
Ο ΑΛΑΝΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΛΥΧΝΑΡΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ;

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ANIMA CHRISTMAS 2019ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΠΕΙΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
Οι Περιπέτειες του ΠειΓατή Λουκούμη

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙΡΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

Για χίλιες και μία νύχτες, η Σεχραζάτ προσπαθεί να φτιάξει 
αυτό το μοναδικό παραμύθι που θα ενθουσιάσει τον παράξενο 
Σουλτάνο, τόσο ώστε να της χαρίσει τη ζωή. Όταν οι ιδέες της 
τελειώνουν, τέσσερα φανταστικά πλάσματα έρχονται να τη 
βοηθήσουν να διηγηθεί το τέλειο παραμύθι. 

Στη χρυσόσκονη του ονείρου όλα μπορούν να συμβούν… Παι-
χνίδια που ζωντανεύουν, χρώματα – μουσικές – χοροί που τα-
ξιδεύουν μαγικά κι ένας αλλιώτικος Άγιος Βασίλης που… και 
τότε τα παιδιά του κόσμου συνεχίζουν να ονειρεύονται! Μια 
Μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή των παιδικών 
και εφηβικών τμημάτων του Λ.Ε.Σ.

Ένα σύγχρονο έργο για όλη την οικογένεια, που ακροβατεί 
ανάμεσα στη φάρσα και την κωμωδία καταστάσεων, περιγρά-
φοντας ιστορίες καθημερινής τρέλας. Οι χαρακτήρες, ήρωες 
της διπλανής πόρτας, βιώνουν τις ημέρες των εορτών σε μια 
εποχή όπου η ανταγωνιστικότητα, η υστερία, η μοναξιά και η 
ανάγκη για συντροφικότητα έχουν «χτυπήσει» κόκκινο.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σιγάλας

Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι, μια κλασική ορχήστρα από 
το Βέλγιο, ένας μαέστρος, μια αφηγήτρια και πολλές παιδικές 
φωνές ενώνονται στο Θέατρο Απόλλων, για να μας ταξιδέ-
ψουν, μικρούς και μεγάλους, στο μαγικό κόσμο της κλασσικής 
μουσικής και του παραμυθιού.

Για ένατη συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος διοργανώνει Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση που θίγει επίκαιρα θέματα που απασχολούν 
όλους μας, όπως το μεταναστευτικό, η μόλυνση του περιβάλ-
λοντος, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος,  οι κοινω-
νικές αντιθέσεις καθώς και η αντίληψη του μέσου ανθρώπου 
για όλα αυτά τα θέματα.

Μια θεατρική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του 
Παρασκευά Ζαχαρίου. 

Το αγαπημένο φεστιβάλ Animasyros επιστρέφει και παρου-
σιάζει ένα ειδικό εορταστικό πρόγραμμα με προβολή ταινιών 
κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους από όλον το κόσμο, που θα 
κερδίσουν την καρδιές των παιδιών.

Ένα ταξίδι στη Βηθλεέμ, εκεί όπου μέσα στη φτωχική φάτνη 
γεννήθηκε ο Βασιλιάς του Κόσμου για να φέρει Αγάπη, Ειρή-
νη, Αδελφοσύνη. Ανοίγουμε τις καρδιές μας για να νιώσουμε 
το μήνυμα της γέννησης Του, βοηθώντας τους συνανθρώπους 
μας.

Μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα. Ένα πλαστικό τοπίο. Φώκιες, 
γάτες κι ένας σαμάνος τράγος. Ο ΠειΓατής Λουκούμης και το 
πλήρωμα των Γατοπειρατών συνθέτουν τα κομμάτια του πα-
ράξενου κόσμου μας, αναζητώντας την Ειρήνη και την Ελευθε-
ρία σε μια αρμονική ανθρωπογατότητα. 

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης σε συνδιοργάνωση με την Περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου, σας προσκαλούν να απολαύσετε την τελετή 
έναρξης Χριστουγεννιάτικων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και την 
φαντασμαγορική φωταγώγηση του δέντρου. Η Παιδική - Νεα-
νική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων με εκατό παιδικές 
φωνές και χίλιες νότες, θα ανοίξουν την αυλαία των εκδηλώ-
σεων του Δήμου μας, ξεκινώντας με τον πιο αισιόδοξο τόνο το 
χριστουγεννιάτικο ταξίδι μας. Η Φιλαρμονική Δήμου Σύρου - 
Ερμούπολης θα μας μαγέψει με γιορτινές jazz μελωδίες. 

Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης 
Νικόλαος Λειβαδάρας

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη, μας “διηγού-
νται με Νότες” μουσικές ιστορίες με έντονο το αυτοσχεδιαστι-
κό στοιχείο, τις απρόσμενες μουσικές εναλλαγές, το κέφι, την 
ψυχαγωγία και με σκοπό, πάνω από όλα, ακροατές και μουσικοί 
να γίνουν ένα!

Συνδιοργάνωση: 
Ιερά Μητρόπολη και Καθολική Επισκοπή Σύρου.

Ώρα έναρξης 19:00 | Τιμή εισιτηρίου: 5€

Ώρα έναρξης 19:30 | Τιμή εισιτηρίου: 8€ Ώρα έναρξης 19:00 | Τιμή εισιτηρίου: 3 & 5€

Ώρα έναρξης 19:30 | Τιμή εισιτηρίου: 5 & 8€
Διοργάνωση: Oὐριος Ἀνεμος

Ώρα έναρξης 19:00 | Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης 23.12 στις 17:00 & 24.12 στις 11:30 
Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης 17:30 | Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης: 07 και 08.12 στις 19:00 | 09 και 10.12 στις 20:00 
Τιμή εισιτηρίου: 5, 8 και 12€ | Οικογ. πακέτα: 22 και 34€

Ώρα έναρξης 18:00

Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 15€
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου.

Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτηρίων ΔEΛΑΣΑΛ

Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου του Αντώνη Μπούμπα από τον Πολ. Σύλλογο Καμινίων

European FairlyTale Association σε συνεργασία 
με την Παιδική-Νεανική Χορωδία της ΟτΚ.

Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Λαζαρέττων

Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων ΣχεδίωνΕκπολιτιστικός Σύλλογος Μάννα

Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τους We Live Together

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Σύρου «Πρόσβαση»

Φίλες και φίλοι, οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων 
πλησιάζουν και μαζί με αυτές «τρυπώνει» σε κάθε σπι-
τικό η χαρά της προσμονής και η αισιοδοξία. Το μήνυμα 

της γέννησης του Θεανθρώπου, ένα μήνυμα ζωής και ελπίδας για 
όλη την ανθρωπότητα, ζεσταίνει τις καρδιές μας και μας καλεί να 
έλθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλο, με πράξεις αγάπης, με έναν 
καλό λόγο, με μια ευγενική χειρονομία, με ένα γλυκό χαμόγελο.

Μπορεί η καθημερινότητα να δοκιμάζει τις αντοχές μας και 
συχνά να μας λυγίζει, ωστόσο το πνεύμα των Χριστουγέννων 
μας βοηθά να ατενίζουμε τον κόσμο με πιο αισιόδοξη ματιά, 
να αντλούμε δύναμη από το γέλιο των παιδιών, να ξεκλέβουμε 
από τη μαγεία της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Αυτήν 
ακριβώς τη χαρούμενη και λαμπερή ατμόσφαιρα επιδιώκουμε 
να δημιουργήσουμε, μέσω του πολιτιστικού μας προγράμμα-
τος, ώστε μικροί και μεγάλοι να βιώσουν το πραγματικό νόημα 
των εορτών, στο οποίο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. 

Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά και στις οικογένειές σας υγεία, 
αγάπη και ευημερία. Το φωτεινό αστέρι της Βηθλεέμ ας μας οδηγή-
σει σε καλύτερο αύριο, σε μια πιο ανθρώπινη και ειρηνική κοινωνία. 

Ευλογημένα Χριστούγεννα κι Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2020!
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Θα ακολουθήσουν:
Εστία Προσκόπων: Δώσε βιβλίο - πάρε βιβλίο. Παιδική Φι-
λανθρωπική δράση.
Αίθουσα Βάτη: Χριστουγεννιάτικο Εικαστικό Εργαστήρι για 
όλα τα παιδιά

Παιδική Βιβλιοθήκη: Αφήγηση παραμυθιών σχετικά με τα 
Χριστούγεννα από την ομάδα ΠαραμύθιαΖΩ

Στην πλατεία: Ανιματέρ, ξυλοπόδαρος, διαδραστικά παιχνί-
δια, χορός, ταχυδακτυλουργικά τρικ, παιχνίδια, διαγωνισμοί.



ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Η ΣΥΡΟΣ ΣΕ ΠΟΙΗΜΑΕκείνος κι εΚΕΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕIΣ

ΟΤΑΝ Η ΚΑΛΛΑΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΜΟΝΡΟΕ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΕΠΑΥΛΗ ΤΣΙΡΟΠΙΝΑ

Ελλάδα 2018. Κάποιοι την χαρακτηρίζουν ως την πιο κρίσιμη 
περίοδο μετά την μεταπολίτευση. Ανεργία, φτώχεια, μετανά-
στευση. Ίσως είναι οι πρώτες λέξεις που έρχονται στο μυαλό 
κάθε ανθρώπου σ’ αυτή τη χώρα. Κάποιοι τα αντιμετωπίζουν 
με σοβαρότητα και πανικό. Εμείς ως γνήσιοι Έλληνες τα αντι-
μετωπίζουμε με χιούμορ και συγκίνηση.

Σκηνοθεσία: Μάριος Ντερντές

Ο Μιχάλης & ο Παντελής Καλογεράκης τραγουδούν ποιήμα-
τα και μελωδίες γραμμένα για την Σύρο από ανθρώπους που 
εμπνεύστηκαν και άλλους που έζησαν εκεί. Ο Μάρκος Βαμβα-
κάρης, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Δημήτριος Βικέλας, ο Γεώργιος 
Σουρής, ο Εμμανουήλ Ροΐδης και άλλοι τόσοι που αν και δεν 
κατάγονται από εκεί εμπνεύσθηκαν και έγραψαν για αυτή.

Στο πιάνο ο Χάρης Σταυρακάκης.

Ο Λευτέρης Ελευθερίου και ο Αντώνης Κρόμπας είναι «Εκείνος 
κι εΚΕΙΝΟΣ» και σε ένα καταιγιστικό δίωρο... σχολιάζουν, σατι-
ρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν κι ερεθίζουν το κοινό...

Του θέτουν ερωτήματα του απαγγέλλουν ποιήματα, του κά-
νουν τράκα χρήματα, του συγχωρούν τα κρίματα και άμα δεν 
έρθεις να τους δεις μπροστά σου φίλε θα το βρεις… γιατί έχει 
ο καιρός γυρίσματα!

Μια περίεργη και κωμικοτραγική συνάντηση της Κάλλας με 
την Μονρό, που μοιάζουν να μην έχουν τίποτα να πουν και θα 
πουν τα πάντα. Θα εξομολογηθούν, θα τσακωθούν, θα φωνά-
ξουν, θα κλάψουν, θα γελάσουν και θα μας αποκαλύψουν τις 
γυναίκες Μαρία και Μέριλιν.

Σκηνοθεσία: Άρτεμις Γρύμπλα και Κωνσταντίνος Μπιμπής 

Για 8η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνεται η μεγαλύτερη Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση της Σύρου και των Κυκλάδων, για 
να απολαύσουν όλοι με ξεχωριστό τρόπο τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η Έπαυλη Τσιροπινά στην 
Ποσειδωνία, μεταμορφώνεται στο «Σπίτι του Άη Βασίλη»!

Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 10 & 13€ 
Διοργάνωση: create4art

Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 8 & 10€ 
Διοργάνωση: Μικρή Άρκτος

Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 10, 12 & 15€ 
Διοργάνωση: create4art

Ώρα έναρξης 21:00 | Τιμή εισιτηρίου: 8, 10, 12€ 
Διοργάνωση: Κ2L Άλφα

Ώρες λειτουργίας 16:00 - 21:00 
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

των Λευτέρη Ελευθερίου, Μάριου Ντερντέ & Γιώργου Φειδά

Μια βραδιά μελοποιημένης ποίησηςStand Up Comedy
των Δανάης Σταματοπούλου & Αναστασίας Τζελέπη

Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο Ποσειδών”
Η ΑΓΕΛΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ

Η ιστορία των αδελφών Κατσιμίχα χρησιμοποιεί τον θρύλο 
των καλικάντζαρων με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο όπου το 
στοιχείο της κατεργαριάς τους παρουσιάζεται ως δημιουργικό, 
καθώς το εκμεταλλεύεται για να ανατρέψει την παραδοσιακή 
αντίληψη που τους θέλει πνεύματα πονηρά της χριστουγεν-
νιάτικης ατμόσφαιρας.

Ώρα έναρξης 03 & 04.01 στις 19:00 & 05.01 στις 12:00 
Τιμή εισιτηρίου: 5€

Θεατρικός Πολιτιστικός Όμιλος Σύρου ΑΠΟΛΛΩΝ

Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου 
“Ο Ακροβάτης & οι άλλοι” της Ευτυχίας Ηλιάδου.
Παιδική Βιβλιοθήκη | 16:00 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους.
Σύλλογος Ηπειρωτών Σύρου σε συνδιοργάνωση 
με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Aίθουσα Συλλόγου Ηπειρωτών (Αφροδίτης 2) | 17:30

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
από τον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου
Οδοί Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη
& Σταματίου Πρωίου | 10:00-14:00 & 17:30-21:00

Παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με το 
παραδοσιακό «πολεμικό καράβι» του Λ.Ε.Σ. 
στους δρόμους της πόλης και την αγορά, 
τις Αρχές και τα ευαγή ιδρύματα
Λύκειο Ελληνίδων Σύρου 
από 10:00 - 13:00

Αναβίωση Συριανού Πρωτοχρονιάτικου εθίμου 
Το Καραβάκι στους δρόμους της πόλης και την αγορά από 
το Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου Άρωμα Παράδοσης
από 11:00 έως 13:00

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση 
από τον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου
Οδοί Θυμάτων Σπερχειού, Πρωτοπαπαδάκη
& Σταματίου Πρωίου | 10:00-17:00

Τα κάλαντα των Φώτων με τα παραδοσιακά φαναράκια 
στους δρόμους της πόλης και την αγορά από 
το Παραδοσιακό Εργαστήρι Σύρου Άρωμα Παράδοσης
από 18:00 έως 21:00

Επιμέλεια εντύπου: 
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού, 
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Αικατερίνη Καμπαρδή
Είδη Ραπτικής

ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΥ


