Κέφι, χορός, τραγούδια και χαμόγελα στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην κεν

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Παρά το τσουχτερό κρύο και το ψιλόβροχο που περιοδικά έπεφτε το απόγευμα της Τρίτης
11/12 στο Γάζι, μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής
Μαλεβιζίου και συμμετείχαν στη γιορτή για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
δένδρου.
Το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση έδωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας
Μαμουλάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά και
καλές γιορτές! Πέρασε άλλος ένας χρόνος, ένας χρόνος οικονομικών δυσκολιών, ένας
χρόνος όμως, που δεν γονατίσαμε, που πήγαμε μπροστά το Δήμο μας. Με βασικούς άξονες:
- Την κοινωνική μας πολιτική και τον εθελοντισμό
- Τον πολιτισμό, με το Μουσείο και τη Δημοτική μας Βιβλιοθήκη στο Γάζι, τη Δημοτική
μας Πινακοθήκη «Μπότης Θαλασσινός» στη Τύλισο, τις χορωδίες, τη θεατρική μας ομάδα
και τόσα άλλα...
- Την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής στον πολίτη και τις ενέργειες βελτίωσης της
καθημερινότητάς του.
- Τα έργα, τα μικρά και τα μεγάλα, απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο το Μαλεβίζι.

Έτσι, και ακόμα πιο δυναμικά, θα συνεχίσουμε και το 2019!
Φίλες και φίλοι, με χαρά σας ανακοινώνω ότι αμέσως μετά τις Άγιες ημέρες των γιορτών,
αρχίζει να υλοποιείται και το έργο της ανάπλασης της πλατείας που σήμερα βρισκόμαστε.
Ένα έργο που μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει κι ένα υπέροχο σιντριβάνι εδώ στην καρδιά
του Γαζίου, δίνοντας άλλη μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην πρωτεύουσα του Δήμου
μας. ας ευχηθούμε λοιπόν του χρόνου τις Άγιες αυτές ημέρες να είμαστε όλοι μας καλά και
να τις περάσουμε μαζί, υγιείς και ευτυχισμένοι, εδώ στην ανακαινισμένη μας πλατεία!
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Δημοτική μας Αρχή θα εξακολουθήσει να
βρίσκεται δίπλα σε όλους εσάς, αλλά και δίπλα σε όλους τους φορείς και τους συλλόγους,
όπως βρίσκεται στο πλευρό κάθε δραστήριας ομάδας του Μαλεβιζίου που υπηρετεί την
παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας.
Καλές γιορτές!».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε κρητικούς χορούς από τους
Πολιτιστικούς Συλλόγους Γαζίου, Αγίας Μαρίνας, Δαμάστας, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα,
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Δημοτική Μικτή Χορωδία Ενηλίκων και την μαέστρο
της Εύα Κουτσογιαννάκη, συναυλία από το μουσικό σχήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Γαζίου με τους Θ. Πλευράκη, Λ. Καφτάκη και Μ.Α. Σουλτάτου, ξωτικά από την ομάδα
εμψυχωτών «Bubble - Bubble» που «μεταμόρφωναν» τα παιδικά πρόσωπα με ζωγραφιές,
κεράσματα λουκουμάδων από τη σχολή KAPPA STUDIES, το Συνεταιρισμό Γυναικών
Μαράθου να φτιάχνει το Ξομπλιαστό Κουλουράκι, μπουφέ από το Δήμο Μαλεβιζίου και
φυσικά, πολλά - πολλά δώρα για όλα τα παιδιά. Δράσεις χαράς και κεφιού που επιμελήθηκε
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η Αντιδημαρχεία Παιδείας, οι Σχολικές Επιτροπές και το Γραφείο Παιδείας του Δήμου
Μαλεβιζίου.

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων των υπολοίπων ημερών αναλυτικά:

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου
18:00 - 20:00 Παρασκευή αρτοποιημάτων με τους μικρούς μας φίλους

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου
18:00 - 19:00 Εκπλήξεις με την κλόουν Papito

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
19:00 - 20:00 Εκπλήξεις με την κλόουν Papito

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου
18.30 Η παιδική & νεανική χορωδία του Δήμου Μαλεβιζίου με τον μαέστρο τους Μιχάλη
Μαρακομιχελάκη τραγουδούν τα κάλαντα.
19:00 Η ομάδα εμψυχωτών «Bubble - Bubble» μας μεταφέρει την μαγεία των
Χριστουγέννων και ψυχαγωγεί τους μικρούς μας φίλους με μουσικοκινητικά παιχνίδια και
χορό.

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
12:00 18 από τα πιο όμορφα τραγούδια των Χριστουγέννων, θα παρουσιαστούν από την
Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δήμου Μαλεβιζίου στο Τεχνόπολις στην Αμμουδάρα. Την
καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διεύθυνση της χορωδίας έχει ο Μιχάλης Μαρακομιχελάκης
και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
19:00 Η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου παρουσιάζει το Χριστουγεννιάτικο
παραμύθι «Ο Αη Βασίλης στη φυλακή» του Ευγένιου Τριβιζά, σε σκηνοθεσία Δομίνικου
Ταβερναράκη

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου
18.00 - 20:00 Παρασκευή αρτοποιημάτων με τους μικρούς μας φίλους
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18:00 - 20:00 Γαϊτανάκι Χριστουγέννων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλεσσών

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου
17:00 - 18:00 Αφήγηση παραμυθιού "Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΛΑ" Αφήγηση
Χριστουγεννιάτικου παραμυθιού από την παιδαγωγό Ιωάννα Φραγκουλάκη
18:00 - 20:00 Ζωγραφική προσώπου για μικρές πριγκήπισσες και μικρούς πρίγκηπες από
την Τάνια Κοφινιώτη

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου
17:00 - 19:00 «Γεύσεις Μυρτούς». Φτιάχνοντας σοκολατοτρουφάκια παρέα με τα παιδιά
από την foodblogger Μυρτώ Μιχελάκη

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου
18:00 Κατασκευές με πηλό από την Ζερβάκη Εύα

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου
18.00 - 20:00 Παρασκευή αρτοποιημάτων με τους μικρούς μας φίλους
18:00 - 19:00 Εκπλήξεις με την κλόουν Papito
19:00 Χορός Hip-Hop από την ομάδα χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαζίου

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου
17:30 - 18:30 Εκπλήξεις με την κλόουν Papito

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου
17.00 Παράσταση Κουκλοθέατρου «Τα ξαδερφάκια του χρόνου»
18:30 Έντεχνο τραγούδι από τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαζίου

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου
09.30 Κάλαντα από την Δημοτική Χορωδία Ενηλίκων στο Δημαρχείο και στο κέντρο του
Γαζίου
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Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
17.00 Καλλιτεχνικό εργαστήρι ζωγραφικής για παιδιά με την Πέρη Καμαρίτη

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου
18.00 Χριστουγεννιάτικο θεατρικό δρώμενο: Αναβίωση Χριστόψωμου. Από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Γαζίου.
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