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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΛΔΤΚΩΜΑ ΜΔ 2 ΜΑΣΙΔ 
 
 
Τν εκεξνιόγην-ιεύθσκα “Με 2 καηηέο” εμέδσζε ην Ν.Π.Δ.Δ. Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 
Αζιεηηζκνύ “Ηρόδωρος” ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ, κε πξσηεξγάηε θ. Μιληιάδη Καηρακούλη, 
όπνπ είρε ηελ ζύιιεςε ηεο ηδέαο αιιά θαη ηελ απνθιεηζηηθή επηκέιεηα ηνπ. 

Με απηή ηνπ ηελ ηδέα «μεθιεηδώλεη ην κπανύιν» κε ηηο παξαδόζεηο, ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ 
καο αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή  ησλ θαηνίθσλ ηεο ηζηνξηθήο πόιεο ησλ Μεγάξσλ, όπσο 
κνλαδηθά απεηθνλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο ησλ Μεγάισλ Ειιήλσλ δσγξάθσλ θαη ησλ μέλσλ 
πεξηεγεηώλ. 

Κάλνληαο ρξήζε ηεο ζπιινγήο παξαδνζηαθώλ ζηνιώλ ηνπ θ. πύροσ Μπερδελή  καο 
πξνζθέξεη έλα «ηαμίδη ζην ρξόλν» κε «2 Μαηιές» ζπλδένληαο ην ρζεο κε ην ζήκεξα κέζα από 
ζύγρξνλεο θσηνγξαθηθέο απνηππώζεηο από ζύγρξνλεο θνπέιεο ηεο πόιεο καο, ύζηεξα από 6 
κήλεο επίκνλεο, επίπνλεο θαη κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο. 

Τν κνλαδηθό απηό εκεξνιόγην-ιεύθσκα κπόξεζαλ λα ην πξνκεζεπηνύλ όζνη επηζθέθζεθαλ  ηελ 
«Μεγάξσλ Γε» ζε έλα παλέκνξθν πξαγκαηηθά πεξίπηεξν πνπ ζηνιίζηεθε κε θσηνγξαθίεο πνπ 
εθηππώζεθαλ θαη παξαρσξήζεθαλ δσξεά από ηνλ θ. Αγγ. Βαζίλαινα θαη ηνλ επραξηζηνύκε 
ζεξκά. Επραξηζηνύκε επίζεο θαη ηνλ θ. Σάζο Πανηαζή γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ πεξηπηέξνπ 
θαη ηελ βνήζεηα ηνπ ζην λα ζηεζεί κηα κηθξή ππαίζξηα πηλαθνζήθε. 

Ο Δήκαξρνο θ. ηαμούλης, ν αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Κοζμόποσλος, βνπιεπηέο ηεο 
πεξηθέξεηαο καο επηζθέθζεθαλ ην πεξίπηεξν, ζαύκαζαλ απηή ηε κηθξή πηλαθνζήθε θαη ηνπο 
επραξηζηνύκε.  

Η Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «Ηξόδσξνο» θ. Γιάννα Ρήγα αλέθεξε ηα εμήο «Σπγραξεηήξηα ζηνλ 
πνιπηάιαλην θ. Καηρακούλη, γηα ηελ ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ επραξηζηώ γηα 
ηελ επθαηξία, πνπ κνπ έδσζε λα βάισ έλα κηθξό πεηξαδάθη ζε κηα εμαηξεηηθή δνπιεηά κε ζηόρν 
ηεε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ηνπ Δήκνπ καο. Θεξκά επραξηζηνύκε θαη όινπο ηνπο 
ζπκπνιίηεο καο κηθξνύο θαη κεγάινπο, πνπ ληύζεθαλ κε όιεο απηέο ηηο αλεθηίκεηεο 
παξαδνζηαθέο ζηνιέο αιιά θαη ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «Ηξόδσξνο» θ. Νικ. Νικόλιζα, 
γηα ηελ πνιύηηκή βνήζεηα ηνπ. 

Τν εκεξνιόγην-ιεύθσκα ζα ζπλερίζεη λα δηαηίζεηαη από ηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» 
ηνπ Γήμοσ Μεγαρέων θαη κέξνο ησλ εζόδσλ ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε 
γξαθηθή ύιε γηα ηηο θαηαζθεπέο ησλ παηδηώλ ηνπ ζπιιόγνπ ΑΜΕΑ Μεγάξσλ. 
 
 
 
 
 
 



 

 


