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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εξαιρετικι επιτυχία τθσ Εκκεςθσ  “2θ Μεγάρων Γι ςτο Σφνταγμα” 
 

 
Σο τριιμερο που πζραςε 17, 18 και 19 Μαρτίου 2016 πραγματοποιικθκε 

ςτο τακμό του Μετρό ςτο φνταγμα θ Εκκεςθ τοπικών ποιοτικών Αγροτικών 
Προϊόντων  “2θ Μεγάρων Γι ςτο φνταγμα” ςθμειώνοντασ εξαιρετικι επιτυχία. 

Σο άββατο το βράδυ ζκλειςαν οι πφλεσ τθσ Εκκεςθσ και οι παραγωγοί που 
ςυμμετείχαν ιταν απόλυτα ικανοποιθμζνοι από το αποτζλεςμα που υπιρξε 
ανανεώνοντασ το ραντεβοφ τουσ ενκουςιαςμζνοι για τθν Ανοιξθ του 2017. 
    Εφζτοσ ομολογουμζνωσ όλα ιταν καλφτερα από τθν περυςινι χρονιά και 
από πλευράσ ςυμμετοχισ εκκετών, και από πλευράσ προςζλευςθσ κοινοφ αλλά και 
από πλευράσ τηίρου. 

 Επίςθσ ςτθν “2θ Μεγάρων Γι ςτο φνταγμα”,  πολλοί ιςαν οι επίςθμοι 
προςκεκλθμζνοι οι οποίοι επιςκζφκθκαν τθν Εκκεςθ τιμώντασ με τθν παρουςία 
τουσ το Διμο Μεγάρων και τθν ΔΗΚΕΔΗΜΕ που είχε τθν  φροντίδα και όλο το βάροσ 
τθσ οργάνωςθσ. 
   Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Κυβζρνθςθσ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΑΚΗ παραβρζκθκε τθν 
πρώτθ θμζρα και περιόδευςε ςε όλα τα περίπτερα του χώρου τθσ Εκκεςθσ 
ςυνοδευόμενοσ από το Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ και τον Πρόεδρο 
τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. πφρο Κορώςθ, εκφράςτθκε με τα καλφτερα λόγια για τθν 
διοργάνωςθ αλλά  και τθν ποιότθτα των προϊόντων, ςυνεχάρθ τθ Διοίκθςθ του 
Διμου και ςυνομίλθςε με πολλοφσ παραγωγοφσ. 

 Ανταποκρινόμενοι ςτθν πρόςκλθςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ 
ταμοφλθ  παραβρζκθκαν οι Βουλευτζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ του ΤΡΙΖΑ  κ. 
Πάνοσ κουρολιάκοσ,  τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ επίςθσ κ.κ. Θανάςθσ Μποφρασ και 
Γιώργοσ Βλάχοσ, ο Βουλευτισ Επικρατείασ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ  κ. Βαςίλθσ 
Οικονόμου, ο Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ Αττικισ κ.Γιάννθσ Βαςιλείου με τουσ 
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ κ. Γιώτα Παππά και κ. Σαξιάρχθ φαρμάκθ, ο 
ςυμπολίτθσ μασ πρώθν Τφυπουργόσ Οικονομικών κ. Ηλίασ Παπαθλίασ,ο Πρόεδροσ 
του ΒΕΠ κ. Ανδριανόσ Μιχάλαροσ, οι πρώθν Διμαρχοι κ.κ. Δθμιτριοσ τρατιώτθσ και 
ωτθρίου Κωνςταντίνοσ, εκπρόςωποσ του Κινζηου Πρζςβθ και θ ςφηυγόσ του θ 
οποία εντυπωςίαςε με τθν παρουςία τθσ και τισ πολλζσ αγορζσ, που ζκανε. 

 
 
 



Επίςθσ παραβρζκθκαν ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Γιώργοσ 
Μιχάλαροσ, οι Αντιδιμαρχοι  κ. Ιερόκεοσ Πολυχρόνθσ, κ. ταφροσ Φωτίου, κ. 
Κώςτασ Καράμπελασ, κ. Γιάννθσ Διμασ, Κα Βανζςςα Μαυροειδι, ο Πρόεδροσ του 
Σοπικοφ υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Μεγάρων κ. Ηλίασ Μουςταϊρασ, θ 
Αντιπρόεδροσ τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ Κα Κατερίνα Καςτάνθ – Ποφλου, οι Δθμοτικοί 
φμβουλοι κ.κ. Κώςτασ Φυλακτόσ, Λευτζρθσ Κοςμόπουλοσ, Κώςτασ Δρυμοφςθσ, 
Βαρελάσ Κλεάνκθσ και Ζάλθσ Θανάςθσ και πολλοί άλλοι. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: 
« Κατά γενικι ομολογία θ φετινι Εκκεςθ ςτθν καρδιά τθσ Ακινασ ιταν 
εντυπωςιακι και μασ ικανοποίθςε πλιρωσ τόςο από πλευράσ ςυμμετοχισ εκκετών 
όςο και από τθν μεγάλθ κίνθςθ που ςθμειώκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ εκκεςθσ το 
τριιμερο 17, 18 και 19 Μαρτίου 2016. 
  Θζλω να ςυγχαρώ όλουσ όςουσ εργάςτθκαν για τθν επιτυχία αυτισ τθσ 
διοργάνωςθσ που πρόβαλε τα Μζγαρα και τθ Νζα Πζραμο ςτουσ πολίτεσ του 
Λεκανοπεδίου και να αποδώςω τα εφςθμα ιδιαίτερα ςτον Πρόεδρο τθσ ΔΗΜΕΔΗΜΕ 
κ. πφρο Κορώςθ, ςτθν Αντιπρόεδρο Κα Κατερίνα Καςτάνθ – Ποφλου, ςτον Λευτζρθ  
Κοςμόπουλο, ςτον Σάςο Πανταηι, ςε όλα τα μζλθ του Δ και ςτουσ εργαηόμενουσ 
του ΗΡΟΔΩΡΟΤ, ςτουσ Διοικοφντεσ τον Αγροτικό υνεταιριςμό παραγωγών 
Κθπευτικών Μεγάρων, ςτουσ Λαογραφικοφσ φορείσ που ςυμμετείχαν από τα 
Μζγαρα και τθ Νζα Πζραμο, ςτθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία και όλεσ και όλουσ τουσ 
παραγωγοφσ των Μεγάρων που ςυμμετείχαν ςτθν Εκκεςθ κι εντυπωςίαςαν με τθν 
πλθκώρα  και τθν άριςτθ ποιότθτα  των τοπικών Αγροτικών προϊόντων. 

Σζλοσ κζλω να εκφράςω τισ ειλικρινείσ μου ευχαριςτίεσ ςε όλεσ τισ τοπικζσ 
εφθμερίδεσ  και  ςτο διαδίκτυο ( MEGARA TV – MEGARA ORG – MEGARA PRESS), για 
τθ δωρεάν προβολι τθσ “2θσ Μεγάρων Γθ ςτο Σφνταγμα”  και εξαιρετικά να 
ευχαριςτιςω εκ βάκουσ καρδίασ και να επαινζςω τθν τεράςτια ςυμβολι ςτο χώρο 
τθσ επικοινωνίασ και τθσ προβολισ του Διμου Μεγαρζων από τον ςυμπολίτθ μασ 
εκλεκτό κι ζγκριτο δθμοςιογράφο και φίλο  κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ,  ο οποίοσ 
μζςω των εκπομπών του,  ςτο κεντρικό Δελτίο Ειδιςεων του KONTRA CHANEL 
πάντα φροντίηει να προβάλλει το Διμο  Μεγαρζων και να ςυμπαραςτζκεται ςε 
κάκε πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ο Διμοσ μασ  κι αυτό φυςικά τον διακρίνει και 
τον τιμά ιδιαίτερα ωσ ςυμπολίτθ Μεγαρίτθ. 

Φυςικά δεν εφθςυχαηόμαςτε. Εχουμε δρόμο μακρφ μπροςτά μασ και 
πολλι δουλειά. Ο ςτόχοσ μασ  είναι θ οικονομικι ανάπτυξθ του τόπου μασ. 

Ετςι λοιπόν ξεκινάμε από τώρα τισ προετοιμαςίεσ για τθν “8θ Μεγάρων Γι” 
ςτα Πευκάκια ςτισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ ςτα Μζγαρα. 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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