
 

Μζγαρα, 12  επτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Μεγάλη η επιτυχία ςτο “Μεγαρίτικο λαϊκό γλζντι”, που διοργάνωςε ο 

δήμοσ Μεγαρζων τη Δευτζρα 11 επτεμβρίου 2017 ςτην πλατεία του 

Αη - Γιάννη του Χορευταρά 

 Μία πολφ όμορφθ βραδιά κι ζνα δροςερό “Μεγαρίτικο λαϊκό γλζντι”   με 

τοπικι παραδοςιακι μουςικι, άφκονο κραςί δωρεάν και ςουβλάκια, απόλαυςαν 

πολλοί ςυμπολίτεσ το βράδυ τθσ Δευτζρασ 11 Σεπτεμβρίου 2017 ςτον αμφικεατρικό 

χϊρο τθσ πλατείασ του Αθ – Γιάννθ του Χορευταρά ςτθν πόλθ μασ. 

Τθν εκδιλωςθ αυτι οργάνωςε ο Δήμοσ Μεγαρζων και όςοι παραβρζκθκαν 

είχαν τθν ευκαιρία να γλεντιςουν με τθν ορχιςτρα Μεγαρζων καλλιτεχνϊν  του 

Χρήςτου Οικονομόπουλου.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ ανοίγοντασ τθν εκδιλωςθ 

αναφζρκθκε ςτο ςκοπό αυτισ τθσ διοργάνωςθσ, ευχαρίςτθςε τουσ μουςικοφσ οι 

οποίοι προςφζρκθκαν αφιλοκερδϊσ ενϊ δεν παρζλειψε να αναφερκεί ςτο 

πρόβλθμα του ενδεχομζνου δθμιουργίασ Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα. 

Ο κ.  ταμοφλησ μεταξφ άλλων είπε: 

« Δζχκθκα με ςυγκίνθςθ και ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ τθν πρόταςθ του φίλου 

ΧΡΗΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ για να οργανϊςουν τθν αποψινι εκδιλωςθ 

αφιλοκερδϊσ και τον ευχαριςτϊ από καρδιάσ όπωσ ευχαριςτϊ και τα μζλθ του 

τοπικοφ ςυγκροτιματοσ,  τθν κόρθ του τθν Αντωνία, τον Αντώνη ακελλάριο, τθν Σ. 

Κζλλη, τον Αλζκο Οικονομάκη τον Σπ. Ρονιώτη . 

Επιλζξαμε αυτι τθ βραδιά κλείνοντασ ζτςι τισ καλοκαιρινζσ πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ δίνοντασ μάλιςτα κι ζναν κοινωνικό χαρακτιρα  απόψε αφοφ ζχουμε 

τθν ευκαιρία να ςυγκεντρϊςουμε τρόφιμα για τισ ανάγκεσ του Κοινωνικοφ 

Παντοπωλείου και ςχολικά είδη προκειμζνου να βοθκθκοφν μακθτζσ και 

μακιτριεσ οικογενειϊν,  που δυςκολεφονται να τα βγάλουν πζρα ςτθ νζα ςχολικι 

χρονιά που άρχιςε ςιμερα. 



Για τθν επιτυχία αυτισ τθσ εκδιλωςθσ ςυνζβαλε ουςιαςτικά το ώμα 

Ερευνασ και Διάςωςησ Μεγάρων τα μζλθ του οποίου βοικθςαν για τθν 

ςυγκζντρωςθ και τθν μεταφορά των ειδϊν που ιδθ ςυγκεντρϊκθκαν και οι 

υπάλληλοι των εξωτερικών ςυνεργείων του Διμου τουσ οποίουσ ευχαριςτϊ. 

Ευχαριςτίεσ και ςτουσ χορθγοφσ τα οινοποιϊα των Αφων Γκίνη και Μανώλη 

Λουκά και ςτα Αρτοποιεία του Ανδρζα και του Μάριου.  

Επίςθσ δράττομαι τθσ ευκαιρίασ να αναφερκϊ για άλλθ μία φορά ςτο 

ςοβαρό κζμα, που μασ απαςχολεί ςχετικά με το ενδεχόμενο δθμιουργίασ Ορυχείων 

Βωξίτθ ςτθν περιοχι μασ και να ςασ διαβεβαιϊςω ότι αγωνιηόμαςτε δυναμικά με 

ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ και ΔΕΝ πρόκειται να επιτρζψουμε ςε κανζναν να 

καταςτρζψει το περιβάλλον και το μζλλον των παιδιϊν μασ.» 

Σο γλζντι που ακολοφθηςε ικανοποίηςε όλουσ  τουσ παρευριςκόμενουσ κι 

ζδωςε ζνα ιδιαίτερο χρώμα ςτην όμορφη περιοχή του Αη Γιάννη. 
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