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   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη επιτυχία το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο 

Σχηματάρι και το 3ήμερο εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους! 

 

Δήμος Τανάγρας ΔΗΚΕΤ, Δ.Κ. Σχηματαρίου, Εμπορικός-

Επαγγελματικός Σύλλογος, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και εθελοντές 

τόσο του Σχηματαρίου καθώς και όλου του δήμου μας ένωσαν τις δυνάμεις 

τους στο Σχηματάρι και προσέφεραν ένα  επιτυχημένο εορταστικό 3ήμερο 

σε δημότες και επισκέπτες από την Παρασκευή 20 έως την Κυριακή 22 

Δεκεμβρίου 2019, διοργανώνοντας τη φωταγώγηση του 

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της Κεντρικής Πλατείας Σχηματαρίου, 

ανοίγοντας έτσι δυναμικά την αυλαία του τριήμερου των εορταστικών 

εκδηλώσεων της πόλης του Σχηματαρίου ως  αποκορύφωμα, μιας σειράς 

εκδηλώσεων, που  ξεκίνησαν, από τις 29 Νοεμβρίου, σε όλα τα χωριά του 

Δήμου Τανάγρας. 

Με τρόπο φαντασμαγορικό άναψε ο φωτεινός διάκοσμος του 

εντυπωσιακού Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, μετά από το σύνθημα που 

έδωσε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας, στην κατάμεστη από 

κόσμο πλατεία του Σχηματαρίου, την Παρασκευή 20/12/2019,  για να 

ξεκινήσει η μαγική περίοδο των Χριστουγέννων στην πόλη μας και στις 

καρδιές μας! 

Ο κ. Περγάλιας στη σύντομη ομιλία του έστειλε το μήνυμα της 

αγάπης, της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής 

προσφοράς σε όλο τον Δήμο, κάλεσε στη συνέχεια τους συμπολίτες του να 

γεμίσουν με φως και ζεστασιά τη ζωή τους. Ιδιαίτερα αυτές τις άγιες μέρες 
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να σκορπίσουν το χαμόγελο και την αγάπη, στις οικογένειες και τους 

φίλους τους, αλλά πάνω από όλα να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο να 

νιώσει μόνος και αβοήθητος. Να σταθούν δίπλα στους ηλικιωμένους, τους 

άνεργους, τους άπορους και σε όλους αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Τόνισε 

ότι “Όλοι μαζί αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να καταφέρνουμε υπέροχα 

πράγματα. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα!” Ευχαρίστησε θερμά 

όλους όσους  προσέφεραν ανιδιοτελώς την βοήθεια τους και έβαλαν την 

δική τους πινελιά και το δικό τους χρώμα στις εκδηλώσεις του Δήμου και 

τέλος ευχήθηκε από καρδιάς σε όλους , “Χρόνια Πολλά! Καλά Χριστούγεννα 

και Καλή Πρωτοχρονιά! Με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και ευημερία.”  

Η εκδήλωση για τη φωταγώγηση του δέντρου αλλά και όλων των 
εκδηλώσεων του 3ημέρου συνδιοργανώθηκαν από τη Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΤ) και την Κοινότητα Σχηματαρίου καθώς 
τις πλαισίωσαν η μαθητική χορωδία του Γυμνασίου Σχηματαρίου, η Μικτή 
Πολυφωνική Χορωδία Σχηματαρίου,  ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Τερψιχόρη” 
με την αναβίωση παραδοσιακών Χριστουγεννιάτικων εθίμων, ο Σύλλογος 
Τροβάτου με κέρασμα παραδοσιακού βραστού, ο Γ. Σ. Ερμής Σχηματαρίου 
με τον διαγωνισμό καλαθιών, ο Α.Σ. Μονομάχοι Σχηματαρίου με επίδειξη 
kick boxing,, θεατρική παράσταση από την παιδική σκηνή του Γ. 
Χριστόπουλου, ο Σύλλογος “Εν Τανάγρα” με παραμύθι από τον παππού - 
παραμυθά,  ο Σύλλογος Απανταχού Πετριλιωτών με παράσταση 
Καραγκιόζη και κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από το παιδικό 
τμήμα της Χορευτικής του ομάδας. Στη διοργάνωση των εκδηλώσεων 
συνέβαλλαν επίσης σημαντικά  ο Σύλλογος Γυναικών Σχηματαρίου, ο 
αθλητικός Σύλλογος Ατρόμητος Σχηματαρίου και ο Σύλλογος Γεώργιος 
Σχηματάρης. 

Αποκορύφωμα κάθε βραδιάς ήταν παραδοσιακό γλέντι με 

ορχήστρα,  χριστουγεννιάτικο πάρτυ με Dj και την Κυριακή με τη συναυλία 

των αγαπημένων καλλιτεχνών BO και Χρήστου Μενιδιάτη, σε συνεργασία 

με το περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό Sok FM.  

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα όμορφο 

3ήμερο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, μια πλήρης Χριστουγεννιάτικη 

αγορά από ξύλινα σπιτάκια, όπου προσφέρονταν ποτά, φαγητό, γλυκά, 

αλμυρά εδέσματα, στολίδια, προτάσεις για δώρα με άρωμα Χριστουγέννων, 

αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικά, χορευτικές 

ομάδες, ζογκλέρ, το τρενάκι και βέβαια τον Αη Βασίλη που περίμενε τους 

λιλιπούτειους φίλους στο ζεστό καθιστικό του για να παραλάβει τα 

γράμματα τους, ώστε να υλοποιήσει τις επιθυμίες τους! 

Με φως, χρώμα, μελωδία, γεύσεις κι άρωμα γιορτινό γέμισαν μικρές 

και μεγάλες πλατείες του Δήμου μας!  Κι έγινε ο Δήμος μας μια γιορτή! 


