ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ !
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Μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη εικόνα θα παρουσιάσει φέτος το Λουτράκι για τα μικρά
παιδιά του δήμου και όχι μόνο. Όπως μας ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι στο γραφείο του
ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης, ο δήμος για πρώτη φορά θα κατασκευάσει ένα
Χριστουγεννιάτικο χωριό στην καρδιά του Λουτρακίου και συγκεκριμένα στην Πλατεία του
Παιδιού. Η πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, λίγες μόνο δεκάδες μέτρα από τον
κεντρικό δρόμο της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Εκεί θα τοποθετηθούν χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά σπιτάκια τα οποία θα στολίσουν τα
παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης. Βεβαίως θα στολιστεί και θα φωτιστεί ανάλογα
ολόκληρος ο περιβάλλον χώρος.

Στο χριστουγεννιάτικο χωριό που θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 18 Δεκεμβρίου, θα
δίνουν παραστάσεις καθημερινά ταχυδακτυλουργοί, ξυλοπόδαροι, μάγειροι ,χορευτές
,μουσικοί και άλλοι καλλιτέχνες. Οι γονείς που θα αφήνουν με ασφάλεια τα παιδιά τους στο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ να παίξουν και να διασκεδάσουν θα μπορούν να απολαμβάνουν
το καφεδάκι τους ,το ποτό τους ή και το φαγητό τους στα γύρω της πλατείας του παιδιού
καταστήματα. Η πλατεία στην θέση που βρίσκεται είναι προφυλαγμένη από τον αέρα αλλά
και από την μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση.

Έτσι λοιπόν η Χριστουγεννιάτικη πανδαισία των παιδιών μεταφέρεται φέτος στο κέντρο
του Λουτρακίου και με πολλές εορταστικές εκπλήξεις! Όπως μας δήλωσε ο δήμαρχος θα
ναυλωθούν λεωφορεία για την δωρεάν μεταφορά στο Χριστουγεννιάτικο χωριό των παιδιών
από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου.
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Αυτό βεβαίως θα βοηθήσει και την αγοραστική εορταστική κίνηση των τοπικών
καταστημάτων αφού εκτός από τα παιδιά του δήμου αναμένεται να επισκεφθούν το χωριό
και εκατοντάδες παιδιά από ολόκληρη την Κορινθία και την Αττική.

Και μια ακόμη ευχάριστη είδηση για τους πολίτες του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας έτσι
όπως ανακοινώθηκε από τον Γιώργο Γκιώνη στη σημερινή συνάντησή μας στο δημαρχείο.
Και το 2010 δεν θα γίνει καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη. Η απόφαση του δημάρχου είναι
να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο να μην γίνει μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών τη
νέα χρονιά λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται όλη η χώρα. Με την βεβαιότητα ότι
το δημοτικό συμβούλιο θα αποδεχθεί την πρόταση του δημάρχου αναμένεται για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά να μείνουν «παγωμένα» τα δημοτικά τέλη.
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