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Φάρσαλα, 31 Δεκεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλες οι εορταστικές
εκδηλώσεις του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων στα πλαίσια στήριξης και τόνωσης
της τοπικής αγοράς.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου όπου τα παιδιά «έπαιξαν με τον
Αι Βασίλη» σε μια χαρούμενη κι εορταστική ατμόσφαιρα στα γραφεία του Συλλόγου.
Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, τα παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους παιχνίδια,
γνωρίζοντας μέσα από αυθεντικά αντικείμενα και αφηγήσεις, τα έθιμα και τα παιχνίδια
του παρελθόντος.
Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου , βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες βιτρίνες της πόλης σε
μια εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού στην κεντρική πλατεία σε συνεργασία με την
ΔΗΚΕΦΑ.
Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι
σε συνεργασία με το «Κέντρο Παρέμβαση», οπού όλα τα παιδιά δημιούργησαν
Χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Η Αγιοβασιλίτσα δημιούργησε στα πρόσωπα των
παιδιών χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές και ο Αι Βασίλης μοίρασε γλυκίσματα σε
όλους. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση και όλα τα παιδιά
κέρδισαν δωράκια από τα καταστήματα της πόλης.
Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το 2ο Σύστημα Προσκόπων Φαρσάλων
συγκέντρωσαν τρόφιμα όπως κάθε χρόνο για το « Πιάτο του Φτωχού ». Τα κρέατα τα
προμηθευτήκαν από τα κρεοπωλεία μέλη του συλλόγου τα οποία προσφέρθηκαν σε
άπορες οικογένειες της περιοχής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στους:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3. ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Για τη στήριξή τους στη διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων.
Στους χορηγούς επικοινωνίας:
1. ΣΦΑΙΡΑ FM
2. ΡΑΔΙΟ ΣΤΟΡΚ
3. ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ
4. ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟ
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Επίσης :
1.Την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τον κ. Μπακαλέξη Αχιλλέα
2.Τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης : ifarsala,Farsala Press, Φαρσαλινό Λόγο, για τη
συνεχή στήριξή τους.
Επίσης για την προσφορά τους σε όλες τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του
συλλόγου, τους:
1. Βακούλα Σώση
2. Παδιώτη Γεώργιο
3. Νταραγιάννη Γεώργιο
4. Γκαβογιάννη Άλκη
5. Τσινικοσμάογλου Γεώργιο
6. Κοσκοβίτη Ι.- Κουσκοβίτη Γ. ΟΕ
7. Μαργαρίτη Χρυσούλα
8. Ζαχαρή Μαρία
9. Τζουβάρα Θωμά
10. Την ομάδα του «Κέντρου Παρέμβαση»
11. την εικαστικό Αντιγόνη Γκιόκα
12. Ανθοπωλείο Ιωάννη Τσούλη
13. Το κατάστημα «Εν Χρώ»
14. Τις επιχειρήσεις του Διαγωνισμού «Καλύτερη Βιτρίνα» που συμμετείχαν για την
υλοποίηση του διαγωνισμού καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Τέλος , ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει γι΄αυτούς που βοηθούν και στηρίζουν το σύλλογο
καθ΄ολη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας το μήνυμα της φιλανθρωπίας και της αγάπης
για το συνάνθρωπο , ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που περνά η χώρα.
Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια Πολλά!!
Η νέα χρονιά που ξεκινά, να φέρει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο!!!!
Καλή Χρονιά!!!!

Εκ του Συλλόγου.
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