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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Μεγάλη η επιτυχία τησ Εκδήλωςησ Μνήμησ 
 Μικραςιατικοφ Ελληνιςμοφ ςτο Μελί Μεγάρων 

 
 Φέηνο, ζπκπιεξώλνληαη 100 ρξόληα από ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Σελ Κπξηαθή 8 

Ματνπ 2022, ν ύιινγνο «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελαξθηήξηα 

«Δκδήλωζη Μνήμης Μικραζιαηικού Δλληνιζμού» ζην Μειί Μεγάξσλ. 

Η «Δπηηξνπή Δπεηεηαθώλ Δθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, γηα ηα 100 ρξόληα 

κηθξαζηάηηθνπ πνιηηηζκνύ», ινηπόλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν “Άγιος Ιωάννης ο 

Θεολόγος” θαη ηελ θα. Πόλσ  Κολλιαλή, δηνξγάλσζαλ ηελ Κσριακή 8 Μαΐοσ, κηα πνιύ όκνξθε 

θαη ζπγθηλεηηθή εθδήισζε ζηα Γξαθεία ηνπ πιιόγνπ ζην Μειί κε ηελ παξνπζία αξθεηώλ 

επηζήκσλ πξνζθεθιεκέλσλ θαη ζπκπνιηηώλ. 

Παξαβξέζεθαλ: Ο Τθππνπξγόο Γηθαηνζύλεο θ. Γιώργος Κώηζηρας, ν Αληηπξόεδξνο ηεο 

Βνπιήο θ. Θανάζης Μπούρας, ν Βνπιεπηήο θαη Γξακκαηέαο ηεο Βνπιήο θ. Βαγγέλης Λιάκος, 

εθπξόζσπνο ηνπ Μεηξνπνιίηε Μεγάξσλ & αιακίλνο παηήξ Ισάλλεο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Λεσηέρης Κοζμόποσλος, ν πξώελ Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Χρσζόζηομος 

Σύρκος, νη Αληηδήκαξρνη θ.θ. Ιερόθεος Πολστρόνης, Κώζηας Καράμπελας, Γιάννης Καλιπόζης, 

Κώζηας Φσλακηός, ν Πξόεδξνο ηνπ ΗΡΟΓΩΡΟΤ θ. Σπύρος Τζιούνης θαη  νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη θ. Παναγιώηης Μαργέηης, Αγγελος Μακρσγιάννης, Σπύρος Νικολάοσ θαη ν 

πνιηηεπηήο κ. Ανδρέας Τζώκος. 

 Μεηά ηελ έπαρζη ηης επεηειακής ζημαίας θαη ηηο ζύληνκεο νκηιίεο από ηελ Πξόεδξν ηνπ 

πιιόγνπ θ. Δλεσθερία Καλαϊηζή θαη ηνλ Γήκαξρν θ. Γρηγόρη Σηαμούλη, αθνινύζεζε 

αλάγλσζε ζρεηηθώλ θεηκέλσλ κεγάισλ Διιήλσλ Λνγνηερλώλ θαη ε έθζεζε εηθαζηηθώλ έξγσλ ηης 

οικογένειας  Κολλιαλή,  ε νπνία ζπλνδεύηεθε από ζπνπδαία κνπζηθά θαη πνηεηηθά αθνύζκαηα. Σα 

έξγα ζα εθηίζεληαη ζηνλ ρώξν ησλ Γξαθείσλ ηνπ πιιόγνπ, κέρξη ηελ Παραζκεσή 20 Μαΐοσ θαη 

θάζε απόγεπκα 7- 9 κ.κ.  ε αίζνπζα ζα είλαη αλνηρηή γηα ην  θνηλό. 

ρεηηθά θείκελα κεγάισλ Διιήλσλ ινγνηερλώλ δηάβαζαλ, κε κεγάιε επηηπρία, δπν 

ζπνπδαίνη εζνπνηνί, ν ζπκπνιίηεο καο Πέηρος Ξεκούκης θαη ν Γεράζιμος Μιτελής, θαζώο θαη ε 

θ. Γέζκοσ θαη ν θ. Μωραΐηης. Σελ εθδήισζε επηκειήζεθε ε εμαίξεηε θαη ιίαλ επαίζζεηε ζηα 

εηθαζηηθά θ. Πόλσ Κολλιαλή. 

 ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθε  θαη ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης, ν νπνίνο 

ραηξεηίδνληαο ηελ εθδήισζε ηόληζε: «Δπεηεηαθή εθδήισζε ζήκεξα ζην Μειί Μεγάξσλ, όπνπ 

δσληάλεςαλ κλήκεο από ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηηο αιεζκόλεηεο παηξίδεο. Θεξκά 

ζπγραξεηήξηα ζηελ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ θ. Δλεσθερία Καλαϊηζή, ζηελ κ. Κολλιαλή, ζηνλ θίιν 

ζπκπνιίηε εζνπνηό Πέηρο Ξεκούκη θαη ζηνλ Γεράζιμο Μιτελή, ζηελ θ. Γέζκοσ θαη ζηνλ θ. 

Μωραϊηη, ζηνπο κνπζηθνύο γηα ηηο εμαηξεηηθέο εξκελείεο ηνπο, ηνλ Μαέζηξν θαη ηα κέιε ηεο 

Φιλαρμονικής καο θαη ζε όινπο όζνπο βνήζεζαλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπο, γηα ηελ άςνγε 

δηνξγάλσζε  ηεο  όκνξθεο  απηήο εθδήισζεο.» 
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