
 

 

Πρόγραμμα για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό Καλαβασού 2022 

26/11/2022 

 

Έναρξη 

• Τοξοβολία (Αθλητικό Σωματείο Τοξοβολίας Copper Mountains Κ/σου – Dietrich Krieghoff- 

96245244): Παρέλαση με τοξοβόλους ντυμένους με παραδοσιακές στολές της τοξοβολίας όπου στη 

συνέχεια θα ακολουθήσει επίδειξη τοξοβολίας με φλεγόμενα βέλη.  

Χώρος διεξαγωγής Προαύλιο εκκλησίας Παναγίας Τητηότησσας  

15:30- 16:30 

• Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την παιδική χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Καλαβασού. 

Χώρος διεξαγωγής Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους  

16:30 – 17:00 

• Φωταγώγηση κεντρικής πλατείας Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους.  

17:00 – 17:30 

• Παρουσίαση Κυπριακών Παραδοσιακών χορών του τόπου μας όπως αντικριστοί, συρτοί, σούστα, 

τατσιά, δρεπάνι, κούζα, το ρέσι, η βρύση των πεγειώτισσων , το θέαμα με τα ποτήρια και άλλα,  από 

το χορευτικό συγκρότημα Πολιτιστικού Ομίλου ΑΗΚ Λάρνακας Αμμοχώστου Δεκέλειας.  

Χώρος διεξαγωγής : Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους  

17:30- 19:30  

 

27/11/2022 

 

• Μύθοι της Κύπρου. Διαδραστική παρουσίαση που συνδυάζει προβολές από την αρχαία τέχνη, 

αρχαία και αρχαιότροπη μουσική και αφήγηση. Ανακαλύψτε τους θεούς και ήρωες μας, ζήστε τους 

αθάνατους θρύλους της Κύπρου. (Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00π.μ. – 13:00μ.μ.15:00 – 17:00 

• Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με διάφορα υλικά όπως χιονάνθρωπους, καρτούλες, στολίδια, για 

παιδιά του Δημοτικού ( Μιχάλης Χαραλάμπους - 99346939).  

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

Επιτραπέζιο κυπριακό παιχνίδι λέξεων ΑΤΕ ΟΛΑΝ, μικροί και μεγάλοι μπορούν να παίξουν 

επιτόπου το παιχνίδι (Βασίλης Κονναρής- Μαρία Βασιλείου).  

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και  14:00 – 16:00 

• Μουσική Πανδαισία. Μια πλούσια απολαυστική μουσική εμπειρία που εγγυώνται αριστουργήματα 

της Παγκόσμιας μουσικής λογοτεχνίας από τον μεσαίωνα ως τις μέρες μας ( DODECACHORDON) 

Χώρος διεξαγωγής Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους  

18:00 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3/12/2022 

 

• Ποδηλασία (Ποδηλατικός Όμιλος Τόχνης Χρίστος Χρυσοστόμου - 99462145):  Ανακαλύπτουμε τις 

ομορφιές της Καλαβασού ποδηλατώντας. Έναρξη από την Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου 

Νεοκλέους ποδηλατούμε στα στενά δρομάκια της κοινότητας και περιμετρικά του χωριού. 

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Δημιουργίες με υφάσματα όπως Χριστουγεννιάτικα στολίδια, μαξιλαράκια με λεβάντα και 

μαξιλαράκια με σπόρους (Δήμητρα Χατζηπαυλή - 96434098)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 

• Εργαστήριο Χειροτεχνίας σχεδιασμός και κατασκευή παραδοσιακής φιγούρας θέατρου σκιών 

(Γιάννης Πάφιος -99652670).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

16:00 – 18:00  

• Θεατρική παράσταση από το θέατρο Σκιών (Γιάννης Πάφιος).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

18:00 – 20:00 

 

 

4/12/2022 

 

• Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με διάφορα υλικά όπως χιονάνθρωπους, καρτούλες, στολίδια, για 

παιδιά του Δημοτικού ( Μιχάλης Χαραλάμπους- 99346939).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Χριστουγεννιάτικα στολίδια με κουκουνάρια, μπογιές και χρυσόσκονες (Charalampos Cottage 

Kalavasos - 99307979)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00  

• Συναρπαστική μουσική Ανθολογία της Κυπριακής Μουσικής με τους εγνωσμένου κύρους 

ερμηνευτές και δεξιοτέχνες DODECACHORDON.  

Χώρος διεξαγωγής Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους  

16:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/12/2022 

 

• Εργαστήριο κατασκευής παραδοσιακής φλογέρας – πιδκιαυλιού και διδασκαλίας παραδοσιακών 

Καλάντων (Χαράλαμπος Χαραλάμπους - 99518593)   

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.  

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Κεντητική Χριστουγεννιάτικων Μοτίβων: Θα διδαχθεί η παραδοσιακή τέχνη της κεντητικής, η 

σταυροβελονιά κοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κεντήσουν απλά Χριστουγεννιάτικα μοτίβα 

σελιδοδείκτες, πουγκιά κεντημένα κ.α. (Ελένη Ρίμπα - 99218593)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια : Η Δραματοποιημένη Αφήγηση παραμυθιού είναι μια ζωντανή 

προφορική παρουσίαση, κατά την οποία ενεργοποιείται , ενισχύεται και διευρύνεται ο φανταστικός 

κόσμος του παιδιού. Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά και διασκεδάζουν 

(Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 -  19:00 

 

 

 

11/12/2022 

 

Αρχαία Μαγειρική Τέχνη :Μια Αξέχαστη διαδραστική παρουσίαση της γαστρονομίας μας ,με 

αφετηρία τα αρχαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα, τις ιστορικές αναφορές και απεικονίσεις από την 

αρχαία τέχνη,  η οποία καταδεικνύει την ιστορική συνέχεια των πρώτων υλών, σκευών, τεχνικών 

μαγειρέματος, κοινωνικών γαστρονομικών και διατροφικών συνηθειών, ηθών και εθίμων της 

παραδοσιακής σύγχρονης μαγειρικής τέχνης. (Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 

99060284)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Χριστουγεννιάτικα στολίδια με κουκουνάρια, μπογιές και χρυσόσκονες (Charalampos Cottage 

Kalavasos - 99307979)  

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.  

13:00 –15:00 και 17:00 – 19:00 

• Συναρπαστική μουσική Ανθολογία της Κυπριακής Μουσικής με τους εγνωσμένου κύρους 

ερμηνευτές και δεξιοτέχνες DODECACHORDON.  

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους  

16:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17/12/2022 

 

• Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας. Μια άκρως ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη διάλεξη που πραγματεύεται 

της πανάρχαιας ελληνικής γλώσσας μέσα στις χιλιετίες βασισμένη σε ιστορικά, γλωσσολογικά, 

εθνογραφικά, αρχαιολογικά στοιχεία. (Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00  και 15:00- 17:00 

• Κεντητική Χριστουγεννιάτικων Μοτίβων: Θα διδαχθεί η παραδοσιακή τέχνη της κεντητικής, η 

σταυροβελονιά και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κεντήσουν απλά Χριστουγεννιάτικα μοτίβα σε 

σελιδοδείκτες και πουγκιά (Ελένη Ρίμπα - 99218593)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Χορωδία ΤΕΥ ΑΤΗΚ  με χριστουγεννιάτικα τραγούδια Jingle all the way (Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους) 16:00 – 17:00 και18:00 – 19:00 

 

 

 

18/12/2022 

 

• Χριστουγεννιάτικα στολίδια με κουκουνάρια, μπογιές και χρυσόσκονες (Charalampos Cottage 

Kalavasos - 99307979) 

 Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 –13:00 και 15:00-17:00 

• Γράμμα στον Άη Βασίλη και ζωγραφική σε καδράκι με θέμα τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά θα 

παίρνουν το καδράκι μαζί τους ως ενθύμιο (Μαρία Κόρακα -99898093)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (υπο τη διεύθυνση 

Γιάννη Μυράλη)   

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους  

16:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23/12/2022 

• Γράμμα στον Άη Βασίλη και ζωγραφική σε καδράκι με θέμα τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά θα 

παίρνουν το καδράκι μαζί τους ως ενθύμιο (Μαρία Κόρακα - 99898093)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00  

• Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με διάφορα υλικά όπως χιονάνθρωπους, καρτούλες, στολίδια, για 

παιδιά του Δημοτικού ( Μιχάλης Χαραλάμπους - 99346939).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Ο Άη Βασίλης θα βρίσκεται στην κοινότητα μας για να φωτογραφηθεί και να προσφέρει δώρα για 

τους μικρούς μας φίλους (Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους) 

16:00 – 18:00  

• Παρουσίαση για το Κυπριακό Κρασί στην ιστορία, οι Κυπριακές ποικιλίες οινοποιήσιμου σταφυλιού , 

και γευστική δοκιμή κρασιού (Ακονίδης Πέτρος - 95162902).  

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄  

14:00 – 16:00 και 17:00 – 19:00 

• Ζωντανή Χριστουγεννιάτικη  μουσική με βιολί με την performer Daniela  

16:00 – 18:00 

 

 

24/12/2022 

• Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές όπως τσαντούλες και στολίδια με τσόχα, αγγελάκια, αστεράκια, 

έλκηθρα, δεντράκια και καρτούλες (Μαρία Γιαννακού - 99202268).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00  - 17:00 

• Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Η περιπετειώδης πορεία προς τον αινιγματικό θησαυρό συνεπάγεται 

με γρίφους, χάρτες, σπαζοκεφαλιές, παράξενα αντικείμενα, εικόνες, σύμβολα. Το παιχνίδι σχετίζεται 

άμεσα με την ιστορία τους μύθους τον πολιτισμό, τα μνημεία, τις παραδόσεις , τη φύση της 

περιοχής και των ανθρώπων της. (Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους   

12:00 – 14:00 και 15:00  - 17:00 

• Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με Σαξόφωνα υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μυράλη και Χρίστου 

Ζένιου  

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

11:30 – 12:30 

• Live Link Zenith Fm  

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

15:00 – 17:00 

• Ο Άη Βασίλης θα βρίσκεται στην κοινότητα μας για να φωτογραφηθεί και να προσφέρει δώρα για 

τους μικρούς μας φίλους Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 16:00 - 18:00 

• Χριστουγεννιάτικη μουσική από διάφορες Χώρες,  Ηπείρους, Εποχές τεχνοτροπίες οι οποίες 

αγαπήθηκαν και άντεξαν στον χρόνο (DODECACHORDON)  

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

17:00 – 19:00 

 

 

 



 

25/12/2022 

• Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια : Η Δραματοποιημένη Αφήγηση παραμυθιού είναι μια ζωντανή 

προφορική παρουσίαση, κατά την οποία ενεργοποιείται , ενισχύεται και διευρύνεται ο φανταστικός 

κόσμος του παιδιού. Τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά και διασκεδάζουν(Νότης 

Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00- 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με διάφορα υλικά όπως χιονάνθρωπους, καρτούλες, στολίδια, για 

παιδιά του Δημοτικού ( Μιχάλης Χαραλάμπους - 99346939).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Ο Άη Βασίλης θα βρίσκεται στην κοινότητα μας για να φωτογραφηθεί και να προσφέρει δώρα για 

τους μικρούς μας φίλους 

 Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

16:00 – 18:00 

• Μουσική Πανδαισία. Μια πλούσια απολαυστική μουσική εμπειρία που εγγυώνται αριστουργήματα 

της Παγκόσμιας μουσικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας (DODECACHORDON) 

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

16:00 – 18:00 

 

 

26/12/2022 

• Γράμμα στον Άη Βασίλη και ζωγραφική σε καδράκι με θέμα τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά θα 

παίρνουν το καδράκι μαζί τους ως ενθύμιο (Μαρία Κόρακα - 99898093)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Τοξοβολία (Αθλητικό Σωματείο Τοξοβολίας Copper Mountains Κ/σου, Dietrich Krieghoff- 96245244) 

Χώρος διεξαγωγής: Προαύλιο Εκκλησίας Παναγίας Τητηότησσας  

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Παρουσίαση για το Κυπριακό Κρασί στην ιστορία, οι Κυπριακές ποικιλίες οινοποιήσιμου σταφυλιού , 

και γευστική δοκιμή κρασιού (Ακονίδης Πέτρος - 95162902).  

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (υπό τη διεύθυνση 

Γιάννη Μυράλη)  

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 

16:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/12/2022 

• Δημιουργίες με υφάσματα όπως Χριστουγεννιάτικα στολίδια, μαξιλαράκια με λεβάντα και 

μαξιλαράκια με σπόρους (Δήμητρα Χατζηπαυλή - 96434098)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές όπως τσαντούλες και στολίδια με τσόχα, αγγελάκια, αστεράκια, 

έλκηθρα, δεντράκια και καρτούλες (Μαρία Γιαννακού - 99202268)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

 

31/12/2022 

• Ποδηλασία (Ποδηλατικός Όμιλος Τόχνης, Χρίστος Χρυσοστόμου - 99462145):  Ανακαλύπτουμε τις 

ομορφιές της Καλαβασού ποδηλατώντας. Έναρξη από την Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου 

Νεοκλέους ποδηλατούμε στα στενά δρομάκια της κοινότητας και περιμετρικά του χωριού. 

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές όπως τσαντούλες και στολίδια με τσόχα, αγγελάκια, αστεράκια, 

έλκηθρα, δεντράκια και καρτούλες (Μαρία Γιαννακού - 99202268)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Παρουσίαση Κυπριακών Παραδοσιακών χορών του τόπου μας όπως αντικριστοί, συρτοί, σούστα, 

τατσιά, δρεπάνι, κούζα, το ρέσι, η βρύση των πεγειώτισσων , το θέαμα με τα ποτήρια και άλλα,  από 

το χορευτικό συγκρότημα Πολιτιστικού Ομίλου ΑΗΚ Λάρνακας Αμμοχώστου Δεκέλειας 

 Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 14:00 – 16:00 

 

1/1/2023 

• Aρχαία Μαγειρική Τέχνη: Αξέχαστη διαδραστική παρουσίαση της γαστρονομίας μας ,με αφετηρία τα 

αρχαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα, τις ιστορικές αναφορές και απεικονίσεις από την αρχαία τέχνη,  

η οποία καταδεικνύει την ιστορική συνέχεια των πρώτων υλών, σκευών, τεχνικών μαγειρέματος, 

κοινωνικών γαστρονομικών και διατροφικών συνηθειών, ηθών και εθίμων της παραδοσιακής 

σύγχρονης μαγειρικής τέχνης. (Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284) 

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄  

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές όπως τσαντούλες και στολίδια με τσόχα, αγγελάκια, αστεράκια, 

έλκηθρα, δεντράκια και καρτούλες (Μαρία Γιαννακού- 99202268) 

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

            11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Χριστουγεννιάτικες παραμυθοζωγραφιές, αφήγηση παραμυθιού και δημιουργία μικρού κάδρου 

(Μαρία Κόρακα - 99898093)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Ο Άη Βασίλης θα βρίσκεται στην κοινότητα μας για να φωτογραφηθεί και να προσφέρει δώρα για 

τους μικρούς μας φίλους   

Χώρος διεξαγωγής: Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 16:00 – 18:00 

 

 

 

 



6/1/2023 

• Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Η περιπετειώδης πορεία προς τον αινιγματικό θησαυρό συνεπάγεται 

με γρίφους, χάρτες, σπαζοκεφαλιές, παράξενα αντικείμενα, εικόνες, σύμβολα. Το παιχνίδι σχετίζεται 

άμεσα με την ιστορία τους μύθους τον πολιτισμό, τα μνημεία, τις παραδόσεις , τη φύση της 

περιοχής και των ανθρώπων της. (Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους 11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Αφήγηση μύθων του Αισώπου και δραματοποίηση τους, αφήγηση παραμυθιού, θεατρικό παιχνίδι 

με τη χρήση ηχοποιητικών οργάνων φτιαγμένων με καλάμι (Χαράλαμπος Χαραλάμπους - 

99518593).  

Χώρος διεξαγωγής: Ελιόμυλος, στην οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

• Κεντητική Χριστουγεννιάτικων Μοτίβων: Θα διδαχθεί η παραδοσιακή τέχνη της κεντητικής, η 

σταυροβελονιά και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κεντήσουν απλά Χριστουγεννιάτικα μοτίβα 

(σελιδοδείκτες, πουγκιά κεντημένα με Χριστουγεννιάτικα μοτίβα) (Ελένη Ρίμπα - 99218593).  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

 

7/1/2023 

• Τοξοβολία (Αθλητικό Σωματείο Τοξοβολίας Copper Mountains Κ/σου, Dietrich Krieghoff- 96245244) 

Χώρος: Προαύλιο Εκκλησίας Παναγίας Τητηότησσας 

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00 

• Μουσικά Παιχνίδια & Φτιάχνω τη δική μου ορχήστρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της μουσικής. Εντάσσονται σε μουσικά σύνολα και μέσα από 

συλλογική μάθηση και βίωμα δημιουργούν άμεσα απολαυστική μουσική. 

(Νότης Γεωργίου – Σουζάνα Μάρκου  99299363 - 99060284)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

• Μουσική Πανδαισία. Μια πλούσια απολαυστική μουσική εμπειρία που εγγυώνται αριστουργήματα 

της Παγκόσμιας μουσικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες μας (DΟDECACHORDON ). 

(Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους) 17:00 – 19:00  

 

8/1/2023 

• Ξενάγηση Ανακαλύπτω την Καλαβασό. Έναρξη από την Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου Νεοκλέους, 

αρχικά επισκεπτόμαστε την Εκκλησία Παναγίας Τητηότησσας  μαθαίνουμε την ιστορία της , 

περιπατούμε  στα στενά δρομάκια όπου βρίσκουμε το τζαμί, το πάρκο γλυπτικής του Μιχάλη 

Μόζορα, τον Ελιόμυλο, τον νερόμυλο και μαθαίνουμε την ιστορία τους.  

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00  

• Παρασκευή προϊόντων περιποίησης σώματος όπως άλατα για ποδόλουτρο και κρέμα απολέπισης 

ή μείγματα για θυμίαμα με ντόπια βότανα, φρούτα, αιθέρια έλαια και απλά υλικά που έχουμε στο 

σπίτι. Επεξήγηση χρήσης βοτάνων και αιθέριων ελαίων ανάλογα με τις ιδιότητες τους  

(Έλση Χατζηπαυλή - 99675618)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14/1/2023 

• Αγγειοπλαστική. Επεξεργασία πηλού και δημιουργία κατασκευών.  

(Ανδρέας Φασουλίδης - 99539705)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

 

15/1/2023 

• Ποδηλασία (Ποδηλατικός Όμιλος Τόχνης Χρίστος Χρυσοστόμου -99462145 ):  Ανακαλύπτουμε τις 

ομορφιές της Καλαβασού ποδηλατώντας. Έναρξη από την Πλατεία Αγνοουμένου Παύλου 

Νεοκλέους ποδηλατούμε στα στενά δρομάκια της κοινότητας και περιμετρικά του χωριού. 

11:00 – 13:00 και 14:00 – 16:00  

• Αγγειοπλαστική .Επεξεργασία πηλού και δημιουργία κατασκευών.  

(Ανδρέας Φασουλίδης - 99539705)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

11:00 – 13:00 και 15:00 – 17:00 

 

• Παρασκευή προϊόντων περιποίησης σώματος όπως άλατα για ποδόλουτρο και κρέμα απολέπισης 

ή μείγματα για θυμίαμα με ντόπια βότανα, φρούτα, αιθέρια έλαια και απλά υλικά που έχουμε στο 

σπίτι. Επεξήγηση χρήσης βοτάνων και αιθέριων ελαίων ανάλογα με τις ιδιότητες τους  

(Έλση Χατζηπαυλή - 99675618)  

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων/Μουσείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αγνοουμένου 

Παύλου Νεοκλέους 

13:00 – 15:00 και 17:00 – 19:00 

 

Στην πλατεία και στο προαύλιο της εκκλησίας, θα υπάρχουν περίπτερα με εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

κατασκευές με κεριά , ξύλινες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, χειροποίητα κοσμήματα, χειροποίητα 

καλλυντικά , λουλούδια κ.α. Επίσης θα υπάρχουν περίπτερα τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να 

απολαύσει  παραδοσιακά προϊόντα, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, ζεστά ροφήματα, ζεστό κρασί, κάστανα, 

λουκουμάδες, κρέπες, vegan φαγητά και εστιατόρια τα οποία θα προσφέρουν χριστουγεννιάτικο μενού με 

παραδοσιακά εδέσματα. 

Όσο αφορά τα εργαστήρια για καλύτερη οργάνωση,  παρακαλούμε να γίνονται κρατήσεις. 

Σε κάθε εργαστήρι υπάρχει τηλέφωνο και όνομα επικοινωνίας όπου μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας. 

 

 

  

 

 

 

 

 


