
  
 
 

 Σάββατο 3 Δεκεμβρίου. Ο Δήμος Μυκόνου «ανοίγει» το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
με την παιδική εκδήλωση «Στείλε γράμμα στον Άγιο Βασίλη» στις 17.00 στο Δημαρχείο. 
Τα ξωτικά θα είναι εκεί και θα μας περιμένουν!!! Ανιματέρ, χορός, διασκέδαση και πολύ 
μουσική.  

 Κυριακή 4  Δεκεμβρίου. Τα ξωτικά θα επισκεφτούν…. και την Άνω Μερά!!!               
Στην πλατεία της Άνω Μεράς στις 11.00.  

  Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Οι Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου 
Μυκόνου προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να φτιάξουμε και φέτος την 
«Χριστουγεννιάτικη Καράβα» μας.  Σάββατο κατασκευή καράβας -Κυριακή βάψιμο 
καράβας. Στην αίθουσα της ΚΔΕΠΠΑΜ στις 11.00 π.μ. 

 Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου προσκαλεί μικρούς και 
μεγάλους για 8η συνεχόμενη χρονιά σε ένα «Ταξίδι στον Χριστουγεννιάτικο 
Παραμυθόκοσμο» στις 17.30’.  Αφήγηση του παραμυθιού «Μίσκα ένα 
χριστουγεννιάτικο παραμύθι» από την Έυα Νικηφόρου, παιχνίδια, δώρα, χορός και 
φυσικά το μεγάλο  “μπαλόνι των ευχών” προς τον Άγιο Βασίλη.  

 Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Χριστουγεννιάτικη παράσταση από την Δημοτική Μουσική 
Σχολή «Γεώργιος Αξιώτης» με τίτλο “Cristmas night concert” στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό 
Κέντρο στις 19.00’ .  

 Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου.  Παιδική παράσταση « Τα αληθινά δώρα του Αι Βασίλη και 
άλλες Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» στην αίθουσα της ΚΔΕΠΠΑΜ στις 17.30΄.  Αφήγηση 
δράση παραμυθιών με ζωντανή μουσική με την Μαρία Τερζάκη.   

 Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου. Η ΚΔΕΠΠΑΜ και ο Σύλλογος Γυναικών Ανωμερίτισσες 
προσκαλούν του μικρούς μας φίλους στην παιδική παράσταση «Οι κούκλες της Κέλλυ 
αφηγούνται μια χριστουγεννιάτικη ιστορία». Στην αίθουσα της Κοινότητας στην 
πλατεία της Άνω Μεράς στις 11π.μ. 

 Κυριακή 1 Ιανουαρίου. Με τα παραδοσιακά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα θα μας 
καλωσορίσει το Μοναστήρι της Παναγίας Τουρλιανής  μετά την πρώτη λειτουργία του 
χρόνου. Ο Δήμος Μυκόνου στην συνέχεια μας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας 
στην αίθουσα της Κοινότητας στην πλατεία της Άνω Μεράς στις 11.00.  

 Σάββατο 6 Ιανουαρίου.  Ο Δήμος Μυκόνου κλείνει το εορταστικό πρόγραμμα με την 
καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στο Δημαρχείο την ημέρα των Θεοφανείων στις 
12.00. 

Ο Δήμος Μυκόνου, ο Π.Α.Κ.Ο. Αξιώτης, η ΚΔΕΠΠΑΜ, & 
    όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς,  

σας εύχονται  Kαλές Γιορτές και Καλή διασκέδαση 
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