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ΘΕΜΑ: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη Σκύδρα. 

 

Στο πνεύμα των ημερών και με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται κι ολοκληρώνονται οι 

προετοιμασίες για τις γιορτινές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που 

διοργανώνονται από το Δήμο Σκύδρας, μέσω του Ενιαίου Φορέα Αλληλεγγύης Κοινωνικής 

Πολιτικής Παιδείας, με τη συνδραστηριοποίηση φορέων κι επιτηδευματιών της ευρύτερης 

περιοχής. 

Το άναμμα των φώτων του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που δεσπόζει στο κέντρο της πλατείας 

Δημοκρατίας, απέναντι από το Δημαρχείο, θα σηματοδοτήσει και φέτος την επίσημη έναρξη των 

γιορταστικών εκδηλώσεων. 

Η Δήμαρχος  Κατερίνα Ιγνατιάδου και το σύνολο των αιρετών του Δήμου Σκύδρας προσκαλούν, 

την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 κι ώρα 18:30’, όλες τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες 

μας, κάθε ηλικίας, για ν΄ανάψουμε και για ν΄απολαύσουμε τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού 

φυσικού έλατου που θα ομορφαίνει την ατμόσφαιρα, χαρίζοντάς μας ένα λαμπερό, πολύχρωμο 

θέαμα που θα βελτιώσει τη διάθεση και τον ψυχισμό μας. 

Με καλότεχνη διακόσμηση στολίζονται, επίσης, οι πλατείες Ελευθερίας, Σαφραμπόλεως, η είσοδος 

του Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου σημειωτέον θα στηθεί το 1ο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, και το 

εμπορικό κέντρο της πόλης. Ανάλογος στολισμός θα υπάρχει στις πλατείες των Κοινοτήτων του 

Δήμου μας. 

Πολύμορφες εκδηλώσεις κι εκπλήξεις θα περιμένουν, ειδικά τους μικρούς μας φίλους, οι οποίες θα 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον  τους, προσφέροντάς τους πολύ κέφι, διασκέδαση και χαρά. 

Τους προσκεκλημένους κι επισκέπτες μας θα υποδέχονται ο Άγιος Βασίλης και οι βοηθοί του 

μοιράζοντας δωράκια στα παιδιά. Παιχνίδια με ξυλοπόδαρο, μάγο, καλικάντζαρο, εμψυχωτές, 

βεγγαλικά και μουσικές, τραγούδια, χοροί με τη συμβολή και τη συμμετοχή της Δημοτικής 

Φιλαρμονικής θα  χαρίσουν σε μικρούς και μεγάλους όμορφες, παρεΐστικες στιγμές. 

Φυσικά, θα προσφέρεται δωρεάν ποικιλία γιορτινών, παραδοσιακών εδεσμάτων. 

Αξίζει να τονιστεί ότι τη Δευτέρα 12- 12- 2016 θα πραγματοποιηθεί η γιορτή του ΚΔΑΠ Αρσενίου, 

στην πλατεία του χωριού, και την Παρασκευή 16-12-2016 η γιορτή των Παιδικών Σταθμών στο 

Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας.  

Εμπρός, λοιπόν, όλοι μαζί να γιορτάσουμε και να προϋπαντήσουμε τη γέννηση του Θεανθρώπου 

και τον ερχομό του νέου έτους 2017, χωρίς, βεβαίως, να ξεχνάμε ότι οι γιορτές δεν είναι μόνο  

διασκέδαση αλλά κυρίως αγάπη, κατανόηση κι ανθρωπιά. 
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