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ΘΕΜΑ: Υωταγωγήθηκε το Φριστουγεννιάτικο Έλατο του Δήμου κύδρας. 

 

Σ΄ένα φαντασμαγορικό, πολυάνθρωπο γεγονός εξελίχθηκε και φέτος η εκδήλωση της 

δενδροφώτισης  του Χριστουγεννιάτικου Έλατου στην πλατεία Δημοκρατίας Σκύδρας, 

απέναντι από το Δημαρχείο, το βραδάκι της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2017, 

εγκαινιάζοντας, ως είθισται τα τελευταία χρόνια, την επίσημη έναρξη των γιορτινών 

εκδηλώσεων του Δήμου Σκύδρας. 

Από νωρίς άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος πολύς δημιουργώντας μια μεγάλη, ζεστή 

συντροφιά.  

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου και οι συνεργάτες της υποδέχονταν τους 

συμπολίτες  και τους επισκέπτες μας, μικρούς και μεγάλους, στη δε σύντομη εναρκτήρια 

ομιλία της η Δήμαρχος τόνισε τα εξής: 

Χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Χαίρομαι ιδιαίτερα, χαίρομαι 

πραγματικά. Σας καλωσορίζω, λοιπόν, σήμερα, σ΄αυτήν τη μεγάλη γιορτή 

φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου κι έναρξης των γιορταστικών 

εκδηλώσεων στο Δήμο μας. 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά η Δημοτική Αρχή επιλέγει να προσδώσει ένα εορταστικό κλίμα 

στην πόλη και στο Δήμο μας. 

Επιλέγουμε να στηρίξουμε τους συνδημότες μας μικρούς και μεγάλους. Να στηρίξουμε 

τον εμπορικό κόσμο και την αγορά μας που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τις αγορές 

άλλων μεγαλύτερων πόλεων κι γι΄αυτό το λόγο αξίζει να τη στηρίξουμε, ειδικά αυτές τις 

μέρες. 

Επιλέγουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ στον τόπο μας, να στηρίξουμε ο ένας τον 

άλλο, να περάσουμε χαρούμενα με αγάπη κι αλληλεγγύη. 

Ξεκινάμε σήμερα με τη φωταγώγηση  του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου, τον Άγιο Βασίλη 

που θα μοιράσει δώρα στα παιδιά και τα ομαδικά παιχνίδια από τους ψυχαγωγούς μας. 

Στις 17 του Δεκέμβρη ξεκινάει η λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, ενώ από 

σήμερα λειτουργεί το λούνα παρκ στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

Υποσχόμαστε γιορτινές, ευχάριστες, χαρούμενες ημέρες που θα τονώσουν την 

ψυχολογία και την αισιοδοξία όλων μας.  
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Θέλω, στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω όλους αυτούς που εργάστηκαν για να 

πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή αλλά κι όλες οι επόμενες. 

Όλους τους συνεργάτες μου αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου Σκύδρας, το 

Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. και τον Πρόεδρό του Στέλιο Σουρουτζίδη, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, 

τον Μιχάλη τον Μέγα κι όλους αυτούς που εργάστηκαν σήμερα αλλά θα εργαστούν και 

τις επόμενες ημέρες, 

Να ευχαριστήσω τη Φιλαρμονική του Δήμου μας που τους βλέπουμε μαζί μας και τους 

και καμαρώνουμε σε κάθε μας εκδήλωση. 

Θέλω, λοιπόν, να ευχηθώ από καρδιάς σ΄ολους εσάς και στις οικογένειές σας, Χρόνια 

Πολλά και Καλά. Καλές γιορτές με υγεία και ευλογία. 

Να είμαστε γεροί και δυνατοί και να έχουμε μια χρονιά γεμάτη αγάπη, ελπίδα , αισιοδοξία 

και πρόοδο. 

Ολοκληρώνοντας μ΄αυτά τα λόγια το χαιρετισμό της η Δήμαρχος έδωσε το σύνθημα της 

αντίστροφης μέτρησης για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, που μετά από 

λίγα δευτερόλεπτα  πρόσφερε μια εντυπωσιακή εικόνα που πολλοί έσπευσαν να 

φωτογραφίσουν και να φωτογραφηθούν. 

Παράλληλα, ο ουρανός πάνω από την πλατεία έλαμψε και σείστηκε από τις πολύχρωμες 

εκρήξεις των βεγγαλικών. 

Ο  Άγιος Βασίλης υποδεχόταν στο σπίτι του και πρόσφερε δώρα στα παιδάκια, ενώ το 

κέφι, ο χορός  και  το παιχνίδι  συνεχίζονταν για  τους μικρούς μας φίλους με 

διασκεδαστές το ξωτικό, τις μακιγιέρ, τον ξυλοπόδαρο και τη ζογκλέρ. 

Φυσικά, προσφέρθηκαν οι παραδοσιακές λιχουδιές προσθέτοντας έτσι γεύση κι 

απόλαυση στη γιορτινή βραδιά. 

Με την ευκαιρία επισημαίνεται ότι στην Καλή το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 κι ώρα 17:00΄, ενώ η 

γιορτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Αρσενίου  θα 

πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού,  τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 κι ώρα 

18:00’. 

Από τον φιλόξενο και γιορτινό Δήμο Σκύδρας, όπως πάντα, τις ειλικρινείς μας ευχές για 

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά με υγεία, ειρήνη, δικαιοσύνη  και πρόοδο για όλον 

τον κόσμο.  

(Συνημμένο φωτογραφικό υλικό για δημοσιογραφική χρήση). 

 

                                                                                  ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΤΔΡΑ 


