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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
για την άψογη διοργάνωση του “3ου Βυζαντινοφ Αγώνα 50 χιλ/τρων” 

 
Ο Διμοσ Μεγαρζων και τo Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ 

«Ηρόδωροσ» του Διμου Μεγαρζων ςε ςυνεργαςία με τον Σφλλογο «Απόλλων Δυτ. 
Αττικισ»,  τουσ «Ακθναίουσ δρομείσ» και τουσ δρομείσ Μεγάρων «Ο Όρςιπποσ», 
υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Λαϊκοφ Μαηικοφ Ακλθτιςμοφ 
Υπεραποςτάςεων  (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), προσ τιμιν του Βφηαντα, διοργάνωςαν τθν Κυριακι 
19 Ιανουαρίου 2020, για Τρίτθ φορά τον « Βυηαντινό  Αγώνα  50 χιλιομζτρων» με 
εκκίνθςθ και τερματιςμό ςτθν πλατεία Βαςιλίςςθσ Φρειδερίκθσ (πλατεία Λυτάρα) 
των Μεγάρων. 

Συμμετείχαν ςτον αγϊνα 257 ακλθτζσ από διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδοσ αλλά 
κι από άλλεσ χϊρεσ όπωσ Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ιαπωνία και Βραηιλία. 

Η όλθ διοργάνωςθ διεξιχκθ άψογα κι εντυπωςίαςε τουσ πάντεσ και 
ιδιαίτερα τουσ ςυμμεταςχόντεσ ακλθτζσ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε: 
« Ηταν ζνασ εκπλθκτικόσ αγϊνασ και μία άψογθ διοργάνωςθ, που μασ εντυπωςίαςε 
όλουσ τόςο από τθν μεγάλθ ςυμμετοχι των Ελλινων και ξζνων  ακλθτϊν αλλά και 
από τα αποτελζςματα. 

Θζλω από καρδιάσ να ςυγχαρϊ τθν Οργανωτικι επιτροπι, τουσ πρϊτουσ 
νικθτζσ και όλουσ τουσ δρομείσ, που ςυμμετείχαν, τουσ εκελοντζσ και όλουσ όςουσ 
βοικθςαν ζτςι ϊςτε όλα να πάνε καλά, ιδιαιτζρωσ κζλω να ςυγχαρϊ τον 
εμπνευςτι και πρωτεργάτθ του αγϊνα τον φίλο και ςυμπολίτθ Δθμιτρθ  Βόρδο. 

Πιςτεφω ότι του χρόνου οι ςυμμετοχζσ κα είναι πολφ περιςςότερεσ αφοφ 
διεφάνθ ότι ο αγϊνασ αυτόσ ζχει καταξιωκεί, ζχει προκαλζςει μεγάλο ενδιαφζρον 
και είναι πόλοσ ζλξθσ ςυμμετοχισ για Ελλθνεσ και ξζνουσ δρομείσ 
υπεραποςτάςεων. 

Συγχαρθτιρια λοιπόν ςτον “Ηρόδωρο”, ςτον “Απόλλωνα Δυτικισ Αττικισ”, 
ςτουσ “Ακθναίουσ δρομείσ”, ςτον “Ορςιππο” και ςτθν “Ομοςπονδία Συλλόγων 
δρομζων Μεγάλων Αποςτάςεων”, που είχαν τθν ευκφνθ τθσ όλθσ διοργάνωςθσ κι 
ευχαριςτίεσ ςε όλουσ αυτοφσ, ςτουσ χορθγοφσ, ςτα τοπικά ΜΜΕ  και  ςτθν Τροχαία 
για τθν ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ ςτθν διεξαγωγι του αγϊνα.» 
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