
 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχέςεων 
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                                                    Μέγαρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, 

συγχαίρει τα μέλη του Ομίλου Λαϊκής Παράδοσης 

Μεγάρων “Αλκάθους & Καρία”, για την συμμετοχή τους 

στο Φεστιβάλ “Τσελεμεντέ”, στη Σίφνο 
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Σην όκνξθν λεζί ηεο Σίθνοσ βξέζεθαλ ηα κέιε ησλ ρνξεπηηθώλ νκάδσλ ηνπ “Ομίλοσ 

Λαϊκής Παράδοζης Μεγάρων Αλκάθοσς και Καρία” ην ηξηήκεξν 22, 23 θαη 24 Σεπηεκβξίνπ 2022,  

ζπκκεηέρνληαο ζην 14
ν
 Φεζηηβάι Κπθιαδηθήο Γαζηξνλνκίαο Νικόλαος Τζελεμενηές, ην νπνίν 

δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ηνλ Πνιηηηζηηθό Σύιινγν Σίθλνπ, ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ αηγαίνπ, ηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Γήμοσ Σίθνοσ. 

Τν Φεζηηβάι «Νηθόιανο Τζειεκεληέο» ζέηεη ζην επίθεληξν δξάζεηο θαη εθδειώζεηο, πνπ 

ζθνπό έρνπλ λα αλαδείμνπλ ηε γαζηξνλνκηθή παξάδνζε ησλ λεζηώλ θαη ησλ πεξηνρώλ ηεο 

επεηξσηηθήο Ειιάδαο, θαζώο θαη ησλ μέλσλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ε νπνία ζπλδέεηαη άξξεθηα κε 

ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Απζεληηθέο ζπληαγέο πνπ “έξρνληαη” από παιηά, ηνπηθά 

γεπζηηθά πξντόληα, κνπζηθή θαη ελδπκαηνινγηθή θνπιηνύξα, άλζξσπνη από δηαθνξεηηθά κέξε, «όια 

κπιέθνληαη γιπθά», δεκηνπξγώληαο ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κνλαδηθέο βησκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαη όκνξθεο αλακλήζεηο. 

Τα Μέγαξα έδσζαλ ην δπλακηθό παξώλ ηνπο κε ην πεξίπηεξν ηεο ΔΗΚΕΔΗΜΕ (εθζέκαηα 

Μεγάξσλ Γήο) θαη ηνλ ρνξεπηηθό όκηιν ιατθήο παξάδνζεο Μεγάξσλ “Αλκάθοσς και Καρία”  θαη 

πξόζθεξαλ δσξεάλ 1000 απγά, 600 Μπνπκπάξηα, 200 θηιά θξαζί, ιάδη, κέιη, καξκειάδεο, ζαπνύληα, 

θηζηίθηα από Μεγαξίηεο παξαγσγνύο. 

Μέιε ηνπ Σπιιόγνπ ηε δεύηεξε εκέξα ηνπ Φεζηηβάι καγείξεςαλ κπξνζηά ζε έλα θνηλό 2000 

αηόκσλ Μπνπκπάξηα θαη Καηζνύκπιεο (ινπθνπκάδεο) ελώ ηελ ηειεπηαία εκέξα παξνπζίαζαλ Χνξνύο 

θαη ηξαγνύδηα από ηα Μεγαξα. 

Τν πεξίπηεξν ηνπ Σπιιόγνπ Αιθάζνπο θαη Καξία θαη ηηο ηξείο εκέξεο πνπ δηήξθεζε ην Φεζηηβάι 

επηζθέθζεθαλ ρηιηάδεο επηζθέπηεο Ειιελεο θαη μέλνη ελώ μέλα ηειενπηηθά θαλάιηα έθαλαλ ξεπνξηάδ 

κε ζέκα ηα πνιηηηζηηθά ησλ Μεγάξσλ. 

Σηελ πνιπκειή νκάδα ηνπ Σπιιόγνπ Αιθάζνπο & Καξία ζπκκεηείραλ ρνξεπηέο, αγόξηα θαη 

θνξίηζηα κε επηθεθαιήο ηνλ αεηθίλεην Μίιην Καηξαθνύιε θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης εκθαλώο ηθαλνπνηεκέλνο, γηα ην γεγνλόο 

απηό δήισζε: 

« Γηα άιιε κία θνξά ν θαιόο κνπ θίινο Μίληος Καηρακούλης θαηάθεξε λα καο εληππσζηάζεη 

πξνβάιινληαο ζην παλειιήλην αιιά θαη δηεζλώο ηνλ πινύην ηεο Μεγαξίηηθεο ιατθήο παξάδνζεο καδί 

κε ηα κέιε ηεο Δηνίθεζεο θαη ηηο ρνξεπηηθέο νκάδεο ηνπ Οκίινπ Λατθήο Παξάδνζεο “Αιθάζνπο θαη 

Καξία”. 

 Μαο έθαλαλ αιεζηλά ππεξήθαλνπο θαη αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε κέζα από ηελ θαξδηά κνπ λα 

ζπγραξώ έλαλ έλαλ θαη κία κία μερσξηζηά αιιά θαη όινπο καδί ηα κέιε ηεο Δηνίθεζεο θαη ηνλ 

δξαζηήξην Πξόεδξν Γιώργο Βαρελά θαη ηα κέιε ησλ ρνξεπηηθώλ νκάδσλ, γηα όια όζα έθαλαλ ζην 

παλέκνξθν λεζί ηεο Σίθλνπ ζπκκεηέρνληαο ζην γλσζηό δηεζλέο Φεζηηβάι Κπθιαδηθήο Γαζηξνλνκίαο 

“Νηθόιανο Τζειεκεληέο”. Καζώο θαη όινπο ηνπο Μεγαξίηεο παξαγσγνύο γηα ηελ επγεληθή ηνπο 

πξνζθνξά. 

 Με απηήλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ηα κέιε ηνπ Ομίλοσ Λαϊκής Παράδοζης Αλκάθοσς και 

Καρία ηίκεζαλ ηελ ιζηορία θαη ηε λαογραθία ηνπ ηόπνπ καο θαη ηνλ Γήμο Μεγαρέων θαη γη απηό 

ηνπο επραξηζηώ όινπο  θαη ηνπο ρεηξνθξνηώ επρόκελνο πγεία θαη δύλακε ώζηε λα ζπλερίζνπλ ην 

ζπνπδαίν δεκηνπξγηθό ηνπο έξγν». 
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