
 

 

 

 

 

 

ΣΟ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΕΟΡΣΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

Ο Δήκνο Μεγαιόπνιεο θαη ε Δεκνηηθή Κνηλωθειήο Επηρείξεζε ζαο θαινύλ ζηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ κε ειεύζεξε είζνδν/ ζπκκεηνρή θαη ζαο εύρνληαη λα έρεηε, καδί 

κε ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο, Καιέο Γηνξηέο, Καιά Χξηζηνύγελλα κε πγεία.  

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη: 

- 9 Δεκεμβρίοσ ΄22, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 6:00 ην απόγεπκα: Σν άλακκα ηνπ 

Χξηζηνπγελληάηηθνπ Δέλδξνπ ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Μεγαιόπνιεο. 

 Θα καο ζπληξνθεύζνπλ κε ηηο κνπζηθέο ηνπο εξκελείεο, ε ππέξνρε Δεκνηηθή 

Χνξωδία “Ππιάδεο”. 

 θαη ε ζαπκάζηα θωλή ηεο Μαινύ (Μαξία Κπξηαθνπνύινπ) κε ην ζπγθξόηεκά ηεο.  

 Δέθα δελδξάθηα ζα πεξηκέλνπλ ζηελ πιαηεία ηνπο καζεηέο ηωλ Δεκνηηθώλ ρνιείωλ, 

ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηνπ ΕΠΑΛ γηα λα ηα ζηνιίζνπλ θαη λα 

δώζνπλ έλαλ παλεγπξηθό ραξαθηήξα ζηελ πξώηε Χξηζηνπγελληάηηθε εθδήιωζε ηνπ 

Δήκνπ καο. 

 Χξηζηνπγελληάηηθα Δέλδξα εζηάιεζαλ από ηνλ Δήκν ζηελ Καξύηαηλα θαη ην 

Λενληάξη, ώζηε λα ζηνιηζηνύλ από ηα παηδηά. 

- 17 Δεκεμβρίοσ ’22, εκέξα άββαην, θαη ώξα 8:00 κ.κ. ην βξάδπ: Κηλεκαηνγξαθηθή Πξνβνιή 

ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Δήκνπ “Πνιύβηνο”, ηεο ηαηλίαο “Η Ρόδα από ηε κύξλε”, ζε 

ζθελνζεζία Γηώξγνπ Κνξδειά. 

- 18 Δεκεμβρίοσ ’22 (εκέξα Κπξηαθή) κέρξη θαη 6 Ιανοσαρίοσ ’23 (εκέξα Παξαζθεπή) ζηελ 

Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Μεγαιόπνιεο ζα πεξηκέλεη ηνπο κηθξνύο καο θίινπο έλα 

ρξηζηνπγελληάηηθν CAROUSEL γηα λα ηνπο ραξίζεη ακέηξεηεο βόιηεο θαη ώξεο δηαζθέδαζεο. 

Ώξεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 11:00 – 1:00 ην πξωί θαη 5:00 – 9:00 ην απόγεπκα. 

- 21 Δεθεκβξίνπ ΄22, εκέξα Σεηάξηε, θαη ώξα 6:30 ην απόγεπκα: Παηδηθή Θεαηξηθή παξάζηαζε 

“Ο κροσηζ και ηα Πνεύμαηα ηων Εορηών” ηνπ Κάξνινπ Νηίθελο από ηελ Παηδηθή θελή ηνπ 

Γηάλλε Χξηζηόπνπινπ πνπ ζα γίλεη ζην Πνιηηηζηηθό Κέληξν “Πνιύβηνο”. 

- 23 Δεκεμβρίοσ ΄22, εκέξα Παξαζθεπή, θαη ώξα 6:00 ην απόγεπκα Χξηζηνπγελληάηηθε 

Εθδήιωζε πνπ νξγαλώλεη ην ΚΔΑΠ (Κέληξν Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο) ηεο Δεκνηηθήο 

Κνηλωθεινύο  Επηρείξεζεο, γηα ηα παηδηά ηνπ ΚΔΑΠ θαη ηνπο γνλείο ηνπο, πνπ ζα γίλεη ζην 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν “Πνιύβηνο”. 

- 4 Ιανοσαρίοσ ’23, εκέξα Σεηάξηε, θαη ώξα 8:00 ην βξάδπ: Κηλεκαηνγξαθηθή Πξνβνιή ζην 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν “Πνιύβηνο”, ηεο ηαηλίαο “Οπδεξί Σζηηζάλεο”, ζε ζθελνζεζία Μαλνύζνπ 

Μαλνπζάθε. 

Ειάηε όινη λα γηνξηάζνπκε καδί ηα θεηηλά Χξηζηνύγελλα κα ραξά θαη αηζηνδνμία. 
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