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15 Δεκεμβρίου 2016 - 8 Ιανουαρίου 2017 

 
«Σα Χριςτοφγεννα δεν είναι μονάχα αφορμή για να επιςτρζψεισ ςτην παιδική ηλικία  

και να επιχειρήςεισ επανεκκίνηςη·  
είναι ο δρόμοσ που υπάρχει πάντα εκεί για να τον πάρεισ…» 

 
Από τισ 15 Δεκεμβρίου μζχρι τισ 8 Ιανουαρίου θ Μονι Λαηαριςτών «ντφνεται» 
χριςτουγεννιάτικα, προςφζρει γιορτινι διάκεςθ, παιχνίδια, γεφςεισ και πρωτότυπο κζαμα 
και υποδζχεται τουσ μικροφσ τθσ φίλουσ και όλουσ όςουσ κζλουν να νιώςουν Χριςτοφγεννα 
με παιδικι διάκεςθ… 
Δεν πρόκειται για ζνα ακόμθ… χριςτουγεννιάτικο χωριό, οφτε για ζνα ακόμθ γιορτινό… 
αμπαλάη. Σο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών δεν κα μποροφςε παρά να αναηθτιςει για μια 
ακόμθ φορά ςτθν ποιότθτα, ςτθν πρωτοτυπία και ςτο ιδιαίτερο κζαμα το δικό του 
χριςτουγεννιάτικο πνεφμα και τα δικά του ανκρωπιςτικά μθνφματα που μακάρι να μθν τα 
επζβαλλαν μονάχα αυτζσ οι γιορτινζσ θμζρεσ… 
Ζτςι, πλάι ςτα πρωτότυπα κακθμερινά κεάματα που μπορεί να απολαφςει και να… γευτεί ο 
κακζνασ και θ κακεμία, κα υπάρχουν πολλζσ ευκαιρίεσ για να δείξουμε όλοι ζμπρακτα τθν 
αλλθλεγγφθ και τθν ανκρωπιά μασ. 
 
Η δομι 
το χώρο τθσ Μονισ Λαηαριςτών κα δεςπόηει μια πρωτότυπθ αςπροκόκκινθ τςιρκοτζντα, 
ςτθν οποία, με τθν επιμζλεια των αγαπθμζνων Dromocósmicas, κα παρουςιάηονται κάκε 
θμζρα ειδικά κεάματα, παραςτάςεισ και… τςιρκοκζατρο! 
 
Αλλά, φυςικά, δεν είναι μόνο αυτό! ε μια… vintage ατμόςφαιρα που κυμίηει παλιζσ εποχζσ 
και φζρνει ςτο νου παιδικζσ αναμνιςεισ, θ Μονι Λαηαριςτών κα φιλοξενιςει: 
- παραδοςιακά παιχνίδια λοφνα παρκ,  
- μουςικζσ μπάντεσ και χορωδίεσ,  
- εκδθλώςεισ και δράςεισ για παιδιά,  
- πολλζσ μουςικζσ και άλλεσ εκπλιξεισ! 
 
Ακόμθ, ςτο χώρο τθσ Μονισ Λαηαριςτών, κα λειτουργιςει μια… χριςτουγεννιάτικθ καντίνα, 
που κα προςφζρει όλεσ αυτζσ τισ γεφςεισ που τισ ζχουμε ςυνδζςει με τισ γιορτζσ, από το 
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ηεςτό κραςί με μυρωδικά, μζχρι… ςυντριβάνι ςοκολάτασ και από ηεςτό ποπ κορν μζχρι 
απίκανεσ λιχουδιζσ! 
 
Το πρόγραμμα 
Οι εκδθλώςεισ κα ξεκινιςουν τθν Πζμπτθ 15 Δεκεμβρίου, ςτισ 19:00, με το άναμμα του 
χριςτουγεννιάτικου δζντρου τθσ Μονισ, με παιχνίδια για τα παιδιά, μ’ ζνα βαριετζ ςτθν 
τζντα από τουσ Dromocósmicas και με υπζροχθ μουςικι από τισ Φιλαρμονικζσ του Δήμου 
Παφλου Μελά και τησ ΙΡΙ. 
τον υπαίκριο χώρο τθσ Μονισ Λαηαριςτών όλεσ τισ θμζρεσ κα υπάρχει δθμιουργικι 
απαςχόλθςθ για τα παιδιά, face painting, εργαςτιρι ηαχαροπλαςτικισ, παιχνίδια, ενώ ςτθ 
ςκθνι ι/και ςτο χώρο κα εμφανιςτοφν οι Opera Chaotique, οι Fortissimo, ο νζοσ 
τραγουδοποιόσ Joey, οι Grikanta με τραγοφδια τθσ νότιασ Ιταλίασ, θ Φιλαρμονική του 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμζνησ, θ χορωδία του υλλόγου «Ακρίτεσ του Πόντου» 
ταυροφπολησ, θ Φιλαρμονική του Δήμου Θεςςαλονίκησ, θ Δραματική χολή του ΚΘΒΕ με 
τθ «Μθχανι των Χριςτουγζννων» και τα «Μουςικά φνολα», το ΚΘΒΕ με το «Θεςςαλονίκθ 
– Αναςκαφι 3» και τισ πρωτότυπεσ δράςεισ «Θζλετε να ακοφςετε ζνα ποίθμα;» (και φυςικά 
και άλλεσ αναπάντεχεσ εκπλιξεισ)… 
 
τθν τζντα εκτόσ από τουσ Dromocósmicas κα εμφανιςτοφν οι Gypsy Moth με 
κουκλοκζατρο, οι Ντοφο Ρουλζτα με τςίρκο - κζατρο, το γυναικείο πολυφωνικό ςχιμα 
«Διϊνη», ο κουκλοκίαςοσ  Νίςτα, το ςυγκρότθμα «πλήρη ντάξει» που κα «ντφςει» μουςικά 
το «Σςίρκο» του Σςάρλι Σςάπλιν,  οι Circus Taradadan, το κζατρο τζχνθσ Ντουζντε, το 
Michelino Circus Theater, θ Αφροφλη Μπζρςου με «Παραμφκια αγάπθσ», θ ομάδα Hocus 
Pocus με κουκλοκζατρο, θ κουκλοκεατρικι ομάδα Redicolo, το Jugglo τςίρκο, θ Ανθή Θάνου 
με τα παραμφκια τθσ, ο κίαςοσ Μικρόσ Βορράσ, οι Σικ – Νικ με μουςικοπαραμφκια, οι La 
Petite Marguerite με ςαπουνόφουςκεσ, θ ομάδα Σρεισ Λαλοφν με κουκλοκζατρο, οι 
Sancho003 με μουςικι, το τςιρκοκζατρο Μπάχαλο…   
 
Αυτά τα ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΡΙΣΩΝ δεν πρζπει να τα χάςετε! 

 
Τιμζσ ειςιτθρίων: 
Είςοδοσ ελεφκερθ, εκτόσ από τα κεάματα ςτθν τζντα, όπου το ειςιτιριο κοςτίηει 5 ευρώ 
Πλθροφορίεσ: 2310589200 
Οικογενειακό ειςιτιριο: ςτα 4 ειςιτιρια το ζνα δώρο 
Ομαδικά ειςιτιρια, ςυλλόγων, κλπ για πάνω από 10 ζκπτωςθ 20% 
Πωλιςεισ ειςιτθρίων:  
viva.gr, Σαμείο Μονισ Λαηαριςτών, Κολοκοτρώνθ 21, ταυροφπολθ 
 
Ημζρεσ και ώρεσ λειτουργίασ:  
Από τισ 15 Δεκεμβρίου 2016 ζωσ τισ 8 Ιανουαρίου 2017 
Κακθμερινζσ: 17:00 – 22:00 
αββατοκφριακα: 12:00 – 22:00 

https://www.facebook.com/operachaotique/?fref=ts
https://www.facebook.com/fortissimo.gr/?fref=ts
https://www.facebook.com/Joey.re.file/?fref=ts

