
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
«Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

 
Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, στις 7.30 μ.μ., στο Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου (Σ. 
Βενιζέλου & Κουντουριώτου) 
Το τμήμα ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Ηλιούπολης παρουσιάζει το 
εμβληματικό έργο του Φρήντριχ Ντύρρενματ «Η επίσκεψη της γηραιάς κυρίας», σε σκηνοθεσία 
της θεατρολόγου Μαρίας Μπιτσακάκη.  
   
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο  Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου (Σ. Βενιζέλου & 
Κουντουριώτου) 
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από τους σπουδαστές, τα Μουσικά Σύνολα και τις Χορωδίες του 
Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης «Απόστολος Μόσχος».  
 
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου 18) 
 
Η βραβευμένη συγγραφέας & θεατρολόγος Μάγια Δεληβοριά μας παρουσιάζει το καινούργιο της 
βιβλίο, «Η μαγική βιβλιοθήκη της Ιζκαμπούρ», εκδόσεις Καλέντης, ζωντανεύοντας μαζί με τα 
παιδιά, τις περιπέτειες των ηρώων.  
 
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 
 
6 μ.μ., στη Δημοτική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου 18)  
Η συγγραφέας Μαρίνα Γιώτη μας παρουσιάζει δύο όψεις μιας διάσημης ιστορίας, στο καινούργιο 
της βιβλίο «Ρεβιθοκοντούλης», εκδόσεις Διόπτρα, όπου ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, Φάνης ο Μπούφος, 
είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις του γνωστού παραμυθιού.  
 
6.30 μ.μ.,  στον  Ιερό Ναό  Αγίας Παρασκευής  (Κυπρίων Ηρώων & Μαραβέλια) 
 «Χριστουγεννιάτικες Ωδές» 
Η Δημοτική Χορωδία και το Φωνητικό Σύνολο Ηλιούπολης, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου 
Βαρβάρας Κουτίβα, μας μεταφέρουν στην κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών, ερμηνεύοντας 
τραγούδια, εκκλησιαστικούς ύμνους και κάλαντα των Χριστουγέννων. 
 
 
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, στις 4 μ.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου 18)  
 
Η Σχολή Πολυμερούς Πηλού Αθήνας μυεί τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους στα μυστικά αυτού 
του εύπλαστου υλικού σ’ ένα εργαστήρι κατασκευής διακοσμητικών αντικειμένων. Απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 9940699. 
 
Κυριακή 24 Δεκεμβρίου & Κυριακή 31 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι., σε πλατείες της 
Ηλιούπολης 
 
Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηλιούπολης ερμηνεύει πασίγνωστες εορταστικές μελωδίες και 
κάλαντα και ομορφαίνει την καθιερωμένη βόλτα μας στα μαγαζιά της Ηλιούπολης, την 
παραμονή  των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς, από την Πλατεία Εθνικής Αντίστασης έως την 
Πλατεία Φλέμινγκ και από την Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας έως την Πλατεία Ανεξαρτησίας. 
  
 
 
 
 
 



Τετάρτη 27 έως Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου και Τρίτη 2 έως Παρασκευή  5 Ιανουαρίου, από 
τις 7 π.μ. έως τις 4. μ.μ., στο Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης (Εθν. Μακαρίου & Ηρώς 
Κωνσταντοπούλου) 
Καμπ δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ηλικίας 5 έως 13 ετών, κατά την διάρκεια των 
Χριστουγεννιάτικων σχολικών διακοπών, με αθλητικές - πολιτιστικές δραστηριότητες και 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Πληροφορίες: 6971560249, 210 9922899-210 9944001 (εσωτ. 2) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
athlitismos.dimosilioupolis.gr 
 
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, στις 11.30 π.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου 
18) 
Τα Εργαστήρια Εικαστικών Τεχνών του Δήμου Ηλιούπολης & η Σχολή Πολυμερούς Πηλού 
Αθήνας προσκαλούν τα παιδιά για να δημιουργήσουν τις δικές τους πρωτότυπες κατασκευές, 
εμπνευσμένες από τα αγαπημένα μας βιβλία και τη γιορτή των Χριστουγέννων!  
 
Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, στις 11.30 π.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης (Νικομάχου 18) 
«Η Φωτούλα που φωτίζει και τα δώρα της χαρίζει» από τον θίασο «Πλώρη» 
Η μουσική του Νίκου Ζιώγαλα και του Σούλη Λιάκου, συναντά τους στίχους και τα κείμενα της Τόνιας 
Μασουρίδου και τη σκηνοθετική ματιά του Ιορδάνη Καλέση,  στην παιδική παράσταση με κούκλες & 
ηθοποιούς, που βασίζεται στα βιβλία της σειράς «Ζωή & Μάθηση» των εκδόσεων Παρισιάνου.  
 
Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 
11.30 π.μ.,  στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, (Νικομάχου 18)  
Το παιδικό τμήμα του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Ηλιούπολης δραματοποιεί το παραμύθι 
του Ευγένιου Τριβιζά «Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα», με τη συμμετοχή… του 
κοινού! 
 
5 μ.μ. «Οι μυστικοί κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά» (HELEXPO MAROUSSI, Λεωφ. Κηφισίας 39) 

Στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών Διαδρομών», ο «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου» προσφέρει την 
ευκαιρία σε μικρούς & μεγάλους, να ξεναγηθούν με μειωμένο ομαδικό εισιτήριο και δωρεάν 
μεταφορά με πούλμαν,  στο συναρπαστικό θεματικό Πάρκο & Μουσείο «Οι μυστικοί κόσμοι του 
Ευγένιου Τριβιζά». 
  
Τιμή  ομαδικού εισιτηρίου: 6€, για άνεργους 4€, για παιδιά κάτω των 3 ετών δωρεάν 
Προαγορά εισιτηρίου έως και 21/12/2016, από τα Γραφεία του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. στην οδό Νικομάχου 
18, καθημερινά από τις 9 π.μ. – 3 μ.μ. 
Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες: 210 9940699.  
Ώρα αναχώρησης λεωφορείου από το Δημαρχείο Ηλιούπολης: 4 μ.μ. 
   
Σάββατο 6 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (Δαμασκηνού & Μεσσηνίας) 
Σας προσκαλούμε στην τελετή του Αγιασμού των Υδάτων την ημέρα των Θεοφανείων. Θα 
ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας του Δήμου. 
 
Φιλανθρωπικός αγώνας 
Κατά τη διάρκεια των εορτών, o «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - 
Γρηγόρης Γρηγορίου» σε συνεργασία με την  Ένωση Συλλόγων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών 
Δήμου Ηλιούπολης θα διοργανώσουν τον καθιερωμένο ποδοσφαιρικό αγώνα φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης (Χρυσάφη 1) , όπου, θα συγκεντρωθούν  
τρόφιμα για  την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου της πόλης μας. Η ημερομηνία θα 
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα athlitismos.dimosilioupolis.gr 


