ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες: Ζέρβα Ελένη
Tηλ.
: 2310 729608 & 729602
FAX
: 2310 729654
E- mail
: info@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι, 16/ 12 /2019

Δελτίο Τύπου
Με τεράστια επιτυχία συνεχίστηκαν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το απόγευμα της Κυριακής 15/12. Έτσι μετά το “Santa Walk”
στη Μενεμένη, το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην Πλατεία Επταλόφου στους
Αμπελόκηπους και τη συναυλία των Ονιράμα την Πέμπτη 12/12, τη σκυτάλη πήρε η
εκδήλωση ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από το Δήμαρχο ΑμπελοκήπωνΜενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου και η συναυλία του Νίκου Ζιώγαλα στην Πλατεία
Τσομπάνογλου στη Μενεμένη. Με μια ακόμη εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη γιορτή, ζεστή
σαν «χριστουγεννιάτικη αγκαλιά» που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Τσομπάνογλου στη
Μενεμένη την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου. Ξεκινήσαμε με τα σκανδαλιάρικα ξωτικά που
διασκέδασαν με πρωτότυπες ξωτικοδοκιμασίες και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας
φίλους. Συνεχίσαμε με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου από τον Δήμαρχο
Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λάζαρο Κυρίζογλου πλαισιωμένου από τα Αγγελάκια των
παιδικών σταθμών της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και χριστουγεννιάτικα κάλαντα από
την παιδική χορωδία, των Μουσικών τμημάτων Μενεμένης.
Ακολούθησε ζωντανό
πρόγραμμα από τον Νίκο Ζιώγαλα και τους “On the Road”. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
ευχάριστες μουσικές εκπλήξεις διαδέχονται η μια την άλλη με δόσεις Ροκ, Έντεχνου και
παραδοσιακού στοιχείου όπως συνηθίζει να κάνει στις ζωντανές του εμφανίσεις ο γνωστός
καλλιτέχνης. Η γιορτινή ατμόσφαιρα, το πανέμορφο χριστουγεννιάτικο φόντο και οι υπέροχες
μελωδίες μας ταξίδεψαν στον κόσμο των Χριστουγέννων και της μουσικής. Ευχαριστούμε
τους φίλους και συμπολίτες που παραβέθηκαν στις τρεις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της
12/12 και της 15/12, συγχαίρουμε όλους τους συντελεστές για την άψογη συνεργασία και
ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές.
Παρακολουθήσετε αποσπάσματα της συναυλίας στο:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2Q7UoCGPGbcrr0fbG_VBKTA_3-8rZgka
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