
1

Χριστούγεννα

βιβλιοδετείο
ζαχαροπλαστείοταχυδροµείο

14.12.2019 - 02.01.2020
Πλατεία ∆ηµαρχείου

στη Βέροια

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ





Διοργάνωση

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Είσοδος ελεύθερη 
σε όλες τις εκδηλώσεις

Οργανωμένες επισκέψεις 
σχολείων:

τηλ. 23310 78100
       23313 50526



Μετράμε μαζί αντίστροφα τις μέρες για τον ερχομό των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς, της ωραιότερης περιόδου του χρόνου. Ως Δήμος 
Βέροιας, πιστοί στο ραντεβού μας και σταθεροί στην προσπάθεια για κα-
θιέρωση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της πόλης μας σε θεσμό, 
συνεχίζουμε δυναμικά και φέτος.
Με επίκεντρο πάντα τα παιδιά, τους πραγματικούς πρωταγωνιστές των 
ημερών αυτών.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Σε μια εποχή που η καθημερινότητα είναι δύσκολη, εμείς ως Δημοτική 
Αρχή, προσπαθούμε μέσα από το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων 
του Δήμου Βέροιας να προσφέρουμε σε όλους τους συμπολίτες μας 
όμορφες στιγμές, μικρές ανάσες, να ζεστάνουμε τις ψυχές όλων μας.
Ως εκ τούτου, όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας στο Χριστουγεννιάτικο 
πάρκο, είναι ανοιχτές στο κοινό ώστε να έχουν όλοι ανεξαιρέτως την 
ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν σ’ αυτήν την προ-
σπάθεια.
Τέλος να ευχηθώ, σε όλους και σε όλες, μικρούς και μεγάλους, συμπολί-
τες αλλά και επισκέπτες της πόλης μας, Χρόνια Πολλά.
Και αυτές τις μέρες των εορτών, ας μην αφήσουμε κανέναν συνάνθρωπό 
μας, να νιώσει μόνος του.
   Καλά Χριστούγεννα. Με Υγεία και Αγάπη.

    Ο Δήμαρχος Βέροιας
          Κωνσταντίνος Χ. Βοργιαζίδης

Χριστούγεννα. Ας  ζήσουμε όλοι μαζί την πιο όμορφη γιορτή του χρόνου, 
μια γιορτή πλημμυρισμένη από ελπίδα.
Ελπίδα που γίνεται ακόμα πιο δυνατή αν ενώσουμε τις ευχές αλλά και τις 
προσπάθειές μας για ένα καλύτερο αύριο.
Ελπίδα που γίνεται ακόμα πιο δυνατή μέσα από τα παιδιά που την εκφρά-
ζουν με τον πιο όμορφο τρόπο.
Ανοικτή πρόσκληση λοιπόν προς όλους να γιορτάσουμε μαζί τα Χριστού-
γεννα, με το νου και την καρδιά μας στα παιδιά όλου του κόσμου.
    

                  Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Α.
               Θεόφιλος Κορωνάς

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας
Πρόεδρος Θεόφιλος Κορωνάς

Αντιπρόεδρος Κώστας Ρίζος
Μέλη

Καλλίστρατος Γρηγοριάδης, Κυριάκος Θεοδωρίδης, 
Βασίλης Λυκοστράτης, Μιρέλα Ορταντζόγλου, 
Κωνσταντία Παπαδοπούλου, Συρμούλα Τζήμα, 
Αλέξανδρος Τσαχουρίδης, Αθηνά Τσιπουρίδου,  

Στέλλα Χρυσοπούλου. 



Χριστούγεννα στη Βέροια

Ανεμοσκορπίσματα
Αλεξάνδρα Ράντου, Γιώργος Λούβαρης

Προγραμματισμός / Οργ. Παραγωγής 
Νανά Καραγιαννίδου
Διοικητική Υποστήριξη
Άννα Χατζηνικολάου

Στράτος Τάκης
Ελένη Γκαραβέλη

Οικονομική Διαχείριση
Χρύσα Κουτσογιάννη
Δημήτρης Ταρατσίδης 

Επισκέψεις Σχολείων
Γιώργος Τσιλογιάννης 

Γραμματεία
Δημήτρης Βέρρος

Κατερίνα Πουλοπούλου 
Υποστήριξη Οικονομικού

Ειρήνη Σαββίδου
Ξένια Πέτρου

Εκτέλεση Παραγωγής 
Παναγιώτης Πελαλίδης 

Αντώνης Στεφανόπουλος 
Γιώργος Ανδρεόπουλος

Κώστας Τυφλίδης
Λάζαρος Αβραμίδης
Νίκος Νικολόπουλος
Στέλλα Χρυσοπούλου
Ελένη Παλαπανίδου 
Πόπη Χρυσοπούλου 
Εκπαιδευτικά τμήματα

Όλγα Μυλωνά
Πληροφοριακά Συστήµατα
Καρατόλιος ∆ηµήτριος

Γενικών Καθηκόντων
Γιώργος Νιώπας

Προβολή  - Επικοινωνία
Νανά Καραγιαννίδου
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Αυτές τις γιορτές τα ξωτικά του Βόρειου Πόλου θα 
μετακομίσουν στη Βέροια και θα φέρουν μαζί, τη 
μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τα μοναδικά 
εργαστήρια των σκανδαλιάρηδων βοηθών του Άγι-
ου Βασίλη. 

Το κέντρο της πόλης θα μεταμορφωθεί σε τόπο 
γιορτινό, αφού θα δημιουργηθούν σημεία με θέμα 
την καθημερινότητα των εργαζόμενων ξωτικών.

Η πλατεία Δημαρχείου Βέροιας θα μεταμορφω-
θεί σ' έναν μικρόκοσμο των Χριστουγέννων, που θα 
αποτελείται από επιμέρους ενότητες. Οι επισκέπτες 
θα μπαίνουν σε ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτι-
κο χώρο και θα ζουν την καθημερινότητα των ξωτι-
κών, μέσα από εμπειρίες. 

Το Ταχυδρομείο Των Χριστουγέννων
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Το Ταχυδρομείο Των Χριστουγέννων 
και το σύστημα μεταφοράς γραμμάτων

Μια πολύ εντυπωσιακή προσθήκη στο φετινό μας 
ταχυδρομείο είναι η Κάψουλα Μεταφοράς Γραμμά-
των. 

Οι επισκέπτες ξεκινούν την περιήγηση τους από 
το ταχυδρομείο των ξωτικών, όπου φτάνουν τα 
γράμματα των παιδιών όλου του κόσμου. 

Τα ξωτικά παραλαμβάνουν τα γράμματα και θα 
τα ταξινομούν για να ετοιμαστούν τα δώρα των μι-
κρών φίλων του Άγιου Βασίλη. 

Οι επισκέπτες του ταχυδρομείου θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τον υπεύθυνο ξωτικοταχυ-
δρόμο, Αποστόλη Συστημένο και τους βοηθούς του. 

Στο χώρο του ταχυδρομείου, τα παιδιά θα μπο-
ρούν να συμπληρώνουν και να στέλνουν απευθείας 
τα γράμματα τους στον πολυαγαπημένο τους Άγιο. 

Τα παιδιά θα γράφουν το γράμμα στον χώρο του 
ταχυδρομείου και τα ξωτικά θα το τοποθετούν στην 
ειδική κάψουλα, όπου με την δύναμη του αέρα θα 
ταξιδεύει, μέσα από σωλήνες, γύρω-γύρω και θα 
φτάνει στον προορισμό του.
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Το βι
βλιοδετείο των Ξωτικών



9

Το βιβλιοδετείο των Ξωτικών
Τα Βιβλία Των Χριστουγέννων

Στο απίθανο αυτό βιβλιοδετείο τα παιδιά γνωρίζουν 
τον Οικοδεσπότη του σπιτιού, διάσημο ξωτικό, βι-
βλιοθηκάριο, βιβλιογνώστη και βιβλιολάτρη Παρα-
μυθά Ματθαίο Μπίμπλ μαζί με τον μαθητευόμενο 
βιβλιοθηκονόμο του.

Στο βιβλιοδετείο των ξωτικών, στα ράφια της 
βιβλιοθήκης, βρίσκονται καταγεγραμμένα όλα τα 
μυστικά των Χριστουγέννων, όλες οι ιστορίες και 

τα παραμύθια για τα ξωτικά και το μαγικό τους 
κόσμο. 

«Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία... Μια καινού-
ρια χριστουγεννιάτικη ιστορία!», μονολογούσε 
συνεχώς ο Ματθαίος Μπίμπλ, ο πιο γνωστός 
παραμυθάς της Παραμυθούπολης και ολοένα 

έξυνε το μυτερό, κόκκινο σκουφί του. «Φέτος 
θα τους απογοητεύσω όλους! Χίλιες τετρακόσιες 
είκοσι τρεις ιστορίες έχω σκαρφιστεί –και αυτές 
μόνο τα Χριστούγεννα- και τώρα τίποτα!» έλεγε 
και ξαναέλεγε, καθώς γύριζε αργά αργά τις σε-

λίδες του τεράστιου βιβλίου των παραμυθιών. 
Και ξαφνικά πετάχτηκε από την καρέκλα του, 
κούνησε τη φτερωτή πένα του στον αέρα σαν 
πραγματικός ξιφομάχος και φώναξε: «Δε χρει-
άζομαι μια ιστορία, έχω πολλές ιστορίες! Μια 

για τον καθένα! Ναι, ναι, μια γι’ αυτόν που θα 
ήθελε η Χιονάτη να ερωτευτεί το Μπάτμαν και 

να συγκατοικήσουν με τα τρία γουρουνάκια... και 
μια ακόμα για όποιον φαντάστηκε το Δέντρο που 

Μιλάει να ξεκινάει για μια τρελή περιπέτεια με τους 
τρεις σωματοφύλακες και ένα γιγάντιο στρουμφάκι! Α, 
αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε όλους!». 
Έκλεισε ανακουφισμένος το βιβλίο. Δε χρειαζόταν να 
ανησυχεί πια. Η χριστουγεννιάτικη ιστορία του θα ήταν 
μοναδική, τόσο μοναδική όσο η φαντασία των φίλων 
του. Μια ιδέα από τον καθένα θα είναι αρκετή για να 
κάνει η μαγική του πένα το θαύμα της. Απλά λίγη υπο-
μονή μέχρι τα Χριστούγεννα...!
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Το Ζαχαροπλαστείο Των Ξωτικών
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Το Ζαχαροπλαστείο Των Ξωτικών 
Τη χώρα των Χριστουγέννων την ξέρουν όλοι, 

όπως επίσης και τους κουραμπιέδες, τα μελομακά-
ρονα, τα κουλούρια, τις βασιλόπιτες και όλα τα απί-
θανα γλυκίσματα των γιορτών. 

Αυτό που όμως δεν ξέρει πολύς κόσμος είναι ότι 
ο πραγματικός υπεύθυνος πίσω από όλες αυτές 
τις νοστιμιές, είναι ένα σκανδαλιάρικα και κεφάτο 
ξωτικό, o Έλγουντ. Ο Έλγουντ είναι ένα ξωτικό, τα-

λαντούχο. Μέγας ζαχαροπλάστης και φούρναρης 
είναι ο κατεξοχήν ειδήμων κάθε χριστουγεννιά-
τικης νοστιμιάς. Εδώ και αιώνες έχει συγκε-
ντρώσει ο,τι συνταγή υπάρχει για τα μελομακά-
ρονα και τους κουραμπιέδες, τις έχει συγκρίνει 
και έχει καταλήξει στις δίκες του μοναδικές συ-
νταγές που είναι στην πραγματικότητα και οι 
καλύτερες. Τα Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα 
του Έλγουντ είναι πασίγνωστα σε όλο τον κό-
σμο και όλα τα παιδιά μπορούν να τα ξεχωρί-
σουν από την μοναδική τους γεύση.

Καθώς οι μικροί και μεγάλοι κάνουν βόλτα 
στο χώρο, αποκλείεται να χάσουν την κουζίνα 
των ξωτικών, εδώ που  φτιάχνονται, όλες οι χρι-

στουγεννιάτικες λιχουδιές. Το σπίτι εσωτερικά εί-
ναι διαμορφωμένο σαν παλιό ζαχαροπλαστείο και 

ο Έλγουντ ο αρχιζαχαροπλάστης μαζί με τους βοη-
θούς του, τα ξωτικά με τις μαγειρικές στολές, καλω-
σορίζουν τα παιδιά, τους ξεναγούν στους χώρους 
του ζαχαροπλαστείου και φτιάχνουν μαζί τους τις 
πιο απίθανες χριστουγεννιάτικες νοστιμιές.

ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



12

Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

Όλα κυλούσαν ήσυχα στο πανέμορφο και καταπρά-
σινο Μαγεμένο Δάσος. Όπως πάντα, οι λουλουδο-
νεράιδες και τα ξωτικά ετοιμάζονταν με γέλια και 
τραγούδια να υποδεχτούν τον Άγιο Βασίλη μετά το 
μοίρασμα των χριστουγεννιάτικων δώρων. Ξαφνι-
κά ένας απαίσιος, εκκωφαντικός θόρυβος καλύπτει 
τα πάντα… Στην άκρη του δάσους έχει σταματήσει 
ένας μικρός στρατός από γυαλιστερές κατακίτρινες 
μπουλντόζες! Η βροντερή φωνή του αρχι-εργολά-
βου Παντελή Δρομάκη αντηχεί από άκρη σε άκρη: 
«Τέλεια! Καταπληκτικά! Εδώ θα κατασκευάσω την 
πιο φανταχτερή διαγαλαξιακή λεωφόρο!!! Ξεκινήστε 
αμέσως να ξεριζώνεται τα δέντρα!». Όμως στους 
φοβερούς υπολογισμούς του δεν είχε συμπεριλάβει 
τους αποφασισμένους υπερασπιστές του Μαγεμέ-
νου Δάσους. Με αρχηγό το σοφό Δέντρο που Μιλά-
ει όλα τα πλάσματα του δάσους δε θα τον αφήσουν 
σε ησυχία. Θα καταφέρουν να τον σταματήσουν; Η 
συνέχεια τα Χριστούγεννα. 

TO ΦΑΛΤΣΟ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Στην ονειρεμένη χώρα των ξωτικων, στον Βόρειο 
Πόλο, τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι τα καλύτερα 
των τελευταίων αιώνων. Κι αυτό γιατί, το αρχιξωτι-
κό, ο Όμπερον, ο δήμαρχος της παραμυθένιας πο-
λιτείας, έχει μια καταπληκτική ιδέα! 

Σκέφτηκε λοιπόν, πως ο Άγιος Βασίλης, φέτος,  
θα φέρει σε όλους,  ένα επιπλέον δώρο μαζί με τα 
κανονικά δώρα των Χριστουγέννων. Μετά από αλ-
λεπάλληλες συναντήσεις κορυφής, που είχε με τον 
ίδιο τον Άγιο Βασίλη, αποφάσισαν το εξής: .................
...........................................

Η συνέχεια στην πλατεία Δημαρχείου
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Η ΑΜΝΗΣΙΑ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο ξεχασιάρης Έλγουντ ήθελε να εντυπωσιάσει το 
Αρχιξωτικό Όμπερον, τον Δήμαρχο του Βόρειου 
πόλου. «Πάμε λοιπόν… δώρα για τα παιδιά όλου του 
κόσμου… τσεκ! Ζάχαρη στους κουραμπιέδες… τσεκ! 
Γλυκίσματα και κουλουράκια για το ρεβεγιόν… τσεκ! 
Βούρτσισε τους τάρανδους… τσεκ! Η στολή του άγιου 
Βασίλη, σιδερωμένη και σε σωστό μ έγεθος…Τσεκ!  Στο-
λισμός του μεγάλου δέντρου στην κεντρική πλατεία… 
τσεκ! Γυάλισμα του μεγάλου αστεριού και τοποθέτηση 
στην κορυφή του δέντρου… τσεκ! Ουφ!...». Αναστέναξε 
με ανακούφιση το ξωτικό μας. «Όλα στην εντέλεια», μο-
νολόγησε, περήφανος, καθως το βλέμμα του περιπλανή-
θηκε πάνω από τις στέγες των σπιτιών, της χώρας των 
Χριστουγέννων, για να κοντοσταθεί στην κορυφή του 
δέντρου που δεσπόζει στην κεντρική πλατεία. Ήθελε να 
χαζέψει το γυαλιστερό αστέρι που φαίνεται από άκρη 
σε άκρη στον βόρειο πόλο, το αστέρι που με τα χεράκια 
του έβαλε. Η τελευταία πινελιά στο αριστούργημα του 
Έλγουντ… Τα πιο τέλεια Χριστούγεννα!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΟΛΟ

Μήνες ολόκληρους προετοιμάζονται όλοι στον Βό-
ρειο Πόλο για τα Χριστούγεννα. Έβαψαν τα σπίτια 
τους με τα πιο ζωηρά χρώματα, επισκεύασαν τις 
στέγες τους για να κρατήσουν μπόλικο χιόνι, έγι-
ναν κατάμαυροι καθαρίζοντας τις καμινάδες τους 
ώσπου να λάμψουν σαν φρεσκογυαλισμένες πανο-
πλίες ιπποτών, έραψαν τις πιο πολύχρωμες γιορτι-
νές φορεσιές, προμηθεύτηκαν τις πιο νόστιμες συ-
νταγές για πραγματικά λαχταριστή γαλοπούλα με 
κουκουνάρια, έψησαν τόνους από τα πιο παχουλά 
κουλουράκια, έπλεξαν χριστουγεννιάτικες κάλτσες 
που μέσα τους θα χωρούσαν δέκα γίγαντες και τις 
κρέμασαν στα τζάκια, κούρδισαν καλά όλα τα ρο-
λόγια για να μη χάσουν δευτερόλεπτο από τη νύχτα 
των Χριστουγέννων, έβαλαν το δήμαρχο Οράτιο 
Ονειροπαρμένο να γράψει τον πιο μεγάλο και συ-
γκινητικό ρόλο που θα εκφωνούσε ποτέ, και περί-
μεναν… Και περίμεναν…
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Σάββατο 14/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00  
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
12.00 παράσταση Το φάλτσο των Χριστουγέννων

Κυριακή 15/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Δευτέρα 16/12 έως Παρασκευή 20/12
10.30 - 13.30 (επισκέψεις σχολείων)
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
12.00 παράσταση Σώστε το δάσος των Χριστουγέννων

Σάββατο 21/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
12.00 παράσταση Χριστούγεννα στο Βόρειο Πόλο

Κυριακή 22/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Δευτέρα 23/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Τρίτη 24/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη 
12.00 παράσταση Η αμνησία των Χριστουγέννων

Τετάρτη 25/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
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Πέμπτη 26/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Παρασκευή 27/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Σάββατο 28/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
12.00 παράσταση Χριστούγεννα στο Βόρειο Πόλο

Κυριακή 29/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
12.00 παράσταση Η αμνησία των Χριστουγέννων

Δευτέρα 30/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Τρίτη 31/12  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
12.00 παράσταση Το φάλτσο των Χριστουγέννων

Τετάρτη 01/01/2020  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη

Πέμπτη 02/01/2020  10.30 - 13.30 & 17.30 - 21.00 
10.30  ▶ Face painting
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ Ανάγνωση παραμυθιών
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Πλάθω κουλουράκια
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
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Χριστούγεννα

βιβλιοδετείο
ζαχαροπλαστείοταχυδροµείο

14.12.2019 - 02.01.2020
Πλατεία ∆ηµαρχείου

στη Βέροια

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ


