
Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά στο « Πάρκο του Αη Βασίλη» 
Εκεί που τα παραμύθια ζωντανεύουν και συναντούν ξωτικά, ζώα του αρκτικού κύκλου μες φως, χρώματα 
και μουσικές υποδέχονται τον Αη Βασίλη… ο οποίος… περιμένει τους φίλους του, μικρούς και μεγάλους, 
στην πλατεία Καποδίστρια στο Ναύπλιο, να τους φιλοξενήσει στο εντυπωσιακό του πάρκο. 

Οι μικροί μας φίλοι που θα επισκεφθούν το πάρκο του Αη Βασίλη θα ανακαλύψουν τα παιχνιδιάρικα ξωτικά, 
θα παρακολουθήσουν την διαδρομή του Αη Βασίλη από το κιάλι του 

αστεροσκοπείου, ενώ από τις παραμυθένιες κατασκευές, θα ταξιδέψουν στον κόσμο των κλασικών 
παραμυθιών! 

Το Αστέρι των Χριστουγέννων στο Ναύπλιο-3D video mapping 

To μαγικό αστέρι των Χριστουγέννων φωτίζει την πόλη! 

Το Δημαρχείο της πόλης μας θα φιλοξενήσει τα φετινά Χριστούγεννα, το αστέρι των Χριστουγέννων που με 
το μαγικό του φως θα μας μεταφέρει στη μαγεία των εορτών και την παραμυθένια ατμόσφαιρα. 

Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η προβολή στις τρεις διαστάσεις θα είναι… η πιο εντυπωσιακή! 

Πρόγραμμα δράσεων 
Η Πειραματική Σκηνή του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ σε συνεργασία με το ΘΕΑΤΡΟΔΡΟΜΙΟ, το Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Αργολίδας και το Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης ΔHMΙΟΥΡΓΩ, στο χώρο γύρω 
από το Θεατράκι ΟΣΕ παρουσιάζουν παραμύθια, θεατρικά δρώμενα και χριστουγεννιάτικα εργαστήρια. 

Τρίτη 20 /12 /22 
14.30-17.00 
Εργαστήρι μάσκας 

Ο εικαστικός Λουκάς Οικονομόπουλος θα φτιάξει ομοιώματα καλικαντζάρων. 

Παρασκευή 23/12/2022 
15:00 – 18.00 
Στολίζουμε τα δέντρα *των Ευχών, *των Δώρων και *των Παραμυθιών 

15:00 – 17:00 Εργαστήρια 
Βάφουμε και ντύνουμε τους καλικαντζάρους 

(το εργαστήρι θα επιμεληθεί ο εικαστικός Λουκάς Οικονομόπουλος) 

-Το καλλιτεχνικό σχολείο θα φτιάξει στολίδια για το δέντρο *των Δώρων και θα το στολίσει. 

(το εργαστήρι θα επιμεληθεί η εικαστικός Μάγδα Μάρα) 

-Εργαστήρι με τις κάρτες των ευχών 

Φτιάχνουμε κάρτες και στολίζουμε το δέντρο *των Ευχών 

(Το εργαστήρι θα επιμεληθεί η Σοφία Λούκου, υπεύθυνη του Κέντρου Ειδικής Αγωγής και Δημιουργικής 
Απασχόλησης ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ) 

17:00-18: 00 
Η Πομπή των Καλικαντζάρων 

-Θεατρικό παιχνίδι για την προετοιμασία της πομπής των Καλικαντζάρων από την Πειραματική Σκηνή του 
ΔΟΠΠΑΤ 

Εμψυχώνουν : Ζήνα Χατζηϊωάννου, Ανθούλα Οικονόμου, Δήμητρα Φασούλα, Γιάννα Βασιλείου 

18:00 – 19:00 



Μουσική Πομπή 

Πομπή με τραγούδια από το πάρκο στην πόλη. 

Συμμετέχει όλη η πόλη 

-Πάρτε μαζί σας ένα κρουστό (κουτιά -κουτάλια -ξυλάκια – τύμπανα – τρίγωνα ή ότι άλλο και ελάτε να 
βγάλουμε τους καλικαντζάρους στην Πόλη μας. 

Σάββατο 24 /12/2022 
16.30 Τραγούδια κάτω από το δέντρο *των Ευχών 

17.00 Θεατρικό παιχνίδι από την Πειραματική Σκηνή. 

17.30 Παραμύθια από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας 

Κυριακή 25/12/2022 

17.00 Θεατρικό παιχνίδι από την Πειραματική Σκηνή. 

17.30 Παραμύθια 

-Η γριά και η κολοκύθα από τη Μίρκα Καχριμάνη 

-Το Πετιναράκι από Σοφία Ασλανίδου 

***Οι παραμυθούδες του Ναυπλίου 

Πέμπτη 28/12/2022 
16.30 Τραγούδια και ευχές κάτω από το δέντρο *των Ευχών 

17.00 Θεατρικό παιχνίδι από την Πειραματική Σκηνή. 

17.30 Παραμύθια από το τσουβάλι τους 

Ερασμία Ηλιοπούλου 

Δημήτρης Δίπλας 

Οι Παραμυθούδες του Ναυπλίου 

Θεατροδρόμιο 

Παρασκευή 29/12/2022 
Πλατεία Συντάγματος 

Στήνουμε το δέντρο *των Ευχών 

ώρα 18:00 

Τα κρουστά της Φιλαρμονικής και η Πειραματική Σκηνή του ΔΟΠΠΑΤ ξεσηκώνουν… με … 

Ήχους σώματος 

Ήχους κρουστών 

Δράση με κέντρο τα σκιάχτρα των καλικαντζάρων 

Θεατρικά παιχνίδια 



Σάββατο 30/12/2022 
16.30 Τραγούδια και ευχές κάτω από το δέντρο *των Ευχών 

17.00 Θεατρικό παιχνίδι από την Πειραματική Σκηνή ΔΟΠΠΑΤ 

17.30 Παραμύθι «Οι καλικάντζαροι της Ίμβρου» από τους «Παραωρίτες» 

Ντίνα Καλογεροπούλου και Στέλιο Καρατάσο 

Δράσεις στο 

Fougaro Artcenter 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 
17:30-19:30 εικαστικό εργαστήρι για 16+ & ενήλικες με την Brigitte Hofherr! Ελεύθερη συμμετοχή! 

18:00-20:00 Λέσχη Ανάγνωσης Ενηλίκων με τη Σόνια Κωνσταντινοπούλου Ελεύθερη συμμετοχή! 

19:30 – 20:00 διαβάζουμε μύθους και παραμύθια Ελεύθερη συμμετοχή! 

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 
11:30-13:00 εικαστικό εργαστήρι για 6+ με Γιάννα Καραγιάννη Ελεύθερη συμμετοχή! 

11.30-13:00 εικαστικό εργαστήρι με την Αιμιλία Τσεκούρα : Fougaro Art Center: 10 years. Ten years of 
looking up. Ελεύθερη συμμετοχή! 

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 

19:30 – 20:00 διαβάζουμε μύθους και παραμύθια Ελεύθερη συμμετοχή! 

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022 
12.00-13.00 Red Velvet Cookies! εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για παιδιά 5+ ετών Ελεύθερη συμμετοχή! 

18:00 Κάλαντα από την Παιδική Χορωδία του Δήμου Ναυπλέων υπό τη διεύθυνση του Γιάννη 
Νικολόπουλου 

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 
19:30 – 20:00 διαβάζουμε μύθους και παραμύθια Ελεύθερη συμμετοχή! *Τα παιδιά από 5 ετών και άνω 
μπορούν να συμμετέχουν χωρίς συνοδό-γονέα. 

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 

18:00 Κάλαντα από την Νεανική Χορωδία του Δήμου Ναυπλέων υπό τη διεύθυνση του Γιάννη 
Νικολόπουλου 

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023 
19:30 – 20:00 διαβάζουμε μύθους και παραμύθια Ελεύθερη συμμετοχή! 

18:00 Δωρίζουμε τα βιβλία του βιβλιόδεντρου της Βιβλιοθήκης Ελεύθερη συμμετοχή! 

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 
18:00 «Σπίτι χωρίς Γιάννη» εργαστήρι παροιμίας για 9+ ετών Ελεύθερη συμμετοχή! 

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στα τηλέφωνα: 2752047370/2752047380 

Εορταστικές εκδηλώσεις 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣÂÂÂÂÂ  

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 
· Τολό-Πάρκο Κριτών, ώρα 18.00 



Ο Δήμος Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ, η Τοπική Κοινότητα Τολού σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Τολού, τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Τολού και τον ΣΕΤ Τολού θα 
πραγματοποιήσουν εκδήλωση στο Πάρκο Κριτών για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με 
dj, μουσική, χορό, τραγούδια, bazaar και πολλές λιχουδιές. 

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με αφιέρωμα εις μνήμην του Πήτερ Ιωάννου, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος ΣΕΤ 
Τολού έως τον αιφνίδιο θάνατό του. 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 
· Ασίνη, ώρα 16:30 
Ο Δήμος Ναυπλιέων - Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Ασίνης, θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στην πλατεία του χωριού για την φωταγώγηση του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου πλαισιωμένη με bazaar, ομάδα animateur…, dj και πολλά εορταστικά 
γλυκίσματα. 

· Νέα Τίρυνθα, ώρα 16:30 
Ο Δήμος Ναυπλιέων - Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ και η Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και 
Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Τίρυνθας θα φωταγωγήσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους με ομάδα 
animateur…, dj και πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά. 

· Πουλακίδα, ώρα 18:00 
Ο Δήμος Ναυπλιέων - Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ και το Τοπικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Σύλλογο 
Πουλακίδας θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στην πλατεία του χωριού για την φωταγώγηση του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν: η Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου, ομάδα 
animateur… και dj. 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 
· Κάντια, ώρα 18:00 
Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κάντιας γιορτάζει τη Γέννηση του Θεανθρώπου στολίζοντας το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας των Τριών Ιεραρχών. Μικροί και μεγάλοι 
διασκεδάζουν με animateur, ξυλοπόδαρους και πολύ μουσική… καθώς οι μικροί μας φίλοι, ετοιμάζουν το 
γράμμα τους στον Αη Βασίλη. 

· Μιδέα, ώρα 18:30 
Γιορτή για μικρούς και μεγάλους, άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του χωριού με τη 
συμμετοχή της Πειραματικής Σκηνής του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου, κάλαντα από όλο τον κόσμο με την 
bandina της Φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου υπό τη διδασκαλία & διεύθυνση του μαέστρου-
αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη, ομάδα animateur…. και dj με πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας 
φίλους. 

Διοργάνωση: Δήμος Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ, Τοπική Κοινότητα Μιδέας και Νέος Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Μιδέας «Η ΑΛΚΜΗΝΗ». 

· Άγιος Αδριανός, ώρα 19:00 
Η Τοπική Κοινότητα και ο Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου Αδριανού θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση στην 
πλατεία του χωριού για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Οι μικροί μας φίλοι θα 
διασκεδάσουν με τους animateur… 

· Βουλευτικό, ώρα 20:00 
Το Ωδείο Ναυπλίου Αγγελικής Μαυρούλη παρουσιάζει χριστουγεννιάτικη συναυλία των μαθητών του Ωδείου 
με μελωδίες και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, σύνολα οργάνων και χορωδία. 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 
· Άρια, ώρα 16:00 
Η Τοπική Κοινότητα Αρίας, η Διευθύντρια με τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου και οι Σύλλογοι Γονέων 
και Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, ανάβουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του 
χωριού. 

Τα παιδιά διασκεδάζουν με τους animateur, τραγουδούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα, καθώς 
εκθέτουν τις χειροποίητες δημιουργίες τους σε χριστουγεννιάτικη εορταγορά αγάπης. 



· Πυργιώτικα, ώρα 16:00 
Η Τοπική Κοινότητα Πυργιωτίκων και ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Άγιος Γεώργιος» στολίζουν 
το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του χωριού με ανακυκλώσιμα υλικά. Θα ακολουθήσουν παιχνίδια 
με τους animateur και πολλή μουσική. 

· Τριανόν, ώρα 16:30 – 20:30 
Η μαγική χρυσόσκονη των Χριστουγέννων μεταμόρφωσε τον Βρεφικό- Παιδικό Σταθμό – Νηπιαγωγείο « Το 
Παλατάκι» σε ένα τεράστιο, αφράτο, μυρωδάτο και χρωματιστό ζαχαρόσπιτο! Καραμέλες, κόκκινα και λευκά 
μπαστουνάκια, ζαχαρωτά, δίπλες και κάθε είδους λιχουδιές στήνουν ένα ξέφρενο πάρτι με πρωταγωνιστές 
φυσικά τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Μια γιορτή από τα παιδιά του Σταθμού τόσο γλυκιά όσο 
και τα ίδια! 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 
Βουλευτικό 
ώρα 21:00 
Ο Δήμος Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου 
παρουσιάζουν « Το Χριστόψωμο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε διασκευή/σκηνοθεσία της Αιμιλίας 
Βάλβη. 

· Η Διαλεχτή και ο καπετάν Καντάκης είναι παντρεμένοι χρόνια και δεν αποκτούν παιδιά. Η πεθερά, 
προσφέρει στη νύφη της ένα Χριστόψωμο για να το φάει, να δηλητηριαστεί και να πεθάνει. Η κοινότητα, το 
χωριό, μιλούν ή δεν μιλούν, σιωπούν και πράττουν. Κάποιοι εξακολουθούν να ρωτούν - εις τί έπταιεν η 
ατυχής νέα Διαλεχτή; Ποιός φταίει για το φαρμάκι, τον φόνο, την σκληρότητα και το κακό; 

Η παράσταση είναι για παιδιά 12+ 

Είσοδος 5 € για την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ναυπλίου 

· Παίζουν: Παρασκευή Αθανασοπούλου, Θάλεια Βελεγράκη, Κατερίνα Βέργαδου, Δέσποινα Γηραιώτου, 
Ματίνα Γκόγκα, Βούλα Δεδέα, Χριστίνα Ζησοπούλου, Ντίνα Καλογεροπούλου, Χρίστος Κατσίρης, Νατάσα 
Κολωνιώτου, Μαρία Μαραθιανού, Ντίνα Μιχαλοπούλου, Σούλα Παναγιώτου, Μυρτώ Παπαϊωάννου, Νάσος 
Τζαβάρας, Δέσποινα Φλεβάρη. 

Κράτηση θέσεων : 19:00 – 21:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947891692 

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 
· Πλατεία Καποδίστρια, ώρα 11.00 
Τα παιδιά των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ναυπλιέων, στολίζουν το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο τους με χειροποίητα στολίδια. 

· Πλατεία Συντάγματος, ώρα 11:30 
Τα παιδιά του Εργαστηρίου Ελληνικού Χορού παρουσιάζουν κάλαντα και χορούς από τις μικρές πατρίδες 
του τόπου μας. 

· Πυργιώτικα , ώρα 18:00 
Η Τοπική Κοινότητα Πυργιωτίκων και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος « Άγιος Γεώργιος», 
συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να διανεμηθούν σε ιδρύματα που χρήζουν 
την βοήθειά μας… Γιατί όλοι μαζί μπορούμε! 

Τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν στο χώρο του Νηπιαγωγείου. 

· Αργολικό, ώρα 18:00 
Η Τοπική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αργολικού γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου με μουσική και…animateur! 

· ΤΡΙΑΝΟΝ, ώρα 18:30 
Το Δημοτικό Ωδείο Ναυπλίου « Κ. ΝΟΝΗΣ» του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου, παρουσιάζει την χριστουγεννιάτικη 
ιστορία του Ευγένιου Τριβιζά « Ένα δέντρο μια φορά…». 
Αφήγηση παραμυθιού: Ερασμία Ηλιοπούλου 



Παίζουν: μαθητές πιάνου της Θεολένας Πίκη και φλάουτου της Γκερλίντε Σίττε 

Μουσικές συνθέσεις και διασκευές: Θεολένα Πίκη 

Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικά στιγμιότυπα από μαθητές της Δήμητρας Λάλεζα 

Επιμέλεια εκδήλωσης: Χρήστος Ζερμπίνος 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 
Τριανόν 
Ώρα 19:30 
Χριστούγεννα στη Σμύρνη 
Ο Δήμος Ναυπλιέων – ΔΟΠΠΑΤ και η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδας 
πραγματοποιούν εκδήλωση με τίτλο: «Χριστούγεννα στη Σμύρνη», στο πλαίσιο εορτασμού των εκατό 
χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή και του Αγίου Δωδεκαημέρου. 

Η μουσική παράσταση περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικους ύμνους καθώς και κάλαντα – παινέματα, σκοπούς 
και τραγούδια από διάφορα μέρη του ελληνισμού. Παράλληλα θα ακουστούν επιλεγμένα κείμενα, πεζά και 
έμμετρα, μέσα από τα οποία θα μεταφερθούμε στα ήθη και έθιμα όπως αυτά πραγματοποιούνταν στην 
κοσμοπολίτικη Σμύρνη κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Σκηνοθεσία: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ηθοποιός 

Αφήγηση: Ναταλία Δραγούμη, ηθοποιός 

Τραγούδι: Γιώργος Ντόβολος και Γρηγόρης Κακούρης 

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αργολίδας με συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής σε ενορχήστρωση του 
αρχιμουσικού Γιώργου Κοτσίνη. 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 
· Ναύπλιο, ώρα 18:00 
‘ Δια …Τυμπανίζοντας τα Χριστούγεννα στους δρόμους του Ναυπλίου¨ με το σύνολο κρουστών του 
Μουσικού Σχολείου Αργολίδας. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Βαγγέλης Κοτσάμπασης και Γιώργος Κωστελέτος 

· Αγία Τριάδα, Δημοτικό Σχολείο, ώρα 18:00 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας με την υποστήριξη του Δήμου 
Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, διοργανώνουν εορταστική γιορτή 
για τους μαθητές του σχολείου με animateur, dj, την Πειραματική Σκηνή του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου. Τα 
παιδιά θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα με συνοδεία την bandina της 
Φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου υπό τη διδασκαλία-διεύθυνση του μαέστρου-αρχιμουσικού 
Θεοδόση Αντωνιάδη. 

· Τριανόν, ώρα 18:30 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου 
«Η μπουγάδα του Αη Βασίλη» 

Θεατρική παράσταση από τους μαθητές της Β’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. 

· Βουλευτικό, ώρα 19:30 
Εορταστική εκδήλωση με χριστουγεννιάτικους βυζαντινούς ύμνους, παραδοσιακά κάλαντα από διάφορες 
περιοχές του Ελληνισμού και σύγχρονα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με το μουσικό σχήμα « Βυζαντινοί και 
Παραδοσιακοί Αντίλαλοι» σε διδασκαλία και διεύθυνση του Κωνσταντίνου Ρούτουλα. 

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 
· Ίρια, ώρα 17:30 
Η Τοπική Κοινότητα Ιρίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ιρίων 
και το Νηπιαγωγείο Παραλίας Ιρίων, διοργανώνουν χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην πλατεία του χωριού. 



Κάλαντα από όλο τον κόσμο με την bandina της Φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου υπό τη 
διδασκαλία-διεύθυνση του μαέστρου-αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη, ομάδα animateur…και dj θα 
διασκεδάσουν μικρούς και μεγάλους. 

· Τριανόν, ώρα 18:30 
« Με οδηγό το Άστρο των Χριστουγέννων δημιουργούμε…» 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καλποδήμου Καλλιόπη, Βαρουδάκη Δέσπω, Παπαδημητρίου Γιάννης, Τετώρος 
Μιχάλης, Χατζημπαλάση Γεωργία, Χετζάκη Έλενα, Μπαλτάση Δανάη, Κουτρούλη Ράνια, Μακροθανάσης 
Γιώργος. 

Στην εκδήλωση συνεργάζονται οι καθηγητές: Αβραμίδου Νατάσα, Αργυροπούλου Πηνελόπη και Ντίνος 
Συρράκος. 

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 & Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 
· Βουλευτικό ώρα 21:00 
Ο Δήμος Ναυπλιέων – Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου 
παρουσιάζουν « Το Χριστόψωμο» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε διασκευή/σκηνοθεσία της Αιμιλίας 
Βάλβη. 

· Η Διαλεχτή και ο καπετάν Καντάκης είναι παντρεμένοι χρόνια και δεν αποκτούν παιδιά. Η πεθερά, 
προσφέρει στη νύφη της ένα Χριστόψωμο για να το φάει, να δηλητηριαστεί και να πεθάνει. Η κοινότητα, το 
χωριό, μιλούν ή δεν μιλούν, σιωπούν και πράττουν. Κάποιοι εξακολουθούν να ρωτούν - εις τί έπταιεν η 
ατυχής νέα Διαλεχτή; Ποιός φταίει για το φαρμάκι, τον φόνο, την σκληρότητα και το κακό; 

Η παράσταση είναι για παιδιά 12+ 

Είσοδος 5 € για την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ναυπλίου 

· Παίζουν: Παρασκευή Αθανασοπούλου, Θάλεια Βελεγράκη, Κατερίνα Βέργαδου, Δέσποινα Γηραιώτου, 
Ματίνα Γκόγκα, Βούλα Δεδέα, Χριστίνα Ζησοπούλου, Ντίνα Καλογεροπούλου, Χρίστος Κατσίρης, Νατάσα 
Κολωνιώτου, Μαρία Μαραθιανού, Ντίνα Μιχαλοπούλου, Σούλα Παναγιώτου, Μυρτώ Παπαϊωάννου, Νάσος 
Τζαβάρας, Δέσποινα Φλεβάρη. 

Κράτηση θέσεων: 19:00 – 21:00 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947891692 

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 
ΝΑΥΠΛΙΟ 
ώρα 11:00 
· Οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες και οι γονείς του 1ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου καλαντίζουν τα 
Χριστούγεννα στην παλιά πόλη. 

ώρα 17:00 – 19:00 
· «Τραγουδώντας κάλαντα από την Ελλάδα» με το παραδοσιακό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου 
Αργολίδας σε δρόμους και πλατείες. 
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ζαχαρίου Δημήτρης, Καλαγκιάς Βασίλης, Καρανάσιος Θάνος και Καραχάλιος Μάριος. 

· Δρέπανο, ώρα 18:00 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρεπάνου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Δρεπάνου, διοργανώνουν χριστουγεννιάτικη γιορτή με μουσική, 
χορό και παιχνίδια με τους animateur, στην κεντρική πλατεία του χωριού. 

Η bandina της Φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου υπό τη διδασκαλία – διεύθυνση του μαέστρου-
αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη, θα αποδώσει χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Την εκδήλωση πλαισιώνει χριστουγεννιάτικο bazaar με δημιουργίες των παιδιών. 

·Ναύπλιο 



Τριανόν, ώρα 18:30 
« Τα βιολιά των Χριστουγέννων» 
Οι μικροί φίλοι του Συλλόγου « ΚΥΒΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» καλωσορίζουν τα 
Χριστούγεννα με τα βιολιά τους, παίζοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα. 

· Ναύπλιο, ώρα 19:00 
« Τα σύμπαντα γιορτάζουν…» 
Το Μεικτό Πολυφωνικό Σχήμα της Χορωδίας του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου και η Νεανική του Χορωδία, 
ψάλλουν τη Γέννηση του Θεανθρώπου στους δρόμους και πλατείες του Ναυπλίου, υπό τη διδασκαλία και 
διεύθυνση του μαέστρου-αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη. 

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022 
Κάλαντα Χριστουγέννων από τη Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου στους δρόμους της πόλης, υπό τη 
διδασκαλία – διεύθυνση του μαέστρου-αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη. 

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 
Βουλευτικό, ώρα 19:00 
« CHRISTMAS MELODIES» 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες… και όχι μόνο, από το σύνολο πνευστών του Συλλόγου « ΚΥΒΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 
· Μάνεση, ώρα 18:00 
Η Τοπική Κοινότητα Μάνεση διοργανώνει γιορτή στην πλατεία του χωριού…περιμένοντας τον Αη Βασίλη με 
λιχουδιές, μουσική και πολλές εκπλήξεις! 

· Βουλευτικό, ώρα 19:30 
Η Κάρμεν και οι Ρεμπέτες 
Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΠΠΑΤ, παρουσιάζουν την αφηγηματική συναυλία της Klaudia Delmer με τίτλο: 
«Η Κάρμεν και οι Ρεμπέτες». 

Στην συναυλία η αφήγηση της ερωτικής ιστορίας της Κάρμεν και του Αντώνη του βαρκάρη του σερέτη στην 
Ελλάδα του μεσοπολέμου, είναι και μια αφορμή για να θυμηθούμε τις αγωνίες και τα όνειρα των ανθρώπων 
εκείνης της εποχής που τόσο μοιάζουν με τα δικά μας… και όλα αυτά με φόντο το ρεμπέτικο όπου το 
φλαμένκο και το bel canto, το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, κλείνουν το μάτι στις περιπέτειες της γνωστής 
ηρωίδας. 

Οι βιρτουόζοι μουσικοί της συναυλίας είναι: 

Μιχάλης Νικόπουλος – μπουζούκι, μαντολίνο 

και το duo KORAB: Σπύρος Χριστόγλου – κιθάρα ( κλασσική και φλαμένκο) 

Ευγένιος Χαλίλ – κιθάρα ( ακουστική) και μπουζούκι 

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022 
Βουλευτικό , ώρα 20:30 
« Μαζί για τον άνθρωπο» 
Το Τμήμα της Μικτής Πολυφωνικής Χορωδίας και το Τμήμα της Νεανικής Χορωδίας του Χορωδιακού 
Εργαστηρίου Ναυπλίου υπό τη διεύθυνση του κ. Γιάννη Νικολόπουλου τραγουδούν για τον συνάνθρωπο 
γνωστές αγαπημένες μελωδίες. 

Η συναυλία έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου. 

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 
Πλατεία Συντάγματος, ώρα 19:30 
« Ήχοι από το παρελθόν της Κρήτης» 
Ο συνθέτης, τραγουδοποιός και δεξιοτέχνης της λύρας Πέτρος Σαριδάκης, παρουσιάζει μια ξεχωριστή 
χριστουγεννιάτικη συναυλία. 



Με το δικό του ηχόχρωμα και με συνοδοιπόρους τους συνεργάτες του παρουσιάζουν παλιούς χορούς της 
Κρήτης που επανασυστήνονται μέσω της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής. 

Μαζί του: 

· Χρήστος Βεργάκης// Λαούτο 

· Μάρκος Αγριμάκης// Λαούτο 

· Δημήτρης Δαμηλάκης// Μπάσο 

· Βασίλης Γιασλακιώτης//Τύμπανα 

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 
Κάλαντα Χριστουγέννων από τη Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου στους δρόμους της πόλης, υπό τη 
διδασκαλία – διεύθυνση του μαέστρου-αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη. 

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2022 
Παλιό Ναύπλιο, ώρα 18:00 
Φιλαρμονική Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου 

Filarmoniki – family band concert in motion 

Στις πλατείες του παλιού Ναυπλίου, τα μέλη της Φιλαρμονικής του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ και οι οικογένειές τους, 
καλωσορίζουν το νέο έτος συμμετέχοντας με ένα ξεχωριστό τρόπο, μαζί με τους δημότες και τους 
επισκέπτες της πόλης, σε μια ιδιαίτερη « μεταφερόμενη» συναυλία με ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο! 

Η συνέχεια, επί της μεγάλης σκηνής της παλιάς πόλης! 

Διδασκαλία – διεύθυνση 

Μαέστρος – Αρχιμουσικός 

Θεοδόσης Αντωνιάδης 

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023, Άγια Θεοφάνεια 
· Η Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυπλίου στον Αγιασμό των υδάτων υπό τη διδασκαλία-διεύθυνση του 
μαέστρου-αρχιμουσικού Θεοδόση Αντωνιάδη. 

· Βουλευτικό, ώρα 20:00 
« Καλώς μας ήρθες 2023» 
Το Μεικτό Πολυφωνικό Σχήμα της Δημοτικής Χορωδίας Ναυπλίου με την Νεανική Δημοτική Χορωδία 
Ναυπλίου και το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Ναυπλίου « ΣΥΜΦΩΝΙΑ» παρουσιάζουν την πρώτη συναυλία 
του νέου έτους με τραγούδια από όλο τον κόσμο, εορταστικά και άλλα… 

Μικροί – μεγάλοι σε μια μελωδική βραδιά εναρμονισμένη με τις θύμισες του 2022 και τις προσδοκίες του 
2023… Μια συναυλία αγάπης και… « Αλληλεγγύης» υποστηρίζοντας τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων 
Αργολίδας, « Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». 

Σας περιμένουμε για να συμμετάσχουμε όλοι μαζί, με την αρωγή μας, στο σημαντικό έργο του. 

Διδασκαλία – διεύθυνση 

Μαέστρος – Αρχιμουσικός 

Θεοδόσης Αντωνιάδης 

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 
Βουλευτικό, ώρα 20:00 
ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 



Τα ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ, που ξεκίνησαν πριν από έξι χρόνια και σίγησαν στην περίοδο της πανδημίας, 
επιστρέφουν στο προσκήνιο με το ξεκίνημα του νέου έτους, με μια συναυλία αφιέρωμα στην κλασσική αλλά 
και στην ποικίλη μουσική. 

Ένα σύνολο από εξαιρετικούς μουσικούς, νέους και έμπειρους, με βάση την Φιλαρμονική του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 
Ναυπλίου, επανέρχεται στα πολιτιστικά δρώμενα με νέους στόχους και φιλοδοξίες! 

Διδασκαλία – διεύθυνση 

Μαέστρος – Αρχιμουσικός 

Θεοδόσης Αντωνιάδης 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚEΣ ΕΟΡΤΑΓΟΡΕΣ 
( Bazaar’s) 

· 9 Δεκεμβρίου 2022 
Τολό – Πάρκο Κριτών, ώρα 18:00 
Η Τοπική Κοινότητα Τολού σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολού, τον Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Τολού και τον ΣΕΤ Τολού, σας προσκαλούν στο χριστουγεννιάτικο 
bazaar. 

· 10 Δεκεμβρίου 2022 
Ασίνη, ώρα 16:30 
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ασίνης, σας περιμένει στο χριστουγεννιάτικο bazaar. 

· 11 Δεκεμβρίου 2022 
Πλατεία Παναριτίου, ώρα 12:00 – 17:00 
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Αγγελοπούλειου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ανυφίου, σας 
προσκαλούν στο χριστουγεννιάτικο bazaar. 

· 17 Δεκεμβρίου 2022 
Άρια, ώρα 16:00 
Η Τοπική Κοινότητα Αρίας, η Διευθύντρια με τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου και οι Σύλλογοι Γονέων 
και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου σας καλούν στο χριστουγεννιάτικο bazaar. 

· 17 & 18 Δεκεμβρίου 2022 
Ναύπλιο, Πλατείες Τριών Ναυάρχων & Καποδίστρια 
ώρα 11:00 -18:00 
Η Φιλανθρωπική και Κοινωνική Αγορά Αγάπης σας προσκαλεί να την επισκεφτείτε και να την ενισχύσετε. 

· 22 Δεκεμβρίου 2022 
‘Ιρια, ώρα 17:30 
Η Τοπική Κοινότητα Ιρίων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ιρίων 
και το Νηπιαγωγείο Παραλίας Ιρίων, διοργανώνουν εορταστική αγορά αγάπης. 

· 23 Δεκεμβρίου 2022 
Δρέπανο, ώρα 18:00 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δρεπάνου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου Δρεπάνου, σας περιμένουν στο χριστουγεννιάτικο bazaar. 

Παράλληλες εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικης εορταγοράς 
Ø Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 
Πλατεία Καποδίστρια, ώρα 17:00 
Ο Σύλλογος Ποντίων Αργολίδας « Παναγία Σουμελά», παρουσιάζει ποντιακούς χορούς με την επιμέλεια των 
χοροδιδασκάλων Θεοδοσιάδη Γεώργιου και Νάσση Νικολάο. 

 


