
Με το χριστουγεννιάτικο δέντρο να φωτίζει την πόλη από την Παρασκευή 13 

Δεκεμβρίου, με μουσικές, χρώματα, θεατρικό σκηνικό και παραμυθένιες μορφές να 

δίνουν τον τόνο των ημερών ξεκινούν οι γιορτές στο Χαλάνδρι. Ο Δήμος Χαλανδρίου 

παρουσιάζει πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά και 

ενήλικες, με ελεύθερη είσοδο, μέχρι το τέλος του χρόνου.  

- Από την Παρασκευή 20 έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία 

της πόλης τα παιδιά – αλλά όχι μόνο – θα έχουν καθημερινά την ευκαιρία να 

ζήσουν στον παραμυθένιο κόσμο των Χριστουγέννων από τις 12 έως τη 1 το 

μεσημέρι και από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, μέσα από θεατρικά εργαστήρια 

και παιχνίδια, παραστάσεις κουκλοθεάτρου και μια μεγάλη ποικιλία 

δραστηριοτήτων.  

 

- Ο «μποέμ» τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής και η Μικτή Χορωδία 60+ 

του Δήμου Χαλανδρίου καλούν σε συναυλία όσους και όσες θελήσουν να 

μοιραστούν το χιούμορ και το κέφι τους, μέσα από γνωστά και αγαπημένα 

τραγούδια, στο Ίδρυμα Ζήση στις 11.30 το πρωί της Κυριακής 15 

Δεκεμβρίου. Ο Παντελής Αμπαζής με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του έχει 

συμμετάσχει σε συναυλίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου 

Χαλανδρίου στο Φεστιβάλ Ρεματιάς ενώ η Χορωδία 60+ που έχει δημιουργηθεί 

από πολίτες της πόλης μας, «κλέβει» την καρδιά του κοινού σε κάθε δημόσια 

εμφάνισή της.  



     

- Το γυναικείο μουσικό σχήμα «Κανελόριζα» που λάτρεψε το κοινό της 

Ρεματιάς το καλοκαίρι του 2018, παρουσιάζει στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου Χαλανδρίου, συναυλία παραδοσιακής μουσικής το 

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Με τη Λουκία Γκαρδιακού 

στο ακορντεόν και τη φωνή, τη Χριστίνα Κυπρίδου στο μπεντίρ και τη φωνή, 

την Αθανασία Κανελλοπούλου στο λάφτα και τη Βασιλική Παρασκευοπούλου 

στο κανονάκι και τη φωνή οι «Κανελόριζα» διερευνούν τους δρόμους της 

ελληνικής μουσικής παράδοσης και κληρονομιάς και πτυχές του παλιού 

ρεμπέτικου τραγουδιού από τη Μικρά Ασία και μας καλούν να τους 

περπατήσουμε μαζί λίγες μέρες πριν τα φετινά Χριστούγεννα. 

- Η μουσικοθεατρική ομάδα «Τρομπετίνι», μια παρέα ηθοποιών και μουσικών 

(τρομπέτες – τρομπόνια), με εμπειρία στο παιδικό θέατρο και την απόδοση 

κλασικών παραμυθιών παρουσιάζει στην κεντρική πλατεία της πόλης μας δύο 

μουσικοθεατρικές παραστάσεις, βασισμένες σε παραμύθια των Αδελφών 

Γκριμ, που θα μαγέψουν τα παιδιά: Ο παπουτσής και οι καλικάντζαροι, στις 

17 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα και Ο παράξενος μουσικός στις 21 

Δεκεμβρίου στις 4.30 το απόγευμα. 

Λίγα λόγια για τις παραστάσεις από την ομάδα «Τρομπετίνι»: 

 "Ο Παπουτσής & οι Καλικάντζαροι" των Αδ.Γκριμ. 

 «Ακροπατώντας» στα χνάρια των Αδελφών Γκριμ, διασκευάζουμε για 3η φορά 

ιστορία τους και την παρουσιάζουμε με σκανταλιάρικη διάθεση σ’ όποιο χώρο 

υπάρχουν παιδιά… και γλυκά! Οι καλικάντζαροι εμφανίστηκαν στην ζωή του 

παπουτσή όχι για να σκανταλέψουν αλλά για να τον βοηθήσουν! Η ιστορία τους 

ξετυλίγεται μέσα από το ίδιο το στόμα των καλικαντζάρων! Μαζί ακούγονται όλα 

τα γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια των παιδικών μας χρόνων αλλά και 

καινούριες «σκανταλιάρικες» μελωδίες!!! Καλικάντζαροι Τρομπέτες και 



Πανέξυπνα Παιδιά… ξετυλίγουν ζωντανά… μια ιστορία απ’ τα χρόνια τα παλιά! 

Η αλληλεγγύη και η στήριξη σε δύσκολους καιρούς είναι ο τρόπος που δίνει 

δύναμη σ’ όλα τα πλάσματα αυτού του κόσμου να κρατήσουν το «δέντρο της γης» 

στολισμένο και γερό…! 

 

"Ο Παράξενος Μουσικός" των Αδελφών Γκριμ είναι η πρώτη μας δουλειά που 

στηρίζεται σε μια μικρή και ιδιαίτερη ιστορία των Αδελφών Γκριμ, το «Ένας 

Παράξενος Μουσικός» . "Υφάναμε" απ’ την αρχή την ιστορία, αξιοποιώντας το 

μουσικοθεατρικό παιχνίδι, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των ίδιων των 

παιδιών. Ο Παράξενος Μουσικός εμφανίζεται στο Δάσος των Παιδιών και 

προσπαθεί να ξεγελάσει τα ζωάκια που συναντάει στο δρόμο του! Δεν υπολογίζει 

όμως ότι η Νεράιδα της Μουσικής και τα παιδιά θα του χαλάσουν τα σχέδια! Η 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών βοήθησε πολύ ουσιαστικά στο να φέρουμε σε 

επαφή μικρές ηλικιακά ομάδες με τον ήχο των χάλκινων πνευστών . Τα παιδιά 

«παρεμβαίνουν» στο παραμύθι δημιουργώντας εξελίσσοντας την ιστορία του. 

(Στο τέλος της παράστασης διασκεδάζουμε παίζοντας γνωστά τραγούδια μαζί με 

τα παιδιά).  

Στο απόγειό της φτάνει η χριστουγεννιάτικη διάθεση την Κυριακή 22 

Δεκεμβρίου καθώς την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες στην 

κεντρική πλατεία της πόλης αλλά και μια ιδιαίτερα πρωτότυπη αθλητική δράση. 

Πρόκειται για τo Chalandri Runs the Christmas Night, τον γύρο της Ρεματιάς 

στον οποίο θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν στις 8 το βράδυ όσοι και όσες  



 

επιθυμούν να ζήσουν μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη βραδιά στην καρδιά 

της πόλη μας. Νωρίτερα, στις 6.30 το απόγευμα μια πραγματικά 

φαντασμαγορική συναυλία με 50 βιολιά και τσέλα παρουσιάζει στην 

κεντρική πλατεία Χαλανδρίου το «Μουσικό Κουτί». Μέσα από ένα 

πλούσιο ρεπερτόριο η «μαγική» συνάντηση των εγχόρδων θα αγγίξει και τις 

εσωτερικές μας χορδές ενώ η βραδιά της 22ης Δεκεμβρίου θα κλείσει με τη 

συναυλία των Babo Koro με ήχους από τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.  

 



To μουσικό σχήμα ενώνει ήχους από την παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας 

με τις βαλκανικές πολυφωνίες, «την αίσθηση του swing, την τσιγγάνικη 

περιπλάνηση και τη rock αμεσότητα». Η συναυλία των Babo Koro ξεκινά 

στις 9.30 το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. 

 

Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και 

στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» ενώ δράσεις θα 

πραγματοποιήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χαλανδρίου από τις 12 

έως τις 19 Δεκεμβρίου και το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου στις 21 

και 22 του μήνα. Και όπως κάθε χρονιά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 

θα ταξιδεύει καθημερινά στα σχολεία, τις πλατείες και τους δρόμους της 

πόλης. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί όλους και όλες να συμμετέχουμε στις εορταστικές 

εκδηλώσεις με την ευχή η χαρά, η ζεστασιά κι η αγάπη που θα μοιραστούμε αυτές 

τις μέρες στην πόλη να διαδοθεί και να επικρατήσει σε όλον τον κόσμο με τον 

ερχομό το νέου έτους. 


