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Δελτίο Σφπου
07-12-2018

«Ζναρξη Εκδηλώςεων Χριςτουγζννων-Πρωτοχρονιάσ»
Ο Γήκνο Ζγνπκελίηζαο, ην Π.Α.Κ.Π.ΠΟ ηνπ Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο θαη ε Γεκνηηθή
Κνηλόηεηα Ζγνπκελίηζαο ζαο ελεκεξώλνπλ γηα ηηο πξνζερείο εθδειώζεηο Χξηζηνπγέλλωλ
– Πξωηνρξνληάο 2018:


Παξαζθεπή 07-12-2018 θαη ώξα 16:30,ζα γίλεη ε θωηαγώγεζε ηνπ δέληξνπ ηεο
πιαηείαο Γεκαξρείνπ από ηνλ Γήκαξρν Ζγνπκελίηζαο θ. Ηωάλλε Λώιν. Ζ βξαδηά ζα
πεξηιακβάλεη δεζηά ξνθήκαηα (ζνθνιάηαο, ξαθόκεινπ, θξαζηνύ) γιπθίζκαηα
(κεινκαθάξνλα, ινπθνπκάδεο), κνπζηθή από ηελ Φηιαξκνληθή ηνπ Π.Α.Κ.Π.ΠΟ ηνπ
Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο, ην κνπζηθό ζπγθξόηεκα «Trio Tenoro» θαη πνιιά
ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα πνπ ζα ερνύλ από λωξίο. Δπίζεο γξάκκαηα ζηνλ Αε
Βαζίιε γηα ηνπο κηθξνύο καο θίινπο θαη ππξνηερλήκαηα.



άββαην 08-12-2018 θαη ώξα 18:00 ζην ζέαηξν Δζηία πξνβνιή ηεο ηαηλίαο
«Χξηζηνύγελλα θαη ία» από ηνλ ύιινγν Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ
ζρνιείνπ Ζγνπκελίηζαο



Γεπηέξα 10-12-2018 από ηηο 10:00-13:00 ζηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ, ζπιινγή
ηξνθίκωλ, θαξκάθωλ από ην Κνηλωληθό Παληνπωιείν θαη Φαξκαθείν κε ελεκέξωζε
θαη ππνζηήξημε από ην Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο



Γεπηέξα 10-12-2018 ζηηο 16:00 ζην 5ν Γεκνηηθό ζρνιείν (πλνηθηζκόο Εέξβα) ν
Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Δζληθήο Αληίζηαζεο δηνξγαλώλεη ρξηζηνπγελληάηηθε εθδήιωζε
κε ηελ θωηαγώγεζε ηνπ δέληξνπ, κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθπιήμεηο γηα
κηθξνύο θαη κεγάινπο



Σξίηε 11-12-2018 από ηηο 10:00-13:00 ζηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ, ζπιινγή ηξνθίκωλ,
θαξκάθωλ από ην Κνηλωληθό Παληνπωιείν θαη Φαξκαθείν κε ελεκέξωζε θαη
ππνζηήξημε από ην Κέληξν Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο



Σεηάξηε 12-12-2018 ζηηο 19:00 ζην ζέαηξν Δζηία ην ΚΓΑΠ Γίαπινο ηνπ Γήκνπ
Ζγνπκελίηζαο δηνξγαλώλεη ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε εθδήιωζε «από ηνλ ΑΝΣΔΡΔΝ
ζηνλ GEORGE MICHAEL», ζθηέο από ηα παιηά ρνξνί από ην ζήκεξα, ζπληξνθηά κε
ηνλ Μάγν ΚΑΠΔΛΑ θαη μωηηθά.



Παξαζθεπή 14-12-2018 ζηηο 18:30 ζηνλ πεδόδξνκν Ζγνπκελίηζαο εθδήιωζε από ην
ΚΓΑΠ Γίαπινο ηνπ Γήκνπ Ζγνπκελίηζαο «ζεξγηαλάκε ηξαγνπδώληαο κε αλακκέλα
θαλαξάθηα θαη γεκάηεο ηηο θαξδηέο κε ην θωο ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ»

Ο Πρόεδροσ του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ
Γεράςιμοσ Φουςζκησ

