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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σημαντικές εκδηλώσεις πολιτισμικού χαρακτήρα
στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο
Το περασμένο Σαββατοκύριακο 2 και 3 Απριλίου 2016 έλαβαν χώρα στην
περιοχή του Δήμου Μεγαρέων τρείς πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις,
δύο στα Μέγαρα και μία στη Νέα Πέραμο.
Στα Μέγαρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
προσκαλεσμένη του Δήμου Μεγαρέων, η Βουλευτής Κα ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ, μίλησε για
την υπόθεση «της πρόληψης της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών» έχοντας στο
πάνελ των ομιλητών τις συμπολίτισσες Κλινικές Ψυχολόγους Κυρίες Χάρις Σταμούλη
και Δήμητρα Σύρκου και συντονιστή τον Κοινωνικό Λειτουργό κ. Σπύρο Σούντη.
Κατάμεστη η αίθουσα από συμπολίτες οι οποίοι παρακολούθησαν την
εκδήλωση με έντονο ενδιαφέρον και προσοχή.
Παράλληλα σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο, την ίδια ώρα στην
φιλόξενη αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης η «Λέσχη Ανάγνωσης» είχε
προσκαλεσμένη την γνωστότατη συγγραφέα ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ, η οποία παρουσίασε
αποσπάσματα από το πλούσιο συγγραφικό της έργο,
που είναι σαφώς
επηρεασμένο από την μετεμφυλιακή δικτατορική και μεταπολιτευτική Ελλάδα.
Συντονίστρια της εκδήλωσης η Φιλόλογος Κα Εύη Γεωργαντά και
αποσπάσματα από το έργο της συγγραφέως διάβασαν οι Καλ.Μαγγίνα, Μ. Ρέτσικα,
Ελ. Μουλιάνου, Γιαν. Μωραϊτης, Αν. Μάθεση, Σοφ. Μελεμενή, Στράτος Κουσκούκης
και Αν. Χατζοπούλου ενώ συνόδευσαν οι μουσικοί Καλ.Βασιλείου και Χ.
Παπανικολάου με τραγούδια, τα οποία επέλεξαν οι Μαρ. Βαρελά και Αντ. Ξάνθης.

Στην Νέα Πέραμο το Σάββατο 2 Απριλίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη γιόρτασε
την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου» (ημέρα γέννησης του μεγάλου
συγγραφέα της παιδικής Λογοτεχνίας Χάνς Κρίστιαν Αντερσεν), με την παρουσία της
συγγραφέως Εύας Πετροπούλου – Λιανού, της Ηθοποιού Κατερίνας Γεωργούση και
της Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ποιήτριας Αννας Νικολαϊδη.
Ασφαλώς και οι τρείς αυτές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα ήσαν πολύ
σημαντικές και χωρίς καμία αμφιβολία φανερώνουν, ότι στην πόλη των Μεγάρων
και στη Νέα Πέραμο το πολιτιστικό επίπεδο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και στις
μέρες αυτές της κρίσης από την οποία δοκιμάζεται ο λαός οι πολίτες αντιστέκονται
και συμμετέχουν ενεργά σε κάθε εκδήλωση.
Η δημοτική αρχή στηρίζει με ότι τρόπο μπορεί τον Πολιτισμό τόσο στα
Μέγαρα όσο και στη Νέα Πέραμο και πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις ο Δήμαρχος κ.
Γρηγόρης Σταμούλης είναι παρών αλλά και γενικά οι αιρετοί συμμετέχουν ενεργά.
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