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Π. ΦΑΛΗΡΟ, 31/1/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γιορτή Παιδείας και εορτασμός των Τριών Ιεραρχών
Με αφορμή την γιορτή των Τριών Ιεραρχών, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
και το Γραφείο Παιδείας πραγματοποίησαν την ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,
στον πολυχώρο του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, όπου :





Βραβεύτηκαν οι πρώτοι των πρώτων (οι μαθητές Γυμνασίων και
Λυκείων με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες) από το κληροδότημα Παύλου
Αθανασιάδη, ένας θεσμός για την Πόλη του Παλαιού Φαλήρου όπου
λειτουργεί ως κίνητρο αλλά και ως στήριξη της νέας γενιάς.
Βραβεύτηκε ο μαθητής Χρήστος Ζαφειρόπουλος, μαθητής με κινητικές
δυσκολίες, για την ξεχωριστή επίδοση του στις Πανελλαδικές εξετάσεις
( εισαγωγή στην πρώτη δεκάδα της Νομικής Αθηνών).
Βραβεύτηκαν για την προσφορά τους, οι εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2017.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου κ.κ. Συμεών, ο οποίος ευλόγησε την πίτα
του Γραφείου Παιδείας ενώ εκτός από πολιτιστικά δρώμενα και παραδοσιακούς
χορούς από μαθητές των σχολείων, παρουσιάστηκε η ιστορία, η δράση
αλλά και η προσφορά των ενοριών και των ιερών ναών της Πόλης
καθώς και η αρμονική και σημαντική συνεισφορά τους στο εκπαιδευτικό
έργο.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης στον χαιρετισμό του
αναφέρθηκε στην σημασία της Παιδείας , το νόημα της εορτής των Τριών
Ιεραρχών και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ¨αν για όλες τις κοινωνίες η
Παιδεία αποτελεί λύση, για την σύγχρονη Ελλάδα είναι ιστορική επιταγή, το
μοναδικό εργαλείο και η βασική προϋπόθεση για έξοδο από την κρίση και
επαναφορά στην ομαλότητα¨. Τόνισε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή έχει
καταφέρει, παρόλη την μείωση της κρατικής επιχορήγησης, οι σχολικές
υποδομές της Πόλης να ξεχωρίζουν για το επίπεδο τους και αναφέρθηκε στην
αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.
Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Φωστηρόπουλος,
αναφέρθηκε στις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, περιέγραψε το μεγάλο τεχνικό
πρόγραμμα που αφορά όλα τα σχολεία της Πόλης και τόνισε τον συντονισμό
που έχει επιτευχθεί με την σχολική κοινότητα προκειμένου τα όποια
προβλήματα να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά.
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