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Ο Δήμος Αραδίππου
σας εύχεται 

Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο

το Νέο Έτος
2023

ΔΗΜΟΣ
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

4/12/2022– 27/12/2022

Συνδημότες / Συνδημότισσες,

Τα Χριστούγεννα έρχονται και πάλι και γεμίζουν 
την πόλη μας με φως, μουσική και μαγεία. 
Φώτα, στολίδια, μελωδίες και εκπλήξεις για 
τα παιδιά, συνθέτουν το φετινό γιορτινό 
σκηνικό της πόλης μας και μας προσκαλούν 
να γιορτάσουμε όλοι μαζί.

Στόχος της λαμπερής αυτής γιορτής, να μας 
ενώσει στην πιο φωτεινή γιορτή του χρόνου, 
να μαγέψει τα παιδιά και να ξαναδώσει στους 
ενήλικες το βλέμμα της παιδικής αθωότητας.

Σας περιμένουμε όλους για να ζήσουμε στιγμές 
μοναδικές και σας ευχόμαστε χαρούμενες 
γιορτές.

Ευάγγελος Ευαγγελίδης
Δήμαρχος Αραδίππου

Η Αραδίππου ντύθηκε και φέτος γιορτινά για να 
υποδεχτεί όπως κάθε χρόνο τις  ́Αγιες Ημέρες 
των Χριστουγέννων.

Λάμψη, λιχουδιές, μουσική, ψυχαγωγικά 
δρώμενα και χαρούμενες παιδικές φατσούλες, 
είναι τα συστατικά των εορταστικών 
εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος 
της πόλης μας.

Σας καλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους,
να αφεθείτε στην μαγεία των ημερών και να 
γιορτάσετε με φως στις ψυχές σας και αγάπη 
στις καρδιές σας.

Μαρία Πάτσαλου
Πρόεδρος, Επιτροπή Πολιτισμού   



ΚΥΡΙΑΚΗ
4 Δεκεμβρίου 2022
Ώρα 16.15
Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση 
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’     

Λαμβάνουν μέρος:
Εκπαιδευτήρια, οργανωμένα σύνολα 
και σχήματα της πόλης  
Η παρέλαση θα ξεκινήσει από τη λεωφόρο 
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 17 (καταστήματα Πάτσαλος 
και Ξιούρουππας) και θα καταλήξει στο 
Χριστουγεννιάτικο χωριό (λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’
89). Μέρος της λεωφόρου Μακαρίου και μέρος 
των κάθετων παρόδων, θα παραμείνουν κλειστά 
από τις  14.00 μέχρι τις 19.00 μ.μ.     

Ώρα 17.00
Φωταγώγηση του δέντρου 
των Χριστουγέννων
Χριστουγεννιατικο χωριό 

• Παράσταση με σαπουνόφουσκες – Bubble show
• Φωτογράφηση με χριστουγεννιάτικες φιγούρες  
• Ο Άης Βασίλης χαρίζει γλυκά στα παιδιά
•  Διασκέδαση με ξυλοπόδαρους, μίμους 
 και παλιάτσους 
•  Αγορά με χριστουγεννιάτικα περίπτερα 
 με λιχουδιές, ροφήματα, χειροτεχνίες κ.ά.

Guest Star:
Σοφοκλής Κασκαούνιας 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
5 Δεκεμβρίου 2022
Ώρα 19.00
«Φτιάξε κι εσύ μια καρδιά»
Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου

• Στόλισμα χριστουγεννιάτικου δέντρου 
 με κεραμικές καρδούλες
•  Μουσικό & χορευτικό πρόγραμμα

Σκοπός η ενίσχυση του Κέντρου Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων του Παιδιού (ΚΑΔΠ) «ΤΟ ΑΛΜΑ» 
του Ιδρύματος Θεοτόκος

ΣΑΒΒΑΤΟ
10 Δεκεμβρίου 2022
Ώρα 10.00-13.00
Φιλανθρωπικό παζαράκι 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αραδίππου 

Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για άπορα παιδιά

ΚΥΡΙΑΚΗ
18 Δεκεμβρίου  2022
Ώρα 10.00-13.00, 14.00-17.00
Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι
Θ.Ο.Ι. (Πλατεία Αποστόλου Λουκά)

•  Χειροτεχνίες και δραστηριότητες για παιδιά 
•  Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με σύνολα
 του Δήμου   
•  Αγορά με χριστουγεννιάτικα περίπτερα
 με λιχουδιές, ροφήματα κ.ά.

Προκράτηση για συμμετοχή στα εργαστήρια 
στο τηλέφωνο 24333605 (κα Ρέα Κουμπαρή) 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. 
      

ΤΡΙΤΗ
27 Δεκεμβρίου 2022
Ώρα 18.00–20.30
Soup fest
Πλατεία Αποστόλου Λουκά

• Βραδιά γευσιγνωσίας με δοκιμή διαφόρων   
 σούπων και ζεστό κρασί (€1 κατά είδος)
•  Χριστουγεννιάτικο Photobooth
•  Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από μουσικά σύνολα   
•  Αγορά με χριστουγεννιάτικα περίπτερα
 με λιχουδιές, ροφήματα κ.ά.


