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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σην Κσριακή 26
η
  Μαρηίοσ 2023,  ώρα 18:30, 

πανηγσρική εκδήλωζη, 

για ηην Εθνική επέηειο ηης 25
ης

 Μαρηίοσ, 

ζηο Μοσζειακό Κένηρο πολιηιζηικών προϊόνηων 

“ΓΕΡΑΝΕΙΑ”, ηης Ιεράς Μονής 

 Αγίας Παραζκεσής Μαζίοσ Μεγάρων 

 
Ο Δήμος Μεγαρέων θαη ε Ιερά Μονή Αγίας Παραζκεσής Μαζίοσ 

Μεγάρων ζε ζπλελλόεζε ηνπ Δεκάξρνπ Μεγαξέωλ Γρηγόρη ηαμούλη κε 

ηνλ Ηγνύκελν ηεο Μνλήο θαη Ιεξνθήξπθα ηεο Μεηξνπόιεωο Μεγάξωλ θαη 

Σαιακίλνο Αξρηκαλδξίηε θ. Υρσζόζηομο, ζπλδηνξγαλώλνπλ παλεγπξηθή 

εθδήιωζε ζην πιαίζην ηωλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεωλ ηεο Εζληθήο 

παιηγγελεζίαο ζην Μνπζεηαθό Κέληξν  Πνιηηηζηηθώλ πξνϊόληωλ “Γεράνεια”, 

ηελ Κπξηαθή 26
ε
  Μαξηίνπ 2023, ώξα 18:30. 

Σην πρόγραμμα ηεο εθδήιωζεο πεξηιακβάλνληαη δρώμενα, κε 

βηωκαηηθό θαη δηαδξαζηηθό ηξόπν θαη κε νδεγό ηνλ δεκώδε ήξωα Καξαγθηόδε 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί μελάγεζε ζηα πρόζωπα, πνπ πξωηαγωλίζηεζαλ ζηελ 

επαλάζηαζε ηνπ ’21, ζηελ Αγία Λαύξα θαη όιεο ηηο εξωϊθέο κνξθέο ηνπ 

εζληθνύ μεζεθωκνύ θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή κε έθζεζε  αληηθεηκέλωλ θαη 

θεηκειίωλ. 

ημείωζη: Ο Δήκνο Μεγαξέωλ ζα δηαζέζεη Λεωθνξείν γηα όζνπο δελ έρνπλ 

κεηαθνξηθό κέζν θαη όπνηνο ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζην 

ηει: 22960 21341. 
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Π  Ρ  Ο  Κ Λ Η  Η 

Ο  Δήμαρχος  Μεγαρέων  ΓΡΗΓΟΡΙΟ   ΣΑΜΟΤΛΗ  και  ο  Ηγούμενος 

της Ιεράς Μονής Αγ. Παρασκευής  Μαζίου  Μεγάρων  ΑΡΧΙΜ. 

ΧΡΤΟΣΟΜΟ  έχουν την τιμή και τη χαρά  να ας προσκαλέσουν (δύο 

χρόνια μετά, λόγω της πανδημίας) σε μια εκδήλωση τιμής και μνήμης της 

Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τότε. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ  26 Μαρτίου 2023 (ώρα 

6.30μ.μ.) στο Μουσειακό Κέντρο Πολιτιστικών προϊόντων  «ΓΕΡΑΝΕΙΑ»  

της Ιεράς Μονής στο Μάζι. 

Είστε, λοιπόν, προσκεκλημένοι, για να ζήσουμε όλοι την ιστορία μας  με 

βιωματικό και διαδραστικό τρόπο και με οδηγό το δημώδη ήρωα 

Καραγκιόζη, που θα μας ξεναγήσει στα δρώμενα και στα πρόσωπα της 

Επανάστασης. 

Παράλληλα, θα παρουσιασθεί ιστορική αναδρομή με έκθεση ιστορικών 

αντικειμένων της Επανάστασης  του  1821. 

 


