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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σην Κσριακή 26
η
  Μαρηίοσ 2023, 

πραγμαηοποιήθηκε με μεγάλη επιηστία η 

πανηγσρική εκδήλωζη, 

για ηην Εθνική επέηειο ηης 25
ης

 Μαρηίοσ, 

ζηο Μοσζειακό Κένηρο πολιηιζηικών προϊόνηων 

“ΓΕΡΑΝΕΙΑ”, ηης Ιεράς Μονής 

 Αγίας Παραζκεσής Μαζίοσ Μεγάρων 

 
Ο Δήμος Μεγαρέων θαη ε Ιερά Μονή Αγίας Παραζκεσής Μαζίοσ 

Μεγάρων ζε ζπλελλόεζε ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γρηγόρη ηαμούλη κε 

ηνλ Ηγνύκελν ηεο Μνλήο θαη Ιεξνθήξπθα ηεο Μεηξνπόιεσο Μεγάξσλ θαη 

Σαιακίλνο Αξρηκαλδξίηε θ. Υρσζόζηομο, ζπλδηνξγάλσζαλ παλεγπξηθή 

εθδήισζε ζην πιαίζην ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο Δζληθήο 

παιηγγελεζίαο ζην Μνπζεηαθό Κέληξν  Πνιηηηζηηθώλ πξντόλησλ “Γεράνεια”, 

ηελ Κπξηαθή 26
ε
  Μαξηίνπ 2023, ώξα 18:30. 

Πιήζνο ζπκπνιηηώλ θαηέθιπζε ηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα ηνπ 

Μνπζεηαθνύ Κέληξνπ, ελζνπζηάζηεθαλ από ηελ εθδήισζε θαη ηελ έθζεζε 

θαηαρεηξνθξνηώληαο ηα θαιιηηερληθά δξώκελα ζπγραίξνληαο ηνπο 

ζπλδηνξγαλσηέο δειαδή ην Γήκν θαη ηελ Ιεξά Μνλή. 

Σύκθσλα κε ην πρόγραμμα ηεο εθδήισζεο έιαβαλ ρώξα δρώμενα, κε 

βησκαηηθό θαη δηαδξαζηηθό ηξόπν θαη κε νδεγό ηνλ δεκώδε ήξσα Καξαγθηόδε 

πξαγκαηνπνηήζεθε μελάγεζε ζηα πρόζωπα, πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ ’21, ζηελ Αγία Λαύξα θαη όιεο ηηο εξστθέο κνξθέο ηνπ 

εζληθνύ μεζεθσκνύ θαζώο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή κε έθζεζε  αληηθεηκέλσλ θαη 

θεηκειίσλ. 

Παξαβξέζεθαλ θαη ηίκεζαλ ηελ παλεγπξηθή απηή εθδήισζε ν 

Σεβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θ.θ. Ακθηιόρηνο, ν Γήκαξρνο 

Μεγαξέσλ Γξεγόξεο Σηακνύιεο, ν Υθππνπξγόο Γηθαηνζύλεο θ. Γηώξγνο 

Κώηζεξαο, ν Αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο θ. Θαλάζεο Μπνύξαο, ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Λεπηέξεο Κνζκόπνπινο, ν Γηνηθεηήο 

ηεο Ππξνζβεζηηθήο Μεγάξσλ,ν Γηνηθεηήο ηνπ Αζηπλνκηθνύ Τκήκαηνο 

Μεγάξσλ Αζηπλόκνο Α΄θ. Βαλάθαο Γεκήηξηνο ν πξώελ Γήκαξρνο Μεγαξέσλ 
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θ. Φξπζόζηνκνο Σύξθνο, ν πξώελ Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

Αληηδήκαξρνο Μεγάξσλ  θ. Γηώξγνο Μηράιαξνο. 

 

 Ηηαλ όλησο κία εθδήισζε άξηηα πξνεηνηκαζκέλε ράξηο ζηηο θξνληίδεο 

ηνπ άμηνπ Ηγνύκελνπ ηεο Ιεξάο Μνλήο Αγίαο Παξαζθεπήο Αξρηκαλδξίηε 

Φξπζόζηνκνπ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θαιιηηερληθήο νκάδαο πνπ έιαβε κέξνο 

ζηα δξώκελα θαη ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Γξαθείνπ Γεκνζίσλ Σρέζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θ. Γηάλλε Γθίλε. 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γρηγόρης ηαμούλης αλνίγνληαο ηελ 

εθδήισζε ηόληζε όηη « ε κέξα απηή είλαη εκέξα ηηκήο θαη κλήκεο ζηνπο 

αγσληζηέο ηνπ 1821 θαη όηη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηελ Ιεξά Μνλή, όπσο 

θαη γεληθώο κε ηελ εθθιεζία θαη κε ηελ Μεηξόπνιή καο, είλαη νπζηαζηηθή θαη 

δηαρξνληθή θαη ζπλεράξε ηνλ Ηγνύκελν Αξρηκαλδξίηε Φξπζόζηνκν γηα όιεο 

ηηο δξάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη ζηηο αίζνπζεο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ 

Γεξάλεηα, πνπ όλησο απνηεινύλ πνιύηηκν ζηνιίδη γηα ηνλ ηόπν καο ». 

Ο Ηγνύκελνο ραηξεηίδνληαο ηελ νκήγπξε δελ παξέιεηςε λα 

επραξηζηήζεη ηνλ Γήκαξρν, γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε πνπ παξέρεη ν Γήκνο 

ζην Μνλαζηήξη θη όηη ε εθδήισζε απηή είρε πξνγξακκαηηζηεί γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην 2021 όκσο θαζπζηέξεζε ιόγσ ηνπ Κνξσλντνύ. 

Τπογράμμιζε δε όηι η έκθεζη θα παραμείνει ανοικηή όλο ηο 

τρόνο και μπορούν ελεύθερα να ηην επιζκεθθούν ομάδες 

μαθηηών τολείων, σλλόγων κλπ ύζηερα από ζσνεννόηζη με ηο 

Μοναζηήρι.  
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