ΜΤΚΟΝΙΑΣΗ ΜΑΡΣΗ 2016
«Η ψυχθ και το συναίσιημα γιορτάζουν κάιε Άνοιξη στη Μφκονο!!!
Ανοίγομαι , εκφράζομαι , ζω καλφτερα»!!!
ΕΚΔΗΛΩΕΙ– ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ΣΕΣΑΡΣΗ 2/3/2016 « Μάρτθσ είναι , χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει» Σο ςυναίςκθμα μζςα από παραμφκια, παροιμίεσ και
ζκιμα του τόπου μασ από τον κφκλο του χρόνου, τον κφκλο τθσ ηωισ μασ, ςτισ 5μμ για μικροφσ και μεγάλουσ από το ωματείο
Φίλων του Λαογραφικοφ Μουςείου Μυκόνου ςτο Κοινοτικό Κατάςτθμα Άνω Μεράσ και τθν Παρασκευθ 4/3/2016 ςτισ 18.30 ςτθ
Λζςχθ Ανάγνωςθσ τθσ Δθμοτικισ τζγθσ Μελζτθσ Παναγιϊτθ Κουςακανά.
ΠΕΜΠΣΗ 3/3/2016 «Οι φίλοι βλζπουν φίλουσ όπωσ παλιά κι αναπετά θ καρδιά τουσ». Θα χτυπιςουμε πόρτα πόρτα να μαηευτοφμε
όπωσ παλιά, με τα όργανα και το καλακάκι μασ και τθν καλι μασ τθν καρδιά! ασ καλοφμε όλουσ ςτο Καηίνο τθσ Σςικνοπζμπτθσ! Να
βρεκοφμε, να τα ποφμε και να ανακαρριςουμε από τισ ςτεναχϊριεσ και να βγουν όξω κι όςοι βγαίνουν κι όςοι δε βγαίνουν πια! Θα
ανταμϊςουμε ςτισ 7.30 το βράδυ ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του Κοινοτικοφ Καταςτιματοσ Άνω Μεράσ»!...Από τουσ Ανωμερίτεσ
με αγάπθ!!!
ΑΒΒΑΣΟ 5/3/2016 «Πιηουμε τυρί και ηωι μασ γίνεται απολαυςτικι»! το Κοινοτικό Κατάςτθμα
Γαςτρονομίασ ,ςτισ 5.30μμ για μικροφσ και μεγάλουσ!

Άνω Μεράσ, από τθ Λζςχθ

ΚΤΡΙΑΚΗ 6/3/2016
«Ρόδεσ γζλια και χαρά , χρϊματα και παιχνίδια με ςυναιςκιματα πολλά»! Ποδιλατα και
πατίνια ςτθ ςειρά με αφετθρία το Ξενοδοχείο Λθτϊ, κα ξεκινιςουν ςτισ 11π.μ με τερματιςμό το
Δθμαρχείο! Εκεί, μεγάλα αερόςτατα και πίνακεσ ηωγραφικισ κα περιμζνουν μικροφσ και
μεγάλουσ να εκφράςουν και να αποτυπϊςουν ςυναιςκιματα με παιδαγωγοφσ των παιδικϊν
ςτακμϊν του Διμου Μυκόνου!
ΑΒΒΑΣΟ 12/3/2016 « Απόκριεσ ςτθν Ανω Μερά»! Παιχνίδια ψυχαγωγικά με ηογκλζρ ςτισ 11πμ ςτθν πλατεία!
ΚΤΡΙΑΚΗ 13/3/2016 «Μυκονιάτικο Καρναβάλι 2016 ςτθ Χϊρα»! Θεςμόσ που κακιερϊκθκε και οι ςυςτάςεισ είναι περιττζσ! Κάκε
ςυναίςκθμα ζχει κζςθ! Διαλζξτε το, φορζςτε το και εκτονωκείτε!
ΑΒΒΑΣΟ 19/3/2016 «Παίηουμε ομαδικά κι εκφράηουμε ςυναιςκιματα κεατρικά και εικαςτικά για όλα τα διαφορετικά»! Παίηουμε
ομαδικά, κεατρικά και εικαςτικά παιχνίδια ςε μια ςυνάντθςθ για τθ διαφορετικότθτα και τα ςυναιςκιματα για «παίκτεσ» από 5 ζωσ
105 ετϊν, 12.00 – 14.00, ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων τθσ ΚΔΕΠΠΑΜ, με τθν θκοποιό και εμψυχϊτρια του κεατρικοφ
εργαςτθρίου τθσ ΚΔΕΠΠΑΜ, Μυρτϊ Μολανδϊνθ. Επικυμθτι θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτα τθλ. 697 6263532 και 22890 27791 μζχρι
15/3.
ΚΤΡΙΑΚΗ 20/3/2016 «Σθσ καρδιάσ ηυμϊματα»! Μαγειρικι και ςυναίςκθμα , μπερδεφονται γλυκά για παιδιά 4-7 ετϊν, ςτισ 11.00
πμ ςτο Κοινοτικό Κατάςτθμα Άνω Μεράσ, από τθ Λζςχθ Γαςτρονομίασ.
«Παραμφκια απϋτα παλιά, «παραλο’ζσ»,όπωσ παλιά».Σον παλιό καιρό οι Μυκονιάτεσ μαηεφονταν
και ϋλζγαν παραμφκια και μζςα από αυτά μίλαγαν για τισ ζγνοιεσ τουσ, τουσ φόβουσ τουσ, τα
ςυναιςκιματα τουσ. Μαηεμζνοι γφρω από τθ φωτιά με ςτραγάλια και ςταφίδεσ, περνάγανε τθν
ϊρα τουσ και περνάγανε καλά. Βεγγιζρα τθν ελζγαν»! Βεγγιζρα λοιπόν, ςτισ 6.30 μμ, ςτθν αίκουςα
εκδθλϊςεων του Κοινοτικοφ Καταςτιματοσ
Άνω Μεράσ,
από το φλλογο Γυναικϊν
«Ανωμερίτιςςεσ», για όςουσ κζλουν να κυμθκοφν τα παλιά και γι αυτοφσ που κζλουν να τα
μάκουν!...Για μικροφσ και μεγάλουσ!
ΑΒΒΑΣΟ 26/3/2016 «Ζνα περβόλι ςυναιςκιματα»! Ζνα ταξιδιάρικο ςφννεφο, αλλοιϊτικο , μαηεφει ςυναιςκιματα, τα ςκορπάει και
μεταμορφϊνονται ςε λουλοφδια. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαηί το δικό μασ περιβόλι με τα ολάνκιςτα λουλοφδια μασ, τα
ςυναιςκιματα μασ! Από τθν ομάδα «Νθπιαγωγοί ςε δράςθ» για παιδιά 4-8 ετϊν, ςτισ 12.00 ςτο Κοινοτικό Κατάςτθμα Άνω
Μεράσ.
ΚΤΡΙΑΚΗ 27/3/2016 «υναιςκιματα ςε βάρκα ςτο γιαλό»! Φτιάχνουμε καραβάκια και
ταξιδεφουμε με ςυναίςκθμα, το ςυναίςκθμα και τθν ευχι μασ ςτο γιαλό ςτισ 11.00 πμ , ςτθν
ΚΔΕΠΠΑΜ, για μικροφσ και μεγάλουσ, από τθν ΚΔΕΠΠΑΜ. Φζρτε και το καλακάκι ςασ!
Ραντεβοφ του χρόνου τζτοιο μινα!

Ο Διμαρχοσ Μυκόνου, κ. Κουκάσ Κωνςταντίνοσ, ο Αντιπρόεδροσ του Δ. . του Π.Α.Κ.Ο «Γ. Αξιϊτθσ»,
κ. Κοντιηάσ Δθμιτριοσ, οι Δθμοτικοί φμβουλοι του Δ. του Διμου Μυκόνου, , οι φμβουλοι του Δ του
Π.Α.Κ.Ο «Γ. Αξιϊτθσ» και θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ του 1ου Παιδικοφ τακμοφ του Π.Α.Κ.Ο
«Γ. Αξιϊτθσ», κ. Νικθταΐδου Ευφροςφνθ, ευχαριςτοφν πολφ όλουσ όςουσ ευγενικά και γενναιόδωρα
ςυμμετείχαν ςτισ εκδθλϊςεισ κατακζτοντασ πολφτιμο χρόνο, κόπο, ιδζεσ και ψυχι!!!
Καλι Άνοιξθ!!!

