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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εκπληκτικής ομορφιάς το πολιτιστικό αντάμωμα 

“Κισαμιτών – Μεγαριτών” στα Χαιρεθιανά της Κρήτης 

 Επάξια εκπροσώπηση των μελών του Ομίλου Λαϊκής 
Παράδοσης Αλκάθους & Καρία 

Σο περασμένο τριήμερο Παρασκευή, άββατο και Κυριακή 20, 21 
και 22 Μαϊου έλαβε χώρα στην Κρήτη το πολιτιστικό αντάμωμα 

Κισαμιτών και Μεγαριτών όπου για τρείς ημέρες η μεγαλόνησος 
μύρισε ΜΕΓΑΡΑ, αφού η πολυπληθής αντιπροσωπεία του Ομίλου 

Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων Αλκάθους & Καρία,  με επικεφαλής 
τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη κυριολεκτικά συντάραξε 
πολιτιστικά την περιοχή των Χανίων. 

Σα τοπικά έθιμα των Μεγάρων (Γάμος και Μάης), οι χοροί και τα 

τραγούδια και τα τοπικά εδέσματα και γλυκίσματα έσμιξαν στα 
Χαιρεθιανά στο χώρο που βρίσκεται το Πολιτιστικό Κέντρο του 

αείμνηστου Κώστα Μυλωνάκη, σε μία εκπληκτική αυθεντική 
πολιτιστική εκδήλωση με την Κρητική λαϊκή παράδοση και 
δημιουργήθηκαν σταθεροί δεσμοί μεταξύ του Δήμου Μεγαρέων και του 

Δήμου Κισάμου, που θα οδηγήσουν στο άμεσο μέλλον στην 
αδελφοποίηση των δύο πόλεων. 

Η αποστολή των μελών του Ομίλου Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων 

Αλκάθους & Καρία  με 80 μέλη χορευτές και συνοδούς με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο Γιώργο Βαρελά και ψυχή των δρώμενων τον αεικίνητο 
Αντιπρόεδρο Μίλτο Κατρακούλη εντυπωσίασε τους Κρητικούς και η 

ομορφιά από τα νειάτα και τις χρυσοποίκιλτες τοπικές φορεσιές των 
Μεγάρων, τα “Κατηφένια”, μάγεψαν την περιοχή του Μάλεμε όπου 
φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα CASTRO  της Νέλλης 

τάθη – Μυλωνάκη, του Κισάμου και των Χαιρεθιανών. 
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Σο απόγευμα του αββάτου 21 Μαϊου, στην Βρύση 
Θεοδωρογλάκη στην είσοδο του Χωριού Χαιρεθιανά ο Πρόεδρος της 

τοπικής Κοινότητας  κ. Γιώργος Θεοδωρογλάκης με θερμά λόγια 
υποδέχθηκε την αποστολή και στη συνέχεια έλαβαν χώρα τα πολιτιστικά 

δρώμενα (Γάμος και εθιμο του Μάη) στην πλατεία του χωριού και στο 
Πολιτιστικό κέντρο “Κώστας Μυλωνάκης”, όπου έγινε σπουδαίο λαϊκό 
παραδοσιακό γλέντι. 

Η συμμετοχή της Μεγαρίτικης λαϊκής μουσικής ζυγιάς Θανάσης 

Μαργέτης (Βιολί) και Μπάμπης Χατζόπουλος (λαούτο) με την μαγική 
φωνή της Σεμίνας Μανέτα, που ερμήνευσε Μεγαρίτικα τραγούδια 
έδωσαν μία ξεχωριστή νότα στην όλη εκδήλωση και ξεσήκωσαν Μεγαρίτες 

και Κρητικούς σε ένα μοναδικό γλέντι. 

Η συμπολίτισσα Νέλλη Στάθη – Μυλωνάκη ήταν εκείνη που είχε 
φροντίσει για όλα, για την διαμονή, το φαγητό, τις ξεναγήσεις και την 

άψογη οργάνωση της εκδήλωσης στη μνήμη του αείμνηστου συζύγου της 
Κώστα Μυλωνάκη. 

Η φιλοξενία υπήρξε σε όλα άψογη και μπήκαν οι σταθερές βάσεις 

για την αδελφοποίηση των δύο Δήμων Μεγάρων και Κισάμου μάλιστα δε 
σύντομα η Πλατεία του χωριού στα Χαιρεθιανά θα ονομαστεί “Πλατεία 
Μεγάρων”!!! 

την εκδήλωση που έγινε το βράδυ του αββάτου 21 Μαϊου στα 

Χαιρεθιανά παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης ταμούλης, 
ο Δήμαρχος Κισάμου Γιώργος Μυλωνάκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, 
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί ύμβουλοι του Δήμου Κισάμου κι 

εκπρόσωποι τοπικών πολιτιστικών φορέων. 

Ο Δήμαρχος Κισάμου κ. Γιώργος Μυλωνάκης στον χαιρετισμό 
του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ομίλου Λαϊκής Παράδοσης Αλκάθους 

και Καρία Γιώργο Βαρελά, συνεχάρη όλα τα μέλη του υλλόγου κι 
απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη τόνισε:  

« Δήμαρχε ευχαριστούμε θερμά για τις όμορφες στιγμές, που 
προσφέρατε στον τόπο μας. ήμερα έγινε η αρχή για περαιτέρω 

πολιτιστικές ανταλλαγές και προτείνω να δρομολογήσουμε τις 
διαδικασίες αδελφοποίησης των δύο Δήμων Κισάμου και Μεγάρων γιατί 

οι δύο λαοί έχουμε πολλά κοινά κι ενδιαφέροντα και με την ευκαιρία 
που μας έδωσε η συμπολίτισσά σας Νέλλη Στάθη – Μυλωνάκη, η 
οποία έχει πολιτογραφηθεί Κισαμίτισα οι σχέσεις μεταξύ Κισαμιωτών και 

Μεγαριτών θα πρέπει να διευρυνθούν. αν μία πρώτη συμβολική κίνηση 
θα μετονομαστεί εδώ στα Χαιρεθιανά η Πλατεία του Χωριού σε «Πλατεία 

Μεγάρων!!»   

τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη προσφέρθηκαν 
δώρα με ένα όμορφο καλάθι με τοπικά προϊόντα, γλυκίσματα και 
τσικουδιά. 



Ο κ. Σταμούλης αφού προσέφερε αναμνηστικά του Δήμου, στην 
Νέλλη Στάθη – Μυλωνάκη και στον Δήμαρχο κ. Γιώργο Μυλωνάκη, 

ανταπαντώντας στον Δήμαρχο Κισάμου  αναφέρθηκε στην μακραίωνη 
ιστορία των Μεγάρων και τόνισε τα εξής: « Ο Πολιτισμός, τα έθιμα και οι 

παραδόσεις, μας έφεραν σήμερα εδώ πολύ κοντά κι είναι κρίμα να μην 
συνεχιστεί αυτή η όμορφη σχέση φιλίας που μόλις άρχισε. Είναι τιμή για 
τα Μέγαρα να ονομαστεί η πλατεία εδώ στα Χαιρεθιανά ως “Πλατεία 

Μεγάρων”. Φυσικά αποδεχόμαστε την πρόταση για αδελφοποίηση των 
δύο Δήμων που θα διευρύνει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο λαών.» 

Επίσης ο Δήμαρχος Μεγαρέων ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
τοπικής Κοινότητας κ. Γιώργο Θεοδωρογλάκη, για τα θερμά του λόγια 

με τα οποία υποδέχθηκε την αποστολή των Μεγάρων και την ευγενική 
του πρόταση της μετονομασίας της πλατείας του χωριού σε Πλατεία 

Μεγάρων, τον Δήμαρχο Πλατανιά για την πρόσκληση να παραστεί στις 
εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Μάλεμε και την 
Νέλλη Στάθη – Μυλωνάκη, για την θερμή φιλοξενία. 

Ο τοπικός Τύπος στα Χανιά αφιέρωσε ολοσέλιδες καταχωρήσεις 

με σχόλια και φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εκδηλώσεις ενώ αμέτρητες 
ήταν οι αναρτήσεις και διθυραμβικά σχόλια στα social media από τον 

απόηχο της ειρηνικής απόβασης των Μεγαριτών στην Κρήτη. 

Μετά την επιστροφή της αποστολής στα Μέγαρα ο Δήμαρχος 
Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: « 
Θέλω ειλικρινά να συγχαρώ όλα τα μέλη του Ομίλου Λαϊκής Παράδοσης 

Αλκάθους & Καρία, ιδιαιτέρως τον φίλο Πρόεδρο Γιώργο Βαρελά και 
τον δραστήριο Αντιπρόεδρο Μίλτο Κατρακούλη, τους Μεγαρίτες 

μουσικούς που υποστήριξαν και συνέβαλαν στην επιτυχία σε όλα τα 
δρώμενα τον Θανάση Μαργέτη, τον Μπάμπη Χατζόπουλο και την 
εκπληκτική τραγουδίστρια Σεμίνα Μανέτα και να ομολογήσω ότι είμαι 

πολύ υπερήφανος για την εκπληκτική εκπροσώπηση του Δήμου και των 
λαϊκών μας παραδόσεων από τα μέλη του “Ομίλου Λαϊκής Παράδοσης 
Αλκάθους και Καρία”. 

Αυτό το ταξίδι κατέληξε ο κ. Σταμούλης, “έβαλε τις βάσεις, για να 
δημιουργηθεί μία σταθερή φιλία μεταξύ Κισαμιωτών και Μεγαριτών 
και αυτή η σχέση πρέπει να τιμηθεί δεόντως στο μέλλον με εκδηλώσεις 

τόσο στην Κρήτη όσο και στα Μέγαρα και γι αυτό θα κάνουμε ότι 
πρέπει.» 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Στέσεων 

 



 

 

 

 



 


