
 

 
                                                                                    Μέγαξα 10 Απγνύζηνπ 2017  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Την Παρασκεσή, 1η Σεπτεμβρίοσ 2017 , ώρα 8 μ.μ. τα εγκαίνια της 9ης 

Εκθεσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων  “Μεγάρων Γή”   
Γηα 9

ε
 ζπλερή ρξνληά ζηνλ παλέκνξθν ρώξν ηνπ Αιζνπο Θεόγληδνο, ζηελ 

πόιε καο ζα αλνίμνπλ νη πύιεο ηεο 9
εο

 Εθζεζεο Τνπηθώλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ 

“ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ” κε κεγάιε ζπκκεηνρή παξαγσγώλ. 

Εηζη ινηπόλ ηελ Παξαζθεπή 1ε Σεπηεκβξίνπ 2017, ώξα 8 κ.κ. ζα γίλνπλ ηα 

εγθαίληα κε ηνλ θαζηεξσκέλν αγηαζκό θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ηελ Δεπηέξα, 4 

Σεπηεκβξίνπ 2017. 

Η Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ κέζσ ηεο ΔΗΚΕΔΗΜΕ , έρεη αλαιάβεη ην βάξνο ηνπ 

ζπληνληζκνύ θαη όιεο ηεο δηνξγάλσζεο ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αγξνηηθνύο 

Σπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο παξαγσγνύο θαη θέηνο αλακέλεηαη λα ππάξμεη 

ξεθόξ επηζθεπηώλ. 

Ο Δήμαρτος Μεγαρέφν κ. Γρηγόρης ηαμούλης ενόυει ηφν εγκαινίφν 

δήλφζε: 

« Με εμαηξεηηθή θξνληίδα θαη πνιιέο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο κε επζύλε ηεο 

ΔΗΚΕΔΗΜΕ θαη ηε ζπλεξγαζία Σπιιόγσλ, Σπλεηαηξηζκώλ, παξαγσγώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ θαη ιανγξαθηθώλ θνξέσλ ζπλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πνιύ 

επηηπρεκέλνπ ζεζκνύ ηεο Εθζεζεο ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ γηα 9
ε
 ζπλερή 

ρξνληά  ζην Αλζος Θεόγνιδος, (Πεπθάθηα). 

Όια ζα είλαη έηνηκα εγθαίξσο γηα λα αλνίμνπλ νη πύιεο ηεο Εθζεζεο, ην 

βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 1ε Σεπηεκβξίνπ 2017 θαη πξνζθαινύκε αλνηρηά όινπο ηνπο 

ζπκπνιίηεο θαη όινπο ηνπο πνιίηεο ησλ θνληηλώλ πεξηνρώλ ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Κνξηλζίαο λα πξνζέιζνπλ απηό ην ηεηραήμερο ζηελ πόιε καο, αθ’ ελόο λα δνύλ από 

θνληά,  λα γλσξίζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο παξαγσγνύο θαη λα αγνξάζνπλ 

θηελά πνηνηηθά ηνπηθά αγξνηηθά πξντόληα ηεο “Μεγαξηθήο γήο” ρσξίο κεζάδνληεο 

θαη αθ’ εηέξνπ λα ςπραγσγεζνύλ θάζε βξάδπ, ζην αλνηρηό Δεκνηηθό Θέαηξν  κέζα 

ζην ρώξν ηεο Εθζεζεο κε ζπλαπιίεο γλσζηώλ Ειιήλσλ θαιιηηερλώλ θαη 

θνιθινξηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη Θεαηξηθή παξάζηαζε ζύκθσλα κε ην πινύζην 

Πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ, πνπ έρεη επηκειώο θαηαξηηζηεί θαη έρεη ήδε 

αλαθνηλσζεί από ηε  ΔΗΚΕΔΗΜΕ. 

Θέισ λα ζπγραξώ πξνθαηαβνιηθά  όζνπο εξγάδνληαη ππξεησδώο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο θεηηλήο Εθζεζεο, ηνλ Πξόεδξν θ. πύρο Κορώζη, ηην Ανηιπρόεδρο 

Κα Καζηάνη – Πούλοσ Καηερίνα θαη ηα κέιε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΔΗΚΕΔΗΜΕ, ηα κέιε 

ηεο Οξγαλσηηθήο Επηηξνπήο, ηνπο ρνξεγνύο, ην πξνζσπηθό ηεο ΔΗΚΕΔΗΜΕ θαη ηνπ 

Δήκνπ Μεγαξέσλ, όινπο ηνπο εθζέηεο παξαγσγνύο θαη  επαγγεικαηίεο, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη ηα κέιε ησλ Αγξνηηθώλ Σπιιόγσλ θαη όινπο ηνπο Πνιηηηζηηθνύο 

θαη ιανγξαθηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηάζρνπλ ζην θαιιηηερληθό πξόγξακκα.» 

 

Εκ ηοσ Γραθείοσ Επικοινφνίας  

& Δημοζίφν τέζεφν 



 


