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Φέτος την περίοδο των Χριστουγέννων η Νέα Σμύρνη ντύνεται πιο γιορτινά από κάθε άλλη
χρονιά. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν την πιο ζεστή εορταστική
ατμόσφαιρα, που έχει ποτέ δημιουργηθεί στην πόλη μας, δραπετεύοντας από τις δυσκολίες
που προκαλεί σε όλους μας η οικονομική κρίση και τα προβλήματα των καιρών.

Από την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 έως και 7 Ιανουαρίου 2013 θα λειτουργούν στην
Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης:
κλειστό Παγοδρόμιο, μεγάλο Καρουζέλ, αλλά και ένα δεύτερο για παιδιά πολύ
μικρής ηλικίας, Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Πλατεία Καρύλλου
, ενώ
από 21 έως 31 Δεκεμβρίου
θα υπάρχει επίσης και πλούσιο πρόγραμμα με
παιδικά δρώμενα
πρωί & απόγευμα. Θα λειτουργήσει ,επιπλέον,
Χριστουγεννιάτικη αγορά παιδικού βιβλίου & παιχνιδιού στο Δημοτικό Πολυχώρο
«Γαλαξίας» από 21 έως 31 Δεκεμβρίου
.Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης θέλοντας να τονώσει το
Χριστουγεννιάτικο πνεύμα των ημερών θα τοποθετήσει ηχεία σε όλο το εμπορικό κέντρο
της πόλης (Κεντρική Πλατεία, Ομήρου) όπου θα ακούγονται Χριστουγεννιάτικες μελωδίες
και τραγούδια.

«Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων αποτελούν μια ακόμα σημαντική
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας. Η πόλη μας αποτελεί τα
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τελευταία χρόνια σημείο αναφοράς και στις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Φέτος σε πείσμα των καιρών αποφασίσαμε να οργανώσουμε το
πλουσιότερο πρόγραμμα εκδηλώσεων από κάθε άλλη φορά. Ευχόμαστε με το ζεστό
εορταστικό κλίμα που δημιουργήσαμε στην πόλη μας να χαρίσουμε στους μικρούς &
μεγάλους δημότες μας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς που τόσο έχουν ανάγκη, αλλά
και να τονώσουμε την εμπορική δραστηριότητα του δήμου μας που πλήττεται από την
πρωτοφανή οικονομική κρίση προσελκύοντας με τις δραστηριότητες μας επισκέπτες από
όλη την Αθήνα. Καλές Γιορτές σε όλους!!!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού κ. Βαγγέλης Χατζατουριάν.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2012 ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Χριστούγεννα σαν παραμύθι ! Από 10-12-2012 έως 7-01-2013

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ
Στο κέντρο της πλατείας θα στηθεί μεγάλο κλειστό παγοδρόμιο με ώρες λειτουργίας 10:00
– 23:00
και γενική είσοδο
2 ευρώ !

ΚΑΡΟΥΖΕΛ
Στο κέντρο της πλατείας θα στηθεί μεγάλο καρουζέλ καθώς και ένα ακόμα που θα
απευθύνεται σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας με ώρες λειτουργίας 10:00 – 23:00 και γενική
είσοδο
1,5
ευρώ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Η Αυλή του Άι Βασίλη
Στην εντυπωσιακή αυλή του ο Άι Βασίλης θα διαβάζει τα γράμματα των παιδιών και θα
προσπαθεί να μαντέψει τι έχει γράψει το καθένα και θα φωτογραφίζεται μαζί τους.
Το Ταχυδρομείο του Άι Βασίλη
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Τα ξωτικά και ο Γραμματέας του Άι Βασίλη θα βοηθούν τα παιδιά να γράψουν το γράμμα
τους στον Άι Βασίλη , σε πολύχρωμα επιστολόχαρτα και θα το σφραγίζουν με τις
εντυπωσιακές σφραγίδες.
Το Εργαστήρι του Άι Βασίλη
Στο Εργαστήρι τα παιδιά θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους αξιοποιώντας τις
δεξιότητες και τη φαντασία τους.
Νεραϊδόσπιτο
Στο Νεραϊδόσπιτο ζούνε 2 όμορφες νεράιδες και κάθε μέρα καλούν τα παιδιά να
διασκεδάσουν με παιχνίδια, παραμύθια, κάλαντα και γρίφους.
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10:30 π.μ - 14:30 μ.μ και 15:30 μ.μ – 19:30 μ.μ εκτός
από:
- Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου (έναρξη λειτουργίας) μόνο απόγευμα από τις 16:00– 21:00.
- Τρίτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) από τις 16:00 – 20:00.
- Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου από 11:00 – 17:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ
στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης 21.12.12 ως 31.12.12

Παρασκευή 21-12-12 (έναρξη) 16:00-21:00
- Γνωριμία με το εργαστήριο
- «Με χαρτί και φαντασία»: Εργαστήριο κατασκευής στολιδιών με χαρτοκοπτική
- Κεράσματα.
Σάββατο 22-12-12 10:30-14:30
«Στολίζω τις ευχές μου»: Εργαστήριο Ζωγραφικής ευχών και δημιουργία τους σε στολίδια
με τη μέθοδο πλαστικοποίησης.
Κυριακή 23-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
«Ζυμάρι και χρώματα παντού»: Εργαστήριο κατασκευής στολιδιών με ζυμάρι που ψήνουμε
σε φούρνο μικροκυμάτων.
Δευτέρα 24-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
- Κάλαντα.
- «Δώρα Αγάπης»: Εργαστήριο κατασκευής δώρων με απλά υλικά γι’ αυτούς που αγαπάω…
Τρίτη 25-12-12 (Χριστούγεννα) 16:00-20:00
- Κεράσματα.
- «Νεραϊδοδημιουργίες με κολάζ»: Δημιουργία εντυπωσιακού κολάζ.
Τετάρτη 26-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
«Ανακυκλώνω, Δημιουργώ Στολίζω…»: Εργαστήριο κατασκευής στολιδιών με
ανακυκλώσιμα υλικά.
Πέμπτη 27-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
«Πρωτοτυπώ με μόμπιλε»: Εργαστήριο κατασκευής εντυπωσιακών μόμπιλε με απλά υλικά.
Παρασκευή 28-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
«Υφάσματα , νήματα, κλωστές …ένα κουβάρι στολίδια»: Εργαστήριο κατασκευής
στολιδιών με πολύχρωμα νήματα και κλωστές.
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Σάββατο 29-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
«Περισσότερο ζυμάρι αυτή τη φορά, παρακαλώ…
και… σηκώνουμε τα μανίκια»: Εργαστήριο κατασκευής στολιδιών με ζυμάρι που ψήνουμε
σε φούρνο μικροκυμάτων.
Κυριακή 30-12-12 10:30-14:30, 15:30-19:30
«Με κόκκινο και άσπρο φτιάχνω τον Άι Βασίλη»:
Εργαστήριο κατασκευής στολιδιών με θέμα τον Άι Βασίλη.
Δευτέρα 31-12-12 11:00-17:00
«Τα συναισθήματα …. έχουν χρώμα»!!!
Εργαστήριο έκπληξη με πολλά συναισθήματα και χρώματα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις ακόλουθες
δημιουργικές δραστηριότητες:
«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε»: Θεατρικό παιχνίδι
«Τραγουδάμε κάλαντα από όλη την Ελλάδα»
«Αφήγηση παραμυθιών και
μύθων για τα Χριστούγεννα»
«Παιχνίδια με γρίφους και… νικητές»
«Μουσικοκινητικά παιχνίδια»
«Παντομίμα»
«Face- painting»
«Η ιστορία δεν έχει τέλος…»
«Παιχνίδια παρατηρητικότητας
και μνήμης»
«Όποιος προλάβει… κερδίζει»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
στο «Γαλαξία» Ν. Σμύρνης 21.12.12 ως 31.12.12
Στο Πολυχώρο Πολιτισμού ‘’Γαλαξίας’’ θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη αγορά
παιδικού βιβλίου και παιχνιδιού με ώρες λειτουργίας 11:00 – 22:00.
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