
Το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, θα βρίσκεται και φέτος στο Μαρούσι, μπροστά από το τράμ, στην Πλατεία Ευτέρπης. Με ύψος 
20 μέτρα και με μια εντυπωσιακή φάτνη, θα είναι το πιο φωτεινό, το πιο λαμπερό και το πιο εντυπωσιακό δέντρο που είδατε ποτέ.
CAROUSEL

Σήμα κατατεθέν των γιορτινών αυτών ημερών, ένα μαγευτικό carousel θα γυρίζει τους μεγάλους πίσω, σε χρόνια νοσταλγικά και τους 
μικρούς μας φίλους σε χαρούμενους Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.
ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ένα μοναδικό ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ στην καρδιά της πόλης. Το πατινάζ στον πάγο θα γίνει παιχνιδάκι για μικρούς και 
μεγάλους, από εξειδικευμένους δασκάλους που θα σας μάθουν τον τρόπο να φτάσετε... εκεί που κατοικεί ο Άγιος Βασίλης.
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΤΡΕΝΑΚΙ ΣΕ ΡΑΓΕΣ 
Ένα τρενάκι 20 θέσεων μας ταξιδεύει στο πνεύμα των ημερών, με επιβάτες τους μικρούς φίλους  του Άγιου Βασίλη.
ΣΠΙΤΑΚΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Υπέροχες χειροτεχνίες , κατασκευές με μπαλόνια, face-painting, μουσικές παραστάσεις , θεατρικά δρώμενα  όπου θα συμμετέχουν 
όλοι... στις εξελίξεις, δώρα από το σάκο του Άγιου Βασίλη και πολλά άλλα.
ΜΙΚΡΗ ΑΓΟΡΑ

Ταυτόχρονα με τις καθημερινές δράσεις λειτουργεί στo Xριστουγεννιάτικο Χωριό  αγορά με σπιτάκια αναλόγως διαμορφωμένα και 
διακοσμημένα με γλυκά, ζαχαρωτά, καραμέλες, μαλλί της γριάς, μπαλόνια, ζεστό κρασί, χοτ-ντογκ, ημερολόγια, κεριά,  ποπ κορν, 
παραδοσιακά εδέσματα,  κ.τ.λ.

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΜΙΑ ΠΟΛΗ  ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ώρες λειτουργίας :
11.30-14.30 & 17.30 – 21.00

Από 14/12/2012 έως 01/01/2013

Σάββατο 29/12/2012    

Κυριακή  30/12/2012

Δευτέρα  31/12/2012

Τρίτη  01/01/2013

Ταχυδακτυλουργός:
Ζογκλέρ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Μπαλονοκατασκευές:
Ανιματέρ: 
Ζογκλέρ: 
Μπαλονοκατασκευές:
Χριστουγεννιάτικες κατασκευές,

Κλόουν:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Μπαλονοκατασκευές:
Ζογκλέρ: 
Ταχυδακτυλουργός:

Ζογκλέρ: 
Ανιματέρ: 
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Μπαλονοκατασκευές:

Πρωτοχρονν ια τ ικες  μελωδίες  σ τους  δρόμους  της  πόληςαπό  τη  Φιλαρμον ική  Ορχήστρα  του  Δήμου  Αμαρουσ ίου.

Ζογκλέρ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Κλόουν:
Μπαλονοκατασκευές:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Ζογκλέρ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Μπαλονοκατασκευές:
Παραδοσιακά κάλαντα, ενδυμασίες και χοροί του Πόντου 

Ζογκλέρ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Μπαλονοκατασκευές:

 Ο γνωστός ταχυδακτυλουργός Ιμάντ θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια. 
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30                            

Ο γνωστός  σε όλους μας ανιματέρ Σταύρος Ντάφλος  παρουσιάζει ένα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. 
 δημιουργία στολιδιών, καρτών, άγιων βασίληδων ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

 Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει τη  δική του παρουσία στο χώρο , παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.
 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιών 

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά.
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Ο γνωστός ταχυδακτυλουργός Jonny θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια. 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30

Με νούμερα επιδεξιότητας
 Ενα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.

 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιών 
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Εμπορικό Κέντρο της πόλης - ΩΡΑ: 12.30-14.30
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.
 Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει τη  δική του παρουσία στο χώρο , παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. 
 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιώνΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30                            

Με νούμερα επιδεξιότητας
 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΩΡΑ: 17.30 
από το  Σύλλογο Ποντίων Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης». ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30– 21.00

Με νούμερα επιδεξιότητας
 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

ARTEMISCARD
Για τους κατόχους της Artemis Card, 

ειδικές τιμές για το Χριστουγεννιάτικο χωριό.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή  14/12/2012

Σάββατο 15/12/2012  

Κυριακή 16/12/2012  

Δευτέρα 17/12/2012 

Τρίτη 18/12/2012 

Τετάρτη  19/12/2012

Το Μαρούσι ανάβει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του και «φορά» τα γιορτινά του. 

Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου: 
Καλλιτχνικό εργαστήρι:
Μπαλονοκατασκευές:
Γιορτινή εκδήλωση με παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια με κατασκευή μουσικών οργάνων.

Μπαλονοκατασκευές: 
Καλλιτχνικό εργαστήρι:
Χριστουγεννιάτικο LATIN PARTY 

Ταχυδακτυλουργός:
Μπαλονοκατασκευές:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Μπαλονοκατασκευές:
Ζογκλέρ: 
“‘Ένας Γάτος Μία Φορά..” της Τ. Ζωγράφου. Μουσική Χριστουγεννιάτικη παιδική παράσταση των μαθητων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου: 

Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου: 
Μπαλονοκατασκευές:
Εκθεση Αγιογραφίας - Φωτογραφίας του Διονύση Πολιτόπουλου με τίτλο “17”.

ΣΑΝΚΑΡΑ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου: 
Μπαλονοκατασκευές: 
Ζογκλέρ: 

Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου: 
Μπαλονοκατασκευές: 
Ανιματέρ:  

Έτοιμο για να υποδεχτεί τα φετινά Χριστούγεννα είναι το Μαρούσι. Υπό 
τους εορταστικούς ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, θα ανάψει τα λαμπιόνια στο μεγαλύτερο, στο πιο 
εντυπωσιακό δέντρο που είδατε ποτέ, δίνοντας τον τόνο της γιορτινής ατμόσφαιρας στην πόλη. Το κέφι θα απογειωθεί  με τον γνωστό τραγουδιστή  
Γιώργο Τσαλίκη. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 18.00

Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός Έλληνας κλόουν τσίρκου.
 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη συμμετοχή και τη φαντασία των παιδιών.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30  
 Ελάτε να ζωντανέψουμε μαζί την ευτυχισμένη 

ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  ΒΟΡΕΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Στέφανου Δραγούμη 30 & Μιλτιάδου) ΩΡΑ: 12.00 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται ως δώρο σε όλα τα παιδιά. 
 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη συμμετοχή και τη φαντασία των παιδιών. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Αίθουσα Εκδηλώσεων Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού  (Β. Σοφίας 85) ΩΡΑ:22.00  ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 €

 Ο γνωστός  – ταχυδακτυλουργός Ιμάντ θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια.
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30  

 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη συμμετοχή και τη φαντασία των παιδιών. 
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Με νούμερα επιδεξιότητας
Υπο τη 

διεύθυνση της Διευθύντριας κ. Φωτεινής Κοσκόρου Παλαμίδη. Μουσική επιμέλεια Φωτεινή Κοσκόρου - Παλαμίδη, Ελένη Χοζού. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (Λ. Κηφισίας 207, Μαρούσι) - ΩΡΑ: 18:30 

Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ”(Βασ. Σοφίας 85, 
Πλατεία Ηρώων) - ΩΡΑ 19:30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:17/12/2012 - 23/12/2012

Ο μεγαλύτερος Έλληνας Μάγος σε ένα μοναδικό πρόγραμμα ταχυδακτυλουργίας που θα  εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους. 
Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου

Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30
Με νούμερα επιδεξιότητας

Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.
Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. 

 Ο γνωστός  σε όλους μας ανιματέρ Σταύρος Ντάφλος  παρουσιάζει ένα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

 
 

 
  

 

Πέμπτη  20/12/2012

Παρασκευή  21/12/2012

Σάββατο  22/12/2012

Κυριακή  23/12/2012

Δευτέρα  24/12/2012

Τρίτη  25/12/2012

Τετάρτη  26/12/2012

Πέμπτη  27/12/2012

Παρασκευή  28/12/2012

“Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη”: 
Ζογκλέρ: 
Μπαλονοκατασκευές:

ΣΑΝΚΑΡΑ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου: 
Μπαλονοκατασκευές: 

Εργαστήρι Χριστουγεννιάτικων κατασκευών
Ζογκλέρ: 
Ανιματέρ: 
Μπαλονοκατασκευές: 
Ταχυδακτυλουργός:
Ζογκλέρ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου: 
Μπαλονοκατασκευές: 

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΟ ΜΕ ΚΑΓΚΟΥΡΟ”. 

Ταχυδακτυλουργός:
Ζογκλέρ: 
Κλόουν: 
Μπαλονοκατασκευές: 
Ανιματέρ: 
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Ζογκλέρ: 
Μπαλονοκατασκευές:

Χρ ισ τουγενν ιά τ ικες  μελωδίες  σ τους  δρόμους  της  πόληςαπό  τη  Φιλαρμον ική  Ορχήστρα  του  Δήμου  Αμαρουσ ίου.

Ταχυδακτυλουργός:

Ζογκλέρ: 
Κλόουν:
Μπαλονοκατασκευές:
Ζογκλέρ: 
Ανιματέρ: 
Μπαλονοκατασκευές:
Παραδοσιακά κάλαντα, ενδυμασίες και χοροί του Πόντου 

Ταχυδακτυλουργός:
Ζογκλέρ: 
Κλόουν:
Μπαλονοκατασκευές:
Ανιματέρ:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Μπαλονοκατασκευές:

Κλόουν:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:                           
Ζογκλέρ: 
Ανιματέρ:  
Μπαλονοκατασκευές: 
Ταχυδακτυλουργός:
Ανιματέρ: 
Ζογκλέρ: 
Μπαλονοκατασκευές:

Ζογκλέρ: 
Μπαλονοκατασκευές:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Καλλιτεχνικό εργαστήρι:
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Μπαλονοκατασκευές:

Ζογκλέρ: 
Κλόουν: 
Μπαλονοκατασκευές:
Πίτερ – Κλόουν Τσίρκου:
Ταχυδακτυλουργός:
Μπαλονοκατασκευές:

Μια διασκεδαστική παράσταση από το Θέατρο Σκιών του Στάθη Λαγκαδά
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Ο μεγαλύτερος Έλληνας Μάγος σε ένα μοναδικό πρόγραμμα ταχυδακτυλουργίας που θα  εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους.. 
Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός Έλληνας κλόουν τσίρκου.

Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά.  ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

 από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Αμαρουσίου ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.00 - 13.00
Με νούμερα επιδεξιότητας
Ο γνωστός  σε όλους μας ανιματέρ Σταύρος Ντάφλος  παρουσιάζει ένα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους. 

Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30  
 Ο γνωστός  – ταχυδακτυλουργός Ιμάντ θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια.

Με νούμερα επιδεξιότητας
Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός Έλληνας κλόουν τσίρκου.

Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Ο Ευγένιος Τριβιζάς ο αγαπημένος συγγραφέας μικρών και μεγάλων μας συναρπάζει με την φαντασία του και μας 
ξεναγεί σε μαγικούς κόσμους. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Βασ. Σοφίας 9 - Δημαρχείο Αμαρουσίου) - ΩΡΑ:11.00

 Ο γνωστός  – ταχυδακτυλουργός Remirez θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια.
Με νούμερα επιδεξιότητας

Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει τη  δική του παρουσία στο χώρο, παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.
Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30  

Ο γνωστός  σε όλους μας ανιματέρ Σταύρος Ντάφλος  παρουσιάζει ένα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.
 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός Έλληνας κλόουν τσίρκου

Με νούμερα επιδεξιότητας
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Εμπορικό Κέντρο της πόλης - ΩΡΑ: 12.30-14.30
 Ο γνωστός Κωμικο-ταχυδακτυλουργός Johnny θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά 

ζωάκια.
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει τη  δική του παρουσία στο χώρο , παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30                            

Με νούμερα επιδεξιότητας
Ενα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΩΡΑ: 17.30 
από το  Σύλλογο Ποντίων Αμαρουσίου «Νίκος Καπετανίδης». ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30– 21.00

 Ο γνωστός ταχυδακτυλουργός Ιμάντ θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια.
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει τη  δική του παρουσία στο χώρο , παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30

 Ο γνωστός  σε όλους μας ανιματέρ Σταύρος Ντάφλος  παρουσιάζει ένα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους. 
 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιών. 

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

 Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει τη  δική του παρουσία στο χώρο, παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.
Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιών. 

Με νούμερα επιδεξιότητας
Ο γνωστός  σε όλους μας ανιματέρ Σταύρος Ντάφλος  παρουσιάζει ένα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.

Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30
 Ο γνωστός ταχυδακτυλουργός Ιμάντ θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια.

Ενα κωμικό πρόγραμμα για τα παιδιά πειράζοντας όμως και τους μεγάλους.
Με νούμερα επιδεξιότητας

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Με νούμερα επιδεξιότητας
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. 

 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιών. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30                            
 Χριστουγεννιάτικες καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη  συμμετοχή και τη  φαντασία των παιδιών. 
 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

Με νούμερα επιδεξιότητας
 Ένας ξεχωριστός Κλόουν διασκεδαστής δίνει την δική του παρουσία στο χώρο , παίζει και χορεύει με τους μικρούς φίλους του.

 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 11.30 
 Ο Πίτερ δεν είναι σαν τους κλόουν που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ο μοναδικός έλληνας κλόουν τσίρκου.                           

 Παράσταση ταχυδακτυλουργού που θα εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους με έξυπνα μαγικά παιχνίδια και αληθινά ζωάκια.  
 Εκπληκτικά και πρωτότυπα σχέδια με πολύχρωμα μπαλόνια θα δίνονται δώρο σε όλα τα παιδιά. ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ - ΩΡΑ: 17.30

 

Αγαπητοί συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Για άλλη μια φορά, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και την εκπνοή του 2012, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ζωή στο 
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της πόλης μας και στο Χωριό του Άη Βασίλη, και με εορταστική διάθεση να αρχίσουμε να 
μετρούμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και τον ερχομό του Νέου Έτους!

Και φέτος, χάρη στις χορηγίες που εξασφαλίσαμε, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
που εφαρμόζει ο Δήμος, δημιουργήσαμε ένα όμορφο εορταστικό σκηνικό. Δώσαμε εορταστική πνοή στην πόλη μας 
και μεταμορφώσαμε το Μαρούσι σε μία χριστουγεννιάτικη υπαίθρια γιορτή.

Σε αυτή τη γιορτή είστε όλοι προσκεκλημένοι μας!Θέλουμε όλη η πόλη να πλημμυρίσει από εορταστική διάθεση, να 
νιώσει την ομορφιά και τη θαλπωρή των γιορτών των Χριστουγέννων.

Θέλουμε όλοι να αφήσουν στην άκρη τα άγχη και τα προβλήματά, που φέτος, δυστυχώς, για πολλούς συνανθρώπους και νοικοκυριά της 
πόλης μας ήταν περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, και θέλουμε να έλθουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Στις 14 Δεκεμβρίου παρέα με τον Γιώργο Τσαλίκη ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, εγκαινιάζουμε το Αγιοβασιλιάτικο χωριό, και 
μαζί κηρύσσουμε την έναρξη της γιορτής που θα διαρκέσει μέχρι την Πρωτοχρονιά, μίας γιορτής που πραγματοποιείται χωρίς καμία 
επιβάρυνση για τους κατοίκους αυτής της πόλης. 
Πλούσια και διασκεδαστικά χριστουγεννιάτικα δρώμενα με ξυλοπόδαρους, κλόουν, ζογκλέρ, ανιματέρ και ταχυδακτυλουργούς σας 
περιμένουν. Και φυσικά ο Αη Βασίλης, οι χιονάνθρωποι, η γιαγιά με τα παραμύθια θα είναι κοντά σας για να μοιράσουν χαμόγελα και 
φωτογραφίες σε μικρούς και μεγάλους.

Κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει, δωρεάν, ο ίδιος ή με το παιδί του, στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα που επιμεληθήκαμε για σας, 
γιατί δεν θέλουμε κανένα παιδί και κανένα νοικοκυριό να στερηθεί τη χαρά και την αισιοδοξία που εκπέμπουν οι γιορτές των 
Χριστουγέννων.

Το Χωριό του Αη Βασίλη με τα φουσκωτά παιχνίδια, τα σπιτάκια, το τρενάκι για τους φίλους του, το καρουζέλ, το παγοδρόμιο, αλλά και τη 
μικρή χριστουγεννιάτικη αγορά με γλυκά, ζαχαρωτά, παραδοσιακά εδέσματα και χριστουγεννιάτικες κατασκευές σας περιμένει για να 
περάσατε απολαυστικές στιγμές.

Όλες και όλοι, λοιπόν, στο γιορτινό ραντεβού μας για να ανταλλάξουμε ευχές για όμορφες γιορτές και μία πιο αισιόδοξη νέα χρονιά!

Γιώργος Ε. Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
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