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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ: 

 03/12/2016: 

13:00: Νανμοζίαζε πμνεοηηθμύ ζεάμαημξ ζηεκ θεκηνηθή πιαηεία 

(«Νύννμο»).-ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜΟ ΟΡΘΘΜΓΜΟ «Μ ΝΘΑΠΑΚΜΟ» 

 08/12/2016: 

20:00: Μη πεδόδνμμμη πιεμμονίδμοκ με θιαζηθέξ εμνηαζηηθέξ 

μειςδίεξ θαη νοζμμύξ ηεξ πενηθενόμεκεξ Φηιανμμκηθήξ Μνπήζηναξ 

ημο Δήμμο Ζςακκηηώκ.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ 

ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 09/12/2016: 

21:00: Γκηοπςζηαθή ηειεηή επίζεμεξ έκανλεξ ηςκ 

νηζημογεκκηάηηθςκ εθδειώζεςκ ζηεκ θεκηνηθή πιαηεία («Νύννμο»).-

ΔΕΙΜΟ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ Ρπό ημοξ ήπμοξ Βηεκέδηθεξ θιαζηθήξ 

μμοζηθήξ θαη ζύγπνμκςκ νοζμώκ Popθαη Rock ηςκ Macondo, 

θςηηδόμεκμ αενόζηαημ ακορώκεηαη γηα μία μκεηνηθή πηήζε πάκς από 

ηεκ πόιε, εκώ ζημ έδαθμξ, ακάβμοκ ηα ιαμπηόκηα ημο 

νηζημογεκκηάηηθμο δέκδνμο, δμγθιέν θαη πμνεοηέξ δίδμοκ ζεαμαηηθέξ 

παναζηάζεηξ, με ζαπμοκόθμοζθεξ, θςηηέξ θαη hulahoop. 

 10/12/2016: 

10:00: μνεοηηθή πανάζηαζε ζημ Γενμθμμείμ.-ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜΟ 

ΟΡΘΘΜΓΜΟ «Μ ΝΘΑΠΑΚΜΟ» 

12:00: Νμιύπνςμε νηζημογεκκηάηηθε πανέιαζε ζημοξ θεκηνηθμύξ 

δνόμμοξ θαη πεδόδνμμμοξ, με αθνμβάηεξ, δμγθιέν, λοιμπόδανμοξ θαη 

μαζεηέξ ζπμιώκ πμνμύ.-ΑΟΠΓΞΜΡΝΜΘΕ 

 10/12/2016 

12:00: Νανάζηαζε θιαζηθμύ & ζύγπνμκμο πμνμύ από εθήβμοξ, με ηε 

ζομμεημπή μμοζηθώκ, ζημκ πεδόδνμμμ Ναπαδόπμοιμο. -

ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 11/12/2016: 

12:00 – 14:00: Μνγάκςζε θηιακζνςπηθμύ bazaar γηα ηεκ «Ηηβςηό ημο 

Ηόζμμο» ζημκ πεδόδνμμμ Ιηπ. Αγγέιμο.-ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΕΞΖΑ ΚΠΜΠΕ-

ΜΖΗΜΚΜΙΜΡ 

 15/12/2016: 

08:30 – 14:00: Ιαζεηέξ εθζέημοκ θαιιηηεπκηθά δεμημονγήμαηά ημοξ 

ζηε γςκία ηςκ πεδμδνόμςκ αν. Πνηθμύπε & Ιηπ. Αγγέιμο.-ΓΓΓΓΗ 

ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 



 16/12/2016 

18:00 – 21:00: Μνγάκςζε θηιακζνςπηθμύ bazaar γηα ημ Ούιιμγμ 

«Ήνα» ζηε γςκία ηςκ πεδμδνόμςκ αν. Πνηθμύπε &Ιηπ. Αγγέιμο.-

ΖΔΖΩΠΖΗΑ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΕΞΖΑ «ΓΓΚΓΟΖΟ» 

– 20:00: Quinteto ηεξ Φηιανμμκηθήξ Μνπήζηναξ ημο Δήμμο 

Ζςακκηηώκ θάκεη μμοζηθό πενίπαημ ζημοξ πεδόδνμμμοξ.-

ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 17/12/2016: 

11:00: Ναηδηά από ηα Ηέκηνα Δεμημονγηθήξ Απαζπόιεζεξ ηαληδεύμοκ 

με ηε θακηαζία ημοξ θαη ροπαγςγμύκηαη με ημ μεγάιμ παηπκίδη «μη 

βηηνίκεξ ηςκ μκείνςκ» ζηεκ είζμδμ ηεξ αίζμοζαξ «Β. Νονζηκέιιαξ» 

ημο Νκεομαηηθμύ Ηέκηνμο Δήμμο Ζςακκηηώκ.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ 

ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

12:00: Ιηθνμί μαζεηέξ ράιιμοκ ηα νηζημογεκκηάηηθα θάιακηα θαη 

δμθημάδμοκ, με θέθη θαη μενάθη, ηηξ δεμημονγηθέξ ηθακόηεηέξ ημοξ ζε 

οπαίζνημ εηθαζηηθό ενγαζηήνη πμο ζηήκεηαη ζηε ζομβμιή ηςκ 

πεδόδνμμςκ Ιηπ. Αγγέιμο & Γν. Οαθθά.-ΑΞΟΑΗΓΖΜ 

ΚΕΝΖΑΓΩΓΓΖΜ & ΔΕΙΜΠΖΗΜ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

12:30: Μη «Φιμγενμπαίπηεξ» ζαγεκεύμοκ με ηηξ γιοθέξ μειςδίεξ ημοξ 

θαημίθμοξ θαη πεναζηηθμύξ ζημοξ πεδόδνμμμοξ Ιηπ. Αγγέιμο & 

Ιειακίδε.-5μ ΔΕΙΜΠΖΗΜ ΟΜΘΓΖΜ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

19:00: IOANNINA SANTA RUN – πιαηεία Νύννμο. Οαξ 

πενημέκμομε όιμοξ μηθνμύξ & μεγάιμοξ 

ζ΄έκα αγώκα πςνίξ ζοκαγςκηζμό γηα κα μεηαθένμομε ηεκ πανά θαη ημ 

πκεύμα ηςκ νηζημογέκκςκ ζε όιεξ ηηξ θανδηέξ… 

 18/12/2016: 

11:00 – 14:00: Οηεκ πιαηεία Νιάηακμο, ζημιίδεηαη ημ 

νηζημογεκκηάηηθμ δέκδνμ, πανμοζηάδεηαη ζεαηνηθό ένγμ θαη 

μμηνάδμκηαη γιοθά δώνα.-ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜΟ ΟΡΘΘΜΓΜΟ «Μ 

ΝΘΑΠΑΚΜΟ» 

12:00: Νανάζηαζε θιαζηθμύ & ζύγπνμκμο πμνμύ από εθήβμοξ, με ηε 

ζομμεημπή μμοζηθώκ, ζημκ πεδόδνμμμ Ιηπ. Αγγέιμο.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ 

ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 19 – 24/12/2016: 

12:00 – 13:00: Εζμπμημί θαη ζεαηνμιόγμη πνμζθαιμύκ μηθνμύξ θαη 

μεγάιμοξ, ζημ ανπμκηηθό Νονζηκέιια, ζε έκα ηαλίδη δςενήξ θακηαζίαξ 

θαη έκημκςκ ζοκαηζζεμάηςκ με ηεκ αθήγεζε «παναμοζηώκ 

νηζημογέκκςκ γηα ηεκ αγάπε, ηεκ ειπίδα…».-ΔΕΝΓΘΓ 

ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

  



 20/12/2016: 

12:00 – 12:30: Μ πεδόδνμμμξ Ιηπ. Αγγέιμο «μεηαμμνθώκεηαη» ζε 

μμοζηθή ζθεκή γηα μία αθόμε γημνηηκή πανάζηαζε.-ΙΜΡΟΖΗΜ 

ΟΜΘΓΖΜ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

18:00: Ιμοζηθμί ημο Οοκόιμο Νκεοζηώκ ημο Δεμμηηθμύ Ωδείμο 

Ζςακκίκςκ πενηδηαβαίκμοκ, με νοζμηθέξ μειςδίεξ, ζηεκ μδό 

Ακελανηεζίαξ θαη ζημοξ πεδόδνμμμοξ.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ 

ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

18:00: Γγθαίκηα έθζεζεξ: «Όηακ ε Πέπκε γίκεηαη Ζενή». 

 21 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2017 – ΙΜΡΟΓΖΜ 

ΑΞΓΡΞΜΠΓΚΖΑΟ-ΝΜΘΖΠΖΟΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΜΙΖΘΜΡ ΝΓΖΞΑΖΩΟ 

 21/12/2016: 

10:30 – 11:30: Ιαζεηέξ ακαπανηζημύκ νηζημογεκκηάηηθμ έζημμ θαη 

πμνεύμοκ ζε νοζμμύξ παναδμζηαθήξ μμοζηθήξ, ζηε ζομβμιή ηςκ 

πεδόδνμμςκ Ιηπ. Αγγέιμο θαη Βιαπιείδε.-ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΙΝΖΔΑΚΖΜΡ 

20:30: Ιμοζηθόξ πενίπαημξ ηεξ Φηιανμμκηθήξ Μνπήζηναξ ημο Δήμμο 

Ζςακκηηώκ ζημοξ πεδόδνμμμοξ.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ 

ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 22/12/2016: 

12:00: Ιαζεηέξ πανμοζηάδμοκ ζηε γςκία ηςκ πεδόδνμμςκ Ιηπ. 

Αγγέιμο θαη αν. Πνηθμύπε ημ ζεαηνηθό ένγμ «Ε γηαγηά Ξασζζα».-

ΓΡΙΚΑΟΖΜ ΝΓΞΑΙΑΠΜΟ 

17:00: Ναηδηά ημο Η.Δ.Α.Ν. «Οβμύνα» απμθαιύπημοκ«Έκακ μοζηηθό 

ιαβύνηκζμ ζημο δνόμμο ηε γςκηά», ζε εθδήιςζε ζηε Δςζημαία 

Βηβιημζήθε (Ιπόηζανε &Ιμοιασμίδε) .-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ 

ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

17:30: Ναηδηά ημο Η.Δ.Α.Ν. «Ξόδα» ράιιμοκ θάιακηα από δηάθμνεξ 

πενημπέξ ηεξ πώναξ ζημοξ πεδόδνμμμοξ.- ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ 

ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

20:00: Quinteto ηεξ Φηιανμμκηθήξ Μνπήζηναξ ημο Δήμμο Ζςακκηηώκ 

θάκεη μμοζηθό πενίπαημ ζημοξ πεδόδνμμμοξ.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ 

ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 23/12/2016: 

16:00: Ναηδηά ημο Η.Δ.Α.Ν. Νενηβιέπημο βηώκμοκ «ηε μαγεία ηςκ 

νηζημογέκκςκ», δεμημονγώκηαξ, με πμιύπνςμα οιηθά, θαηαζθεοέξ γηα 

μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ ζε ενγαζηήνη πμο ζηήκεηαη ζημ Δεμμηηθό 

Οπμιείμ Νενηβιέπημο.- ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ 

ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

  



 24/12/2016: 

10:00 – 11:00: Πμ ανπμκηηθό Νονζηκέιια μεηαηνέπεηαη ζε «θάηκε» 

θακηαζηαθήξ πναγμαηηθόηεηαξ, όπμο ηα παηδηά δίκμοκ «δςή» ζηα 

παναμύζηα ημοξ, ακάβμκηαξ 25 θςηεηκά αζηένηα.-ΔΕΝΓΘΓ 

ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

Ε Φηιανμμκηθή Μνπήζηνα ημο Δήμμο Ζςακκηηώκ ράιιεη ηα θάιακηα 

ηςκ νηζημογέκκςκ ζημοξ δνόμμοξ, ζε γενμθμμεία θαη ημ κμζμθμμείμ.-

ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 27/12/2016: 

12:00: Πμ ΔΕ.ΝΓ.ΘΓ. Ζςακκίκςκ πανμοζηάδεη ζηεκ αίζμοζα ημο 

Οοιιόγμο Δνμζμπςνίμο ηεκ πανάζηαζε «Ηόθθηκε θιςζηή δεμέκε, ζηεκ 

ακέμε ηοιηγμέκε…». 

18:00: Ιμοζηθμί ημο Οοκόιμο Νκεοζηώκ ημο Δεμμηηθμύ Ωδείμο 

Ζςακκίκςκ πενηδηαβαίκμοκ, με νοζμηθέξ μειςδίεξ, ζημοξ δνόμμοξ.-

ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 27 – 30/12/2016: 

12:00 – 13:00: Εζμπμημί θαη ζεαηνμιόγμη πνμζθαιμύκ μηθνμύξ θαη 

μεγάιμοξ, ζημ Ανπμκηηθό Νονζηκέιια, ζε έκα ηαλίδη δςενήξ θακηαζίαξ 

θαη έκημκςκ ζοκαηζζεμάηςκ με ηεκ αθήγεζε «παναμοζηώκ 

νηζημογέκκςκ γηα ηεκ αγάπε, ηεκ ειπίδα…».-ΔΕΝΓΘΓ 

ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

19:00: Οηε Κεακηθή – Ναηδηθή Οθεκή ημο ζεάηνμο «Ηαμπένεημο» 

ακεβαίκεη ημ ένγμ «Μδοζζεβάπ» ηεξ Λέκηαξ Ηαιμγενμπμύιμο. Πημή 

εηζηηενίςκ: 10 εονώ θαη μαζεηηθό 5 εονώ. – ΔΕΝΓΘΓ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

 28/12/2016: 

12:00: Πμ ΔΕ.ΝΓ.ΘΓ. Ζςακκίκςκ πανμοζηάδεη ζηεκ αίζμοζα ημο 

Νκεομαηηθμύ Ηέκηνμο Ηνακμύιαξ ηεκ πανάζηαζε «Ηόθθηκε θιςζηή 

δεμέκε, ζηεκ ακέμε ηοιηγμέκε…». 

20:00: Quinteto ηεξ Φηιανμμκηθήξ Μνπήζηναξ ημο Δήμμο Ζςακκηηώκ 

θάκεη μμοζηθό πενίπαημ ζημοξ πεδόδνμμμοξ.-ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ 

ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 29/12/2016: 

12:00: Πμ ΔΕ.ΝΓ.ΘΓ. Ζςακκίκςκ πανμοζηάδεη ζηεκ αίζμοζα ημο 1μο 

Δεμμηηθμύ Οπμιείμο Ιανμάνςκ ηεκ πανάζηαζε «Ηόθθηκε θιςζηή 

δεμέκε, ζηεκ ακέμε ηοιηγμέκε…». 

12:00: Αθεγήζεηξ από ηε Ιανία Ιαπαίνα, με ηε ζοκμδεία ημο μμοζηθμύ 

Ακηώκε Ηαναζηαμάηε, ζημκ πεδόδνμμμ Ναπαδόπμοιμο (ζηεκ είζμδμ 

ημο ζεάηνμο «Ηαμπένεημο»). 

  



 30/12/2016: 

12:00: Πμ ΔΕ.ΝΓ.ΘΓ. Ζςακκίκςκ πανμοζηάδεη ζηεκ αίζμοζα ημο 

Κεπηαγςγείμο Ιπηδακίμο ηεκ πανάζηαζε «Ηόθθηκε θιςζηή δεμέκε, 

ζηεκ ακέμε ηοιηγμέκε…». 

 31/12/2016: 

Ε Φηιανμμκηθή Μνπήζηνα ημο Δήμμο Ζςακκηηώκ ράιιεη ηα θάιακηα ηεξ 

Ννςημπνμκηάξ ζημοξ δνόμμοξ, ζε γενμθμμεία θαη ημ κμζμθμμείμ.-

ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜ ΗΓΚΠΞΜ ΔΕΙΜΡ ΖΩΑΚΚΖΠΩΚ 

 06/01/2017: 

11:00 – 16:00: Οημοξ δνόμμοξ ηεξ πενημπήξ Ακαημιή ακαβηώκμοκ 

παιηά έζημα ηςκ Ιςμόγενςκ (με αθεηενία ηεκ Αδειθόηεηα Νμκηίςκ 

θαη Ιηθναζηαηώκ Επείνμο). 

 


