ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σσνεργαζία Cyta - Γήμοσ Θεζζαλονίκης, με αθορμή ηις
τριζηοσγεννιάηικες εκδηλώζεις 2009
H Cyta αποκλειζηικός τορηγός ηων «Χριζηοσγεννιάηικων Κοσκλόζπιηων» ζηο κένηρο ηης πόλης

Αθήνα, 12 Ιανοσαρίοσ 2010 – Η εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ Cyta ππήξμε απνθιεηζηηθόο ρνξεγόο
ηεο θαηαζθεπήο ησλ «Φξηζηνπγελληάηηθσλ Κνπθιόζπηησλ», ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ από ην Γήκν
Θεζζαινλίθεο θαη ηελ Αληηδεκαξρία Πνιηηηζκνύ-Νενιαίαο, ζην πιαίζην ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα, 22 Κνπθιόζπηηα ζπλέζεζαλ έλαλ ιηιηπνύηεην Φξηζηνπγελληάηηθν νηθηζκό πνπ θόζκεζε
ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ενξηώλ ηελ «θαξδηά» ηεο Θεζζαινλίθεο (πιαηεία Αξηζηνηέινπο),
πξνζειθύνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηώλ. Μηθξνί θαη κεγάινη όρη κόλν
ηα επηζθέθζεθαλ μαλά θαη μαλά αιιά ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκό θαη ζε ζεηξά δεκηνπξγηθώλ,
ενξηαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγαλώζεθαλ κε πξσηνβνπιία ηεο Cyta Διιάδνο θαη ηνπ Γήκνπ.
Δηδηθά ηελ εκέξα ηεο επίζεκεο θσηαγώγεζεο ησλ Κνπθιόζπηησλ, από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
παξέιαζαλ μπινπόδαξνη, Ατ Βαζίιεδεο θαη θαιηθάηδαξνη, ελώ ηα παηδηά απαζρνιήζεθαλ επράξηζηα
ζπκκεηέρνληαο ζε επθάληαζηα, παηδαγσγηθά παηρλίδηα. Η βξαδηά νινθιεξώζεθε επί ζθελήο κε ηνλ
ηδηαίηεξα αγαπεηό ζηελ πόιε, Γηάλλε Κπξαηζό, γλσζηό από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Φεζηηβάι
Τξαγνπδηνύ Θεζζαινλίθεο, λα παξαιακβάλεη ηα «ηλία» ηεο δηαζθέδαζεο καδί κε ην ζπγθξόηεκά ηνπ!
Η Cyta Διιάδνο, ζπγαηξηθή ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Τειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ,
δξαζηεξηνπνηνύκελε ήδε από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, θξόληηζε λα
εληάμεη από λσξίο ζην πιάλν ησλ ελεξγεηώλ ηεο ηε ζηήξημε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο επραξηζηνύλ θαη ςπραγσγνύλ ην επξύ θνηλό.
Σην πιαίζην απηό, ν θ. Μιτάλης Δ. Ατιλλέως, Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Cyta Δλλάδος ππνγξάκκηζε
ζρεηηθά ζε ζύληνκε δήισζή ηνπ: «Μπνξεί ε Cyta Διιάδνο λα κεηξά ιηγόηεξν από έλα κήλα
εκπνξηθήο παξνπζίαο ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, παξόια απηά, αληαπνθξίζεθε άκεζα ζε αηηήκαηα
πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο θαη ζηήξημεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ηελ νπνία
αθνινπζεί». Όπσο ζεκείσζε «γηα ηε Cyta είλαη ζεκαληηθό, όηαλ ηεο δίλεηαη ε επθαηξία, λα ζπκκεηέρεη
ελεξγά ζηε δσή ησλ πόιεσλ θαη λα επελδύεη ζηνπο θαηνίθνπο θάζε πεξηνρήο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη,
θξνληίδνληαο λα αληαπνδίδεη κε πξάμεηο ηελ εκπηζηνζύλε πνπ απηνί ηεο δείρλνπλ».
Αληίζηνηρα ν Ανηιδήμαρτος Πολιηιζμού & Νεολαίας ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, θ. Βαζίλης
Γάκης, επραξίζηεζε ηε Cyta γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ελώ ηόληζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αξσγήο ηεο
εηαηξείαο όζνλ αθνξά ζηελ αλέγεξζε ησλ Κνπθιόζπηησλ, ελόο έξγνπ πνπ «γηα πξώηε θνξά,
ελνπνίεζε ηνλ γηνξηηλό άμνλα ηεο Αξηζηνηέινπο, κε ηνλ παξαδνζηαθό ηόπν ζπγθέληξσζεο ησλ
Θεζζαινληθηώλ ηηο εκέξεο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ». Ο θ. Γάθεο αλέθεξε επίζεο όηη κε ηελ θίλεζή ηεο ε
Cyta δηαδξακάηηζε εμαξρήο ζεκαληηθόηαην ξόιν ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο
επρήζεθε λα ζπλερίζεη έηζη.
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Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ & Νενιαίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, θ. Β.Γάθεο ηε ζηηγκή πνπ
πξνζθέξεη ζηνλ θ.Μηράιε Δ. Αρηιιέσο, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Cyta Διιάδνο έλα αλακλεζηηθό (νκνίσκα
ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ) εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.
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