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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το  1ο Φεςτιβάλ  

Πολιτιςμοφ, Αθλητιςμοφ & Οικολογίασ 

του Δήμου Μεγαρζων 

Ο  Διμοσ  Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με το Νομικό Πρόςωπο Θρόδωροσ 

διοργάνωςε το 1ο Φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Οικολογίασ το τριιμερο  

Παραςκευι – Σάββατο και Κυριακι (9 - 11 Λουνίου 2017), ςτο  τάδιο Μεγαρζων 

Ολυμπιονικών, όπου ςυμμετείχαν εκατοντάδεσ  μακθτζσ του Διμου μασ.  

Ιρκαν ςε επικοινωνία με πολλοφσ φορείσ και ενθμερώκθκαν για κζματα 

οικολογίασ, ακλθτιςμοφ, ςωςτισ οδικισ ςυμπεριφοράσ, εκελοντιςμοφ.  

Επίςθσ μπόρεςαν να γνωρίςουν παραδοςιακά παιχνίδια, να δουν 

καταςκευζσ από ανακυκλώςιμα υλικά και να μάκουν τθν ςωςτι χριςθ των 

πυροςβεςτιρων.  

   Θ εκδιλωςθ αυτι ςθμείωςε ιδιαίτερθ επιτυχία αφ’ ενόσ γιατί υπιρξε 

μεγάλθ ςυμμετοχι μακθτών και μακθτριών από Δθμοτικά Σχολεία των Μεγάρων 

και τθσ Νζασ Περάμου και αφ’ ετζρου από τθν  ςυμμετοχι ςχεδόν πολλών 

Συλλόγων και φορζων.  

υμμετείχαν, 

- Πυροςβεςτικι Μεγάρων 

- Τροχαία Μεγάρων 

- Επιτροπι Διαχείριςθσ Αδζςποτων Ηώων 

- Συντονιςτικόσ Φορζασ Προςταςίασ Βουρκαρίου 

- Εκελοντικι Ομάδα «Σώμα Ζρευνασ & Διάςωςθσ» 

- Σώμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ 

- Όμιλοσ Λαϊκισ Παράδοςθσ «Αλκάκουσ & Καρία» 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ Μ.Α. «Ο Κόροιβοσ» 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ «Δφναμθ Μεγάρων» 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ Γυμναςτικισ «Α.Ο. Κομαίοσ» 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ «Ο Σκίρων» 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ «Βφηασ» 

- Όμιλοσ Φίλων Ακλθτιςμοφ Φυςικισ Ανάπτυξθσ Μεγάρων 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ «Ευκλείδθσ» 

- Ακλθτικόσ  Σφλλογοσ Γυμναςτικισ Χρ. Στρατοφρθ και Μ. Κοφρςου 



 

 

 

     Η Αντιδήμαρχοσ Πολιτιςμοφ και Παιδείασ του Δήμου Μεγαρζων Κα Ελζνη 

Ρήγα δήλωςε: 

« Το 1ο φεςτιβάλ Ακλθτιςμοφ, Πολιτιςμοφ και οικολογίασ που ξεκινιςαμε εφζτοσ 

κα γίνει κεςμόσ ζτςι ώςτε του χρόνου να υπάρξει κακολικι ςυμμετοχι μακθτών 

από όλα τα Σχολεία των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου οπότε κα υπάρξει 

μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ,  κινθτοποίθςθ και προετοιμαςία των μακθτών από 

το ςφνολο των  Διευκυντών  των Σχολείων του Διμου μασ. 

Λδιαίτερα κζλω να ευχαριςτιςω για τθν παρουςία τουσ , τουσ Διευκυντζσ, 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ του 2ου Δθμοτικοφ Σχολείου Μεγάρων, του 1ου και 3ου 

Δθμοτικών Σχολείων τθσ Νζασ Περάμου.» 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ τόνιςε μετά την ολοκλήρωςη του 

Φεςτιβάλ: 

« Επικυμώ να εκφράςω τισ κερμζσ μου  ευχαριςτίεσ ςτουσ εκπροςώπουσ των 

φορζων που ςυμμετείχαν και ςτιριξαν ουςιαςτικά τισ εκδθλώςεισ αυτοφ του 

τριθμζρου. 

Θταν ζνα δθμιουργικό φεςτιβάλ  πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και οικολογίασ, 

που πζτυχε απόλυτα τουσ ςκοποφσ του. 

Κερμά ςυγχαρθτιρια  για τθν παρουςία  τουσ  ςτουσ Διευκυντζσ των 

ςχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών  και των  μακθτών που ςυμμετείχαν  και 

ςε όλουσ όςουσ ςυνζβαλαν ςτθν υλοποίθςθ και επιτυχία αυτοφ του  Φεςτιβάλ. 

Ευελπιςτώ , πωσ κα γίνει πλζον κεςμόσ και κα διεξάγεται κάκε χρόνο, αφοφ 

τα αποτελζςματα του κρίκθκαν άκρωσ εποικοδομθτικά, χριςιμα και ωφζλιμα.» 

  

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


