
 

                                                                           Μέγανα 9 Μανηίμο 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εξαιρετική η εκδήλωςη ςτο Δημαρχείο Μεγάρων 
αφιερωμζνη “ςτην  Γυναίκα του 2016” 

που πραγματοποιήθηκε χθζσ Τρίτη βράδυ ςτο Δημαρχείο Μεγάρων 
 

Μία άρμγε ζε όια εθδήιςζε αθηενςμέκε ζηεκ γημνηή ηεξ 

Γοκαίθαξ πναγμαημπμηήζεθε πζέξ Σνίηε βνάδο, 8 Μανηίμο ζηεκ 

αίζμοζα οκεδνηάζεςκ ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο ζημ Δεμανπείμ 

Μεγάνςκ. 

Παναβνέζεθακ μ Δήμανπμξ Μεγανέςκ θ. Γνεγόνεξ ηαμμύιεξ 

με ηε ζύδογό ημο Καηενίκα, εθπνόζςπμξ ημο Μεηνμπμιίηε Μεγάνςκ & 

αιαμίκμξ, ε πνώεκ Ακηηπενηθενεηάνπεξ Δοηηθήξ Αηηηθήξ Κα 

ηαονμύια Δήμμο, μ Πνόεδνμξ ημο Δεμμηηθμύ ομβμοιίμο θ.Γηώνγμξ 

Μηπάιανμξ, μ Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ θ. Γηάκκεξ ηαμμύιεξ Πνόεδνμξ 

ηεξ Επηηνμπήξ Ιζόηεηαξ ηςκ δύμ Φύιςκ ημο Δήμμο Μεγανέςκ, μ 

Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ θ. Κώζηαξ Φοιαθηόξ. ε Ακηηπνόεδνμξ ηεξ 

ΔΗΚΕΔΗΜΕ θαη Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ Κα Καηενίκα Καζηάκε-Πμύιμο, 

μ Πνόεδνμξ ημο Σμπηθμύ ομβμοιίμο ηεξ Δεμμηηθήξ Κμηκόηεηαξ 

Μεγάνςκ θ. Ηιίαξ Μμοζηασναξ, εθπνόζςπμη ημο οιιόγμο Γοκαηθώκ 

Μεγάνςκ, εθπνόζςπμη ημπηθώκ θμνέςκ θαη ανθεηέξ ζομπμιίηηζζεξ. 

 

Η εθδήιςζε με ζέμα “ηεκ γοκαίθα ημο 2016”, ζοκδημνγακώζεθε 

από ηεκ Δεμμηηθή Επηηνμπή Παηδείαξ θαη ηεκ Δεμμηηθή Επηηνμπή 

Ιζόηεηαξ ηςκ θύιςκ ημο Δήμμο Μεγανέςκ. 

 

Ο Δήμανπμξ θ. Γνεγόνεξ ηαμμύιεξ απεύζοκε παηνεηηζμό, εκώ 

ε Πνόεδνμξ ηεξ Δεμμηηθήξ Επηηνμπήξ Παηδείαξ Κα Ειέκε Ρήγα, 

ακαθένζεθε ζηεκ πανμοζία θαη ηε ζομμεημπή ηςκ γοκαηθώκ ζηεκ 

Σμπηθή αοημδημίθεζε. 



 

 

 

 

 

 

ηε ζοκέπεηα αθμιμύζεζακ μη μμηιίεξ από : 

- Σεκ Κα Καναμάκμο Ακκα, η. Μέιμξ ημο Εονςπασθμύ Κμηκμβμοιίμο θαη 

Πνόεδνμ ηεξ Κμηκμβμοιεοηηθήξ Επηηνμπήξ Δηθαηςμάηςκ ηςκ 

Γοκαηθώκ & Ιζόηεηαξ ηςκ θύιςκ, η. Γεκηθή Γναμμαηέα Ιζόηεηαξ ημο 

Τπμονγείμο Εζςηενηθώκ ε μπμία ακέπηολε ημ ζέμα: «Η ηζημνία ηςκ 

δηθαηςμάηςκ ηςκ Γοκαηθώκ θαη μ νόιμξ ηεξ Εονώπεξ από ημ 1821 

μέπνη ζήμενα. 

 

- Σεκ Κα Λαηζμύ Μανία, Ακηηπνόεδνμ ηεξ Εκςζεξ Ειιεκίδςκ Νμμηθώκ 

με ζέμα: « Η θαηάνγεζε ηεξ ζανίαξ, ημο Ιενμύ Νόμμο ημο Ιζιάμ » θαη 

 

- Σεκ Κα Κμιμκηώημο Αηθαηενίκε, Μέιμξ ημο Δ.. ηεξ Εκςζεξ 

Ειιεκίδςκ Νμμηθώκ, με ζέμα: « Η ελαζθάιηζε ηεξ θαηαβμιήξ ηεξ 

επηδηθαζζείζαξ δηαηνμθήξ ». 

 

 

Οη μμηιήηνηεξ θένδηζακ ημ αθνμαηήνημ θη εκηοπςζίαζακ με ηηξ 

ηεθμενηςμέκεξ εηζεγήζεηξ θαη ημπμζεηήζεηξ  ημοξ θαη γεκηθώξ ήηακ 

μία ελαηνεηηθήξ ζεμαζίαξ πμημηηθή εθδήιςζε, όπςξ πνάγμαηη αλίδεη 

πνμξ ηημήκ ηςκ γοκαηθώκ θαη γηα ημ ιόγμ αοηό μη δημνγακςηέξ 

εηζέπναλακ ηα ζενμά ζογπανεηήνηα όιςκ. 

 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Στέσεων 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


