
Ήρθαν τα Χριστούγεννα ελάτε να περπατήσουµε
διασκεδάζοντας αλλά και προσφέροντας...!

Αθλητισµός-Πολιτισµός-Παιδεία-Κοινωνική πολιτική
µια αγκαλιά µαζί µ’ εσάς!

Σηµείο εκκίνησης:
Πλατεία Τσοµπάνογλου,

Μενεµένης

Τερµατισµός:
Οδός Μ. Αλεξάνδρου

µε Παπαφλέσσα,
Αµπελόκηποι

∆ιαδροµή: Πλατεία Κ. Τσοµπάνογλου - Θ. Χατζίκου - Κυρίµης
Ελευθερίου Βενιζέλου - Μ. Αλεξάνδρου µε Παπαφλέσσα

Ξεκινάµε από την Πλατεία Τσοµπάνογλου στη Μενεµένη στις 5.30µ.µ.
Ο Σταύρος Ακτίνης µε το µουσικό του σχήµα, πλαισιώνουν µουσικά
την έναρξη της δράσης “SANTA WALK”. 
Η πορεία καταλήγει στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αµπελόκηπους,
όπου στις 7:30µ.µ. το µουσικό σχήµα του Κώστα Γαλανού θα µας
ξεσηκώσει µε τις επιτυχίες του!

Σε όλους θα δοθούν: αγιοβασιλιάτικα σκουφιά και σφυρίχτρες
Αντίτιµο συµµετοχής: προαιρετικό 1 λίτρο ελαιόλαδο κατά άτοµο,
                                   για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου µας











ΠΕΜΠΤΗ 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 6:00µ.µ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 6:00µ.µ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

&

Τα ζαβολιάρικα καλικαντζαράκια φέτος αναλαµβάνουν την αποστολή να βοηθήσουν
έναν φτωχό τσαγκάρη και την γυναίκα του να περάσουν τα πιο όµορφα Χριστούγεννα!

Έτσι θα µάθουν πώς είναι να προσφέρουν σε αυτόν που το έχει ανάγκη.
Τραγουδούν τα κάλαντα και παίζουν µε τα παιδιά τα πιο διαδραστικά παιχνίδια.
Κοντά τους και η Αγιοβασιλίνα!

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ









&

ΟΆι Βασίλης εξαφανίστηκε! Η Μουσταρδέλα και η Σοκοκό, τα δύο
Νεραϊδοξωτικα, ταξιδεύουν σε όλο τον κοσµο για να τον βρουν.

Με τις µαγικές οµπρέλες και τις µαγικές τους λέξεις, τα δύο
νεραϊδοξωτικά, γυρνούν από χώρα σε χώρα, στην πιο µαγική
εποχή το χρόνου, τα Χριστούγεννα!

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 6:00µ.µ.
 ΘΕΑΤΡΟ “ΑΛ. ΜΙΝΩΤΗΣ”(∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ), ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 6:00µ.µ.
ΘΕΑΤΡΟ “ΑΣΤΡΟΝ”, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 3, ΜΕΝΕΜΕΝΗ



µε πασίγνωστες κλασικές και οπερατικές
άριες καθώς και Χριστουγεννιάτικες µελωδίες!
Ένα πλούσιο και ευρηµατικό ρεπερτόριο

θα µας χαρίσει η Μέτζο Σοπράνο...

...µε την συνοδεία µικρού ορχηστρικού και φωνητικού
συνόλου και εξαιρετικούς καλεσµένους

Τετάρτη
28 ∆εκεµβρίου

ΩΡΑ: 7.30µ.µ.
ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

“ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ”




