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ΘΕΜΑ: «Μαγικά Χριστούγεννα στη Σκύδρα» - Πρόγραμμα εκδηλώσεων. 

 

Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, που την Παρασκευή 14 

Δεκεμβρίου 2018 κι ώρα  18:00΄θα φωταγωγηθεί  στην πλατεία Δημοκρατίας 

(απέναντι από το Δημαρχείο), ξεκινούν τα «Μαγικά Χριστούγεννα στη Σκύδρα». 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου με αφορμή την έναρξη των 

εκδηλώσεων απευθύνει το παρακάτω μήνυμα – πρόσκληση: 

«Μέρες γιορτινές, μέρες αγάπης, μέρες χαράς. Με μεγάλο μεράκι, εξαιρετική 

προετοιμασία κι οργάνωση παρουσιάζουμε τα «Μαγικά Χριστούγεννα στη 

Σκύδρα» με πολύμορφες εκδηλώσεις και με το Χριστουγεννιάτικο Χωριό να είναι 

έτοιμο να υποδεχθεί όλες κι όλους, μικρούς και μεγάλους.  

Προσκαλούμε τις συμπολίτισσες, τους συμπολίτες μας και κάθε ενδιαφερόμενο 

να επισκεφθούν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό κάθε μέρα από την Παρασκευή 14 

Δεκεμβρίου  έως τη Δευτέρα 31Δεκεμβρίου 2018.  

Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από τη Δημοτική Φιλαρμονική, 

παραδοσιακά δρώμενα, χοροί, τραγούδια, τοπικές νοστιμιές, ψυχαγωγικές – 

δημιουργικές - διαδραστικές παραστάσεις, βράβευση νέων φοιτητών και φυσικά 

τον Αϊ-Βασίλη πρόσχαρο να προσμένει με ανοιχτή την αγκαλιά  όλα τα παιδιά 

κάθε πρωί και ειδικά  την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων να τα προσφέρει τα 

δώρα του. 

Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 κι ώρα 22:00΄, στον ίδιο χώρο, υποδεχόμαστε όλοι 

μαζί το νέο έτος 2019. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι και φέτος στο πλαίσιο της δράσης Χριστουγεννιάτικο 

Τραπέζι Αγάπης θα συγκεντρωθούν, από τη Δευτέρα 17 έως την Πέμπτη 20 

Δεκεμβρίου 2018, προσφορές συμπολιτών μας σε τρόφιμα και παιχνίδια για να 

διανεμηθούν σε συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. 
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Απευθύνουμε, λοιπόν,  πρόσκληση σ΄όλες κι ΄όλους να συμμετάσχουν στις 

εκδηλώσεις μας για να ζήσουμε, να ψυχαγωγηθούμε ζεστά, ανθρώπινα κι 

αλληλέγγυα μ΄ελπίδα και αισιοδοξία αυτές τις γιορτινές ημέρες!».   

(Συνημμένο το πρόγραμμα εκδηλώσεων). 
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