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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι Πρωτομαγιάτικες
Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας, οι οποίες
περιελάμβαναν συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών, Έκθεση Βιβλίου και
Εικαστικών Παρεμβάσεων και παρουσιάσεις των Πολιτιστικών Τμημάτων του
Δήμου μας.
Οι εκδηλώσεις, ξεκίνησαν φέτος με καθυστέρηση (λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας) την Τρίτη
7 Μαΐου 2013 με τα εγκαίνια της καθιερωμένης Έκθεσης Βιβλίου και Εικαστικών
Παρεμβάσεων
στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης και με μια μουσική
πανδαισία ρυθμών και μελωδιών εναρμονισμένη με τις μνήμες και τις θύμισες της Άνοιξης
με την ομάδα κρουστών «Ηχόδραση» του Νίκου Τουλιάτου στην οποία συμμετείχαν η Ένωση
Κρητών Ν. Σμύρνης, η Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα», η Ένωση Ηπειρωτών και ο
Σύλλογος Ιμβρίων τα χορευτικά τμήματα των οποίων ξεσήκωσαν με το κέφι και το ρυθμό
τους τους παρευρισκόμενους.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με συναυλία του νεοσμυρνιού τραγουδιστή Μύρωνα
Στρατή και του Ησαϊα Ματιάμπα την Παρασκευή 10 Μαΐου, όπου εκατοντάδες
νεαροί, αλλά και μεγαλύτεροι δημότες διασκέδασαν σε έντονους χορευτικούς
ρυθμούς. Ακολούθησε μεγαλειώδης συναυλία του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – Δημήτρη
Σταρόβα – Ζηνοβία Αρβανιτίδη την Κυριακή 12 Μαΐου
όπου χιλιάδες δημότες απόλαυσαν τις εξαιρετικές ερμηνείες των Μαχαιρίτσα - Αρβανιτίδη
και γέλασαν με την ψυχή τους με το ιδιαίτερο χιούμορ του Δημήτρη Σταρόβα. Οι
εκδηλώσεις έκλεισαν με ένα τρελλό παιδικό πάρτυ
την Κυριακή 19 Μαΐου το απόγευμα όπου εκατοντάδες μικροί δημότες με τους
γονείς τους ξεφάντωσαν μέχρι αργά στην συναυλία του αγαπημένου παιδικού
μουσικού συγκροτήματος του Μάνου Βαφειάδη «xana zoo»
, όπου έγινε και εθελοντική συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου μας.
Εκτός από τις συναυλίες στην Κεντρική Πλατεία πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στο
Άλσος Νέας Σμύρνης οι καθιερωμένες ετήσιες Παρουσιάσεις των Πολιτιστικών Τμημάτων
του Δήμου μας από τις 9 έως τις 19 Μαΐου.
“Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς αποτελεί μια παράδοση για την πόλη μας. Για μια
ακόμα χρονιά προσπαθούμε να την ενισχύσουμε με πολλαπλά και διαφορετικά
δρώμενα για μικρούς και για μεγάλους. Φιλοδοξούμε στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε να δώσουμε στους δημότες μας εναλλακτικές ποιοτικές προτάσεις
διασκέδασης και χαλάρωσης, όπως αρμόζει στις παραδόσεις και στη σύγχρονη
κουλτούρα των κατοίκων της πόλης μας” ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Οργανισμού Ν. Σμύρνης και υπεύθυνος των εκδηλώσεων κ. Βαγγέλης
Χατζατουριάν.
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