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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα τρία προηγούμενα χρόνια μια πρωτότυπη ιδέα πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία στα

Φιλιατρά!
Χριστουγεννιάτικα δέντρα κατασκευασμένα με τις  πιο ευφάνταστες  ιδέες  από φυσικά ή

ανακυκλώσιμα   υλικά  στήθηκαν  στην  πλατεία  του  Δημαρχείου  των  Φιλιατρών.  Φωτίστηκαν
συγχρόνως όλα  με  την παρουσία  του Δημάρχου Τριφυλίας  κ.  Παναγιώτη Κατσίβελα  και  πολύ
κόσμου. Τα δέντρα είχαν κατασκευαστεί ένα από κάθε σχολείο, με τη συνεργασία εκπαιδευτικών,
μαθητών και Συλλόγων γονέων.

Σε  μια  περίοδο  γιορτής  και  χαράς  οι  μαθητές  συμμετείχαν  με  τη  δική  τους  εικαστική
παρέμβαση στο στολισμό της πόλης τους! Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη!! Υπήρχε η δημιουργική
συμμετοχή και  συνεργασία  παιδιών,  νέων και  ενηλίκων,  σχολείων και  Δήμου.  Υπήρχε αρκετή
συναισθηματική  φόρτιση  με  συναισθήματα  χαράς  και  δημιουργίας.  Συναντούσες  χαμόγελα  και
ενθουσιασμό παντού! Στη συνέχεια όλες τις μέρες των εορτών αρκετοί επισκέφθηκαν την πλατεία
για να θαυμάσουν τις δημιουργίες των παιδιών!  

Αυτή την  εκδήλωση θα την επαναλάβουμε και φέτος. 
Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με ένα δέντρο. Το δέντρο και τα στολίδια του μπορεί να

είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε υλικό, φυσικό ή ανακυκλώσιμο. Μπορεί να είναι ένα απλό
χριστουγεννιάτικο δέντρο ή ένα δέντρο που θα εκπέμπει ένα μήνυμα που επιθυμούν οι μαθητές.
Τα δέντρα θα αρχίσουν να στήνονται στο Πάρκο μπροστά από το Δημαρχείο την Παρασκευή
15 Δεκεμβρίου 2017 από τις 4:30 το απόγευμα. Θα φωτιστούν όλα μαζί στις 6:00 μ.μ. Θα
παραμείνουν εκεί όλη την περίοδο των εορτών και θα μπορεί να τα επισκέπτεται οποιοσδήποτε.
Την κατασκευή των δέντρων θα αναλάβουν αποκλειστικά τα σχολεία και οι σύλλογοι γονέων. Τα
υλικά  μπορεί  να  είναι  απλά  από  την  καθημερινότητα  χωρίς  να   απαιτείται  κόστος  για  να
προμηθευτούν. Η κατασκευή των στολιδιών  καλό είναι να γίνει από τους μαθητές την ώρα των
εικαστικών ή σε κάποια άλλη ώρα στην οποία θα υπάρχει και η συνεργασία του συλλόγου γονέων.
Οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν και στο σπίτι πάνω σε μια συγκεκριμένη ιδέα. Έτσι κι αλλιώς τα
παιδιά φτιάχνουν πολλά στολίδια την περίοδο αυτή. Μόνο ότι τα υλικά πρέπει να αντέχουν στις
καιρικές συνθήκες. Τον ήλιο, τη βροχή και τον αέρα. 

Ο Δήμος Τριφυλίας θα βοηθήσει στο στήσιμο και στη φωταγώγηση των δέντρων.
Σας καλούμε να πάρετε μέρος κι εσείς σε αυτή την ιδιαίτερη δραστηριότητα που είναι πρωτότυπη

και δημιουργική. Τη δράση αυτή έχει αναλάβει να συντονίσει η Πρόεδρος του Συλλόγου
Φιλοπροόδων κ. Παντελάκη Βιβή,  στην οποία ανήκει και η ιδέα της κατασκευής των

χριστουγεννιάτικων δέντρων. Οποιαδήποτε πληροφορία  θελήσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε
μαζί της στο τηλέφωνο 6972297936.
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