
 
14 Νοεμβρίου 2014 

 

Το Χωριό του Άι Βασίλη στην Ρόδο  

(περιοχή Άγιου Μηνά Καλυθιών) 
 

 

Μετά από κοινή πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών 

Κωνσταντίνου Αθηνόδωρου, του Συλλόγου Γυναικών Καλλιθέας Ρόδου 

«Μεσόγειος», της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της δημοτικής 

κοινότητας Καλυθιών, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, το Χωριό 

του Άι Βασίλη στον Άγιο Μηνά Καλυθιών Ρόδου. 

Η έναρξη είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 14 Δεκέμβρη 2014 και 

θα λειτουργήσει μέχρι τις 06 Ιανουαρίου 2015 με ένα πλούσιο πρόγραμμα 

μουσικο-χορευτικών προγραμμάτων, θεατρικών και καλλιτεχνικών 

εμφανίσεων, για μικρούς και μεγάλους! 

Πέρα από τα προγράμματα, τα οποία θα προβάλλονται δωρεάν για το 

κοινό, θα υπάρχουν και κάποιοι χώροι που μπορούν να επισκεφτούν. 

Επίσκεψη στο σπίτι του Άι Βασίλη για να τον γνωρίσουν τα παιδιά 

και να του  δώσουν τα γράμματά τους. 

Επίσκεψη στο εργαστήριο του Άι Βασίλη για να γίνουν τα παιδάκια 

βοηθοί του στις κατασκευές και στις ζωγραφιές, παρέα με τα ξωτικά! 

Επίσκεψη στην φάτνη. 

Παιχνίδια με τα ξωτικά, στο δέντρο των ευχών και της μαγείας. 

Η άφιξη του Άγιου Βασίλη θα γίνει με το μαγικό τρενάκι του στις 14 

Δεκεμβρίου με ένα φαντασμαγορικό θέαμα! Τον Άγιο Βασίλη θα συνοδεύσουν 

τα ξωτικά, οι πριγκίπισσες της Disney, οι μασκότ της Disney και οι 

ήρωες του θεατρικού «Ψυχρά και ανάποδα στην Καλυθέλα». Εκεί, πάνω στην 

σκηνή θα παρουσιάσουμε ένα ποτ-πουρί από το πρόγραμμα των εορτών που θα 

ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες, το χωριό, θα είναι 

στην διάθεση της προσέλευσης των παιδιών, από σχολεία και όχι μόνο, για 

να γεμίσει τις καρδιές τους με αγάπη και πολλές εκπλήξεις! 

Οι ήρωες της Disney θα δώσουν το παρόν τους και μια νότα 

διασκέδασης για όλο τον κόσμο. 

Από τις 26 Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι τις 03 Ιανουαρίου αναμένουμε 

την εμφάνιση αρκετών γνωστών καλλιτεχνών με δωρεάν, για άλλη μια φορά, 

είσοδο, για όλους. 

Ταυτόχρονα, από τις 14 Δεκεμβρίου μέχρι και το κλείσιμο του χωριού 

θα λειτουργούν στο χωριό, ένα μεγάλο λούνα παρκ, παγοδρόμιο, 

λαβύρινθος, σπιτάκια με διάφορες λιχουδιές και κατασκευές 

χριστουγεννιάτικες χειροποίητες! Θα λειτουργεί και μαγαζί με διάφορα 

ροφήματα! 

Μετά τις 26 Δεκεμβρίου ετοιμαστείτε να ταξιδέψετε σε έναν μαγικό 

κόσμο, παρέα με την ταχυδακτυλουργό μας που έρχεται από την Αθήνα 

αποκλειστικά, για να ψυχαγωγήσει το κοινό που θα παραβρεθεί στον χώρο.  



 
Ένα ακόμα παιχνίδι αναμένεται φέτος με ονομασία «αναζητώντας το 

αστέρι των Χριστουγέννων», το οποίο θα παρουσιάσει ένας γνωστός 

αστρονόμος από την Αθήνα με επαγγελματικά αστροσκόπια. Περιμένουμε τα 

παιδιά να γίνουν οι βοηθοί του σε αυτή την εξερεύνηση. 

Το πρόγραμμα των εορτών θα εμπλουτίσουν ακόμα.. 

Χορευτικά από παιδικά μπαλέτα σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. 

Η φιλαρμονική Καλυθιών με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Η παιδική χορωδία της Ρόδου. 

Παραδοσιακή μουσική και τραγούδι με την γνωστή 16χρονη 

καλλιτέχνιδα Κυριακή Δερέμπεη. 

Εμφάνιση νεανικών συγκροτημάτων. 

 

Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί αυτές τις Άγιες μέρες στο 

μεγαλύτερο χωριό του Άι Βασίλη στο νησί της Ρόδου!!! 

 

Για ραντεβού καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα ώστε να 

προγραμματίσουμε μια επίσκεψη στον χώρο της εκδήλωσης. 

 

Ισχύει από 15 Δεκεμβρίου έως 24 Δεκεμβρίου 2014 και ώρες 9.00πμ – 

1.00μμ για τις επισκέψεις των σχολείων. 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η επίσκεψη θα αναβάλλεται για την επόμενη 

διαθέσιμη, κατά συμφωνία, ημέρα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και πληρώνετε μόνο κατά βούληση τις τυχόν 

υπηρεσίες όπως λούνα παρκ και παγοδρόμιο ή αγορές από τα καταστήματα. 

 

 

Με εκτίμηση, 

H πρόεδρος, 

Χασίλα Κυριακή 

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοιν. για ραντεβού:        Κυριακή Χασίλα. 6942884838 

         Στυλιανή Καναβάκη 6949173705 

 

 

Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, 

επικοινωνήστε μαζί μας για να προβούμε σε ενέργειες για την μεταφορά 

σας από και προς το χωριό. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ 

“Στον Άγιο Μηνά Καλυθιών” 

 

 

Ημερομηνία: ………………………………………………………… 

Ημερομηνία επίσκεψης: ……………………………………………… 

Ώρα άφιξης: ………………………………………………… 

Σχολείο: …………………………………………………………… 

Ονομ/μο υπευθύνου: …………………………………………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………… 

Αριθμός επισκεπτών (ενηλίκων): ………………………………………… 

Αριθμός επισκεπτών (ανηλίκων): ………………………………………… 

 

 

 

 


