
17/7/2017 Πολυπολιτισμικά Χριστούγεννα! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/79820-polypolitismika-hristoygenna 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 11:54

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Πολυπολιτισμικά Χριστούγεννα!

Ένα πάρκο για όλους τους «Μυτιληνιούς» του κόσμου, στην καρδιά των εορταστικών εκδηλώσεων

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 05|01|2016 13:58

Σε έναν όμορφα διαμορφωμένο κλειστό και ζεστό χώρο, στεγάστηκαν ταυτόχρονα οι χώροι διαφόρων εθνοτήτων της
πόλης, δημιουργώντας μία μοναδική πολυπολιτισμική εορταστική ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για
τους πρόσφυγες, όπως είχε προαναγγελθεί.

Σε έναν όμορφα διαμορφωμένο κλειστό και ζεστό χώρο, στεγάστηκαν ταυτόχρονα οι χώροι διαφόρων εθνοτήτων της
πόλης, δημιουργώντας μία μοναδική πολυπολιτισμική εορταστική ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους, αλλά και για
τους πρόσφυγες, όπως είχε προαναγγελθεί.

Μόνιμοι κάτοικοι της Μυτιλήνης, προερχόμενοι από την Αλβανία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Τουρκία,
καθώς και εκπρόσωποι της «Κοινωνικής Κουζίνας», των Σύρων προσφύγων και των εθελοντών της πόλης, στελέχωσαν τα
«περίπτερα» των αντίστοιχων εθνοτήτων, μαγειρεύοντας ζωντανά, αντιπροσωπευτικά φαγητά και προσφέροντας στο
κοινό παραδοσιακά και χριστουγεννιάτικα εδέσματα από τις πατρίδες τους.  

Τις αντιπροσωπείες των εθνοτήτων της Λέσβου, τους ξένους επισκέπτες, καθώς και τον Άγιο Βασίλη με τη συνοδεία του,
υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ο πρόεδρος της Μυτιλήνης, Πάνος Πίτσιος, οι αντιδήμαρχοι Στρατής
Τζιμής και Κώστας Αστυρακάκης, καθώς και η Οργανωτική Επιτροπή των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 

Δώρα και σε Μόρια και Καρά Τεπέ 
Στα εορταστικά τους μηνύματα, τόσο ο δήμαρχος, όσο και οι εκπρόσωποι των διαφόρων εθνοτήτων, εξέφρασαν την
αλληλεγγύη τους προς όλες τις διεθνείς κοινότητες του νησιού και φυσικά προς τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς
μετανάστες, ενώ ευχήθηκαν ένα υγιές, ευτυχισμένο και δημιουργικό 2016 για όλους τους δημότες της Λέσβου.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Βασίλης μοίρασε στα μικρά παιδιά της πόλης που κατέκλυσαν την πλατεία Σαπφούς, δωράκια, τα
οποία προσφέρθηκαν ευγενικά από πολλές εμπορικές επιχειρήσεις της Μυτιλήνης, καθώς και από την οργάνωση «Save the
Children».

Αφού ολοκληρώθηκε η διανομή των δώρων, μία ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής υπό το δήμαρχο Σπύρο Γαληνό,
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Αφού ολοκληρώθηκε η διανομή των δώρων, μία ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής υπό το δήμαρχο Σπύρο Γαληνό,
κατευθύνθηκαν στα κέντρα φιλοξενίας της Μόριας και του Καρά Τεπέ, προκειμένου να διανείμουν δώρα και
χριστουγεννιάτικα εδέσματα στους πρόσφυγες και μετανάστες.

Η ωραία εκδήλωση συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ, με άφθονο κρασί και ζωντανή μουσική από το συγκρότημα του
Μάκη Ψαραδέλλη.  
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