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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σθν ΣΕΣΑΡΣΗ 26 Απριλίου 2023, ςτο τρατουδάκειο, θ παρουςίαςθ 

του Λευκϊματοσ “ΜΕΓΑΡΑ κοιτίδα Ελλθνιςμοφ”, ϊρα 19:00 

(Θα διανεμθκεί δωρεάν ςε όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ) 

 

 



 

Σην ΣΕΣΑΡΣΗ 26 Απριλίου 2023, ώρα 19:00, ςε ειδική εκδήλωςη, ςτο 

«τρατουδάκειο Πολιτιςτικό Κζντρο» του Δήμου Μεγαρζων, θα λάβει χώρα η 

παρουςίαςη του Λευκώματοσ, που εξζδωςε ο Δήμοσ Μεγαρζων “ΜΕΓΑΡΑ, Κοιτίδα 

Ελλθνιςμοφ”  ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Σουριςτικήσ και Πολιτιςτικήσ 

Ανάπτυξησ του Δήμου Μεγαρζων.  

Η εκδήλωςη θα πλαιςιωθεί με καλλιτεχνικό μουςικό πρόγραμμα με τη 

ςυμμετοχή των μελών τησ Μικτισ Χορωδίασ του Δήμου Μεγαρζων, υπό την 

διεφθυνςη τησ Μαζςτρου Κασ Μαριλίασ Ηλία.  

Πρόκειται για μία πολυτελή ζκδοςη 305 ςελίδων, με δερματόδετο εξώφυλλο, που 

εκτυπώθηκε και με την ευγενική χορηγία του κ. Θανάςθ Μαρτίνου, Διοικητοφ του 

Αγίου Ορουσ,  δωρητή – ευεργζτη κι επίτιμου δημότη Μεγαρζων μζςω τησ ΑΜΚΕ 

πολιτιςτικοφ και κοινωφελοφσ ζργου ΑΙΓΕΑ,  ςε 2500 αντίτυπα τα οποία θα 

διατεθοφν δωρεάν για την προβολή του τόπου και του Δήμου. 

Σα κείμενα, που περιλαμβάνονται ςτα περιεχόμενα είναι ιςτορικοφ και 

λαογραφικοφ περιεχομζνου, με πλοφςιο φωτογραφικό υλικό. 

Η ζκδοςη αυτή πραγματοποιήθηκε με την επιςτημονική επιμζλεια τησ Δρ Ελζνθσ 

Βελϊνθ, Ιςτορικοφ με την ςυνεργαςία επιςτημονικών ςυνεργατών όπωσ ο κ. 

Δθμιτριοσ (Σηίμθσ) Ηλίασ, ςυλλζκτησ Μεγαρικήσ Λαογραφίασ, η Κα Κατερίνα 

Καλλιαμπάκου, ιςτορικόσ, ο κ. Δθμιτριοσ Κίτςιοσ Μ.Α. η Αρχαιολόγοσ Κα Αφροδίτθ 

Μαυρογονάτου, ο Ιςτορικόσ κ. Γιϊργοσ Μιγαδάκθσ, ο Ιςτορικόσ – Αρχαιολόγοσ κ. 

Νίκοσ Παπανδρζου και ο Δημοςιογράφοσ και ςυγγραφζασ κ. Γιάννθσ Γκίνθσ. 

Αυτό ο ςπουδαίο ςυγγραφικό  ζργο, το οποίο είναι μοναδικό γιατί το περιεχόμενό 

του περιλαμβάνει και μετάφραςη ςτην Αγγλική γλώςςα, την οποία ζχει αποδώςει ο 

κ. Αλζξανδροσ Σςουρισ,  ολοκληρώθηκε με την Γενικι Εποπτεία Εκδοςθσ τησ 

Δημοτικήσ υμβοφλου και πρώην Αντιδημάρχου Κασ Λζνασ Ριγα και του  Ειδικοφ 

ςυνεργάτη του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γιάννθ Γκίνθ. 

Οςοι παραςτοφν ςτθν εκδιλωςθ εννοείται ότι κα λάβουν δωρεάν  το υπόψθ  

Λεφκωμα. 

την εκδήλωςη ζχουν προςκληθεί για να παραςτοφν ο Τπουργόσ Σουριςμοφ κ. 

Βαςίλθσ Κικίλιασ και η Τφυπουργόσ Κα οφία Ζαχαράκθ. 
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