
Όπωπ κάθε ςοόμξ, έηζι και θέηξπ, διξογαμώμξρμε για ηα όλα ηα 
παιδιά (μικοά και μεγάλα), ηημ καθιεοωμέμη πλέξμ, 
Χοιζηξργεμμιάηικη Γιξοηή μαπ.  

 

Τεκ Τεηάνηε 26/12, από ηηξ 11:00 έςξ ηηξ 15:00, ζηεκ 
θεκηνηθή πιαηεία Άζηνμοξ, ζα έπμομε ηεκ εοθαηνία κα 
απμιαύζμομε: 

  Αηέλειωηξ παιςμίδι ζε θξρζκωηά 

  Τξμ κόμη ηωμ Χοιζηξργέμμωμ 

  Παοάζηαζη ηαςρδακηρλξρογξύ 

  Ξρλξπόδαοξ  

 Τξμ Άγιξ Βαζίλη με ςοιζηξργεμμιάηικεπ ιζηξοίεπ ζηξ  ζεζηό 

ζπίηι ηξρ 

  Αηελιέ νωηικώμ για face painting 

  Μπαζκέηεπ, πξδξζθαιοάκι, air hockey   

  Τοαγξύδι, παιςμίδι, εκπλήνειπ και άλλα πξλλά 

Φμνώκηαξ ημ θαιύηενμ παμόγειό μαξ, μπιηζμέκμη με πανά 
θαη θαιή δηάζεζε, ζα δήζμομε αλέπαζηεξ ζηηγμέξ βμεζώκηαξ 
κα ιάμρεη ημ άζηνμ ηςκ Φνηζημογέκκςκ ζημκ ηόπμ μαξ! 



Τεηάνηε 26/12 
Ώοα 11:00 – 15:00 
Κεμηο. Πλ. Άζηοξρπ 

Σάββαημ 22/12 
Ώοα 20:00 

Ίδορμα  
«Μμήμη Αγγελικήπ  

& Λεωμίδα Ζαθείοη» 

Παναζθεοή 21/12 
Ώοα 19:00 

Άγιξπ Πέηοξπ 

Σάββαημ 22/12 
Ώοα 18:00 

Καζηοί  

Πνμβμιή παηδηθήξ ηαηκίαξ  
«Η μπαιανίκα θαη μ μηθνόξ εθεονέηεξ» 

Ο Άγιξπ Βαζίληπ με ηξ νωηικό ηξρ θα 
διαζκεδάζει & θα μξιοάζει δώοα ζε όλα ηα 
παιδιά 

Φνηζημογεκκηάηηθε  
Πμιηηεία   
Δήμμο  

Βόνεηαξ Κοκμονίαξ 

Ο Άγιξπ Βαζίληπ με ηξ νωηικό ηξρ θα 
διαζκεδάζει & θα μξιοάζει δώοα ζε όλα ηα 
παιδιά 

Πνμβμιή παηδηθήξ ηαηκίαξ  
«Η μπαιανίκα θαη μ μηθνόξ εθεονέηεξ» 

6μ Φμνςδηαθό Φεζηηβάι - 40 πνόκηα 
Φηιανμμκηθήξ - Γπεηεηαθή Γθδήιςζε  
Σρμμεηέςξρμ: 
Χξοωδία Δήμξρ Βόοειαπ Κρμξροίαπ 
Χξοωδία Δήμξρ Μεγαοέωμ 
Χξοωδία Σρλλ. Μξρζικήπ Αογξλικήπ Ποόηαζηπ 



Τεηάνηε 26/12 
Ώοα 18:00 

Δξλιαμά   

Πέμπηε 27/12 
Ώοα 16:30 

Παοάλιξ Άζηοξπ    

Κονηαθή 30/12 
Ώοα 17:00 

Άγιξπ Αμδοέαπ 

Πνμβμιή παηδηθήξ ηαηκίαξ  
«Η μπαιανίκα θαη μ μηθνόξ εθεονέηεξ» 

Ο Άγιξπ Βαζίληπ με ηξ νωηικό ηξρ θα 
διαζκεδάζει & θα μξιοάζει δώοα ζε όλα ηα 
παιδιά 

Πνμβμιή παηδηθήξ ηαηκίαξ  
«Η μπαιανίκα θαη μ μηθνόξ εθεονέηεξ» 

Ο Άγιξπ Βαζίληπ με ηξ νωηικό ηξρ θα 
διαζκεδάζει & θα μξιοάζει δώοα ζε όλα ηα 
παιδιά 

Πνμβμιή παηδηθήξ ηαηκίαξ  
«Η μπαιανίκα θαη μ μηθνόξ εθεονέηεξ» 

Ο Άγιξπ Βαζίληπ με ηξ νωηικό ηξρ θα 
διαζκεδάζει & θα μξιοάζει δώοα ζε όλα ηα 
παιδιά 

www.boriakinouria.gov.gr 
www.discoverkynouria.gr 

Φνήζημα ηειέθςκα: 

Δήμμξ Βόνεηαξ Κοκμονίαξ  2755360101 
Κέκηνμ Υγείαξ Άζηνμοξ    2755360300 
Αζηοκμμηθό Τμήμα          2755051111 
Πονμζβεζηηθή              2755029144 
Λημεκανπείμ              2755051445 



Μήνυμα Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας  
για τις γιορτές των Χριστουγέννων και το Νέο Έτος: 
  
«Η γέννηση του Χριστού ας είναι το προμήνυμα  
για μια χρονιά διαφορετική, όμορφη,  
με λιγότερα προβλήματα  

και περισσότερες φωτεινές εικόνες. 
 
Εύχομαι το 2019 
να μπορέσεις να ταξιδέψεις… 
στους κόσμους που έχεις ονειρευτεί, 
στους κόσμους που είναι προσδοκία ζωής». 
 
Παναγιώτης Κ. Μαντάς 


