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Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Εικαστικό Εργαστήρι DIY χριστουγεννιάτικων props & 
κοστουμιών, για όλες τις ηλικίες παιδιών από την Cantina of 
contemporary art.

14:30 - 15:30  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Ο Άη Βασίλης και τα 
ζωντανά παιχνίδια», σε κείμενο της Δέσποινας Μαραγκουδάκη.

16:00 - 17:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με τον Κώστα Μαρτάκη  
και τους μουσικούς του.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Παιδικό Εργαστήριο «Βaobab», μια ποιητική σύνθεση / 
performance / installation artwork με ζωντανό cello για γονείς με 
βρέφη και παιδιά έως 5 ετών από τις Δήμητρα Νικολοπούλου και 
Μπέσυ Παπαδοπούλου.

13:00 - 14:00  Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από τη Χορωδία της Περιφέρειας 
Αττικής, υπό τη διεύθυνση της Ντέπης Σακελλαρίου.

15:00 - 16:30  Ποπ και ροκ από τις τελευταίες έξι δεκαετίες με τους Musion.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου
12:00 - 13:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Ο Άη Βασίλης και τα 

ζωντανά παιχνίδια», σε κείμενο της Δέσποινας Μαραγκουδάκη.

15:00 - 16:00  Παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια απ’ όλη την Ελλάδα με τη 
Νάντια Καραγιάννη και το Νίκο Καραγιάννη.

Φίλες και φίλοι, 
Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι μέρες 
χαράς, λάμψης και αγάπης.
Είναι οι μέρες που αφήνουμε πίσω όσα μας 
πίκραναν τη χρονιά που μας πέρασε και 
ατενίζουμε τη νέα χρονιά με χαμόγελο και 
αισιοδοξία.
Είναι οι μέρες που βρισκόμαστε πιο κοντά με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα, για να μοιραστούμε 
μαζί τους μοναδικές στιγμές.
Για να μοιραστούμε μαζί τους τη μαγεία των 
εορτών.
Αυτή τη μαγεία θέλουμε να φέρουμε σε κάθε 
Δήμο, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας, για 
να απολαύσουμε όλοι μαζί και τις φετινές 
γιορτές, όπως θέλουμε και όπως μας αξίζει.
Η Περιφέρεια Αττικής δίνει και πάλι τον τόνο 
της χαράς και της λάμψης, με ξεχωριστές 
καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
σε κάθε γωνιά της Αττικής, για μικρούς και 
μεγάλους, για να χαρούμε – επιτέλους – 
όλοι μαζί τη γιορτινή ατμόσφαιρα που τόσο 
στερηθήκαμε στα χρόνια της πανδημίας.
Μουσική, θέατρο, χορός, δραστηριότητες 
για παιδιά… κάθε ηλικίας, παιχνίδια και 
χριστουγεννιάτικα χωριά, μας καλούν να 
ξεχυθούμε σε κάθε γωνιά της Αττικής για μια 
ακόμα χρονιά, στέλνοντας παντού μήνυμα 
χαράς και θετικής σκέψης.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλές 
γιορτές, με υγεία, ευδαιμονία και αγάπη.
Ο νέος χρόνος να φέρει σε όλους και όλες όλα 
όσα επιθυμούμε και να μας δώσει πίσω όσα 
έχουμε στερηθεί.
Χρόνια πολλά,  
τα καλύτερα είναι μπροστά μας!



17:00 - 18:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  
με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

             18:00  Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου  
από τον Περιφερειάρχη Αττικής. 
Μουσικό Πρόγραμμα με τίτλο «Swingin’ Christmas»,  
με τη Φιλαρμονική Μπάντα της Περιφέρειας Αττικής μαζί με την 
Χορωδία της Περιφέρειας Αττικής σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
και πολύ jazzy διάθεση. Στη μουσική διεύθυνση η Κατερίνα 
Βαφειάδου και στη διεύθυνση χορωδίας η Ντέπη Σακελλαρίου.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου
11:00 - 13:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

13:00 - 14:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Γλυκά Χριστούγεννα», 
σε σκηνοθεσία Ευθύμη Ζησάκη.

15:00 - 16:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα  
με τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου και τους μουσικούς της.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου
12:00 - 14:00  Μουσικοχορευτική παράσταση «Zambomba Flamenca» με 

ισπανική παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη μουσική. Ο τραγουδιστής 
Juan Granados και η εκπληκτική φλαμένκο χορεύτρια Elena la 
Grulla, μαζί με την Yota Baron και άλλους φλαμένκο καλλιτέχνες θα 
δημιουργήσουν μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

15:00 - 16:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα  
με την Ελένη Ροδά και τον Κωστή Χρήστου.

17:00 - 18:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  
με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Παιδικό Εργαστήριο «Βaobab», Μια ποιητική σύνθεση/ 
performance/ installation artwork με ζωντανό cello για γονείς με 
βρέφη και παιδιά έως 5 ετών από τις Δήμητρα Νικολοπούλου και 
Μπέσυ Παπαδοπούλου.

15:00 - 16:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με τον Κώστα Μαρτάκη  
και τους μουσικούς του.

16:30 - 17:30  Παιδικό Εργαστήριο Dream Disco Kidz, για όλες τις ηλικίες.  
Ένα μοναδικό disco party για μικρούς και μεγάλους από την Abariza!

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου
11:00 - 14:30  «Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», ένα αφιέρωμα στα «εργαλεία 

της μουσικής», αλλά και τη λαϊκή τέχνη γενικότερα, μέσα από έναν 
άμεσο, ψυχαγωγικό και βιωματικό τρόπο.  
Στις 11:00 η Μαρία Σγουρού μας μυεί στον μαγευτικό κόσμο της 
υφαντικής τέχνης και μας καθοδηγεί να δημιουργήσουμε το πρώτο 
μας υφαντό.  
Στις 13:00, συναυλία παραδοσιακής μουσικής υπό τον 
τίτλο «Άρχισαν τα όργανα» και την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Γιώργου Κωτσίνη, αφιερωμένη στα χορδόφωνα όργανα. Παίζουν 
πληθώρα οργάνων και τραγουδούν οι: Γιώργος Κωτσίνης, Θωμάς 
Κωνσταντίνου, Μανώλης Κόττορος, Κυριάκος Γκουβέντας, Μανούσος 
Κλαπάκης. Η συναυλία ολοκληρώνεται με γλέντι με συρτά, 
καλαματιανά, μπάλους κυρίως από νησιά, και Μικρασία, Μωριά, 
Στερεά Ελλάδα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα υπό την 
επιμέλεια της Βασίλως Ιωάννου.

16:00 - 17:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με τη Βανέσα Αδαμοπούλου 
και τους μουσικούς της.



Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου
11:00 - 14:30  «Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», ένα αφιέρωμα στα «εργαλεία 

της μουσικής», αλλά και τη λαϊκή τέχνη γενικότερα, μέσα από έναν 
άμεσο, ψυχαγωγικό και βιωματικό τρόπο.  
Στις 11:00, σ’ ένα συμμετοχικό εργαστήριο αφηγήσεων, ο Πάνος 
Ζέρβας μας εισάγει στον κόσμο των λαϊκών παραμυθιών ξετυλίγοντας 
το νήμα Χριστουγεννιάτικων αφηγήσεων, ενώ παρέα με την Cantina 
of contemporary art μας προσκαλούν να αφηγηθούμε τη δική μας 
ιστορία.  
Στις 13:00, συναυλία παραδοσιακής μουσικής υπό τον 
τίτλο «Άρχισαν τα όργανα» και την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Γιώργου Κωτσίνη, αφιερωμένη στα ιδιόφωνα όργανα. Παίζουν 
πληθώρα οργάνων και τραγουδούν οι: Γιώργος Κωτσίνης, Θωμάς 
Κωνσταντίνου, Μανώλης Κόττορος, Κυριάκος Γκουβέντας, Μανούσος 
Κλαπάκης. Προσκεκλημένος ο Άθως Δανέλλης που μας αποκαλύπτει 
τα μυστικά των ήχων στο θέατρο σκιών. Η συναυλία ολοκληρώνεται 
με νησιώτικο γλέντι. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα υπό την 
επιμέλεια της Βασίλως Ιωάννου.

16:00 - 17:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με τη Ζωή Παπαδοπούλου  
και τους μουσικούς της.

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου
11:00 - 14:30  «Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», ένα αφιέρωμα στα «εργαλεία 

της μουσικής», αλλά και τη λαϊκή τέχνη γενικότερα, μέσα από έναν 
άμεσο, ψυχαγωγικό και βιωματικό τρόπο.  
Στις 11:00 η Μαρία Σγουρού μας μυεί στον μαγευτικό κόσμο της 
υφαντικής τέχνης και μας καθοδηγεί να δημιουργήσουμε το πρώτο 
μας υφαντό.  
Στις 13:00, συναυλία παραδοσιακής μουσικής υπό τον τίτλο 
«Άρχισαν τα όργανα» και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου 
Κωτσίνη, αφιερωμένη στα μεμβρανόφωνα όργανα. Παίζουν 
πληθώρα οργάνων και τραγουδούν οι: Γιώργος Κωτσίνης, Θωμάς 
Κωνσταντίνου, Μανώλης Κόττορος, Κυριάκος Γκουβέντας, Μανούσος 
Κλαπάκης. Η συναυλία ολοκληρώνεται με γλέντι με τραγούδια από τη 
Μακεδονία και τη Θράκη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα υπό 
την επιμέλεια της Βασίλως Ιωάννου.

16:00 - 17:00  Εορταστικό μουσικό πρόγραμμα  
με τη Δέσποινα Τσολάκη και  τους Δημήτρη Ζαφειρέλη Τρίο.

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου
11:00 - 14:30  «Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», ένα αφιέρωμα στα «εργαλεία 

της μουσικής», αλλά και τη λαϊκή τέχνη γενικότερα, μέσα από έναν 
άμεσο, ψυχαγωγικό και βιωματικό τρόπο.  
Στις 11:00 η Δήμητρα Νικολοπούλου (Cantina of contemporary 
art) μας φέρνει σε επαφή με τη λαϊκή ζωγραφική, σ’ ένα εικαστικό 
εργαστήριο, όπου η σύγχρονη τέχνη συναντά την παράδοση. 
Στις 13:00, συναυλία παραδοσιακής μουσικής υπό τον 
τίτλο «Άρχισαν τα όργανα» και την καλλιτεχνική διεύθυνση του 
Γιώργου Κωτσίνη, αφιερωμένη στα αερόφωνα όργανα. Παίζουν 
πληθώρα οργάνων και τραγουδούν οι: Γιώργος Κωτσίνης, Θωμάς 
Κωνσταντίνου, Μανώλης Κόττορος, Κυριάκος Γκουβέντας, Μανούσος 
Κλαπάκης. Η συναυλία ολοκληρώνεται με γλέντι με τραγούδια από 
την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα 
υπό την επιμέλεια της Βασίλως Ιωάννου.

16:00 - 17:00  Μουσική συναυλία με τους Swingin’ Cats.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Παιδική Θεατρική παράσταση με τίτλο «Το κοριτσάκι με τα 
σπίρτα», σε σκηνοθεσία Θοδωρή Κατσικαλούδη. Ερμηνεύουν οι 
ηθοποιοί: Θοδωρής Κατσικαλούδης, Γιάννης Κορδαλής, Γεωργία 
Κρανίδου, Αγγελική Μπολιάκη, Φωτεινή Λίτσα, Χρήστος Ζήσης  
και η Ειρήνη Κοντοπίδου.

13:00 - 14:00 Διαδραστικό θέαμα «La petite Marguerite Parade».  
Μία «παρέλαση» από σαπουνόφουσκες.

15:00 - 16:00  Παραδοσιακά κάλαντα απ’ όλη την Ελλάδα και τη Μικρασία  
από την Ορχήστρα Σμύρνα.



Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Εικαστικό Εργαστήριο «Χριστούγεννα με τον Andy Warhol!», 
για όλες τις ηλικίες από την Δήμητρα Νικολοπούλου και την Cantina 
of contemporary art.

13:00 - 14:00  Παιδικό Εργαστήριο «Αναζητώντας τον θησαυρό των 
Χριστούγεννων στο πάρκο». Kυνήγι θησαυρού για γονείς  
και παιδιά.

15:00 - 16:00  Εορταστικό πρόγραμμα με την Τερέζα Καζιτόρι και τους 
μουσικούς της.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Παιδικό Εργαστήριο «Ένα καραβάνι γεμάτο πολιτισμούς»  
για παιδιά δημοτικού και εφήβους (εργαστήριο σε ελληνικά και 
αγγλικά), από τη Δήμητρα Νικολοπούλου και την Cantina of 
contemporary art.

13:00 - 14:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Γλυκά Χριστούγεννα», 
σε σκηνοθεσία Ευθύμη Ζησάκη.

15:00 - 16:00  Εορταστικό πρόγραμμα με τη Μαριαλένα Ροζάκη  
και τους μουσικούς της.

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  «La petite Marguerite Show».  
Φαντασμαγορικό θέαμα με σαπουνόφουσκες.

13:00 - 14:00  Παιδικό Εργαστήριο «Χριστουγεννιάτικοι Μικρόκοσμοι»,  
για βρέφη και προνήπια και τους γονείς. 

15:00 - 16:00  Εορταστικό πρόγραμμα με τη Βανέσα Αδαμοπούλου  
και τους μουσικούς της.

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Ρούντολφ  
ο τραγουδιστής (αλλά της όπερας)». Μια περιπετειώδης, 
διασκεδαστική παράσταση, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ήρωα 
των Χριστουγέννων. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Λαμπρινή Θάνου, 
Μαρίνα Κοσμά, Μαγδαλένα Κεραμάρη και Χαρά Λιόλιου.

13:00 - 14:00  Διαδραστικό θέαμα «La petite Marguerite Parade».  
Μία «παρέλαση» από σαπουνόφουσκες.

15:00 - 16:00  Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες από τη Χορωδία της Περιφέρειας 
Αττικής μαζί με την Ορχήστρα StringARTO, υπό τη διεύθυνση της 
Ντέπης Σακελλαρίου.



Κυριακή, 1 Ιανουαρίου
11:00 - 13:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

15:00 - 16:00  Εορταστικό Πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα  
με τη Δέσποινα Τσολάκη και τους Δημήτρη Ζαφειρέλη Τρίο.

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου
12:00 - 13:00  Εικαστικό Εργαστήριο «Χριστούγεννα με τη γιαγιά και τον 

παππού», για παιδιά δημοτικού και ηλικιωμένους από την Δήμητρα 
Νικολοπούλου και την Cantina of contemporary art.

13:00 - 14:00  Διαδραστικό θέαμα «La petite Marguerite Parade».  
Μία «παρέλαση» από σαπουνόφουσκες.

15:00 - 16:00  Εορταστικό πρόγραμμα με τη Δέσποινα Πολυκανδρίτου  
και τους μουσικούς της.

17:00 - 19:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  
με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου
11:00 - 13:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

13:00 - 14:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «ο Άη Βασίλης κάνει 
δίαιτα». Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Λαμπρινή Θάνου, Μαρίνα Κοσμά, 
Μαγδαλένα Κεραμάρη και Χαρά Λιόλιου.

15:00 - 16:00  Εορταστικό Πρόγραμμα με Παραδοσιακά Ελληνικά τραγούδια με 
το Γιώργο Υδραίο, τη Μαρία Σουλτάτου, το Δημήτρη Σαββαϊδη και  
5μελή ορχήστρα.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου
12:00 - 13:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Ρούντολφ  

ο τραγουδιστής (αλλά της όπερας)». Μια περιπετειώδης, 
διασκεδαστική παράσταση, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ήρωα 
των Χριστουγέννων. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Λαμπρινή Θάνου, 
Μαρίνα Κοσμά, Μαγδαλένα Κεραμάρη και Χαρά Λιόλιου.

13:00 - 14:00  «La petite Marguerite Show».  
Φαντασμαγορικό θέαμα με σαπουνόφουσκες.

15:00 - 16:00  Εορταστικό Πρόγραμμα με τη Μαριαλένα Ροζάκη  
και τους μουσικούς της.

17:00 - 18:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  
με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου
11:00 - 12:00  Μαθήματα Χορού για παιδιά κι εφήβους (4 έως 14 ετών)  

με τη δασκάλα χορού και χορογράφο Κατερίνα Γκέρκη.

12:00 - 13:00  Παιδική Θεατρική Παράσταση με τίτλο «Γλυκά Χριστούγεννα», 
σε σκηνοθεσία Ευθύμη Ζησάκη.

13:00 - 14:00  Διαδραστικό θέαμα «La petite Marguerite Parade».  
Μία «παρέλαση» από σαπουνόφουσκες.

15:00 - 16:00  Εορταστικό πρόγραμμα με την Τερέζα Καζιτόρι  
και τους μουσικούς της.
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Χάρης Ρώμας
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