Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο &
Γεκνζίσλ ρέζεσλ
E-mail: pr.megara@gmail.com
Μέγαξα 21 Απγνύζηνπ 2018
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Έθζεζε Σνπηθώλ Πξντόλησλ, «10ε ΜΔΓΑΡΩΝ ΓΗ»
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε, όηη ζηα Μέγαξα, ηελ Παξαζθεπή
31 Απγνύζηνπ ώξα 8.00 κ.κ ζην Αλνηρηό Θέαηξν ζην Άλζος Θεόγνιδος (Πεπθάθηα),
ζα γίλνπλ ηα εγθαίληα ηεο Έθζεζεο Σνπηθώλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ “10η
ΜΔΓΑΡΩΝ ΓΗ”, ε νπνία ζα δηαξθέζεη κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 3 επηεκβξίνπ.
Η γηνξηή απηή δηνξγαλώλεηαη από ηελ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΓΗΚΔΓΗΜΔ) ηνπ Γήμοσ Μεγαρέων κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ
θαη ηνπηθώλ θνξέσλ θαη ζθνπόο ηεο είλαη ε ζηήξημε ηνπ παξαγσγηθνύ ηζηνύ ησλ
Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ, ε πξνβνιή ησλ ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη
ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο καο, ε αλάδεημε ηνπ παηξνπαξάδνηνπ
ηξόπνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ, θαζώο θαη ε
ςπραγσγία ηνπ θνηλνύ κέζα από ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ζα δηεμάγνληαη
παξάιιεια.
ηελ 10ε Μεγάξσλ Γε ζα ζπκκεηέρνπλ εθζέηεο, θπξίσο παξαγσγνί θαη
κεηαπνηεηέο από ηηο πόιεηο ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ, κε αγξνηηθά ηνπηθά
πξντόληα θαη ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο. Δπίζεο ζπκκεηέρνπλ ζπιινγηθέο δνκέο
ηνπηθήο δξάζεο, πνιηηηζκνύ, θνηλσληθήο δξάζεο θαη πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο. Παξάιιεια, ππάξρεη γηα ηνπο επηζθέπηεο έλα πινύζην θαη
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ πξόγξακκα, πνιηηηζηηθώλ θαη ςπραγσγηθώλ εθδειώζεσλ θαη ηα
ηέζζεξα βξάδηα ηεο Έθζεζεο. πγθεθξηκέλα ε Καιιηόπε Βέηηα ζε έλα ζηαπξνδξόκη
ηδηαίηεξσλ κνπζηθώλ αθνπζκάησλ, κε έζληθ ρξώκαηα θαη new age απνρξώζεηο, ζα
δώζεη κνπζηθή παξάζηαζε ηελ Παξαζθεπή, ζα αθνινπζήζνπλ νη ιανγξαθηθνί
ζύιινγνη ηεο πεξηνρήο ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ, πνπ ζα δώζνπλ ην
απαξαίηεην ζηίγκα ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο.
Ο δεκνθηιήο θαη ζπλζέηεο ηεο ξνθ θαη έληερλεο ειιεληθήο κνπζηθήο,
Λασρένηης Ματαιρίηζας, ζα ηξαγνπδήζεη κε ην θεηηλό θαινθαηξηλό ζρήκα ηελ
Κπξηαθή 2 επηεκβξίνπ θαη ηε 10ε Μεγάξσλ Γε ζα «θιείζεη» ζηηο 3/9/2018 “ην
Πξώην καο Πάξηπ” ησλ Μάθε Γειαπόξηα θαη ηέιηνπ Παπαδόπνπινπ. (πκκεηέρνπλ
νη: Μπέζπ Αξγπξάθε, Γάθεο, Γ.Πνιπρξνληάδεο, Λ.Σδνξληαλέιη θαη πνιινί άιινη).
Αλαιπηηθόηεξα, ην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ:
Παραζκεσή 31 Ασγούζηοσ 2018
- Δγθαίληα «ΜΔΓΑΡΩΝ ΓΗ» 20:00
- Μνπζηθή παξάζηαζε κε ηελ Καλλιόπη Βέηηα
άββαηο 01 επηεμβρίοσ 2018

Παξάζηαζε Λανγξαθηθώλ πιιόγσλ Μεγάξσλ θαη Νέαο Πεξάκνπ
Κσριακή 02 επηεμβρίοσ 2018
πλαπιία κε ηνλ Λασρένηη Ματαιρίηζα
Γεσηέρα 03 επηεμβρίοσ 2018
«Σο Πρώηο μας Πάρησ» ησλ Μάκη Γελαπόρηα θαη ηέλιοσ Παπαδόποσλοσ
(πκκεηέρνπλ νη: Μπέζπ Αξγπξάθε, Γάθεο, Γ. Πνιπρξνληάδεο, Λ. Σδνξληαλέιη θαη
πνιινί άιινη).
Ώξα έλαξμεο θεληξηθώλ εθδειώζεσλ: 21:00
Πληθώρα παράλληλων εκδηλώζεων ζσμπληρώνοσν ένα ηεηραήμερο γεμάηο
δραζηηριόηηηες για όλες ηις ηλικίες ζηο «Άλζος Θεόγνιδος», ζηα Πεσκάκια, με
ζημανηικόηερη ηη ζσμμεηοτή ηης Λέζτης Αρτιμαγείρων Αηηικής «Chef’s Club of
Attica» ζηις “Μεγάρων Γεύζεις” ηην Παραζκεσή 31/8 ώρα 19:30.
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηπηέξσλ ηεο Έκθεζης, ηελ Παξαζθεπή 31
Απγνύζηνπ θαη ηελ Γεπηέξα 3 επηεκβξίνπ από ηηο 5 ην απόγεπκα κέρξη ηηο 12 ηα
κεζάλπθηα. άββαην θαη Κπξηαθή, 1 & 2 επηεκβξίνπ από ηηο 10 ην πξσί έσο ηηο 12
ηα κεζάλπθηα.
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