


Χαιρετισμός του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη

Ο πολιτισμός  και  η  Ιστορία  μας,  που  χάνονται  στα 
βάθη των αιώνων, η φύση και ο τόπος με τα σπουδαία 
παλαιοντολογικά,  αρχαιολογικά,  βυζαντινά  και 
νεότερα  ευρήματα,  τα  οποία  μας  ταξιδεύουν  στον 
χώρο και τον χρόνο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
την  ανθρώπινη  παρουσία  μας,  αποτελώντας  έναν 
αναπόσπαστο  κρίκο  καλλιέργειας  και  παραγωγής 
ανθρώπινων αξιών. Ένας τόπος, τον οποίο η φύση και 
η Ιστορία έχουν πλουσιοπάροχα προικίσει, συνεχίζει 

αδιάκοπα με τα έθιμα και τις παραδόσεις του την πορεία του στον χρόνο, 
αντιστεκόμενος  σε  οτιδήποτε  επιχειρεί  να  αναιρέσει  την  αυθεντικότητά 
του. «Οι μνήμες, η ψυχή μας».

Το  εξαίρετο  αυτό  λεύκωμα,  αποτέλεσμα  εργασίας,  ζήλου  και 
αγάπης  διακεκριμένων  επιστημόνων,  αναδεικνύει  και  τιμά  το  ιστορικό 
παρελθόν,  μεταλαμπαδεύοντας   στις  νεότερες  γενιές  μια  εξαιρετικά 
σημαντική πορεία ζωής, γεμάτη από περιόδους ακμής και δόξας, πολέμων 
και  υποδούλωσης,  αλλά  και  αναγέννησης,  δημιουργώντας  έτσι  μια 
αξιοζήλευτη κληρονομιά.

Ταυτόχρονα, το βιβλίο αυτό αναδεικνύει τις δράσεις της τοπικής 
κοινωνίας μας, η οποία, σε πείσμα των δύσκολων κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών,  αγωνίζεται  θέτοντας  υψηλούς  στόχους  και  προσδοκίες, 
αξιοποιώντας  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήματά  της  και  τη  σύγχρονη 
τεχνολογία, με σκοπό να σημειώσει αναπτυξιακή  πορεία, με εξωστρεφή 
προσανατολισμό, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των μελών της. Επίσης, 
συνιστά ένα μικρό δείγμα της φιλοξενίας και της εκτίμησης που τρέφουμε 
σε κάθε επισκέπτη του δήμου μας.

Θέλω  να  εκφράσω  τις  θερμές  ευχαριστίες  μου  σε  όσους 
εργάστηκαν και συνέβαλαν στη δημιουργία του λευκώματος αυτού, κάτι 
που θα χαρώ να επαναλάβω στην ειδική εκδήλωση που οργανώσαμε για 
την παρουσίασή του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Μεγαρέων σας προσκαλεί στην
ειδική εκδήλωση που διοργανώνει για

την παρουσίαση του λευκώματος
“Μέγαρα: Κοιτίδα Ελληνισμού”

την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, ώρα 19:00,
στο «Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο»,

στα Μέγαρα.

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
Αντιστράτηγος ε.α.

Δήμαρχος Μεγαρέων

* Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα με τη 
συμμετοχή των μελών της μικτής  χορωδίας του Δήμου Μεγαρέων, υπό 
την διεύθυνση της μαέστρου Μαριλίας Ηλία.
* Το λεύκωμα θα διανεμηθεί δωρεάν στους παρευρισκομένους.


