είσοδος Ελεύθερη 

ΝΕΑΠΟΛΗ   
Κυριακή 5/1/2023 
 
  Αίθουσα εκδηλώσεων Δ.Ε 

Βοιών.  

(Παλιό Δημοτικό Σχολείο ) 

 Έναρξη 6:.00 μ.μ         

 
"Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ..." 
 Μια Χριστουγεννιάτικη μουσικο θεατρική παράσταση, όπου η μουσική, 

το παραμύθι και το παιχνίδι δίνουν τη θέση τους στους 

πρωταγωνιστές της παράστασης, που δεν είναι άλλοι από τα ΠΑΙΔΙΑ!!!  

 Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου. 
Είσοδος Ελεύθερη 

 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ  

 Τετάρτη 14/12/2022 

Έναρξη 5:00 μ.μ 

 

  

  Οι Mr and Mrs Bubble σας προσκαλούν στον εξωπραγματικό κόσμο της 

Σαπουνόφουσκας. Πλάσματα του περιπλανώμενου πλανήτη 

«Φυσαλίδα», μοιράζονται τη χαρά του να ζεις εδώ και τώρα, όπως μία 

μπουρμπουλήθρα. Οι θεατές παρασύρονται σε ένα πολύχρωμο τοπίο 

μεταμόρφωσης και γίνονται συν-δημιουργοί ενός φευγαλέου κόσμου 

φτιαγμένου από αγάπη, νερό και σαπούνι.    Είσοδος Ελεύθερη 
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ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ  

 Σάββατο 17/12/2022 

Έναρξη 5:00 μ.μ  
 

Ζαχαρομπερδέματα και στολισμός  χριστουγεννιάτικων δέντρων από το 
χορευτικό Όμιλο Τερψιχόρη. 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ  

 Κυριακή 18/12/2022 

Έναρξη 6:00 μ.μ  

Άναμμα χριστουγεννιάτικων δέντρων και κάλαντα από τη χορωδία του 
χορευτικού Ομίλου Τερψιχόρη. 

ΠΛΥΤΡΑ   
Κυριακή 25 

Δεκεμβρίου  2022 

 Δευτέρα 26 

Δεκεμβρίου  2022 

 

 Πρωί: 11:00 π.μ έως 

13.30 μ.μ. 

Απόγευμα : 5:00 μ.μ έως 

8.30 μ.μ. 

 

 

Το τρενάκι που όλοι απολαύσαμε επιστρέφει και φέτος  να πλημμυρίσει 

με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παιδικές φωνές τις πλατείες και 

τους δρόμους.  

Επισημάνσεις:  

• Η επιβίβαση ανήλικων ατόμων επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία 

γονέα, 

• Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επιβιβαστούν σε κάθε 

βόλτα του τρένου είναι τριάντα (30). Η επιβίβαση θα 

πραγματοποιείται στην αφετηρία με σειρά προτεραιότητας. 

 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ -
ΠΛΑΤΕΙΑ 
   

Τετάρτη   27/12/2022        
  5.00 - 7:00  μ.μ 

’Στέλνουμε τις ευχές μας με φυσαλίδες ευχών’’ 

Δύο χαρούμενα ξωτικά και δύο φιγούρες μασκότ (Τάρανδος ή 

Χιονάνθρωπος ή Έλατο) θα διασκεδάσουν με τους μικρούς μας 

φίλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με παιχνίδια, διαγωνισμούς, 

ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά  κόλπα, χορό και κάλαντα! Η 

γιορτή θα κλείσει με τις φυσαλίδες των ευχών που θα  γεμίσουν την 

ατμόσφαιρα χορεύοντας . (**Θα μοιραστούν σε όλα τα παιδάκια 

μπουκαλάκια με φυσαλίδες δώρο) 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ -
ΠΛΑΤΕΙΑ 
   

Τρίτη 03/01/2023        
      
Έναρξη 6:00  μ.μ 

Emiliano Circus Show. 

Ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα με ακροβατικά, ταχυδακτυλουργικά  

και ζογκλερικά  από την οικογένεια Emiliano…. 

   Σε περίπτωση κακοκαιρίας όλες οι  εκδηλώσεις της πλατείας 

Παπαδιανίκων θα γίνουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην 

Δημαρχείου. 

ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ   

Παρασκευή 06/1  

Αίθουσα εκδηλώσεων 

πρώην Δημαρχείου 

Παπαδιανίκων 

 Έναρξη   5:00  μ.μ. 

"Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ..." 
 Μια Χριστουγεννιάτικη μουσικο θεατρική παράσταση, όπου η μουσική, 

το παραμύθι και το παιχνίδι δίνουν τη θέση τους στους 

πρωταγωνιστές της παράστασης, που δεν είναι άλλοι από τα ΠΑΙΔΙΑ!!!  

 Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου. 
Είσοδος Ελεύθερη 



 

6 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ  

Πέμπτη 15/12/2022 

 Έναρξη  6:00  μ.μ. 

  Οι Mr and Mrs Bubble σας προσκαλούν στον εξωπραγματικό κόσμο της 

Σαπουνόφουσκας. Πλάσματα του περιπλανώμενου πλανήτη 

«Φυσαλίδα», μοιράζονται τη χαρά του να ζεις εδώ και τώρα, όπως μία 

μπουρμπουλήθρα. Οι θεατές παρασύρονται σε ένα πολύχρωμο τοπίο 

μεταμόρφωσης και γίνονται συν-δημιουργοί ενός φευγαλέου κόσμου 

φτιαγμένου από αγάπη, νερό και σαπούνι.  

 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ  

Κυριακή 18/12 

 Έναρξη  11:00  μ.μ. 

 Χριστουγεννιάτικες κατασκευές και κεράσματα από το Σύλλογο Γονέων 

του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας. 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ  
 

Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 

2022 

 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 

2022 

Απόγευμα : 4:00 μ.μ 

έως 08.30 μ.μ. 

  

Το τρενάκι που όλοι απολαύσαμε επιστρέφει και φέτος  να πλημμυρίσει 

με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παιδικές φωνές τις πλατείες και 

τους δρόμους.  

Επισημάνσεις:  

• Η επιβίβαση ανήλικων ατόμων επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία 

γονέα, 

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να επιβιβαστούν σε κάθε βόλτα 

του τρένου είναι τριάντα (30). Η επιβίβαση θα πραγματοποιείται στην 

αφετηρία με σειρά προτεραιότητας, 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ  

 Πέμπτη 22/12/2022 

 Έναρξη  6:00  μ.μ. 

Κάλαντα της Ελλάδας από τις χορωδίες των τμημάτων του Δημοτικού 

Σχολείου Μονεμβασίας. 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

Δευτέρα  26/12/2022 

5:00  - 7:00 μ.μ. 

 

’Στέλνουμε τις ευχές μας με φυσαλίδες ευχών’’ 

Δύο χαρούμενα ξωτικά και δύο φιγούρες μασκότ (Τάρανδος ή 

Χιονάνθρωπος ή Έλατο) θα διασκεδάσουν με τους μικρούς μας φίλους 

στο πνεύμα των Χριστουγέννων, με παιχνίδια, διαγωνισμούς, 

ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά  κόλπα, χορό και κάλαντα! Η γιορτή 

θα κλείσει με τις φυσαλίδες των ευχών που θα  γεμίσουν την ατμόσφαιρα 

χορεύοντας . (**Θα μοιραστούν σε όλα τα παιδάκια μπουκαλάκια με 

φυσαλίδες δώρο) 

Είσοδος Ελεύθερη 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 

Γυμνάσιο Μονεμβασίας .   

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Φιλαρμονική Δ.Ε. Μονεμβασίας  

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

Τετάρτη   28/12/2022 

11:00  -13.00 μ.μ. 

‘’Τα Εργαστήρια των ξωτικών’’  

 

Στο Εργαστήρι του ‘’Ξωτικούλη’’ κάθε παιδί θα αποκτήσει τη δική του 

κονκάρδα με το όνομά του, που θα τη σχεδιάσει παρέα με τον ‘’Παφ 



 

7   πουφ’’ και θα τη πάρει ως χριστουγεννιάτικο αναμνηστικό για να το βρει 

πιο εύκολα ο Άγιος Βασίλης να του φέρει το δώρο του! 

Στο Εργαστήρι της  ‘’Ζαχαρένιας’’ κάθε παιδί θα ετοιμάζει μπισκοτάκια 

με σοκολάτα πασπαλισμένα με χαμόγελα χαράς σκορπίζοντας παντού 

γλυκές ευχές! 

Στο Εργαστήρι ζωγραφικής τα παιδιά θα χρωματίζουν χριστουγεννιάτικα 

σχέδια και θα γράφουν ευχές! 

Δύο γιορτινές φιγούρες μασκώτ θα αγκαλιάζουν και θα χορεύουν με 

όλους! 

  

Είσοδος Ελεύθερη 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 

Γυμνάσιο Μονεμβασίας .   

 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 
ΚΑΣΤΡΟ (πλατεία με το 
κανόνι) 
Παρασκευή        
30/12/2022  
Έναρξη 6 .00  μ.μ 

 

Συναυλία της χορωδίας Μονεμβασίας με μουσική συνοδεία από το 

μαέστρο κ. Γιώργο Αποστολάκο  

 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 
ΠΛΑΤΕΙΑ 
 Δευτέρα       
02/01/2023  
Έναρξη 12:00  μ.μ 
 

    Emiliano Circus Show. 

Ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα με ακροβατικά, ταχυδακτυλουργικά  

και ζογκλερικά  από την οικογένεια Emiliano…. 

 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – 

ΚΑΣΤΡΟ (πλατεία με το 

κανόνι) 

Πέμπτη 05/01/2023  

Έναρξη   12:00  π .μ. 

 
 "Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ..." 
 Μια Χριστουγεννιάτικη μουσικο θεατρική παράσταση, όπου η μουσική, 

το παραμύθι και το παιχνίδι δίνουν τη θέση τους στους 

πρωταγωνιστές της παράστασης, που δεν είναι άλλοι από τα ΠΑΙΔΙΑ!!!  

 Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου. 
Είσοδος Ελεύθερη 

 
ΡΕΙΧΙΑ   
Τρίτη 13/12/2022 
 
12.00 π.μ. 

 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ – 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   
Τρίτη 13/12/2022 
 
Έναρξη 5.30 μ.μ. 

  Οι Mr and Mrs Bubble σας προσκαλούν στον εξωπραγματικό κόσμο της 

Σαπουνόφουσκας. Πλάσματα του περιπλανώμενου πλανήτη 

«Φυσαλίδα», μοιράζονται τη χαρά του να ζεις εδώ και τώρα, όπως μία 

μπουρμπουλήθρα. Οι θεατές παρασύρονται σε ένα πολύχρωμο τοπίο 

μεταμόρφωσης και γίνονται συν-δημιουργοί ενός φευγαλέου κόσμου 

φτιαγμένου από αγάπη, νερό και σαπούνι.  

  Είσοδος Ελεύθερη 


