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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η πρώην Υπουργός Παιδείας και νυν Δήμαρχος
της πόλης AIUD, της Ρουμανίας φιλοξενήθηκε στα Μέγαρα
κατά την διάρκεια της 11ης έκθεσης “ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ”
Το τριήμερο 30 - 31 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 2019 φιλοξενήθηκε στα
Μέγαρα η Κα Julia Adriana Oana Badea, πρώην Υπουργός Παιδείας της Ρουμανίας
και νυν Δήμαρχος της πόλεως AIUD συνοδευόμενη από τον κ. Liviu Florea, Γενικό
Γραμματέα του Δήμου.
Η επίσκεψη αυτή έγινε στο πλαίσιο σειράς πολιτιστικών ανταλλαγών
μεταξύ των δύο Δήμων Μεγάρων και AIUD, που έχουν αδελφοποιηθεί από το έτος
2003 επί Δημαρχίας του κ. Χρυσόστομου Σύρκου.
Πέρυσι ο συμπολίτης κ. Δημήτρης Πλαταράς, αξιωματικός ε.α. Π.Ν. στενός
συνεργάτης του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη πραγματοποίησε
επίσκεψη στην πόλη AIUD όπου είχε επαφές με τη Διοίκηση του Δήμου
προετοιμάζοντας την επίσκεψη της Δημάρχου στα Μέγαρα γεγονός που συνέβη την
περασμένη εβδομάδα σε συνδυασμό με την διοργάνωση της 11ης Εκθεσης
“
Μεγάρων γή”.
Ετσι λοιπόν η Κα Δήμαρχος, παρέστη στα εγκαίνια της Εκθεσης στα
Πευκάκια το βράδυ της Παρασκευής 30 Αυγούστου και το Σάββατο αφού
ξεναγήθηκε στους αρχαιολογικούς χώρους των Μεγάρων, επισκέφθηκε το
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Λαογραφικό Μουσείο των Μεγάρων και σε διάφορα
αξιοθέατα στην Νέα Πέραμο, στην Κινέτα, στη Βαρέα και στο Αλεποχώρι, σε ειδική
τελετή, που έγινε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο
Δημαρχείο Μεγάρων ο Δήμαρχος της πόλης κ. Γρηγόρης Σταμούλης προσέφερε
αναμνηστικά δώρα και τοπικά προϊόντα τόσο στην Δήμαρχο όσο και στον Γενικό
Γραμματέα του Δήμου AIUD.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν εκτός του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη
Σταμούλη, ο πρώην Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Χρυσόστομος Σύρκος, ο οποίος
προσέφερε στην Δήμαρχο της AIUD το Βιβλίο του “Οι Δήμαρχοι των Μεγάρων”, o
τότε Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών του Δήμου κ. Ιερόθεος Κικίδης, οι Αντιδήμαρχοι
Κα Λένα Ρήγα και Κώστας Φυλακτός, οι Σύμβουλοι Γκίνης Χρήστος και Σπύρος
Αιγινίτης και αντιπροσωπείες τοπικών πολιτιστικών Συλλόγων.
Ο κ Δημήτρης Πλαταράς έκανε μία σύντομη παρουσίαση των Μεγάρων.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, χαιρετίζοντας την επίσκεψη της Κας
Julias Adrianas Οanas Badea, αναφέρθηκε στην ιστορία της πόλης και του Δήμου
Μεγαρέων επισημαίνοντας ότι θα υπάρχει συνέχεια στις επαφές και στη
συνεργασία με στόχο τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο
Δήμων υπογραμμίζοντας ότι “από σήμερα ξεκινάμε συνεργασία με σκοπό την
εξυπηρέτηση και προώθηση των συμφερόντων του Δήμου μας”.
Στην αντιφώνησή της η κυρία Δήμαρχος AIUD, ευχαρίστησε το Δήμαρχο
Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, για την υποδοχή και τη φιλοξενία μιλώντας με
θερμά λόγια, υποσχόμενη ότι στο μέλλον θα υπάρξουν ενέργειες και δράσεις, που
θα συμβάλλουν και θα ενισχύσουν στην περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ
των δύο Δήμων και ανταλλαγές επισκέψεων νέων, από τα Μέγαρα στην AIUD.
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