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Εξαιρετική η επιτυχία της Εκθεσης  
 “3η Μεγάρων Γή στο Σύνταγμα” 

30 και 31 Μαρτίου 2017 
 

 
Το διήμερο Πέμπτη 30 και Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, πραγματοποιήθηκε 

στο Σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα η Εκθεση τοπικών ποιοτικών Αγροτικών 
Προϊόντων  “3η Μεγάρων Γή στο Σύνταγμα”, σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία. 

Αργά το βράδυ της Παρασκευής 31 Μαρτίου, έκλεισαν οι πύλες της Εκθεσης 
και οι παραγωγοί που συμμετείχαν ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από το 
αποτέλεσμα, που υπήρξε ανανεώνοντας το ραντεβού τους ενθουσιασμένοι για την 
Ανοιξη του 2018. 
    Εφέτος  όλα πήγαν καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά και  από πλευράς 
συμμετοχής παραγωγών και από πλευράς προσέλευσης κοινού, αλλά και από 
πλευράς τζίρου. 

 Επίσης στην “3η Μεγάρων Γή στο Σύνταγμα”,  πολλοί ήσαν οι επίσημοι 
προσκεκλημένοι οι οποίοι επισκέφθηκαν την Εκθεση τιμώντας με την παρουσία 
τους το Δήμο Μεγάρων και την ΔΗΚΕΔΗΜΕ, που είχε την  φροντίδα και όλο το 
βάρος της οργάνωσης. 
   Ο Υπουργός Εσωτερικών κ Πάνος Σκουρλέτης επισκέφθηκε την δεύτερη 
ημέρα και περιόδευσε σε όλα τα περίπτερα του χώρου της Εκθεσης συνοδευόμενος 
από το Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη και τον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ 
κ. Σπύρο Κορώση, εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για την διοργάνωση αλλά  και 
την ποιότητα των προϊόντων, συνεχάρη τη Διοίκηση του Δήμου και συνομίλησε με 
πολλούς παραγωγούς. 
Μαζί με τον Υπουργό την Εκθεση επισκέφθηκε και ο κ. Στάϊκος Χρήστος, Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. Ανοίγονται 
προοπτικές εξαγωγών των ποιοτικών τοπικών προϊόντων αλλά και επενδύσεων για 
την περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. 

 Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη 
Σταμούλη  παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. 
Κωνσταντίνος, που τέλεσε και τον Αγιασμό, οι Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής 
του ΣΥΡΙΖΑ  κ.κ. Πάνος Σκουρολιάκος και Γιάννης Δέδες,  της Νέας Δημοκρατίας οι 
κ.κ. Θανάσης Μπούρας και Γιώργος Βλάχος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής 
κ. Γιάννης Βασιλείου, ο πολιτευτής της Ν.Δ, κ. Γιώργος Κώτσηρας, της Ενωσης 



Κεντρώων ο κ. Γεώργιος Κουτουλάκης, Αναπληρωματικός Βουλευτής Αττικής,  οι 
συμπολίτες μας πρώην Νομάρχης Δυτικής Αττικής κ. Αριστείδης Αρκουδάρης, και ο 
πρώην Υπουργός κ. Ηλίας Παπαηλίας, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός 
Μιχάλαρος, ο πρώην Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σωτηρίου Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και άλλοι. 
 

Επίσης παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βανέσα 
Μαυροειδή, οι Αντιδήμαρχοι  κ. Σταύρος Φωτίου, κ. Κώστας Φυλακτός, κ. Νίκος 
Παπαπανούσης, η  Κα Ελένη Ρήγα και ο κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων κ. Ηλίας Μουσταϊρας, ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου κ. 
Δημοσθένης Λιώτας και ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Μπρούτας Κωνσταντίνος, η 
Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜΕ Κα Κατερίνα Καστάνη – Πούλου, ο Αντιπρόεδρος 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θανάσης Ζάλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρόνης 
Ιερόθεος, Κώστας Δρυμούσης, Γιάννης Σταμούλης, Μελέτιος Λέλης και πολλοί 
άλλοι. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 
«  Η φετινή Εκθεση στην καρδιά της Αθήνας ήταν εντυπωσιακή και σημείωσε 
εξαιρετική επιτυχία. 
  Θέλω να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της 
διοργάνωσης, που πρόβαλε τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο, στους πολίτες του 
Λεκανοπεδίου και να αποδώσω τα εύσημα ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΜΕ 
κ. Σπύρο Κορώση, στην Αντιπρόεδρο Κα Κατερίνα Καστάνη – Πούλου, σε όλα τα 
μέλη του ΔΣ και στους εργαζόμενους της ΔΗΚΕΔΗΜΕ, στους Διοικούντες τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, στους Λαογραφικούς 
φορείς που συμμετείχαν από τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο, όλες και όλους τους 
παραγωγούς, που συμμετείχαν στην Εκθεση κι εντυπωσίασαν με την πληθώρα  και 
την άριστη ποιότητα  των τοπικών Αγροτικών προϊόντων. 

Η “3η Μεγάρων Γή στο Σύνταγμα”, πέρασε στην ιστορία, όμως εμείς 
συνεχίζουμε με διάφορες δράσεις την προσπάθεια και τον αγώνα για την 
εξωστρέφεια και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.» 
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