
 

 

                                                                                                                 Μζγαρα,23 Μαϊου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υγχαρθτιρια κι ευχαριςτίεσ του Διμου  και του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ 
ταμοφλθ  για τον “2ο Αγώνα δρόμου λιμζνων Πάχθσ και Νζασ Περάμου” 

 
Εξαιρετικι  επιτυχία ςθμείωςε ο 2οσ Αγϊνασ δρόμου των 9 και 18 

χιλιομζτρων ςτθ διαδρομι Λιμζνων Πάχθσ Μεγάρων και Νζασ Περάμου, που 

πραγματοποιικθκε τθν Κυριακι 7 Μαϊου 2017 με τθ ςυμμετοχι 600 και πλζον 

Ακλθτϊν και Ακλθτριϊν ενϊ 1000 και πλζον άτομα είχαν κατακλείςει το λιμάνι τθσ 

Νζασ Περάμου, που ιταν για φζτοσ το επίκεντρο τθσ μεγάλθσ και ςπουδαίασ αυτισ 

διοργάνωςθσ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ πλιρωσ ικανοποιθμζνοσ 

από τθν όλθ διοργάνωςθ διλωςε: 

«Ο 2οσ αγϊνασ δρόμου 9 και 18 χιλιομζτρων ςτθ διαδρομι λιμάνι Πάχθσ Μεγάρων – 

Νζασ Περάμου αποτελεί ςπουδαίο ακλθτικό και πολιτιςτικό και κοινωνικό γεγονόσ 

που πζραςε ςτθν ιςτορία. 

Είναι ζνασ καινοφργιοσ κεςμόσ που ξεκίνθςε πζρυςι και πραγματοποιικθκε κι 

εφζτοσ με μεγάλθ επιτυχία. Επιδίωξι μασ είναι να γίνεται κάκε χρόνο καλφτεροσ και 

μεγαλφτεροσ και να τον εξελίξουμε ςε διεκνι με ςυμμετοχι ακλθτϊν και ακλθτριϊν 

από άλλεσ χϊρεσ. 

Επίςθσ κάκε χρόνο κα βραβεφεται κι ζνασ Μεγαρίτθσ ι Νεοπεραμιϊτθσ  ακλθτισ 

για τισ διακρίςεισ του ςτον Ακλθτιςμό.  Εφζτοσ τιμικθκε και Βραβεφτθκε ο 

ςπουδαίοσ Μεγαρίτθσ ακλθτισ αγϊνων μεγάλων αποςτάςεων ΝΙΚΟ ΒΑΡΔΑΛΑ. 

Πολλά και κερμά ςυγχαρθτιρια αξίηουν ςτουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν 

Κοινοτιτων Μεγάρων   Ηλία Μουςταϊρα και Νζασ Περάμου Δθμοςκζνθ Λιώτα 

κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ των Δ των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων Μεγάρων και Νζασ 

Περάμου για τθν ωραία πρωτοβουλία και τθν άψογθ διοργάνωςθ. 

 



Επίςθσ κζλω να ευχαριςτιςω τουσ Χορθγοφσ, όλο το προςωπικό των 

εξωτερικϊν ςυνεργείων του Διμου τόςο ςτα Μζγαρα όςο και ςτθ Νζα Πζραμο, 

τουσ Οδθγοφσ των Λεωφορείων και του Αςκενοφόρου, κακϊσ και όλουσ τουσ 

φορείσ και εκελοντικζσ ομάδεσ, που ςυνζβαλαν αποφαςιςτικά και κακοριςτικά 

ςτθν άρτια διοργάνωςθ και ομαλι εξζλιξθ του αγϊνα. 

Και αςφαλϊσ κζλω να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ Ακλθτζσ και τισ Ακλιτριεσ  

για τθ ςυμμετοχι τουσ και να ςυγχαρϊ τουσ νικθτζσ και νικιτριεσ και να 

ανανεϊςουμε το ραντεβοφ μασ για του χρόνου.» 

Εξ άλλου με κοινι τουσ διλωςθ ο Πρόεδροσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ 

Μεγάρων κ. Ηλίασ Μουςταϊρασ  και Νζασ Περάμου Κοσ Δθμοςκζνθσ Λιώτασ 

διλωςαν: 

«Ευχαριςτοφμε από καρδιάσ για τθν άψογθ ςυνεργαςία και κακοριςτικι 

ςυμβολι τουσ όςουσ πλαιςίωςαν τθν Οργανωτικι μασ Επιτροπι  ιδιαίτερα 

επιςθμαίνουμε τθν ςτιριξθ του ΗΡΟΔΩΡΟΤ και προςωπικά τθσ Προζδρου Κασ 

Γιάννασ Ριγα και του Ιερόκεου Κυριακίδθ και φυςικά όλουσ όςουσ προςζφεραν 

Σρόφιμα και Φάρμακα για τισ ανάγκεσ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου και του 

Κοινωνικοφ Φαρμακείου του Διμου Μεγαρζων. 

Εκφράηουμε επίςθσ τισ κερμζσ μασ ευχαριςτίεσ εκ μζρουσ όλων ςτο Σμιμα 

Σροχαίασ Μεγάρων, ςτο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευςίνασ, ςτισ εκελοντικζσ Ομάδεσ 

ϊμα Ερευνασ και Διάςωςθσ Μεγάρων (ΕΔ), Α.Ο. Κοφροσ, ςτο ϊμα Ελλθνικοφ 

Οδθγιςμοφ Μεγάρων, ςτουσ Προςκόπουσ Μεγάρων και  Νζασ Περάμου, ςτον ΑΠ 

Βόλλεχ Κφηικοσ Νζασ Περάμου Γυναικείο Σμιμα, ςτον Α.Ο Μεγάρων, ςτον Α.Ο. 

Κομαίοσ Μεγάρων, ενϊ αξίηει ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν Ομάδα Εκελοντϊν Ελευςίνασ 

“Εκελοφςιοι” και βεβαίωσ ιδιαίτερθ μνεία χρειάηεται ςτο φλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ 

– Εκελοντϊν δοτϊν μυελοφ των οςτϊν για τθν ςυγκινθτικι τουσ παρουςία. 

 κερμότατεσ ευχαριςτίεσ οφείλουμε και ςτουσ χορθγοφσ μασ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κ. ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΡΣΙΝΟ, ΒΙΚΟ  Α.Ε μεταλλικό νερό, τθν Εταιρεία 

Ειδϊν Ενδυςθσ και Τπόδθςθσ Saucony, Βαςίλειο κλαβοφνο, POLYECO Α.Ε – Ι 

Πολυχρονόπουλοσ, ΜΕΓΑ Ε.Π.Ε. – Κϊςτασ Παπαγιάννθσ, τον Δθμιτρθ Βόρδο, 

Νikolaou Family, τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ Πάχθσ και τθσ 

Νζασ Περάμου Gods Garden. Bibelot Creperie, Caliente, Σαβζρνα Θεόφιλοσ, 

Ψθςτιρι, Αλάτι και Ρίγανθ, Εφ Κουηιν, Προκόπθσ, και του χορθγοφσ Επικοινωνίασ 

WWW.RunningNews.gr,το MEGARATV,  τθν Εφθμερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΗ,  και όλα τα 

τοπικά ΜΜΕ του ζντυπου και θλεκτρονικοφ Σφπου. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων χζςεων 

http://www.runningnews.gr/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


