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Δξαιπεηική η επιηςσία ηος 3ος Αγώνα  
Λιμένων Μεγάπων – Νέαρ Πεπάμος 

 
Την Κςπιακή 6η Μαφος 2018, ππαγμαηοποιήθηκε με εξαιπεηική επιηςσία 

0 3ορ Αγώναρ λιμένυν Μεγάπυν – Νέαρ Πεπάμος. 
Ο αγώναρ αςηόρ διοπγανώθηκε από ηα δύο ηοπικά Σςμβούλια ηυν 

δημοηικών ενοηήηυν Μεγάπυν και Νέαρ Πεπάμος, με πολύ μεγάλη ζςμμεηοσή 
αθληηών κι έσει γίνει πλέον  θεζμόρ. 

Καηά γενική ομολογία και κοινή διαπίζηυζη η διοπγάνυζη ςπήπξε 
άπηια και άτογη από κάθε άποτη (οπγανυηικά, αζθάλεια αθληηών, 
κςκλοθοπιακέρ πςθμίζειρ, παποσέρ αγώνα κ.α.) και θςζικά για να ςπάπξει 
αςηό ηο αποηέλεζμα πολλοί ζςμπολίηερ πποζέθεπαν εθελονηικά ζκληπή 
δοςλειά, πολλέρ πποζπάθειερ και θςζίερ ιδιαίηεπα ηον ηελεςηαίο μήνα. 

Δύο άνθπυποι πος βοήθηζαν ζημανηικά όλη ηην ζποςδαία αςηή 
αθληηική εκδήλυζη ήηαν ο Ππόεδπορ ηος Σςμβοςλίος ηηρ Τοπικήρ Δημοηικήρ 
Ενόηηηαρ Μεγάπυν κ. Ηλίαρ Μοςζηαϊπαρ και ο Ππόεδπορ ηηρ ηηρ Τοπικήρ 
Ενόηηηαρ ηηρ Νέαρ Πεπάμος κ. Γημοζθένηρ Λιώηαρ. 

Οι ζςμμεηοσέρ άγγιξαν ηον απιθμό ηυν εξακοζίυν (600) αθληηών και 
αθληηπιών. 

Ο Δήμαπσορ Μεγαπέυν κ. Γπηγόπηρ Σηαμούληρ θανεπά 
ικανοποιημένορ από ηην επιηςσία ηηρ όληρ εκδήλυζηρ δήλυζε: 
« Ο αγώναρ λιμένυν Μεγάπυν – Νέαρ Πεπάμος, καθιεπώθηκε πλέον υρ έναρ 
θεζμόρ και μάλιζηα επιηςσημένορ για ηα αθληηικά ππάγμαηα ηος Δήμος 
Μεγαπέυν. Είμαι πολύ εςσαπιζηημένορ από όλη ηην διοπγάνυζη και θέλυ 
από καπδιάρ να ζςγσαπώ ιδιαιηέπυρ όλοςρ ηοςρ Αθληηέρ και Αθλήηπιερ, πος 
ζςμμεηείσαν, όπυρ επίζηρ ιδιαιηέπυρ θέλυ να ζςγσαπώ ηοςρ δύο Πποέδποςρ 
ηυν Τοπικών Σςμβοςλίυν Μεγάπυν και Νέαρ Πεπάμος κ.κ. Ηλία Μοςζηαϊπα 
και Γήμο Λιώηα ανηίζηοισα και όλα ηα μέλη ηηρ Οπγανυηικήρ Επιηποπήρ  με 
ξεσυπιζηή αναθοπά ζηον κ. Βόπδο Γημήηπη και ζηον κ. Βαπδάλα Νίκο και 
θςζικά όλοςρ όζοςρ ζςμμεηείσαν εθελονηικά και ζηήπιξαν ηην όλη 
πποζπάθεια καθοιονδήποηε ηπόπο.» 

Ο Ππόεδπορ ηος Τοπικού Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Ενόηηηαρ ηυν 
Μεγάπυν κ. Ηλίαρ Μοςζηαϊπαρ και ηηρ Νέαρ Πεπάμος κ. Γήμορ Λιώηαρ 
πποέβηζαν ζηην παπακάηυ κοινή δήλυζη: 
« Επιθςμούμε να εςσαπιζηήζοςμε όλο ηο πποζυπικό ηυν εξυηεπικών 
ζςνεπγείυν ηος Δήμος Μεγαπέυν ζηα Μέγαπα και ζηη Νέα Πέπαμο, ηοςρ 
οδηγούρ ηυν Λευθοπείυν και ηος Αζθενοθόπος καθώρ και πποζυπικά ηον 
Δήμαπσό μαρ κ. Γπηγόπη Σηαμούλη, πος ζςμπαπαζηάθηκε οςζιαζηικά ζε 
όλα ηα οπγανυηικά θέμαηα έηζι ώζηε να θέποςμε ζε πέπαρ με επιηςσία ηην 
διοπγάνυζη. 
 



 
 

Επίζηρ θέλοςμε να πούμε ένα “μεγάλο εςσαπιζηώ” γηα ηελ αγαζηή 
ζπλεξγαζία θαη θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο όινπο όζνπο πιαηζίσζαλ ηελ 
Οξγαλσηηθή καο Δπηηξνπή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Γεκήηξε Βόξδν, Νίκο 
Βαρδάλα(Σερληθό Γηεπζπληή ηεο δηνξγάλσζεο), ηελ θ. Γιάννα Ρήγα θαη ηνλ 
Ιεξόζεν Κπξηαθίδε από ην ΝΠΓΓ "Ηξόδσξν", Βελεηία Γήκνπ, ελώ ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθή γηα ην θύξνο ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ θ. πύροσ 
Καλοζούμη - Έθνξνπ ηνπ Γ.. ηνπ ΔΓΑ θαη Πξνέδξνπ ΑΟΜ, ζηελ 
αδεηνδόηεζε ηνπ αγώλα από ηελ ΔΑ ΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο.  
 

 Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινπκε ζην Σκήκα Σξνραίαο Μεγάξσλ θαη 
πξνζσπηθά ηνλ δηνηθεηή θ. Αθανάζιο Μηλιώηη, ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν 
Διεπζίλαο θαη ηνλ Τπνδηνηθεηή ηνπ Ληκεληθνύ Σκήκαηνο Μεγάξσλ θ. Γεκήηξε 
Μεδηάηε, ηηο εζεινληηθέο νκάδεο ώκα Έξεπλαο & Γηάζσζεο Μεγάξσλ (ΔΓ), 
Οκάδα Δζεινληώλ Μεγαξηηώλ (Ο.Δ.Μ.), Αζιεηηθό Όκηιν ΚΟΤΡΟ, Δζεινληηθή 
νκάδα αιακίλαο ΔΑΚ, ην ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ - Σνπηθό Σκήκα 
Μεγάξσλ, ηε Λέζρε Μνηνζπθιεηηζηώλ Μεγάξσλ (ΛΔΜΜ), ην 4ν ύζηεκα 
Ναπηνπξνζθόπσλ Ν. Πεξάκνπ, ηνλ Αζιεηηθό Όκηιν Μεγάξσλ (ΑΟΜ) θαη ηελ 
ΔΑ ΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο, ηελ Έλσζε Νέαο Πεξάκνπ/Μεγάξσλ Μπάζθεη, 
ην Γ Νεξέαο Νέαο Πεξάκνπ.  

Πνιιά ηα επραξηζηώ γηα ηνπο ρνξεγνύο καο: COSMOTE A.E., 
EUROCATERING Α.Δ. - "ΦΡΔΚΟΤΛΗ", Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., 
Αζαλάζην Μαξηίλν, ΒΙΚΟ Α.Δ - Φπζηθό κεηαιιηθό λεξό., Βαζίιεην θιαβνύλν-
Κξαζηά Βάιζακν, Οξγαληζκό Ληκέλνο Διεπζίλαο (ΟΛΔ) Α.Δ., PUMA, 
POLYECO Α.Δ., Nikolaou Family, Γεκήηξε Βόξδν-Φπζηηθνπαξαγσγό, 
RUNNINGNEWS.GR - ρνξεγό επηθνηλσλίαο, ηνλ θ. Γηάλλε Μνπξηδνύθν θαη ηηο 
αίζνπζεο δεμηώζεσλ Le-Mirage. 

Οιόςπρα επραξηζηνύκε θαη ζπγραίξνπκε ΟΛΑ ΣΑ ΜΜΔ έληππα θαη 
ειεθηξνληθά ησλ Μεγάξσλ θαη επξύηεξα ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο γηα ηελ 
ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ δηάδνζε θαη θάιπςε ηνπ αγώλα ηόζν πξηλ όζν 
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ γλσζηή 
δεκνζηνγξάθν ηεο ΔΡΣ θαη ηνπ Κξαηηθνύ Ραδηνθώλνπ ΔΡΑ ΠΟΡΣ 101.8, θαη 
παξνπζηάζηξηα ηνπ Κιαζζηθνύ Μαξαζσλίνπ Αζελώλ θ. ΒΙΚΥ ΠΥΡΟΥ, γηα 
ηελ μερσξηζηή ηηκή, πνπ καο έθαλε λα βξίζθεηαη ζην κηθξόθσλν θαη λα 
θαιύπηεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ Αγώλα ζηελ Πάρε  θαη κάιηζηα αθιλοκερδώς.  

Δπραξηζηνύκε ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνπο 
αγώλεο θαη αλαλεώλνπκε ην ξαληεβνύ καο γηα ηνπ ρξόλνπ!» 

Ο θ. Ηλίας Μοσζηαϊρας θαηέιεμε: 

ΔΝΑ ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΡΓΙΑ νθείισ λα δώζσ πξνζσπηθά ζε 
όινπο όζνπο πίζηεςαλ, πάιεςαλ θαη ζπλέβαιιαλ ώζηε κηα απιή ηδέα (ηνλ 
Οθηώβξε ηνπ 2015) λα απνθηά πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ελόο αζιεηηθνύ 
γεγνλόηνο - ζεζκνύ, πνπ θάλεη ηα Μέγαξα θαη ηελ Νέα Πέξακν γλσζηόηεξα 
αλά ην Παλειιήλην!    Αηζζάλνκαη ππνρξεσκέλνο ζηνπο Γημήηρης Βόρδο & 
Νίκο Βαρδάλα, Νίκο Βαρδάλα & Γημήηρη Βόρδο        θαη δελ έρσ ιόγηα, 
είκαζηαλ καδί ζε θαζεκεξηλή βάζε θάλνληαο πνιιέο ζπζίεο πξαγκαηηθά.» 

Δκ ηοσ Γραθείοσ Δπικοινωνίας 

& Γημοζίων τέζεων 

http://runningnews.gr/


 
 

link γηα θσην:  
 
1) 

https://www.facebook.com/pg/agonaslimenwn/photos/?tab=album&album_id=2052
103378383410 
 
2) https://www.facebook.com/pg/enimerosimegaron/photos/?tab=album&album_id
=2114995652065426 
 
3)  https://www.facebook.com/agonaslimenwn/  

 

4) 
https://www.facebook.com/pg/agonaslimenwn/photos/?tab=album&album_id=2052579105
002504 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/pg/agonaslimenwn/photos/?tab=album&album_id=2052103378383410
https://www.facebook.com/pg/agonaslimenwn/photos/?tab=album&album_id=2052103378383410
https://www.facebook.com/pg/enimerosimegaron/photos/?tab=album&album_id=2114995652065426
https://www.facebook.com/pg/enimerosimegaron/photos/?tab=album&album_id=2114995652065426
https://www.facebook.com/pg/enimerosimegaron/photos/?tab=album&album_id=2114995652065426
https://www.facebook.com/agonaslimenwn/
https://www.facebook.com/pg/agonaslimenwn/photos/?tab=album&album_id=2052579105002504
https://www.facebook.com/pg/agonaslimenwn/photos/?tab=album&album_id=2052579105002504

