
 

 

 

Μζγαρα, 5 Νοεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δενδροφφτευςθ ςτθν περιοχι ΣΤΙΚΑ με τθ ςυνεργαςία  
Διμου Μεγαρζων και του ταξιδιωτικοφ Οργανιςμοφ 

“ANTAEWS TRAVEL & TOYRISM” 
 

Σθν Κυριακι 4 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιικθκε δενδροφφτευςθ ςτθν 
περιοχι του λόφου ΣΙΚΑ, δυτικά των Μεγάρων με τθ ςυνεργαςία του Διμου 
Μεγαρζων και του ταξιδιωτικοφ Ομίλου Επιχειριςεων “ANTAEUS TRAVEL & 
TOURISM”  με ζδρα τθν Γλυφάδα. 

Ομάδα πενιντα ατόμων του ωσ άνω ταξιδιωτικοφ Οργανιςμοφ, νζοι και νζεσ 
με επικεφαλισ τουσ ιδιοκτιτεσ κ.κ. ΒΑΙΛΗ ΧΑΣΖΑΝΣΩΝΗ και ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 
προςιλκαν από τισ πρωϊνζσ ώρεσ ςτθν περιοχι ΣΙΚΑ του Διμου Μεγαρζων, θ 
οποία υποδείχκθκε από το Δαςαρχείο  και προζβθςαν ςτθν φφτευςθ πεντακοςίων 
(500) δενδρυλλίων (Πεφκθ Χαλζπιοσ, πάρτα, Κυπαρίςςι ορκόκλαδο, χίνοσ, 
Ράμνοσ), τα οποία κα αλλάξουν τθν εικόνα του τοπίου με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 

Η εκελοντικι αυτι δράςθ υλοποιικθκε με πρωτοβουλία του προςωπικοφ 
του μεγάλου ταξιδιωτικοφ Ομίλου Επιχειριςεων ANTAEUS TRAVEL & TOURISM και 
ςυνεννόθςθ με τθν Διοίκθςθ του Διμου Μεγαρζων και το Γραφείο επικοινωνίασ 
του Διμου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο τθσ εταιρικισ Κοινωνικισ ευκφνθσ με ςτόχο τθν 
προςταςία και τθν ςυνεχι βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ. 

Εκ μζρουσ του Διμου Μεγαρζων ςυμμετείχαν ο Διευκυντισ του τομζα 
Κακαριότθτοσ και Πραςίνου κ. Δθμιτρθσ Πρωτόπαπασ (Γεωπόνοσ) και ο κ. Χριςτοσ 
Μενιδιάτθσ Γεωπόνοσ επίςθσ που είχαν και τθν εποπτεία τθσ όλθσ διαδικαςίασ και ο 
υπεφκυνοσ του Γραφείου Επικοινωνίασ του Διμου Μεγαρζων κ. Γιάννθσ Γκίνθσ. 

Ο κ. Βαςίλθσ Χατηαντώνθσ μίλθςε με ενκουςιαςμό για τθν ςυγκεκριμζνθ 
δράςθ τονίηοντασ μεταξφ άλλων ότι « επιλζξαμε το Διμο Μεγαρζων για τθ 
ςυγκεκριμζνθ προςφορά γιατί αναγνωρίηουμε τθν μεγάλθ ιςτορία τθσ πόλθσ, τον 
Βφηαντα, που ζκτιςε τθν Κωνςταντινοφπολθ και δθμιουργικθκε το Βυηάντιο, τουσ 
αγώνεσ των Μεγαριτών τθν δεκαετία του 1970 που ξεςθκώκθκαν όταν ξεριηώκθκαν 
άδικα από τον Μεγαρίτικο κάμπο χιλιάδεσ ελαιόδενδρα και τθν ταλαιπωρία των 
κατοίκων εξαιτίασ των πλθμυρών και τθσ τελευταίασ πυρκαγιάσ ςτθν Κινζτα, που 
κατζκαυςε χιλιάδεσ ςτρζμματα δαςικισ ζκταςθσ.»  

 
 



Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ προζβθ ςτθν ακόλουκθ 
διλωςθ:  

« Επικυμώ από καρδιάσ να επαινζςω δθμόςια και να ευχαριςτιςω όλα τα 
μζλθ τθσ ομάδασ του γνωςτοφ ταξιδιωτικοφ Ομίλου ANTAEUS TRAVEL & TOURISM, 
που ςυμμετείχαν ςτθν ςθμερινι δενδροφφτευςθ, εδώ ςτθν περιοχι του λόφου 
ΣΙΚΑ,  το αποτζλεςμα τθσ οποίασ βλζπουμε με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ.  

 
Θερμά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ, άνδρεσ και γυναίκεσ και ςτουσ επικεφαλισ 

κ.κ. Βαςίλθ Χατηαντώνθ και Γιάννθ Νικολάου για τθν ευγενικι τουσ χειρονομία.» 
 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 

 

 

 


