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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ : ΒΡΑΒΕΥΣΗ ∆ΙΟΝΥΣΗ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
O γυµναστικός όµιλος Παλαιού Φαλήρου ¨Η ΑΡΜΟΝΙΑ¨ , στα
πλαίσια της ¨ Γιορτής της Γυµναστικής¨ και µε αφορµή την
συµπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου,
τίµησε και βράβευσε τους ανθρώπους και φορείς που
συνέβαλαν καθοριστικά στην στήριξη και την ανάπτυξη του.
Στα πλαίσια αυτά, βραβεύτηκε ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου
∆ιονύσης Χατζηδάκης ο οποίος όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της βράβευσης από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου : ¨ µε την 10χρονη
στήριξη και προσφορά του προς τον σύλλογο συνέβαλε
καθοριστικά στην επιτυχηµένη πορεία του¨.
Η βράβευση, που παρακολούθησε πλήθος κόσµου,
πραγµατοποιήθηκε στο Κλειστό Γυµναστήριο του Μοσχάτου,
σε µια λαµπρή εκδήλωση όπου οι αθλήτριες της ΑΡΜΟΝΙΑΣ (
ηλικίας από 4 έως 18 ετών) παρουσίασαν εξαιρετικές
χορογραφίες ανάλογα µε την ηλικία τους και
καταχειροκροτήθηκαν από τους 600 και πλέον θεατές.
Το βραβείο στον ∆ήµαρχο Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύση
Χατζηδάκη απένειµε η πρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. ΑΡΜΟΝΙΑ
Ελένη Μιχοπούλου , η οποία όπως χαρακτηριστικά τόνισε ¨η
∆ηµοτική Αρχή του Παλαιού Φαλήρου από την πρώτη
στιγµή συµµερίστηκε το πάθος των ανθρώπων του
συλλόγου για ανάπτυξη της ρυθµικής γυµναστικής στο
Παλαιό Φάληρο και επίσης στήριξε τον Σύλλογο στην
καθιέρωση του διεθνούς τουρνουά APHRODITE CUP που
φέτος έκλεισε τα τρία χρόνια ζωής και είχε συµµετοχές
από 23 χώρες¨.
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Για την προσφορά τους στην ανοδική πορεία του συλλόγου
βραβεύτηκαν επίσης ο Αντιδήµαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού
Αθλητικού Κέντρου Ντίνος Νικολαίδης καθώς και οι Νίκος
Γιαννιός, Νίκος Χαλαµανδάρης και Τριαντάφυλλος Ξένος οι
οποίοι στην θητεία τους στον ∆.ΑΚ. στήριξαν και ανέδειξαν
το έργο της ΑΡΜΟΝΙΑΣ.
Η απόφαση για την βράβευση του ∆ηµάρχου ήταν
οµόφωνη, ενώ η εκδήλωση έκλεισε µε την ευχή όλων και την
δήλωση του ∆ιονύση Χατζηδάκη ότι ¨του χρόνου η Γιορτή
της Γυµναστικής, θα γίνει στο σπίτι µας, στο νέο Κλειστό
Γυµναστήριο του Παλαιού Φαλήρου¨.
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