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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μια πολφ επιτυχημένη και εορταςτική «Λευκή Νφχτα» ςτα Μέγαρα (21/10)
Ο Διμοσ Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τθν Κοινότθτα Μεγάρων, τον Εμπορικό φλλογο Μεγάρων
και άλλουσ φορείσ, διοργάνωςαν με μεγάλθ επιτυχία τθ “Λευκι Νφχτα”, τθν Παραςκευι 21 Οκτωβρίου
2022. Ήδθ από το 2018, που διοργανϊκθκε για πρϊτθ φορά, είχε αφιςει πολφ καλζσ εντυπϊςεισ. Φζτοσ,
είχε ακόμθ μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ, τόςο από τον εμπορικό κόςμο όςο και από τουσ πολίτεσ,
δθμιουργϊντασ βάςιμεσ προςδοκίεσ για τθν τακτικι πλζον επανάλθψι τθσ. Εν ολίγοισ, αυτό το βράδυ
Παραςκευισ “ιταν όλοι εκεί”: επιχειρθματίεσ και καταναλωτζσ, πολίτεσ και πολιτικοί, μικροί και μεγάλοι.
Σα καταςτιματα είχαν ςτολιςμζνεσ βιτρίνεσ και ςε οριςμζνα μποροφςε ο επιςκζπτθσ να βρει
προςφορζσ ειδικά για τθ “Λευκι Νφχτα”. ε πολλά από αυτά μάλιςτα, υπιρχαν κάκε λογισ εκπλιξεισ, από
κεράςματα μζχρι ςυναυλίεσ και επίδειξθ μόδασ, δίνοντασ ςτθν εκδιλωςθ ζναν εορταςτικό χαρακτιρα.
Μεταξφ των πολλϊν εκδθλϊςεων που ζλαβαν χϊρα, ςθμειϊνουμε τισ πολυςχιδείσ δράςεισ τθσ
Κοινότθτασ Μεγάρων, με τθ ςυμμετοχι των Κζντρων Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ, υλλόγων Γονζων και
Κθδεμόνων και άλλων φορζων, οι οποίεσ περιελάμβαναν μια ςειρά από εκπαιδευτικζσ – ψυχαγωγικζσ
δράςεισ (“edutainment”) ςτθν κεντρικι πλατεία και ςτθν οδό 28θσ Οκτωβρίου, οι οποίεσ εκτιμικθκαν
ιδιαίτερα από τα παιδιά. ε κάποιεσ μάλιςτα από αυτζσ, όπωσ ςτο “δρόμο μετ’ εμποδίων”, δθμιουργικθκε
ςειρά αναμονισ από ενκουςιϊδεισ μικροφσ πολίτεσ. Οι δράςεισ αυτζσ κινοφνταν ςτο πλαίςιο των 17
ςτόχων τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ του ΟΗΕ, ενϊ ςε κάκε ανιλικο επιςκζπτθ-μακθτι προςφζρκθκαν, εκτόσ
από εκπαιδευτικό υλικό, διάφορα ςχετικά δϊρα.
υμμετείχε επίςθσ θ Περιφζρεια Αττικισ, ενθμερϊνοντασ για τθν ανακφκλωςθ, θ Πυροςβεςτικι
Τπθρεςία, ο φλλογοσ Φίλων Παιδιϊν με Καρκίνο “Ελπίδα”, κακϊσ και θ ομάδα “Όχι Άλλα Θφματα ςτθν
Άςφαλτο”, με φμβουλο Οδικισ Αςφάλειασ, παραδίδοντασ ςχετικά ςεμινάρια ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων
του υλλόγου “Θζογνισ”.
Από τθ “Λευκι Νφχτα” δε κα μποροφςε να απουςιάηει ο Διμαρχοσ Μεγαρζων, Γρηγόρησ
Σταμοφλησ, ο οποίοσ, μετά από μια ςφντομθ ομιλία ςτο “Θζογνι” για τθ ςπουδαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ
ςτθν οδικι αςφάλεια, περιθγικθκε ςτισ διάφορεσ δράςεισ, τόςο με περίπατο και αγορζσ, όςο και
ςθμειϊνοντασ με ιδιαίτερθ προςοχι μικρζσ και μεγάλεσ λεπτομζρειεσ που μποροφν να βελτιωκοφν ι
διορκωκοφν ςτθν επόμενθ διοργάνωςθ: από ζνα χαλαςμζνο πλακάκι πεηοδρομίου μζχρι τθν επζκταςθ των
δράςεων ςε όλο το μικοσ τθσ 28θσ Οκτωβρίου.
Ο Διμαρχοσ εξζφραςε τον ενκουςιαςμό του και ςυνεχάρθ τουσ ςυντελεςτζσ για τθν επιτυχία τθσ
βραδιάσ, δθλϊνοντασ:
«Μεγάλη επιτυχία γνώριςε η «λευκή νφχτα», που ςυνδιοργανώςαμε και φανταςτική η ανταπόκριςη από
τον κόςμο. Τισ απογευματινζσ ώρεσ είχε και πολλζσ δράςεισ για μικρά παιδιά με τισ οποίεσ και
διαςκζδαςαν και διδάχτηκαν. Πολλά και θερμά ςυγχαρητήρια ςε όςουσ ςυνζβαλαν ςτην άρτια οργάνωςη
αλλά και ςε όςουσ ςυμμετείχαν ςε αυτήν την μεγαλειώδη γιορτή.»
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