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ΠΡΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση παραμονής εορτής Αγ. Παρασκευής.

Κύριε Αντιδήμαρχε,

Ύστερα  από  την  τηλεφωνική  σας  επικοινωνία  μαζί  μας  σας  γνωρίζουμε  τα
παρακάτω:

Η εκδήλωση αυτή ως γνωστόν γίνεται  στις 25 Ιουλίου το βράδυ, παραμονή της
πανήγυρης της Αγίας Παρασκευής προς τιμήν της αφενός και αφετέρου και το κυριότερο
για  όλους  τους  συνδημότες  μας  εκείνους  που  λόγω  ηλικίας  και  άλλων  διαφόρων
προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  (υγείας,  οικονομικά,  κ,λ.π  και  είναι  πολλοί),  είναι
δύσκολο  να  μετακινηθούν  και  να  παρακολουθήσουν  τις  εκδηλώσεις  του  Λεσβιακού
Καλοκαιριού στα διάφορα σημεία της πόλης μας και του Δήμου γενικά.

Η  περιοχή  εκεί  και  ο  αύλειος  χώρος  της  εκκλησίας  (πλατεία  πλακόστρωτη,
παγκάκια,  παρτέρια  και  αυλές  σπιτιών  ένα  γύρω)  αποτελούν  μια  γραφική  γωνιά  της
Καλλιθέας  και  της  πόλης  μας,  δείχνοντας  έτσι  την  όψη  χωριού,  με  θέα  αντίκρυ  τους
Χάλικες, Χρυσομαλλούσα, βουνό προφήτη Ηλία και γύρω λιοχώραφα. Εκτός όμως από
τους εκεί δημότες, έρχονται επισκέπτες στην γιορτή και απ’ όλη την Καλλιθέα και από άλλα
σημεία της πόλης μας.

Για να γίνει λοιπόν η εκδήλωση αυτή απαιτούνται:

◦ Καθίσματα 250 τον αριθμό.

◦ Ηχητικά  -  φωτισμός (ΗΧΩ  -  Τσαμουράς,  γνωρίζουν  την  περίπτωση.  Στην
προηγούμενη εκδήλωση προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς μάλιστα).

◦ Χορευτικό  συγκρότημα  (Αγκοπιάν,  έχει  λάβει  κι  άλλοτε  μέρος.  Ή  και  άλλο
συγκρότημα).

◦ Μουσικό συγκρότημα, ή χορωδιακό (έχει  λάβει  μέρος παλιότερα η «Χορωδία
Νίκος Μυρογιάννης». Η Λία Κεφαλά ξέρει. Ή άλλο σχήμα, όπως π.χ η «Χορωδία
Γυναικών Μόριας ή Παμφίλων). Ως μουσικό συγκρότημα είχε λάβει μέρος «Η
Πάραλος»).

◦ Κεράσματα, αναψυκτικά (τα είχε αναλάβει η εκκλησία, μπορεί να το πράξει και
τώρα).

◦ Ένα  κέρασμα  (σουβλάκια-μπύρα)  στα  μέλη  των  συγκροτημάτων  και  των
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τεχνικών). 

◦ Το πρόγραμμα θα περιέχει και κάποιο σατιρικό ή άλλο σκετς.

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει η εκδήλωση, για την οποία ο χρόνος είναι
περιορισμένος ώστε να γίνουν οι προετοιμασίες.

Ευχαριστούμε

Το Προεδρείο
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