Στον αέρα το PALAIO – FALIRO
WEB RADIO
O Δήμος Παλαιού Φαλήρου, με στόχο την αμεσότερη και πληρέστερη
ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες και τους κατοίκους
της πόλης, δημιούργησε και λειτουργεί το PALAIO–FALIRO WEB
RADIO, του οποίου οι μεταδόσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με 24ωρη
μετάδοση κυρίως εορταστικής μουσικής και μελωδιών, λόγω των
ημερών.
Η επίσημη έναρξη του νέου ραδιοφωνικού σταθμού θα γίνει την
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 16.00 και θα περιλαμβάνει την
ραδιοφωνική παρουσίαση της εκδήλωσης για το ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ από το προαύλιο του Δημαρχείου Παλαιού
Φαλήρου καθώς και την ζωντανή μετάδοση του χαιρετισμού του
Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου.
O νέος ιντερνετικός ραδιοσταθμός, τον οποίο θα βρείτε στο site
του
Δήμου
Παλαιού
Φαλήρου:
https://palaiofaliro.gr/event/palaio-faliro-web-radio/,
φιλοδοξεί να αποτελέσει βήμα άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης και
πληροφόρησης για τις δράσεις, τις εκδηλώσεις αλλά και τις
ανακοινώσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, δημιουργώντας ένα
σημαντικό, αξιόπιστο, εναλλακτικό δίκτυο επικοινωνίας και
ενημέρωσης των δημοτών, των κατοίκων, των συλλόγων, των
φορέων και των σωματείων της πόλης, με στόχο την αξιοποίηση
της τεχνολογίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Μουσική, ενημέρωση, ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια,
καταγγελίες, παράπονα αλλά και σημαντικές
κοινωνικές,
πολιτιστικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δράσεις και εκδηλώσεις θα
παρουσιάζονται με πολυφωνία, χωρίς αποκλεισμούς και
σκοπιμότητες, φιλοδοξώντας
ο συγκεκριμένος σταθμός να
αποτελέσει ένα αξιόπιστο βήμα καταγραφής και προβολής της
καθημερινότητας της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος με αφορμή την
λειτουργία του σταθμού σημειώνει ότι :
¨Αξίζουν συγχαρητήρια στους εθελοντές μας αλλά και στα στελέχη
του Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.) για το στήσιμο
και την λειτουργία του PALAIO –FALIRO WEB RADIO με στόχο την
δημιουργική και πλουραλιστική ενημέρωση. Η πόλη μας, έχει
ανάγκη από Μέσα και Κανάλια Επικοινωνίας που θα ασχολούνται
και θα παρουσιάζουν την καθημερινότητα, τις αγωνίες, τα
προβλήματα της κοινωνίας μας αλλά και τις επιτυχίες και τα
επιτεύγματα της νεολαίας μας, των συμπολιτών μας και της
οικονομίας μας. Παράλληλα, η φιλοδοξία των δημιουργών του
PALAIO –FALIRO WEB RADIO να μας διασκεδάσουν και να μας
ψυχαγωγήσουν με ¨φρέσκια διάθεση και ματιά¨, αποτελεί μια
προσπάθεια που μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί, ειδικά στην
σημερινή αρνητική συγκυρία που διανύουμε.
Καλοτάξιδος λοιπόν ο PALAIO –FALIRO WEB RADIO και δηλώνω
προκαταβολικά ακροατής του.¨
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