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Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ…. ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ
Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο, που λειτουργεί με την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής και
του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, για ένατη συνεχή χρονιά πραγματοποίησε εκπαιδευτική δραστηριότητα στα
πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την Τετάρτη 28

Δεκεμβρίου 2011, 17:00-20:00, στο Πάνω

Μηχανουργείο της Πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου με θέμα : Το εργαστήρι του Αϊ Βασίλη.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν και φέτος πολλά παιδιά, οι Εθελοντές - Συνεργάτες μας, πρώην εργαζόμενοι της Γαλλικής Εταιρείας
Μεταλλείων Λαυρίου, πολλοί φίλοι και υποστηρικτές του έργου του Μουσείου. Ξεχωριστή

ήταν η παρουσία του αγαπημένου μας Αϊ-

Βασίλη, που κατέφθασε βαστώντας εικόνα και χαρτί, φέρνοντας την καλοτυχία και ευλογώντας τη νέα χρονιά. Ο Αϊ Βασίλης, θέλοντας να
δώσει έμφαση στις παραδόσεις της χώρας μας και να ξαναζωντανεύσει τις παλιές εποχές που τα παιδιά με χαρά, ενθουσιασμό,
δημιουργικότητα και φαντασία κατασκεύαζαν μόνα τα παιχνίδια τους, μας πρόσφερε χαρτί, μέταλλο, ξύλο και άλλα υλικά βοηθώντας τους
μικρούς μας φίλους, που συμμετείχαν με τις οικογένειές τους, να κατασκευάσουν το Παραδοσιακό Ελληνικό Καραβάκι, που στόλιζε
παλιά κάθε ελληνικό σπίτι συμβολίζοντας την καινούρια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, όπως και Τρίγωνα για τα Κάλαντα.
Λίγο πριν τη λήξη της εκδήλωσης, σε μια ζεστή και γλυκιά ατμόσφαιρα, μικροί και μεγάλοι, γύρω από το στολισμένο
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τους γλυκούς ήχους από τα τρίγωνα και κρατώντας τα καραβάκια, που κατασκεύασαν τα παιδιά,
τραγουδήσαμε τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς ανταλλάσσοντας ευχές για υγεία και χαρά τη Νέα Χρονιά.
Το Β.Β.Ε.Μ ευχαριστεί θερμά τα καταστήματα Βαμβακούση Εμμανουήλ & Υιοί-Αρτογλυκίσματα, Ζαχαροπλαστείο ΝΙΤΗΣ – Νίτης
Σταύρος, Φούρνος ΗΠΕΙΡΟΣ – Σπυρονίκος Ελευθέριος για την ευγενική χειρονομία να ενισχύσουν με την προσφορά προϊόντων τους
τον μπουφέ της εκδήλωσης και εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά και μια Καλή Νέα Χρονιά με Υγεία και Αγάπη.
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