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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                 Π.ΦΑΛΗΡΟ, 18/3/2019 

 
 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 
 

Με μεγάλη επιηςσία η ηιμηηική εκδήλωζη για ηον Ακαδημαϊκό         
ηαμάηη Κπιμιζή ζηο Παλαιό Φάληπο 

Με κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Πνιπρώξν ηνπ Δεκαξρείνπ 
Παιαηνύ Φαιήξνπ ηηκεηηθή εθδήιωζε γηα ηνλ Αθαδεκαϊθό Σηακάηε Κξηκηδή 
θαζώο ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα, πάλω από ρίιηα άηνκα, θπξίωο καζεηέο θαη 
λένη άλζξωπνη παξαθνινύζεζαλ ηνλ κεγάιν επηζηήκνλα λα πεξηγξάθεη ην 
πινύζην εξεπλεηηθό θαη επηζηεκνληθό έξγν ηνπ, πιαηζηωκέλν από πινύζην 
θωηνγξαθηθό θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό από ηε δωή ηνπ θαη ηελ δηεζλή 
θαξηέξα ηνπ. 
 
Η βξαδηά νξγαλώζεθε, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μεγάινη Έιιελεο», 
κηαο ηδέαο θαη πξόηαζεο,πνπ ππνζηεξίρζεθε ζεξκά από ηελ Αληηδεκαξρία 
Παηδείαο θαη ηνλ Αληηδήκαξρν Γιάννη Φωζηηπόποςλο, κε ηελ επγεληθή 
ρνξεγία θαη ζηήξημε ηνπ Οπγανιζμού ξενόγλωζζηρ εκπαίδεςζηρ ΜΑΛΛΗ  
θαη ππό ηνλ ζπληνληζκό ηεο η. Αληηδεκάξρνπ θ. Μαπίαρ Μισαλοπούλος ε 
νπνία θαη παξνπζίαζε ηελ εθδήιωζε. 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ε Δεκνηηθή Αξρή ηνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ ζρεδηάδεη 
λα ζπλερίζεη ηνλ θηιόδνμν θύθιν εθδειώζεωλ «Μεγάινη Έιιελεο»,  κε ζηόρν 
όπωο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείωζε ν Δήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ Διονύζηρ 
Υαηζηδάκηρ  ¨ να θέρει ζ’ επαθή ηη νέα γενιά, αλλά και ηο θαληρικό 
κοινό με ζημανηικές προζφπικόηηηες ποσ έτοσν ηιμήζει με ηο έργο ηοσς 
ηην Ελλάδα διεθνώς  και με ζηότο ηα παιδιά και η νεολαία ηης Πόλης να 
γνφρίζοσν και να εμπνεσζθούν από λαμπρά παραδείγμαηα Ελλήνφν 
ποσ διέπρευαν ζηην επιζηήμη, ζηα γράμμαηα, ηις ηέτνες αλλά και ζηην 
επιτειρημαηικόηηηα ¨. 
 
Πέξα από ηελ πεξηγξαθή ηωλ ηειεπηαίωλ εμειίμεωλ ζην δηαζηεκηθό 
πξόγξακκα ηωλ Η.Π.Α., ν Σηακάηεο Κξηκηδήο ζέιεζε λα κνηξαζηεί θάπνηεο 
βαζηθέο αξρέο ηνπ όπωο ηελ επηδίωμε ηνπ νλείξνπ κέζω ηεο αξηζηείαο, ηελ 
αγάπε ηεο γλώζεο γηα ηε γλώζε, ηε ζεκαζία ηνπ λα δηαζέηεηο αθεξαηόηεηα θαη 
ήζνο θαη πωο ε αμηνιόγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ύπαξμε κηαο 
αμηνθξαηηθήο θνηλωλίαο.   
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Σηελ εθδήιωζε παξαβξέζεθαλ άλζξωπνη ηωλ γξακκάηωλ θαη ηωλ ηερλώλ, 
ηωλ επηζηεκώλ, ηεο λαπηηιίαο, πνιηηηθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη πιήζνο θόζκνπ 
ελώ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ παξνπζία ηεο κνξθωηηθνύ 
αθνινύζνπ ηωλ Η.Π.Α. ζηελ  Ειιάδα θ. Jennifer Schueler  θαζώο θαη ζηνλ 
παηδηθό θίιν ηνπ ηηκώκελνπ θαη γλωζηό εθνπιηζηή Παναγιώηη Σζάκο.  

 


