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Ελασσόνα, 13 ∆εκεµβρίου 2016 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

  Την Παρασκευή 9 ∆εκεµβρίου 2016, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία σε ένα κλίµα εορταστικό για Τρίτη  

συνεχή χρονιά η «Λευκή Νύχτα» κατά τη διάρκεια της οποίας τα εµπορικά καταστήµατα της πόλης  

παρέµειναν ανοιχτά από τις 5:00 το απόγευµα έως αργά το βράδυ. 

 

  Κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους σε όλα τα 

είδη σε  προνοµιακές τιµές και να διασκεδάσουν µικροί και µεγάλοι στους κεντρικούς δρόµους της πόλης, µε 

µουσική και µε διάφορες εκπλήξεις που περίµεναν τους επισκέπτες, όπως ξυλοπόδαροι, ξωτικά, Άγιο- 

Βασίληδες, έκθεση ζωγραφικής από τους µικρούς µας φίλους, face painting και πολλές άλλες εκπλήξεις που 

πραγµατοποίησαν οι καταστηµατάρχες της κάθε γειτονιάς. 

   

   Αργά το βράδι πραγµατοποιήθηκε η κλήρωση για τις 3 δωροεπιταγές αξίας 50 € η καθεµιά, για τους µαθητές 

των σχολείων που συµµετείχαν στην έκθεση ζωγραφικής. 

   Οι τυχεροί µαθητές που κληρώθηκαν είναι ο Γιώργος Αργυρόπουλος, η Ιωάννα Παπαµαργαρίτη  

   και Γιώργος   Μπανούσης  

 

    Η ∆ιοίκηση του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας επιθυµεί να εκφράσει τις θερµότερες ευχαριστίες, σε όλους 

όσοι βοήθησαν  στη διοργάνωση αυτής της βραδιάς. 

Η έµπνευση του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας, βρήκε άµεση ανταπόκριση από όλους τους καταστηµατάρχες 

της πόλης µε αποτέλεσµα µία άψογη διοργάνωση, µία γιορτή που µετέτρεψε την πόλη µας σε ψυχαγωγικό 

επίκεντρο, καθώς είχε ως σκοπό να προσελκύσει επισκέπτες από τις γειτονικές περιοχές και όχι µόνο. 

   Τίποτα από όλα όσα έγιναν, δεν θα ήταν εφικτό να γίνει χωρίς την ενθουσιώδη και ανιδιοτελή συµµετοχή 

πολλών φορέων της πόλης καθώς και των ιδιοκτητών των καταστηµάτων που συµµετείχαν. Για το λόγο αυτό, 

ευχαριστούµε ειλικρινά για την πολύτιµη βοήθειά τους.  

 

• Τον ∆ήµο Ελασσόνας . 

 

• Τις Αντιδηµαρχείες:  Πολιτισµού και Καθαριότητας του ∆ήµου Ελασσόνας. 

 

• Την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση και το Τµήµα Τροχαίας Ελασσόνας. 

 

• Τους ιδιοκτήτες  των καταστηµάτων που συµµετείχαν και στήριξαν την πρωτοβουλία του συλλόγου. 

 

•  Τους χορηγούς επικοινωνίας για την προβολή της εκδήλωσης: Αναγνώστη, Έκδοση, Γιάννη  

             Μουκίδη (Ελευθερία), Elassonanews, Party 971, Ράδιο Ελασσόνα, Ελεύθερη Ραδιοφωνία  

             Ελασσόνας, Ράδιο Κιβωτός, ιστοσελίδες leukipoli.gr larissanet & paidis.com.  

 

• Την παραδοσιακή χορωδία και τα παιδικά χορευτικά τµήµατα της Λαογραφικής Αρχαιολογικής  

Εταιρίας του ∆ήµου Ελασσόνας. 

    

• Τον  σύλλογο «Ακαδηµία Έρευνας Παραδοσιακών Χορών» του κ. Γιάννη Κόκκινου. 

   

• Το Εργαστήρι Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής «ΜΕΛΩ∆ΙΑ» 

 

• Και τέλος και πιο σηµαντικό τα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία της Ελασσόνας που συµµετείχαν 

στο διαγωνισµό ζωγραφικής  και κυρίως όλους τους µαθητές που µε χαρά προσέφεραν τα έργα τους. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας 


