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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Επεηειακές Εκδηλώζεις ηοσ Δήμοσ Μεγαρέων,
για ηα 200 τρόνια από ηην επανάζηαζη ηοσ 1821
και ηην ζύζηαζη ηοσ νεοελληνικού Κράηοσς
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ

Δίλαη γλσζηό όηη κε ομόθωνη απόθαζη ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ,πνπ έρεη ιεθζεί από πέξπζη ηνλ Ινύλην, ζπγθξνηήζεθε
Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή από Μεγαξίηεο Δπηζηήκνλεο θαη αηξεηνύο, νη
νπνίνη πξνεηνηκάδνπλ ηηο επεηεηαθέο εθδειώζεηο, γηα ηα 200 ρξόληα από
ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θη έρνπλ θαηαξηίζεη έλα πξόγξακκα κε πιεζώξα
ιακπξώλ εθδειώζεσλ ζηελ πόιε ησλ Μεγάξσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη
Μαζεηηθνύο δηαγσληζκνύο θαη Βξαβεύζεηο, Θεαηξηθά θαη κνπζηθά δξώκελα,
εκεξίδεο, νκηιίεο, εθζέζεηο θαη Σπλέδξην θαη ζα αλαθνηλσζεί νινθιεξσκέλν
εληόο ηνπ κελόο Απξηιίνπ.
Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε Κα Λένα Ρήγα, Αληηδήκαξρνο θαη
κέιε::
Πολστρόνης Ιερόθεος, Αληηδήκαρτος,
Φρσγανάς ησλιανός, Δεκοηηθός
Σύκβοσιος, Μακρσγιάννης Άγγελος, Δεκοηηθός Σύκβοσιος, Καλλιάς Αναζηάζιος,
Δεκοηηθός Σύκβοσιος, Μπαμπαλού Αικαηερίνη, Δεκοηηθή Σύκβοσιος, ύρκοσ
Αγγελική, Επίθοσρε Καζεγήηρηα Αρταίας Ειιεληθής Φηιοιογίας – Παπσροιογίας
ζηο Τκήκα Φηιοιογίας ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Παηρώλ, Ρώμας Χρίζηος, Φηιόιογος –
Σσγγραθέας, Ξσδιάς Μιταήλ, Εθπαηδεσηηθός - Σσγγραθέας , παηήρ Χρσζόζηομος
Κοσιοσρηώηες, Ηγούμενος Ι. Μ. Αγ. Παραζκεσής Μαδίοσ& Ιεροθήρσθας ζηολ
Μεηροποιηηηθό Ναό Αζελώλ, .Λάηζη Μαρία, Εθπαηδεσηηθός Α/ζκηας Εθπ/ζες,
Λοσκά Αικαηερίνη, Καζεγήηρηα-Φηιόιογος, Δεκοηηθή Σύκβοσιος, Μπιζηαράκης
Λοσκάς, Ιαηρός, πρ. Πρόεδρος Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, αμούρη-Βόρδοσ
Ελεσθερία, Φηιόιογος – Ιζηορηθός.
Ως ζσληολίζηρηα ηωλ εργαζηώλ ηες ως άλω Επηηροπής έτεη ορηζηεί ε
Αικαηερίνη ύρκοσ, Νοκηθός Σύκβοσιος ηοσ Δήκοσ Μεγαρέωλ
Οη εθδειώζεηο εάλ νη ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ην επηηξέςνπλ ζα
αξρίζνπλ ηνλ Μάτν θαη ζα ηειεηώζνπλ ηνλ Γεθέκβξην.

Μία από απηέο ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό είλαη θαη ε
δηνξγάλσζε επεηεηαθήο έθζεζεο αληηθεηκέλσλ,ηνλ Σεπηέκβξην, πνπ ζα
θηινμελεζεί ζε Δθζεζηαθό ρώξν, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί θαη γηα ηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο απηήο ε Επιηροπή εμέδσζε ηελ παξαθάησ ανακοίνωζη –
πρόζκληζη, πξνο όινπο ηνπο ζπκπνιίηεο:
« Με αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ Διιεληθή
Δπαλάζηαζε, ν Γήκνο Μεγαξέσλ ζα δηνξγαλώζεη ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ
2021 επεηεηαθή έθζεζε θαη πξνηίζεηαη λα θηινμελήζεη ζε εθζεζηαθό ρώξν
παλαιά ανηικείμενα, θορεζιές, παραδοζιακές ζηολές, ηστόν έργα
ηέτνης θαη αρτειακά ηεκμήρια, πνπ αθεγνύληαη ηελ ηζηνξία ησλ Μεγάξσλ
ησλ ρξόλσλ ηεο επαλάζηαζεο, αιιά θαη ησλ αξρώλ ηνπ πεξαζκέλνπ
αηώλα.
Η εθζεζηαθή αθήγεζε ζα πιαηζησζεί από ρξεζηηθά αληηθείκελα θαη
ηεθκήξηα ηεο δσήο ησλ Μεγαξηηώλ, κε ηξόπν, πνπ ζα απνδίδεη θαη ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ηεο ηζηνξηθήο πεξηόδνπ ηεο έθζεζεο.
Καινύληαη όζνη δεκόηεο επηζπκνύλ, λα παξαρσξήζνπλ ζην Γήκν,
ό, ηη εθ ησλ αλσηέξσ δηαζέηνπλ ζε πξνζσπηθέο ζπιινγέο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο
έθζεζεο θαη κόλν, κεηά δε ην πέξαο απηήο ζα ηνπο επηζηξαθνύλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τηλέφωνο: 22960.24643
Ε-mail: politismosmeg@gmail.com
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων Σχέςεων

