
Όλη η Σκαρίνου γίνεται μια αγκαλιά για 
τα παιδάκια που πάσχουν από καρκίνο 

 

Ένα παραμυθένιο Κυριακάτικο απόγευμα θα ζήσουν όλοι όσοι παρευρεθούν 
στη Σκαρίνου την Κυριακή που μας έρχεται, αφού θα γίνουν όλοι μαζί μια 
μεγάλη αγκαλιά και θα χαρίσουν όλη τους την αγάπη στα παιδάκια που 
πάσχουν από καρκίνο και στις οικογένειές τους, που το έχουν ανάγκη. 

Ένα όμορφο απόγευμα ντυμένο στα γιορτινά, για να περάσει ευχάριστα όλη η 
οικογένεια. Ένα Χριστουγεννιάτικο παζαράκι με γλυκά, αλμυρά, καφέδες και 
αναψυκτικά καθώς και χειροποίητες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες, όπως 
στεφάνια και στολίδια φτιαγμένα με πολλή αγάπη. 

Face painting και διασκεδαστικά παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, 
γαϊδουράκια που θα είναι εκεί για φωτογράφιση και βόλτες, DJ, 
χριστουγεννιάτικη μουσική, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χοροί, θα 
δημιουργήσουν το απόλυτο σκηνικό για την μέρα αυτή. 

Φυσικά, από ένα Χριστουγεννιάτικο παζαράκι δεν θα μπορούσε να λείπει ο 
Άγιος Βασίλης, ο οποίος θα μοιράζει απλόχερα εκτός από ζεστές αγκαλιές και 
πολλά δώρα στους λιλιπούτειους φίλους μας, και όχι μόνο! 

  



 

Ωστόσο, πρωταγωνιστές στην όμορφη αυτή εκδήλωση, θα είναι τα αστεράκια 
αγάπης από το "Ένα όνειρο μια ευχή" τα οποία θα πωλούνται από 
εκπροσώπους του οργανισμού, σε μικρούς και μεγάλους για να κοσμήσουν 
όσα περισσότερα Χριστουγεννιάτικα δέντρα και να μπουν σε όσα 
περισσότερα σπίτια γίνεται, με σκοπό να κάνουμε όσες περισσότερες 
οικογένειες μπορούμε, να ζήσουν τα φετινά Χριστούγεννα όσο πιο όμορφα 
γίνεται. 

Με τα αστεράκια αγάπης θα στολιστεί και το πανέμορφο δέντρο που θα 
κοσμεί την πλατεία, το οποίο θα φωταγωγηθεί στις 18:00 . 

Που και πότε; 

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου από τις 14:00 - 19:00 στο χώρο της Πλατείας 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου 

H όμορφη εκδήλωση γίνεται με πρωτοβουλία των: Σωματείο Κέντρο Νεότητας 
Σκαρίνου, Οργανισμός Stressball, Εθελοντική ομάδα Δράσης Αγίου 
Θεοδώρου, Εθελοντική ομάδα Αγίας Φωτεινής της Κύπριας Κοφίνου και όλα 
τα έσοδα θα δοθούν στον Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο Μια Ευχή".  

Όλοι μαζί λοιπόν με την ενέργεια αυτή να φέρουμε πιο κοντά τα παιδιά που 
υποφέρουν με τον Καρκίνο στην πραγματοποίηση των ονείρων και των ευχών 
τους, καθώς και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες του Συνδέσμου που δίνει 
οικονομική υποστήριξη στις οικογένειες των παιδιών που πάσχουν. 



  

 

 


