
                                            Μέγαρα, 13 Δεκεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η “Εκθεση έργων Ζωγραφικής” 
του αείμνηστου Μεγαρίτη Καλλιτέχνη ΘΩΜΑ ΜΩΛΟΥ 

 
 Εκλεισε το βράδυ της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου 2016, σημειώνοντας 

εξαιρετική επιτυχία,  η “Εκθεση έργων Ζωγραφικής, με θέματα από τη Μεγαρική 
λαογραφία του Μεγαρίτη αείμνηστου Καλλιτέχνη ΘΩΜΑ ΜΩΛΟΥ”,  της οποίας τα 
εγκαίνια είχαν γίνει πανηγυρικά μία εβδομάδα πρίν, στην φιλόξενη αίθουσα του 
“Στρατουδάκειου Πολιτιστικού Κέντρου Μεγάρων”. 

  Την Εκθεση επισκέφτηκαν πολλοί συμπολίτες οι οποίοι έμειναν έκπληκτοι 
από την πληθώρα των έργων και τη θεματογραφία τους που ήταν από την 
Μεγαρική Λαογραφία, τα τοπικά έθιμα, την κοινωνική ζωή και τα παιχνίδια. 
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδος που διήρκεσε  επισκέφθηκαν την Εκθεση στο 
“Στρατουδάκειο”  μαθητές και μαθήτριες από το 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων 
συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους και  μαθητές και μαθήτριες  των  1ου, 2ου 
,3ου, 5ου, 6ου,7ου και 8ου Δημοτικών  Σχολείων των Μεγάρων συνοδευόμενοι από 
τους δασκάλους τους. 

Ο Καθηγητής κ. Γιώργος Σταμπόλας είχε αναλάβει, ευγενώς προσφερθείς, 
να ξεναγήσει τους μαθητές και μαθήτριες στην Εκθεση και να τους ενημερώσει 
περιγράφοντας τα έργα, αναφερόμενος παράλληλα στο έργο και στη ζωή του 
αείμνηστου και διάσημου  Καλλιτέχνη ΘΩΜΑ ΜΩΛΟΥ, ο οποίος με τα έργα του έχει 
καταξιωθεί στο χώρο της Τέχνης, αλλά και παράλληλα προβάλλει και την γενέτειρα 
πόλη τα ΜΕΓΑΡΑ, στην οποία γεννήθηκε, έζησε, μεγάλωσε και παντρεύτηκε και 
ήταν η μεγάλη του αγάπη και η έμπνευση για τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες στη 
Ζωγραφική και στη Γλυπτική. 

 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 
« Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για τη διοργάνωση αυτής της Εκθεσης 
– αφιέρωμα,  στη ζωή και στο έργο του καταξιωμένου Μεγαρίτη καλλιτέχνη ΘΩΜΑ 
ΜΩΛΟΥ. 

Είμαι διπλά χαρούμενος, που μέσα στην εβδομάδα που πέρασε 
επισκέφτηκαν την Εκθεση οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και του 2ου 
Γυμνασίου Μεγάρων. 

Θέλω να συγχαρώ όλους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης 
και την αρμόδια Αντιδήμαρχο Βανέσσα Μαυροειδή, για όλες τις φροντίδες της 
Εκθεσης και να ευχαριστήσω θερμά τον συμπολίτη Καθηγητή κ. Γιώργο Σταμπόλα, 
που εθελοντικά ξενάγησε και ενημέρωσε όλους τους επισκέπτες  πρωϊ και 
απόγευμα στο Στρατουδάκειο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος.» 



Να σημειωθεί ότι στην αίθουσα του Δημαρχείου Μεγάρων φιλοξενείται το 
θαυμάσιο γλυπτό έργο που απεικονίζει τον ίδιο και τη σύζυγό του στον τρύγο και οι 
62 πίνακες που έχει δωρίσει στο Δήμο Μεγαρέων ο καλλιτέχνης από το 2000, αλλά 
δεν είχαν παραληφθεί και τους παρέλαβε η νέα Διοίκηση του Δήμου το 2015 και 
τοποθετήθηκαν σε κορνίζα με χορηγία του Εφοπλιστή κ. ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ, θα 
τοποθετηθούν στην Δημοτική Πινακοθήκη μόλις ετοιμαστεί στο ισόγειο του 
“Κυριακουλείου” στην Κεντρική Πλατεία των Μεγάρων.  
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