ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με πολύ μεγάλη επιτυχία έκλεισε την Κυριακή με την Κεντρική Εκδήλωση ο εορτασμός για
την Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας
Φλώρινας. Η γιορτή διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Φλώρινα και όπως αποδείξαμε
ξέρουμε από χιόνι.
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες από τις
προγραμματισμένες εκδηλώσεις, με την συμμετοχή πολλών επισκεπτών και συλλόγων.
Οι προπονητές του συλλόγου με πολύ κουράγιο, αγάπη και υπομονή χάρισαν το χαμόγελο
σε πάνω από 150 παιδιά που γλίστρησαν στο χιόνι για πρώτη φορά. Τους αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον προπονητή του συλλόγου Δημητριάδη
Χρήστο για την αγάπη που έδειξε για τον μικρό Παντελή, αλλά και στον ίδιο τον μικρό
Παντελή για το θάρρος του. Πραγματικά το χαμόγελο του ήταν για όλους μας μεγαλύτερη
επιβράβευση και από την επιτυχία ολόκληρης της γιορτής. Ο Σ.Ο.Χ. ήδη καταβάλει κάθε
προσπάθεια ώστε σύντομα να αποτελέσει τον πρώτο αθλητή με ειδικές ικανότητες του
Συλλόγου μας.
Τα επαινετικά σχόλια όσων παραβρέθηκαν στην γιορτή μας δίνουν δύναμη και κουράγιο
για την διοργάνωση και άλλων εκδηλώσεων για τα παιδιά, για τον αθλητισμό και για τον
τόπο μας.
Το Δ. Σ. του Συλλόγου και με την υπόσχεση όλων των φορέων που στήριξαν την
διοργάνωση προχωρά από αύριο την διοργάνωση, για την νέα χρονιά, της λευκής
εβδομάδας – κατά τα πρότυπα των Αλπικών Χωρών – όπου αποκορύφωμα των
εκδηλώσεων θα αποτελέσει η Παγκόσμια Μέρα Χιονιού.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς για την αμέριστη συμπαράσταση, τη συμμετοχή
και την βοήθεια στην γιορτή. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δημήτριο
Ηλιάδη και τον Αντιδήμαρχο Φλώρινας Άρη Αριστείδου και όλους τους περιφερειακούς και
δημοτικούw συμβούλους, τον Ομοσπονδιακό προπονητή Βασίλειο Δημητριάδη και την
Εθνική Ομάδα Αλπικού Σκι. Επίσης ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό και τα στελέχη του
Χιονοδρομικού Κέντρου - Τουριστικές επιχειρήσεις Τόττης Ο.Ε.- για την συμμετοχή και την
βοήθεια στην διοργάνωση, τους φοιτητές και τους καθηγητές της σχολής εφαρμοσμένων
Τεχνών και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
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