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Σκύδρα,Δευτ.12/12/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Δήμου Σκύδρας.
Στο όμορφο και χαρούμενο σκηνικό που στήθηκε στην πλατεία Δημοκρατίας, απέναντι
από το Δημαρχείο, και με τη θερμή, ευφρόσυνη παρουσία και συμμετοχή πολλών
μικρών και μεγάλων συμπολιτών κι επισκεπτών μας φωταγωγήθηκε, το βραδάκι της
Παρασκευής

9-12-2016,

το

Χριστουγεννιάτικο

Δέντρο

του

Δήμου

Σκύδρας,

σηματοδοτώντας ουσιαστικά την επίσημη έναρξη το γιορτινών εκδηλώσεων.
Η

Δήμαρχος

Κατερίνα

συγκεντρωμένους

στην

Ιγνατιάδου,
τρίτη

κατά

υποδεχόμενη
σειρά

και

εκδήλωση

καλωσορίζοντας
του

ανάμματος

τους
του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, τόνισε ότι με τις εκδηλώσεις αυτές θέλουμε να δώσουμε
χαρά στους συμπολίτες μας, κυρίως στα παιδιά που έχουν την τιμητική τους την περίοδο
των γιορτών. Όπως, επίσης, να γιορτάσουμε όλοι μαζί στο Δήμο και στην πόλη της
Σκύδρας που δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τις άλλες πόλεις. Προέτρεψε δε να στηρίζουμε
και να προτιμάμε την αγορά του Δήμου μας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μεγάλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Σκύδρας,
δηλαδή:
Στο 1ο Χριστουγεννιάτικο Χωριό που στήνεται και θα λειτουργήσει από το Σάββατο 17
Δεκεμβρίου στην είσοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου θα υπάρχουν περίπτερα
επαγγελματιών, λούνα παρκ και θα πραγματοποιούνται καθημερινές πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μ΄ εκπλήξεις για τα παιδιά.
Στη γιορτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Αρσενίου που
πραγματοποιείται στην πλατεία του χωριού,

τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 κι ώρα

16:00’ και στη γιορτή των Παιδικών Σταθμών που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
16 Δεκεμβρίου κι ώρα 17:00΄στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας.
Επισήμανε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γιορτές είναι ανθρωπιά, αλληλεγγύη κι αγάπη
για

τους

συνανθρώπους

μας

και

πως

με

τη

δράση

του

Δήμου

Σκύδρας

«Χριστουγεννιάτικο τραπέζι για όλους» μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε
τρόφιμα που θα διανεμηθούν σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η συλλογή θα
γίνεται σε δυο σημεία, το πρώτο είναι το σπίτι του Άγιου Βασίλη στη Σκύδρα (απέναντι

από το Δημαρχείο, μέσα στην πλατεία Δημοκρατίας) και το δεύτερο στην Καλή, στο εκεί
Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας.
Στη συνέχεια, αφού ευχήθηκε κι ευχαρίστησε τον κόσμο που στηρίζει και συμμετέχει στις
εκδηλώσεις του Δήμου, έδωσε το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για το άναμμα
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, που λάμπρυνε με τα λαμπιόνια του όλη την πλατεία.
Συνάμα, ο ουρανός έλαμψε από τα ποικιλόχρωμα και φαντεζί βεγγαλικά που θύμιζαν
αστεροειδή.
Η Δημοτική Φιλαρμονική έδωσε το δικό της μοναδικό, μελωδικό ηχόχρωμα καθ΄όλη τη
διάρκεια της γιορτής.
Ο καλοσυνάτος Άγιος Βασίλης υποδεχόταν στο σπίτι του με μια μεγάλη αγκαλιά κι ένα
δώρο όλα τα παιδάκια. Ο Ξυλοπόδαρος, ο Μάγος, το Ξωτικό, ο Χιονάνθρωπος
παρέσυραν τους μικρούς μας φίλους σ΄ένα ξεφάντωμα με παιχνίδια, κέφι, χορούς και
τραγούδια. Ακόμη, τα παραδοσιακά γευστικά εδέσματα και τα ποτά που προσφέρθηκαν
τιμήθηκαν δεόντως απ΄όλους ολοκληρώνοντας την επιτυχία της εκδήλωσης.
Από τον φιλόξενο και γιορτινό Δήμο Σκύδρας, ειλικρινείς ευχές για Καλά Χριστούγεννα και
Χρόνια Πολλά με υγεία και ευημερία για όλον τον κόσμο.
(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση).
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