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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2020 από το ∆ήµο Εορδαίας. ∆ιασκεδάζουµε µαζί, 

µένουµε ασφαλείς κρατώντας αποστάσεις. 

Τον ∆εκέµβριο του 2019 ο ∆ήµος Εορδαίας διοργάνωσε εκδηλώσεις µε γενικό τίτλο: «Νιφάδα τι 

ΠΤΟΛΕΜΑ-είδες;». Ο απώτερος στόχος του συγκεκριµένου εγχειρήµατος ήταν να καταστεί η 

πόλη της Πτολεµαΐδας, καθώς και ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, τουριστικός προορισµός την 

εορταστική περίοδο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς και να δοθεί νέα ώθηση στην τοπική οικονοµία 

δηµιουργώντας ταυτόχρονα αναπτυξιακές προοπτικές σε πολλά επίπεδα. 

Οι εκδηλώσεις αυτές κατά γενική οµολογία στέφθηκαν µε απόλυτη επιτυχία αφήνοντας πολύ 

θετικό αντίκτυπο, τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής µας, 

γεγονός το οποίο παγίωσε την πρόθεση της δηµοτικής αρχής να δώσει θεσµικό χαρακτήρα σε 

αυτές.  

 

Φέτος όµως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε όλο τον πλανήτη, εξαιτίας της 

πανδηµίας Covid-19,  οι σχεδιαζόµενες ανάλογες δράσεις είναι αυτονόητο ότι δεν θα µπορέσουν 

να πραγµατοποιηθούν. Αυτά τα Χριστούγεννα τα οποία θα είναι σίγουρα διαφορετικά για όλους 

µας, η ανάγκη για δηµιουργία κλίµατος αισιοδοξίας και εορταστικής διάθεσης είναι µεγαλύτερη και 

πιο έντονη από ποτέ. Τα δεδοµένα επιτάσσουν να διαφοροποιήσουµε τις ιδέες µας, χωρίς να 

χάσουµε όµως την έµπνευση και τη δηµιουργικότητα µας! 

 

Το φετινό πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων της Νιφάδας θα αποτελείται από θεµατικές 

διαδικτυακές δράσεις, ενώ θα δοθεί έµφαση στην τοποθέτηση φωτεινού-εορταστικού διακόσµου 

τόσο στην πόλη της Πτολεµαΐδας, όσο και όλων των Κοινοτήτων της Εορδαίας.  
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Επίσης ο ∆ήµος Εορδαίας θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην µέριµνα στήριξης και εξυπηρέτησης 

ευπαθών οµάδων συµπολιτών µας, όπως άλλωστε έγινε και στις περσινές εκδηλώσεις. 

 

Οι διαδικτυακές δράσεις που θα λάβουν χώρα, στα πλαίσια της ΝΙΦΑ∆ΑΣ, θα είναι διαδραστικές 

µε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τους την συµµετοχή των πολιτών. 

Τέλος να σηµειωθεί ότι εκδηλώσεις θα γίνουν και από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας. Οι 

ενότητες των δράσεων θα είναι οι εξής:  

 

∆ηµιουργία παραµυθιών του ενός λεπτού (∆ράση ΝΙΦΑ∆ΑΣ). 

Αφήγηση ιστορίας µέσα από κείµενο 300 λέξεων το οποίο θα αποσταλεί, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση : nifada@ptolemaida.gr µέχρι 15-12-2020. Τα παραµύθια θα οπτικοποιηθούν και θα 

προβάλλονται όλη την εορταστική περίοδο στη σελίδα του ∆ήµου Εορδαίας, καθώς και στους 

λογαριασµούς των social medias (Facebook και Instagram) της Νιφάδας. Επίσης θα εκδοθούν σε 

βιβλίο, τα έσοδα του οποίου θα δοθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων και 

Φίλων ατόµων µε αναπηρία Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

 

Web radio στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας. 

Ένα πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας που µέσω της δηµιουργίας ενός 

διαδικτυακού ραδιοφώνου, θα µοιράσει και θα υποδεχτεί ιστορίες από την λαϊκή παράδοση και 

την λογοτεχνία. Στην καρδιά όλων των ιστοριών θα βρίσκεται µία επιθυµία ή µία ευχή, ενώ τα 

κείµενα θα διαβάζονται από σηµαντικούς αφηγητές και συγγραφείς όλης της  Ελλάδας. 

 

 

Αυτά τα Χριστούγεννα ο ∆ήµος Εορδαίας βρίσκει τρόπους να είµαστε «Μαζί», παρόλο που 

πρέπει να κρατήσουµε απόσταση. Να διασκεδάσουµε σαν µια παρέα µέσα από τα σπίτια µας. 

Έτσι αφενός µένουµε ασφαλείς αφετέρου κάνουµε την εορταστική περίοδο ξεχωριστή και 

παράλληλα δίνουµε την υπόσχεση να ανταµώσουµε έξω για την επόµενη χρονιά που όλα θα είναι 

καλύτερα ! 

 


