
Οδός Χριστουγέννων, 20.00μ.μ., Κοζάνη 

 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα με τη γιορτινή 

ατμόσφαιρα επιβεβαίωσαν οι εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης τη νύχτα της 4
ης

 

Δεκεμβρίου 2018. Η λευκή νύχτα, το άναμμα του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου 

δέντρου και η συναυλία από τη Μαρίνα Σάττι και τις Fones ήρθαν για να μας 

μεταφέρουν τη μαγεία και τη χαρά των Χριστουγέννων. Εμείς, ως μαθητές, 

παρευρεθήκαμε στις εκδηλώσεις και μεταβιβάζουμε με την σειρά μας τις εμπειρίες, 

τις απόψεις και τις εικόνες από το σύνολο των δρώμενων της βραδιάς. 

Αρχικά, έγινε μια μεγάλη συναυλία με πρωταγωνίστρια την Μαρίνα Σάττι που 

με το τραγούδι και το ταπεραμέντο της έκανε την πόλη να χορέψει στον ρυθμό των 

Χριστουγέννων. Η εμφάνιση της μπορεί να ήταν σύντομη, αλλά προκάλεσε θετικές 

εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκόμενους.  

 

 
 

Επίσης, τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα με 

τα προϊόντα να προσφέρονται σε εκπτωτικές τιμές. Το γεγονός αυτό έδωσε μια πνοή 

στα καταστήματα, καθώς πλήθος κόσμου συνδύασε την ψυχαγωγία που προσέφερε η 

συναυλία με τα ψώνια. Κάποιοι, βέβαια, δεν αγόρασαν προϊόντα αλλά προτίμησαν να 

περιπλανηθούν στις βιτρίνες των καταστημάτων.  

 

 
 

Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος με το γεγονός, αλλά παράλληλα ο εμπορικός 

σύλλογος έμεινε ικανοποιημένος με την ανταπόκριση του κόσμου. Για το λόγο αυτό, 

η λευκή νύχτα αποτελεί έναν καθιερωμένο θεσμό ο οποίος, απ’ ό,τι φαίνεται, θα 

συνεχίσει με την ίδια διάθεση προσθέτοντας μια λευκή απόχρωση στις νύχτες μας. 

Τέλος, αν και είχαν ξαναγίνει τέτοιες εκδηλώσεις στο παρελθόν, ο κόσμος 

έδειξε αμείωτο ενδιαφέρον και η συμμετοχή του στις διάφορες δράσεις ήταν φανερή. 

Ίσως το πλήθος του κόσμου να είχε κάποιες αυξομειώσεις σε σχέση με πέρσι, 

ωστόσο οι πολίτες είχαν πολλούς λόγους να έρθουν στο κέντρο και να απολαύσουν 

τη βόλτα τους  στη στολισμένη πλατεία της πόλης, όπως την συναυλία, τα ψώνια 



αλλά και μικρά κιόσκια για παιχνίδια, φωτογράφιση με τον Αϊ Βασίλη και γράψιμο 

γράμματος με ευχές για δώρα. 

 

 
 

Οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις συνεχίζονται στην πόλη της Κοζάνης και μας 

δίνουν την δυνατότητα να μοιραστούμε την χαρά και να μπούμε στο κλίμα αυτής της 

συναρπαστικής εορτής. 

 Καλά Χριστούγεννα! 

 

Άννα Διδασκάλου Α2, Γιώργος Παρίσσης Α2, Νικάνορας Κασνάκης Α1, Ραφαήλ 

Ζάμπακας Α2 

 

 
 


