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Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Λευκές Νύχτες» στους δήμους… θυμίζουν
καλοκαίρι σε νησί - Αγορές και διασκέδαση ως

τα μεσάνυχτα
Ο θεσμός ήρθε για να μείνει στους δήμους με στόχο να «ζεσταθεί» το

Χριστουγεννιάτικο κλίμα και να τονωθεί η κίνηση στις τοπικές αγορές – Το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων

 09/12/2022 07:00 

 FACEBOOK   TWITTER   COMMENTS

Φανή Σοβιτσλή

Η νύχτα γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήματα και τα χιλιάδες φωτάκια και

στολίδια, τα καταστήματα είναι ανοιχτά ως τα μεσάνυχτα και ο κόσμος

ξεχύνεται στους δρόμους. Η εικόνα θυμίζει βράδια καλοκαιριού στα νησιά,

ωστόσο είναι απολύτως χειμερινή χάρη στις «Λευκές Νύχτες», το θεσμό που

καθιέρωσαν τα τελευταία χρόνια αρκετοί δήμοι σε συνεργασία με τους κατά

τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Η πρώτη «Λευκή Νύχτα» φώτισε προ ημερών τον ουρανό του δήμου

Ωραιοκάστρου, όπου εκατοντάδες πολίτες έκαναν… νυχτερινές αγορές και

παράλληλα τα παιδιά απόλαυσαν δρώμενα και παιχνίδια στο πλαίσιο των

Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

«Αγγέλων Έλευσις»

Σχετικά Άρθρα

  04/12/2022 12:25

Γεμάτα τα ξενοδοχεία για
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά

Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα για τα
«Χριστούγεννα στο Μέγαρο» μεΑπόρρητο
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Σήμερα, μια τέτοια νύχτα φωτεινή θα ζήσουν οι κάτοικοι του Πανοράματος

και στη συνέχεια της Πυλαίας, ενώ αύριο «Λευκή Νύχτα» θα επικρατήσει και

στη Θέρμη.

Το εορταστικό κλίμα στο Πανόραμα είναι ήδη ζεστό και σήμερα από τις

18.00 το απόγευμα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, περιμένοντας ως

τα μεσάνυχτα τους πολίτες για να κάνουν τις αγορές τους.

Οι «Λεύκες Χριστουγεννιάτικες Νύχτες» στο Πανόραμα και την Πυλαία

διοργανώνονται από τον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη σε συνεργασία με τους

τοπικούς εμπορικούς συλλόγους, ενώ οι δράσεις εντάσσονται στο

πρόγραμμα των Χριστουγέννων.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δράσεις για τους μικρούς φίλους όπου τους περιμένουν ξυλοπόδαροι

Αγιοβασίληδες, Ανιματέρ, Mini shows με ακροβατικά ισορροπίας, ζογκλέρ και show με σαπουνόφουσκες,

Xριστουγεννιάτικα εργαστήρια, Show με Φωτιές.

Όλα αυτά μέσα σε μουσική συνοδεία από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και άλλες χαρούμενες μελωδίες με την

παρουσία Φιλαρμονικής του δήμου, μουσικών συνόλων και dj», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου Πυλαίας-

Χορτιάτη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «Λευκές Νύχτες» θα συνεχιστεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στην Πυλαία από τις

19:00 έως και 23:00 στον αύλειο χώρο του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου Πυλαίας.

«Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Θέρμης

Έπειτα από δύο χρόνια παύσης, λόγω της πανδημίας, η «Λευκή Νύχτα» επιστρέφει αύριο Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στην

αγορά της Θέρμης. Πρόκειται για έναν από τους πλέον επιτυχημένους θεσμούς τον οποίο διοργανώνει η Ένωση

Επαγγελματιών Εμπόρων δήμου Θέρμης σε συνεργασία με τον δήμο και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Μία μεγάλη γιορτή της αγοράς Θέρμης, με τα καταστήματα ανοιχτά ως τα μεσάνυχτα, με πολλές και μεγάλες

προσφορές.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 18.00 στην κεντρική πλατεία Παραμάνα

της Θέρμης που πλαισιώνεται από ξυλοπόδαρους, τάρανδους, τον Άη Βασίλη, τα ξωτικά, το face painting (βάψιμο) κ.λπ.

Τα κρουστόφωνα και οι τυμπανιστές Paranaue θα διασχίσουν τους δρόμους της αγοράς. Κεντρικός παρουσιαστής θα

είναι ο Χρήστος Φερεντίνος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους.

Τα κρουστόφωνα και οι τυμπανιστές Paranaue θα διασχίσουν τους δρόμους, οι χορευτικοί σύλλογοι Θέρμης , Πόντιοι ,

Μακεδόνες, Θρακιώτες, Βλάχοι, Σερραίοι, Κρητικοί, Χορευτικός Όμιλος Θέρμης θα κάνουν πατινάδα στους δρόμους και

τα εμπορικά καταστήματα.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο πεζόδρομο, στο εμπορικό κέντρο La piazza, στην Αποστόλου & Γρηγορίου

Ταβάκη στο εμπορικό κέντρο Πόλις Έλξη, στην Βενιζέλου και στην πλατεία Παραμάνα. Χορωδίες από την ΔΕΠΠΑΘ,

σαξόφωνα και βιολιά στα εμπορικά κέντρα.

Στην πλατεία Παραμάνα στην εξέδρα θα υπάρχουν μουσικές στιγμές από τον DJ Νικάκη Ανδρέα. Εκεί θα καταλήγουν

όλες οι πατινάδες για χορό.

Επίσης, ξύλινα σπιτάκια θα φιλοξενήσουν τους εμπορικούς συλλόγους Βασιλικών και Μίκρας με τοπικά προϊόντα, ενώ ο

καστανάς με τα κάστανα και το μαλλί της γριάς θα διαθέσουν δωρεάν τα προϊόντα τους για όλους τους επισκέπτες της

αγοράς. Παράλληλα, οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας Θέρμης θα προστατεύουν τους χώρους, τους πεζούς και

όλους όσους μετέχουν στις πατινάδες.

«Santa walk» στους Αμπελόκηπους

  02/12/2022 15:55

Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα
μουσικά σύνολα του ΤΜΕΤ ΠΑΜΑΚ

  04/12/2022 17:45

Μύρισε Χριστούγεννα στον
Λαγκαδά - Φωταγώγηση του
δέντρου στην πλατεία (φωτ.)

Απόρρητο
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 ΣΧΟΛΙΑ 

«Χριστούγεννα στο Φως» θα περάσουν οι πολίτες και οι επισκέπτες στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης που θα τους

υποδεχθεί στις στολισμένες πλατείες και τους δρόμους, με πολύχρωμα φώτα και χριστουγεννιάτικα στολίδια από άκρη

σε άκρη. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου με μια διαδρομή Αγάπης «SANTA WALK» από τις 5:30 μ.μ

ως τις 9:30 μ.μ.

Πρόκειται για μια «διαδρομή Αγάπης», στην οποία ο κάθε συμμετέχων προσφέρει ένα μπουκάλι ελαιόλαδο για το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου με την πορεία να καταλήγει στη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αμπελόκηπους,

όπου στις 7:30 μ.μ. θα κάνει την έκπληξη το μουσικό σχήμα του Κώστα Γαλανού.

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου από τις 6:00μ.μ. ως τις 10:00 μ.μ. η γιορτή συνεχίζεται στους Αμπελόκηπους. Οι τέσσερις

οδοί περιμετρικά της Πλατείας Επταλόφου (Βενιζέλου- Πανταζοπούλου, Βενιζέλου- Θησέως, Χαλκίδη- Κανάκη, Μ.

Αλεξάνδρου- Φιλιππουπόλεως) θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν γνωστά μουσικά σχήματα σε

δρόμους λαϊκούς, έντεχνους, ροκ, ποπ, ντίσκο και παραδοσιακούς. Στις 8:00μ.μ. η γιορτινή αυτή βραδιά κορυφώνεται

με το Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Επταλόφου.

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου από τις 6:00 μ.μ. ως τις 10:00 μ.μ. οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στη Μενεμένη, στην

πλατεία Τσομπάνογλου.Ξυλοπόδαροι και ξωτικά θα προσφέρουν στα παιδιά πολύχρωμα μπαλόνια.

Χριστουγεννιάτικη βιτρίνα

Ο δήμος Παύλου Μελά διοργανώνει και φέτος διαγωνισμό Βιτρίνας και Πρόσοψης Καταστημάτων «Καλύτερη

Εορταστική Βιτρίνα : Χριστούγεννα 2022».

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί για τέταρτη φορά σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Ηλιούπολης

και τα καταστήματα στις Δημοτικές Ενότητες Ευκαρπίας, Πολίχνης και Σταυρούπολης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα

εμπορικά, αλλά και τα καταστήματα εστίασης και παροχής υπηρεσιών, τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή του

δήμου Παύλου Μελά.

Οι επαγγελματίες καλούνται να στολίσουν τη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα τους, με τη δική τους προσωπική αισθητική,

κάνοντας το πρώτο βήμα στην εκκίνηση της εορταστικής περιόδου. Στη συνέχεια, οι επισκέπτες των κοινωνικών

δικτύων, θα αποφασίσουν και θα επιβραβεύσουν τις ομορφότερες προσπάθειες, σε μια ζωντανή αλληλεπίδραση η

οποία σκοπό έχει να ζωντανέψει και να ενθαρρύνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη μας.

Ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο χωριό στην Καλαμαριά

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στον δήμο Καλαμαριάς, για την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Το

Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 11 μέτρων, που έφτασε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, έχει ήδη τοποθετηθεί στην

πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού και έχει στολιστεί με τα περίπου 10.000 λαμπάκια led, νέας τεχνολογίας, για την

εξοικονόμηση ενέργειας.

Μάλιστα φέτος για πρώτη χρονιά, τα παιχνίδια που έχουν στηθεί στην πλατεία του Δημαρχείου, όπως είναι το

καρουζέλ, το τρενάκι και οι βαρκούλες θα είναι δωρεάν για όλους!

Στην πλατεία επίσης θα τοποθετηθούν τα ξύλινα σπιτάκια, που θα φιλοξενούν πολιτιστικούς συλλόγους και κοινωνικούς

φορείς, οι οποίοι θα ενημερώνουν για τη δράση τους.

Απόρρητο


