ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
"Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ"

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το εξής:
Τέσσερα μεγάλα Χριστουγεννιάτικα πάρκα για τα παιδιά του Πειραιά
Στην Πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο, περιμένει τους μικρούς μας
φίλους ένα εντυπωσιακό Carousel, ο παιδότοπος με τα χριστουγεννιάτικα
φουσκωτά, ένα τραίνο σε χιονισμένο τοπίο από τον..."Βόρειο Πόλο" για τους
μικρούς μας φίλους, τραμπολίνο, αλογάκια μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο
φουσκωτό, πολλά παιχνίδια καθώς και hockey, basket. Επίσης το σπίτι του ΑϊΒασίλη και το ταχυδρομείο θα υποδέχεται τους μικρούς μας φίλους για τις ευχές
τους. Στην πλατεία θα υπάρχουν επίσης, 2 Ξύλινα σπιτάκια με λιχουδιές για τα
παιδιά, μια στολισμένη παγόδα.
Πλήθος χριστουγεννιάτικων δραστηριοτήτων περιμένουν τους μικρούς μας
φίλους και στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Το Χριστουγεννιάτικο πάρκο
στην πλατεία Κανάρη διαθέτει ένα εντυπωσιακό Παγοδρόμιο, τραμπολίνο, mini
Carousel, τραίνο για τα παιδιά από το..."Άγριο Δάσος", Χριστουγεννιάτικη πίστα
με baby cart και κεφάτα παιχνίδια basket, hockey, box, kicker. Στην πλατεία
θα υπάρχουν επίσης, 3 Ξύλινα σπιτάκια με λιχουδιές για τα παιδιά και πολλά
άλλα παιχνίδια για ατέλειωτη διασκέδαση.
Στο Πάρκο Γεννηματά στα Kαμίνια, ο παιδότοπος με φουσκωτά, το mini
Carousel και πολλά άλλα παιχνίδια, ο Άγιος Βασίλης με το χριστουγεννιάτικο
σπιτάκι του, θα κρατήσουν αμείωτη τη διασκέδαση για τα παιδιά της πόλης
μας. Πολλά και διαδραστικά παιχνίδια θα κρατήσουν το κέφι ζωντανό την
περίοδο των εορτών.
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Στην Πλατεία Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο, περιμένει τους μικρούς μας φίλους
ένας υπέροχος παιδότοπος με φουσκωτά παιχνίδια, μια πισίνα με βαρκάκια, o
Tαύρος από την Άγρια Δύση για παιχνίδι, ενώ η πίστα baby cart αλλά και
κεφάτα παιχνίδια hockey, basket, kicker, boxer καθώς και διάφορα άλλα
παιχνίδια θα διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους.
Στα χριστουγεννιάτικα σπίτια, ο Αϊ-Βασίλης σας περιμένει για να βγάλετε τις
εορταστικές σας φωτογραφίες με ημερολόγιο από τις 17:00 έως τις 22:00.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφερθεί ζεστό Οινόμελο στην
πλατεία Κανάρη και στην πλατεία Κοραή για...ζεστά ψώνια από τις 14:00 έως
τις 17:00.
Κλόουν, ταχυδακτυλουργοί, ξυλοπόδαροι θα διασκεδάσουν δημότες και
επισκέπτες της πόλης στην πλατεία Κανάρη, στην οδό Σωτήρος Διός και στην
πλατεία Κοραή σε όλη την διάρκεια των εορτών.
Τα Χριστουγεννιάτικα πάρκα θα είναι διαθέσιμα για το κοινό έως την Τρίτη 10
Ιανουαρίου 2017. Ωράριο λειτουργίας 10:30 - 21:00.
Εκδηλώσεις για παιδιά στην Πλατεία Κοραή και στο Πάρκο Γεννηματά στα
Καμίνια
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 έως Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017
Εορταστικές παιδικές παραστάσεις, διασκεδαστικές εκδηλώσεις με

face

painting, ζωγραφική για παιδιά από ξωτικά, μπαλονοκατασκευές και πληθώρα
από happening, θα πραγματοποιηθούν στις πλατείες Κοραή και στο Πάρκο
Γεννηματά στα Καμίνια παράλληλα με τη λειτουργία των Χριστουγεννιάτικων
πάρκων.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα είναι το εξής:
Πλατεία Κοραή
Σάββατο 17/12/2016
12:00 - 13:00 face painting και μπαλονοκατασκεύες
13:00 - 14:00 Ζωγραφική για παιδιά από τα ξωτικά
Κυριακή 18/12/2016

12:00 – 13:00 Παράσταση Clown
13:00 – 14:00 Γράμματα στον Αϊ-Βασίλη
Σάββατο 24/12/2016
12:00 – 13:00 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και face painting
13:00 – 14:00 Παράσταση Clown
18:00 – 19:00 Παράσταση Καραγκιόζη
Χριστούγεννα Κυριακή 25/12/2016
17:00-18:00 μάγος ταχυδακτυλουργός
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Σάββατο 31/12/2016
12:00 - 14:00 Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ,face painting και μπαλονοκατασκευές
Και παράσταση Clown
17:00 – 18:00 Παράσταση Καραγκιόζη
Πρωτοχρονιά Κυριακή 1/1/2017
12:00 - 13:00 παράσταση Clown και μπαλονοκατασκεύες
18:00 – 19:00 μάγος ταχυδακτυλουργός
Δευτέρα 2/1/2017
18:30 -19:30 Παράσταση Καραγκιόζη
Πάρκο Γεννηματά στα Καμίνια

Σάββατο 17/12/2016
12:00 - 13:00 face painting και μπαλονοκατασκεύες από ξωτικά
Κυριακή 18/12/2016
19:00 – 20:00 Παράσταση Kαραγκιόζη
Σάββατο 24/12/2016
12:00 – 13:00 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα ,γράμματα στον Αϊ-Βασίλη
και μπαλονοκτασκευές από ξωτικά
18:00 – 19:00 μάγος ταχυδακτυλουργός
Χριστούγεννα Κυριακή 25/12/2016
12:00-14:00 face painting, μπαλονοκατασκευές και ζωγραφική
για παιδιά με τα ξωτικά.
Σάββατο 31/12/2016
12:00 - 13:00 Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και παράσταση Clown
19:00 – 20:00 Παράσταση Καραγκιόζη
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Πρωτοχρονιά Κυριακή 1/1/2017
18:00 – 19:00 face painting και μπαλονοκατασκεύες από ξωτικά
Εκδηλώσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Χριστουγεννιάτικο Bazaar "Ένα βιβλίο για καλό σκοπό"
Παρασκευή 16 έως Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016
Ο

Δήμος

Πειραιά

υποδέχεται

στο

Στάδιο

Ειρήνης

και

Φιλίας,

το

Χριστουγεννιάτικο Bazaar Βιβλίου της εφημερίδας "Παραπολιτικά", με τίτλο: "Ένα
βιβλίο για καλό σκοπό". Στην 8ήμερη εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα, οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες τίτλους
βιβλίων, με τιμή από μισό ευρώ. Μέρος των εσόδων του Χριστουγεννιάτικου
Bazaar θα διατεθούν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση για τους άστεγους
και άπορους του Πειραιά. Με κάθε αγορά, ο κόσμος κερδίζει ένα δώρο έκπληξη
και μπαίνει στην κλήρωση για ακόμα μεγαλύτερα δώρα. Το Bazaar θα
λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 21:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Η φιλανθρωπική εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ποίκιλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Αναλυτικό πρόγραμμα:
Καθημερινά
10:00-21:00: Ζήστε τη φανταστική εμπειρία αγωνιστικής οδήγησης με το
μοναδικό στην Ελλάδα F1 Simulator Ferrari
10:00-21:00: Επισκεφτείτε το μαγικό Χωριό των Ξωτικών για ατελείωτες ώρες
χαράς και παιχνιδιού.
Διασκεδάστε με το γνήσιο παραδοσιακό Θέατρο Σκιών Θανάση & Κώστα
Σπυρόπουλου (16,19,20,21/12 στις 5 το απόγευμα και 22 και 23/12 στις 6 το
απόγευμα)
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016
11:00: Παραδοσιακά κάλαντα

και

ύμνοι των Χριστουγέννων

Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Πειραιά

από τη

11:00-16:00:

Πολλές

χριστουγεννιάτικες

εκπλήξεις

για

όλα

τα

παιδιά:

φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη, ξυλοπόδαροι και face painting!
13:30: «Το νου σας ….Καλικάτζαροι!»: Θεατρική παράσταση από την ομάδα
«Παραμυθανθός»
15.30: «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη» από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών
Θανάση & Κώστα Σπυρόπουλου
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016
11:00-16:00 : Πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις για όλα τα παιδιά:
φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη, ξυλοπόδαροι και face painting!
14:00: Stand-Up Comedy από τους Youtubers Maikius και Κώστα Μαλιάτση
18:00: «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη» από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών
Θανάση & Κώστα Σπυρόπουλου .
Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση-Δ.Θ.Π.
Καρυοθραύστης
Παρασκευή 16 έως Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου
Ένα είναι το απόλυτο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι: Ο Καρυοθραύστης! Το
αγαπημένο και παγκοσμίως διάσημο μπαλέτο, με την υπέροχη μουσική του
Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ζωντανεύει από το φημισμένο Russian Ballet Theater στη
σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,

σκορπίζοντας απλόχερα χαρά και

ομορφιά σε όλους, μικρούς και μεγάλους.
Ο «Καρυοθραύστης» συγκινεί, μαγεύει και συνεχίζει να μας ταξιδεύει στον
ονειρικό κόσμο του. Είναι από τις ελάχιστες παραστάσεις κλασικού μπαλέτου
που μοιάζουν σαν να γράφτηκαν σήμερα.
Πληροφορίες στα τηλ: 210 4143 310 - 210 4143 320
Μουσικές εκδηλώσεις
Τα παιδιά "ταξιδεύουν" στη μαγεία των Χριστουγέννων
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016
12:00 Δ.Θ.Π.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και τo Πρότυπο
Μουσικό Κέντρο Πειραιά, ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν σε
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ένα εορταστικό πρωινό με κάλαντα από διάφορες γωνιές της Ελλάδας και
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο.
Το υπέροχο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα πλημμυρήσει με τις
χαρμόσυνες μελωδίες των Χριστουγέννων που θα ερμηνεύσουν τα μουσικά
σύνολα του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά και οι μουσικοί της
Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Πειραιά. Στη συναυλία θα
συμμετάσχουν η Παιδική Χορωδία, η Ορχήστρα Εγχόρδων, η Παραδοσιακή
Ορχήστρα καθώς και μαθητές των τμημάτων πιάνου και μονωδίας του
Δημοτικού Ωδείου Πειραιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
Συναυλία με τον Χάρη Παπασιδέρη
Μια ξεχωριστή συναυλία με τραγούδια από την ελληνική ροκ μουσική σκηνή θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη. Ο Χάρης Παπασιδέρης με την ορχήστρα του, θα
μας χαρίσουν όμορφες μελωδίες ενώ θα ερμηνεύσουν γνωστά τραγούδια του
διεθνούς ρεπερτορίου.
Χριστουγεννιάτικοι μουσικοί περίπατοι της Φιλαρμονικής Ορχήστρας
Πνευστών του Δήμου Πειραιά
Στο πνεύμα των εορτών θα βάλει τους Πειραιώτες
πόλης,

η

Φιλαρμονική

χριστουγεννιάτικους

Ορχήστρα

μουσικούς

Πνευστών

περιπάτους

και τους επισκέπτες της

του

στις

Δήμου

γειτονιές

Πειραιά,
του

με

Πειραιά.

Παράλληλα, η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, θα «πλημμυρίσει» με
χριστουγεννιάτικες νότες και μελωδίες τις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά, ενώ
θα πει τα κάλαντα με εορταστικές μελωδίες σε φορείς της πόλης.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα είναι το εξής:

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικος μουσικός περίπατος στο εμπορικό κέντρο της πόλης, από
τις 10:30 έως τις 13:30 και στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα στη συμβολή των οδών
Ειρήνης και Σμολένσκυ στις 11:30.
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικος Μουσικός περίπατος στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά,
από τις 11:30-14:30.
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικος μουσικός περίπατος στην πλατεία Σερφιώτου στην Α΄
Δημοτική Κοινότητα στις 18:00. Στη συνέχεια, η Φιλαρμονική θα βρεθεί στις
19:00 στον πεζόδρομο Απολλωνίας στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα.
Σάββατο 24 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικος μουσικός περίπατος στο εμπορικό κέντρο της πόλης από
τις 11:00 έως τις 14:00.
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στην οδό

Χατζηκυριακού, στην Α΄ Δημοτική

Κοινότητα, στις 18:00.
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικος μουσικός περίπατος στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά από
τις 11:30 έως τις 13:30.
Χριστουγεννιάτικες γιορτές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Παρασκευή 16 έως Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016
Όμορφες χριστουγεννιάτικες στιγμές θα ζήσουν τα παιδιά που φιλοξενούνται
στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Πειραιά. Οι δασκάλες με τα
παιδιά προετοίμασαν εορταστικές εκδηλώσεις και παιδικές παραστάσεις με
μουσικοκινητικά χορευτικά που θα μαγέψουν και θα συγκινήσουν όσους
παρακολουθήσουν το εορταστικό πρόγραμμα των Βρεφονηπιακών σταθμών
της πόλης.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα είναι το εξής:
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016
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Ο 23ος Βρεφονηπιακός Σταθμός, πραγματοποιεί εκδήλωση στο χώρο του
Σταθμού με θέμα: "Τα δώρα του Αι Βασίλη".
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016
Οι 2ος, 3ος, 5ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στον
Δημοτικό Κινηματογράφο "Σινεάκ", με εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα: "Τρία
δώρα για τον Άι Βασίλη", "Οι Καλικάντζαροι", "Πρωτοχρονιάτικα Μπερδέματα"
και "Το τραίνο των Χριστουγέννων" αντίστοιχα.
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
Οι 13ος, 14ος, 25ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα πραγματοποιήσουν τις
Χριστουγεννιάτικες

εκδηλώσεις

τους

στον

Πολιτιστικό

Πολυχώρο

"Κ.

Κωσταράκος" με θέμα: "Το αστέρι των Χριστουγέννων", "Η νύχτα του Αι Βασίλη",
"Γιορτή των Παιχνιδιών" αντίστοιχα. Την ίδια ημέρα και ο 9ος Βρεφονηπιακός
Σταθμός γιορτάζει στο χώρο του με την εκδήλωση "Το εργαστήρι παιχνιδιών του
Αι Βασίλη".
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
Οι 17ος και 18ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στον
Πολιτιστικό Πολυχώρο "Κ. Κωσταράκος" με εκδηλώσεις που έχουν θέμα:
"Χριστουγεννιάτικα στολίδια" και "Ένα δένδρο μια φορά", Επίσης οι 6ος, 16ος
και 19ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί πραγματοποιούν εορταστικές εκδηλώσεις στο
χώρο των Σταθμών με θέμα: "Τα περιστέρια στη φάτνη του Χριστού",
"Καλικαντζαράκια", "Το

στόλισμα του δένδρου", "Νύχτα Χριστουγέννων"

αντίστοιχα.
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
Οι 1ος και 4ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με
εκδηλώσεις στο χώρο τους που έχουν θέμα "Ρούντολφ" και "Ο Αι Βασίλης
συναντάει τις Χιονούλες" αντίστοιχα.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016
Οι 12ος και 20ος Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα πραγματοποιήσουν τις
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τους στο χώρο των Σταθμών με θέμα: "Το μωρό
του Αι Βασίλη" και "Τα Νανάκια και οι Χιονούλες" και "Το Έλατο τα
Καλικαντζαράκια". Επίσης ο 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός, θα γιορτάσει στην
αίθουσα εκδηλώσεων της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, με θέμα: "Τα μαγικά
στολίδια των Χριστουγέννων".
Εκδηλώσεις στα 11 Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης
Παρασκευή 16 έως Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
Εορταστικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στα έντεκα Κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά. Τα μέλη θα ψάλλουν χριστουγεννιάτικους
ύμνους, θα απαγγείλουν ποιήματα και διηγήματα και θα παρουσιάσουν
θεατρικές παραστάσεις στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα είναι το εξής:
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα Α1 και Α2 Κέντρα Αγάπης στις 10:00 πμ και
στις 11:30 πμ αντίστοιχα.
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικες γιορτές στα Β1 και Β2 Κέντρα Αγάπης στις 10:00 πμ και στις
11:30 πμ αντίστοιχα.
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα Γ1, Γ2 Κέντρα Αγάπης στις 10:00 πμ και
στις 11:30 πμ αντίστοιχα και στο Ε3 στις 17:00.
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικες γιορτές στα Δ1 και Δ2 Κέντρα Αγάπης στις 10:00 πμ και στις
11:30 πμ αντίστοιχα.
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
9

Εορταστικές εκδηλώσεις στα Ε1 και Ε2 Κέντρα Αγάπης στις 10:00 πμ και στις
11:30 πμ αντίστοιχα.

