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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ελένε Γλύκαηδε - Αρβελέρ ζηο Παλαιό Φάλερο 
 

Τιμή ζε μια ζποσδαία Ελλενίδα 

 
Με κεγάιε επηηπρία αιιά θαη κε ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην θαηάκεζην πξναύιην ηνπ 11νπ  Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Παιαηνύ Φαιήξνπ, ε 
εθδήισζε πξνο ηηκή ηεο Ειέλεο Γιύθαηδε - Αξβειέξ θαζώο θαη ε 
νλνκαηνδνζία ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηηκή ηεο. 

 
Σηελ ζεκλή ηειεηή πνπ είρε δηνξγαλσζεί άςνγα από ηελ Δηεύζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηελ αξσγή θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο Αληηδεκαξρίαο Παηδείαο, νη  
εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο αιιά θπξίσο νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία λα 
αθνύζνπλ ηελ γλσζηή Ειιελίδα δηαλνήηξηα λα ζπλεπαίξλεη ην θνηλό κε ηελ 
πξνζέγγηζε ηεο γηα ηελ δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ Ειιεληζκνύ αιιά θαη ηελ 
ζεκεξηλή Ειιάδα θαη ην κέιινλ ηεο ελώ κεηά ηελ νκηιία ηεο αθνινύζεζε ε 
ρνξσδία ηνπ ζρνιείνπ κε έξγα θαη ηξαγνύδηα ζεκαληηθώλ Ειιήλσλ ζπλζεηώλ. 

 
Τελ εθδήισζε άλνημαλ κε ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπο νη: Δηεπζύληξηα ηνπ 

11Οπο Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Καλλιόπε Γραμμαηικού, ν Δήκαξρνο Παιαηνύ 
Φαιήξνπ Διονύζες Φαηδεδάκες, ν Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο Δ΄ Δηεύζπλζεο 
Π.Ε. Αζελώλ Γεώργιος Κένηρος  θαη ν Αληηδήκαξρνο Παηδείαο Δήκνπ 
Παιαηνύ Φαιήξνπ Γιάννες Φωζηερόποσλος. 

 
Ο  Δήκαξρνο Παιαηνύ Φαιήξνπ Διονύζες Φαηδεδάκες ζπλεράξε ηελ 

Δηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ γηα ηελ πξσηνβνπιία θαη αλαθέξζεθε ζην έξγν ηεο 
Ειιελίδαο Αθαδεκατθνύ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ 
πλεπκαηηθώλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο Γαιιίαο.  

 
Ο αληηδήκαξρνο Παηδείαο Γιάννες Φωζηερόποσλος θάιεζε ηνπο καζεηέο 

αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ¨δήζνπλ¨ απηή ηελ ζεκαληηθή ζηηγκή θαη λα 
εκπλεπζζνύλ από ηνλ ιόγν ηεο Πξπηάλεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξώπεο 
θαη Πξνέδξνπ ηνπ Επξσπατθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Δειθώλ ελώ ηόληζε όηη 
ε ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε έξρεηαη κεηά ηελ πξόζθαηε νκηιία ηνπ δηάζεκνπ 
Έιιελα αζηξνθπζηθνύ Σηακάηε Κξηκηδή απνδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε ηελ 
βνύιεζε ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο γηα πξνβνιή ζηελ λενιαία ζεκαληηθώλ 
πξνζσπηθνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα ηελ εκπλεύζνπλ θαη λα ηελ θαζνδεγήζνπλ 
ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δνύκε. 

 


