ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Η Cyta Χορηγός ηης ζσνασλίας ηοσ Ανηώνη Ρέμοσ ζηο Ηράκλειο
Διοργανώθηκε ζηο πλαίζιο ηων τριζηοσγεννιάηικων εκδηλώζεων ηοσ Δήμοσ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίοσ 2009 – Με θέθη θαη αηζηνδνμία γηα ηε λέα ρξνληά ππνδέρζεθε ηα θεηηλά

Υξηζηνύγελλα ε Cyta Ειιάδνο, ζπγαηξηθή ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ,
ρνξεγώληαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Δήκν Ηξαθιείνπ, κηα βξαδηά δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο γηα όιε
ηελ Κξήηε.
Η Cyta, πινπνηώληαο ηε δέζκεπζή ηεο λα πξνζθέξεη εθηόο από πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε ζηήξημή
ηεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ήηαλ ν απνθιεηζηηθόο ρνξεγόο ηεο ενξηαζηηθήο ζπλαπιίαο κε ηνλ Αληώλε
Ρέκν, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο θσηαγώγεζεο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Δέληξνπ ηνπ
Δήκνπ Ηξαθιείνπ.
Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο, ν Δήκαξρνο Ηξαθιείνπ, θ. Γηάλλεο Κνπξάθεο, πξνρώξεζε ζηε
θσηαγώγεζε ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Δέληξνπ ελώ κε αθνξκή ην γεγνλόο, ν Γεληθόο Δηεπζπληήο ηεο
Cyta Ειιάδνο, θ. Μηράιεο Ε. Αρηιιέσο, απεύζπλε ζύληνκν ραηξεηηζκό αλαθέξνληαο, κεηαμύ άιισλ, ηα
εμήο: «Eρνπκε ιάβεη κία ζεκαληηθή απόθαζε ηελ νπνία ηεξνύκε κε ζπλέπεηα ζηελ Κξήηε θαη ζε όιεο

ηηο πεξηνρέο όπνπ έρνπκε παξνπζία: Θέινπκε λα ζηεξίδνπκε ηνλ πνιίηε. Γη’απηό θαη αλαδεηνύκε
αθνξκέο, όπσο ε ζεκεξηλή βξαδηά θσηαγώγεζεο ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ ηεο πόιεο, γηα λα
ζπλεηζθέξνπκε θαη εκείο ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό, ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Είηε απηέο
είλαη πιηθέο, είηε πλεπκαηηθέο. Υνξεγώληαο κία κεγάιε ζπλαπιία κε έλαλ ζεκαληηθό θαη ηδηαίηεξα
δεκνθηιή θαιιηηέρλε -ηνλ Αληώλε Ρέκν- ρνξεγνύκε ηε ςπραγσγία, ηε δεκηνπξγία θαιήο δηάζεζεο,
θαη πξνζθέξνπκε κεξηθέο ζηηγκέο δηαζθέδαζεο θαη ραξάο ζε έλα επξύ θνηλό».
Η ζπλαπιία ηνπ Αληώλε Ρέκνπ δηνξγαλώζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Δήκν Ηξαθιείνπ θαη απνηέιεζε
ηζρπξό πόιν έιμεο γηα όιεο ηεο ειηθίεο θαη γηα δηαθνξεηηθά θνηλά. Ο θόζκνο πξαγκαηηθά θαηέθιηζε από
λσξίο ην ρώξν ηεο εθδήισζεο. Η ρνξεγία ηεο Cyta άιισζηε, εμαζθάιηδε ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ηνπ
θνηλνύ θαη ζην ρώξν ηεο ζπλαπιίαο. Έηζη, όζνη παξεπξέζεθαλ, είραλ ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπλ
«δσληαλά» έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη δεκνθηιέζηεξνπο εξκελεπηέο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.
Η Cyta Ειιάδνο από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζηελ Ειιάδα έρεη θξνληίζεη λα ζηεξίδεη ελέξγεηεο
πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκό. ε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ηνπηθή ηεο δξάζε, ζα ζπλερίζεη λα δίλεη ην
παξόλ ζε κεγάια γεγνλόηα ηα νπνία ηεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα βξίζθεηαη δίπια ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πνιίηε.
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