
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

17:00 - 22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων:
18:00-18:45 Παράσταση "Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη" από το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου 

18:45-19:00 Χορωδία της Ιεράς Μονής Βλαχερνών
19:00 Ο Αι Βασίλης και η κυρία του… φωτίζουν το πανύψηλο φυσικό δέντρο μας με τη βοήθεια του Θρυλικού 

Καραγκιοζοπαίκτη Θανάση Σπυρόπουλου και μουσική από  τον Dj Jordanello

 
Σάββατο 9 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00 έως 22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων:
11:30-14:30   Ζογκλέρ Κρίστιαν/ Μάγος Silver

17:00-20:00   Τρελομάγος Peppito (Peppito show) 

Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00 έως 22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων:
17:00-19:00   Cheerleading show

19:00-21:00   Μάγος Silver



∆ευτέρα 11∆εκεµβρίου
έως Πέµπτη 14 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

17:00-22:00: Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
18:00-20:00 Μάγος Silver

20:00-22:00 Πάρτυ με το Dj Jordanello

Σάββατο 16 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:30-14:30  Ζογκλέρ Κρίστιαν/ Μάγος Silver

17:00-21:00  Ο Παλιάτσος των Χριστουγέννων (Peppito show) / Cheerleading show
 

Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00 έως 22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:00-14:00 Ξυλοπόδαρος με φανταστικές μπαλονοκατασκευές / Cheerleading show

14:00-16:00 Χορωδία καλάντων/ Cheerleading show
17:00-20:00 Τρελομάγος Peppito (Peppito show)  / Cheerleading show από την ομάδα του συλλόγου’’ Άθλησις Ιλίου’’ 



∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου
έως Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
18:00-22:00 Ο Παλιάτσος των Χριστουγέννων (Peppito show) / Πάρτυ με το Dj Jordanello

  

Σάββατο 23 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:00-14:00 Τρελομάγος  Peppito (Peppito show) 

14:00-16:00  Χορωδία καλάντων
17:00-18:00 Παράσταση " Ο Καραγκιόζης και τα καλικατζαράκια" από το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου

18:00-20:00 Break dance show

Κυριακή 24 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:00-15:00 Ο Παλιάτσος των Χριστουγέννων (Peppito show) / Break dance show

17:00-20:00 Ζογκλέρ Κρίστιαν



∆ευτέρα 25 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:30-14:30 Ξυλοπόδαρος με φανταστικές μπαλονοκατασκευές / Μάγος Silver

17:00-18:00 Παράσταση " Ο Καραγκιόζης και ο Άγιος Βασίλης" από το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου
18:00-20:00  Break dance show

Τρίτη 26 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:30-14:30 Ζογκλέρ Κρίστιαν/ Μάγος Silver

17:00-20:00 Break dance show/ Χορωδία καλάντων

Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου
έως Πέµπτη 28 ∆εκεµβρίου(ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
17:00-12:00 Χορωδία καλάντων 

20:00-22:00 Πάρτυ με το Dj Jordanello



Σάββατο 30 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:30-14:30 Τρελομάγος  Peppito (Peppito show) 

17:00-18:00 Παράσταση " Η πρωτοχρονιά του Καραγκιόζη" από το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου
18:00-21:00 Χορωδία καλάντων

Κυριακή 31 ∆εκεµβρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
11:30-14:30 Ζογκλέρ Κρίστιαν/ Μάγος Silver

17:00-19:00 Breakdance show

∆ευτέρα 1 Ιανουαρίου (ώρες λειτουργίας 12:00-22:00)
 

12:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων: 
17:00-19:00 Μάγος Silver           



Τρίτη 2 Ιανουαρίου (ώρες λειτουργίας 10:00-22:00)

10:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Ώρες παραστάσεων:  
11:30-14:30 Ο Παλιάτσος των Χριστουγέννων (Peppito show) 

18:00-20:00 Μάγος Silver

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου
εως Πέµπτη 4 Ιανουαρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου (ώρες λειτουργίας 17:00-22:00)

17:00-22:00 Ο Αι Βασίλης,  η κυρία Αι Βασίλη και τα χαρούμενα Ξωτικά θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια στο 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, ενώ  θα λειτουργούν και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μπορούν να ταΐσουν και να 

τραγουδήσουν στα ελαφάκια του πάρκου, να ταΐσουν τα αρνάκια στη Φάτνη, να κάνουν βόλτα με το πόνυ που τραβάει το 
έλκηθρο και να παίξουν στους χώρους ψυχαγωγίας του χωριού. 

Τελετή λήξης με πολλές εκπλήξεις!!!!

* Εισιτήριο πληρώνουν ΜΟΝΟ τα παιδιά 

*Οι γονείς/συνοδοί ∆ΩΡΕΑΝ είσοδο

*∆εν υπάρχουν παιχνίδια µε κερµατοδέκτες


