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                                                 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

   Τμ αδηαπώνεημ θαη πάιη πζεξ Τεηάνηε 12-12-2018 ζημ ηνίημ μάζεμα ηεξ Σπμιήξ 

Επημμνθώζεςξ Οηθμγέκεηαξ ημο Δήμμο θμνηκζίςκ, με απίζηεοηε  γηα ηα θμνηκζηαθά 

δεδμμέκα θαη άκεο πνμεγμύμεκμο επηηοπία θαη με πιήζμξ θόζμμο πμο είπε 

θαηαθιύζεη ημ αζθοθηηθά γεμάημ Δεμμηηθό ζέαηνμ Κμνίκζμο με πάκς από 500 άημμα 

όιςκ ηςκ ειηθηώκ πμο θάζμκηακ ζε πιαζηηθέξ θανέθιεξ αθμύ είπακ γεμίζεη θαη όια 

ηα ζθαιμπάηηα ημο ζεάηνμο.  

 Τμ ηνίημ μάζεμα πναγμαημπμίεζε μ θαζεγεηήξ παζμιμγίαξ ημο Πακεπηζηεμίμο 

Κνήηεξ, δηάζεμμξ Ογθμιόγμξ θ. Σαμώκεξ Γεώνγημξ  με ζέμα: «Πενηβάιιμκ θαη 

θανθηκμγέκεζε γκώζε θαη πνόιερε».  

  Ο θ. Σαμώκεξ επίιεθημ ηέθκμ ηεξ Κμνηκζηαθήξ γεξ εκζμοζίαζε ζηεκ θονημιελία ημ 

θμηκό πμο γηα δύμ μιόθιενεξ ώνεξ θαζόηακ αθμζηςμέκμ κα ημκ αθμύεη θαη ημκ 

θαηέθιοζε με πιήζμξ ενςηήζεςκ.  

 Ο θ. Σαμώκεξ έθακε μηα πναγμαηηθά οπένμπε μμηιία ζηεκ μπμία θαηαηόπηζε ημ 

Κμνηκζηαθό θμηκό γηα όιεξ ηηξ πηοπέξ ηεξ θαηαζηνμθηθήξ μάζηηγαξ πμο αθμύεη ζημ 

όκμμα θανθίκμξ, ακαθένμκηαξ όιμοξ ημοξ γεκεζημονγμύξ πανάγμκηεξ αιιά θαη ημοξ 

ηνόπμοξ πνμθύιαλεξ από αοηήκ ηεκ μάζηηγα, με ημ δηθό ημο μμκαδηθό ηνόπμ πμο 

θαζηζηά θαη ηα πημ δύζθμια επηζηεμμκηθά ζέμαηα άθνςξ θαηακμεηά γηα ημ θμηκό.   

Πανά ημ γεγμκόξ όηη ήηακ έκα ζέμα βανύ θαη δύζθμιμ μ θ. Σαμώκεξ θαηάθενε μηα 

ζύδεολε ηαηνηθήξ, θηιμζμθίαξ θαη ηέπκεξ πμο δεμημύνγεζε έκα ελαηνεηηθό 

απμηέιεζμα. 

  Η Σπμιή Επημμνθώζεςξ Οηθμγέκεηαξ ημο Δήμμο θμνηκζίςκ θαίκεηαη κα έπεη 

θενδίζεη ημ Κμνηκζηαθό θμηκό πμο ηεκ έπεη αγθαιηάζεη με ηδηαίηενε αγάπε θαη αζνόα 

ζομμεημπή θαη ζηα ηνία πνώηα εκανθηήνηα μαζήμαηα ημο 2018. 

  Αλίδεη κα ζεμεηςζεί όηη θαηά ημ ηνίημ  αοηό μάζεμα πναγμαημπμηήζεθακ 50 κέεξ 

εγγναθέξ πμο μαδί με ηηξ πνώηεξ ακεβάδμοκ ημκ ανηζμό ηςκ εγγεγναμμέκςκ ζηα 



500 άημμα.  

Τμ επόμεκμ μάζεμα ζα πναγμαημπμηεζεί ηεκ θαηκμύνγηα πνμκηά 9 Ιακμοανίμο 2019 

ζημ μπμίμ ζα γίκεη θαη ε θμπή ηεξ πίηαξ ηεξ Σπμιήξ Επημμνθώζεςξ Οηθμγέκεηαξ ημο 

Δήμμο θμνηκζίςκ, με μθηώ θιμονηά θαη οπένμπα βηβιία γηα δώνα όζςκ θενδίζμοκ ημ 

θιμονί.  

Τμ μάζεμα ζα πναγμαημπμηήζεη μ Καζεγεηήξ Ακαπηοληαθήξ ροπμιμγίαξ ημο 

Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ, θ. Τάκηανμξ Σπύνμξ, με έκα ελαηνεηηθά εκδηαθένμκ ζέμα: 

«Πμηόξ είκαη θαιόξ γμκέαξ: ε γμκηθόηεηα ζε μηα πμιύπιμθε επμπή». 

Η Σπμιή Επημόνθςζεξ Οηθμγέκεηαξ ημο Δήμμο Κμνηκζίςκ εύπεηαη ζε όιμοξ ε 

γέκκεζε ημο Χνηζημύ κα ζεμαημδμηήζεη θαη ηεκ πνμζςπηθή ακαγέκκεζε ημο θαζεκόξ 

μαξ θαη ηεξ μηθμγέκεηαξ μαξ, θαιά Χνηζημύγεκκα θαη έκα ογηέξ θαη δεμημονγηθό κέμ 

έημξ!!! Γηα ηεκ Κμνηκζία θαη μιόθιενε ηεκ Ειιάδα!!!! 

 

 

                                                                                      Εθ ημο γναθείμο ηύπμο 


