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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πλήθος Κόζμοσ ζηην θωηαγώγηζη ηοσ Υριζηοσγεννιάηικοσ Γένηροσ
ηης Αγάπης & ηης Προζθοράς
Καη απηά ηα Χξηζηνύγελλα ην πην μερσξηζηό δέληξν ηεο πόιεο ηνπ Π. Φαιήξνπ
θσηαγσγήζεθε ζε κηα μερσξηζηή εθδήισζε ζηνλ Πνιπρώξν ηνπ Δεκαξρείνπ,
δίλνληαο ην έλαπζκα γηα ηηο Χξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ζηελ Πόιε.
Τν Δέληξν ζηνιίζηεθε κε ηελ αγάπε θαη ην ρξώκα πνπ κόλν ηα παηδηά μέξνπλ λα
δίλνπλ απιόρεξα θαη θαηάθεξε λα εληζρύζεη γηα άιιε κηα θνξά ην Κνηλσληθό
παληνπσιείν θαη ην Κνηλσληθό ζπζζίηην ηνπ Δήκνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ.
Ήηαλ κηα κεγάιε γηνξηή θαη θάζε θαξδηά πνπ δσγξάθηδαλ ηα παηδηά θαη ηα ζρνιεία
ηεο Πόιεο, ζηόιηζε ην Δέληξν ηεο Αγάπεο θαη ηεο Πξνζθνξάο θαη αληηζηνηρνύζε ζε
πξνζθνξά ηξνθίκσλ.
Όπσο θάζε ρξόλν νη κηθξνί καο θίινη δηαζθέδαζαλ κε Χξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνύδηα,
κε όκνξθεο δξάζεηο, πνιιέο ρξηζηνπγελληάηηθεο θαηαζθεπέο, πνιύ θαληαζία, ρξώκα
θαη ρξπζόζθνλε.
Τε γηνξηή ηίκεζαλ ζρνιεία, γνλείο παηδηά, ζύιινγνη, θνξείο ελώ ην πην όκνξθν
δέληξν ηεο Πόιεο ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, άλαςε όπσο θάζε ρξνληά κε ζπγθηλεηηθό
κήλπκα από ηνλ Δήκαξρν ηεο πόιεο Γιονύζη Υαηζηδάκη θαη ηελ παξνπζία ησλ
Αληηδεκάξρσλ θαη ησλ Δεκνηηθώλ Σπκβνύισλ.
Η αληίζηξνθε κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ Ανηιδήμαρτο Παιδείας, Γιάννη
Φωζηηρόποσλο, ν νπνίνο είλαη θαη ν εκπλεπζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο,
κεηά από ηα ππέξνρα θάιαληα πνπ ηξαγνύδεζαλ ηα παηδηά ηνπ σδείνπ Π. Φαιήξνπ
θαη ν νπνίνο ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά όηη ε ζπγθεθξηκέλε γηνξηή είλαη κηα εθδήισζε
ρσξίο ππεξβνιέο θαη απηό είλαη επηινγή ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο θαζώο όπσο
ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά «δελ είλαη επνρέο πνπ πξέπεη λα «πεηάο» πνιιά ρξήκαηα
ζε ζηνιηζκνύο θαη εθήκεξα πξάγκαηα όηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο
αλάγθεο γηα θάπνηνπο ζπλαλζξώπνπ καο». Επίζεο, έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο
ρνξεγνύο, πνπ ζηήξημαλ ηελ όκνξθε απηή εθδήισζε κε πξντόληα, ππεξεζίεο θαη
πάλσ από όια κε ηε ζεηηθή ηνπο δηάζεζε, παξνπζία θαη ρακόγεια.
Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ επίζεο νη Αληηδήκαξρνη Αλέκος Πανηαζής θαη
Γιώργος Αζημακόποσλος θαη Θεόδωρος Κανέλλος νη Δεκνηηθνί Σύκβνπινη
ηέλιος Μασρακάκης, Γιάννης Βοσλγαρέλλης, Μαρία Αρώνη, Ανδρέας Γούμας,
Μιτάλης Μιταηλίδης, Αγγελική Ξσνού-Κορακιανίηη θαη ηαμάηης Καμαριάς
ελώ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ζηελ δηνξγάλσζε ησλ Νασηοπροζκόπων θαη ηνπ
σζηήμαηος Οδηγών ηεο Πόιεο θαζώο θαη ηνπ Ωδείοσ Παλαιού Φαλήροσ Δλένη
Ράπηη.
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