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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Σα Μέγαρα ζα σποδετηούλ ηελ Οισκπηαθή Φιόγα ζηης 13 Μαρηίοσ 2020 

 

Ο Γήκνο Μεγαξέσλ θαη ε Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή ππέγξαςαλ κλεκόλην 

ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηελ Οιπκπηαθή Λακπαδεδξνκία γηα 

ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο «Σόθην 2020». 

 

Ζ ηειεηή Αθήο ηεο Οιπκπηαθήο Φιόγαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αξραία 

Οιπκπία, ηελ παηξίδα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ζηηο 12 Μαξηίνπ 2020. Σν απόγεπκα 

ηεο 13
εο

 Μαξηίνπ 2020 ηα Μέγαρα ζα ππνδερηνύλ ηελ Οισκπηαθή Φιόγα κε όιεο ηηο 

ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη αξκόδνπλ ζε απηή ηελ ηόζν ηδηαίηεξε θαη ζεκαληηθή ζηηγκή 

ηνπ ηόπνπ καο.  

 

Πξόθεηηαη γηα κηα άθξσο ηηκεηηθή επθαηξία πξνβνιήο ηεο πόιεο καο θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηεο, γη απηό θαη πιήζνο εθδειώζεσλ θαη παξάιιεισλ δξάζεσλ ζα πιαηζηώζνπλ 

απηό ην γεγνλόο ην νπνίν ζα ηαμηδέςεη ζε όιν ηνλ θόζκν κέζα από δσληαλέο κεηαδόζεηο 

δηεζλώλ θαη εζληθώλ δηθηύσλ. 

 

Α. Γηα ηε ιακπαδεδξνκία επηιέρζεθαλ 4 δξνκείο κε ηνλ θαζέλα λα ζεκαηνδνηεί κηα 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζύγρξνλεο αζιεηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

Β. Γηα ηε ιακπαδεδξνκία δεηήζακε λα ζπκκεηέρνπλ 6 δξνκείο θαη έρνπλ εγθξηζεί ήδε 4 

έσο ηώξα, κε ηνλ θαζέλα λα ζεκαηνδνηεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζύγρξνλεο αζιεηηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ καο.  

 

Πξόθεηηαη γηα ηνπο (αιθαβεηηθά) Αζαλάζην (άθε) Κνπβά, ηνλ Αλδξέα Παληαδή, 

ηελ Ησάλλα Ρήγα θαη ηνλ Υάξε Ρώκα. 

 

Ο Αζαλάζηος (άθες) Κοσβάς απνηειεί έλαλ δσληαλό ζξύιν γηα ηα Μέγαξα θαη ηελ 

νκάδα ηνπ Βύδαληα. Γελλήζεθε ζηα Μέγαξα ην 1946 θαη μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηνλ 

Βύδαληα Μεγάξσλ ζε ειηθία 17 εηώλ. Όληαο 1
νο

 ζθόξεξ ζηελ θαηεγνξία ηεο Β Δζληθήο, 

ζπλέβαιιε ζηελ θαηάθηεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ηελ άλνδν ζηελ Α’ Δζληθή. 

Σν 1971 κεηαγξάθεθε ζηνλ Παλαζελατθό, κε ηνλ νπνίν θαηέθηεζε ην πξσηάζιεκα 

Διιάδνο, ζεκεηώλνληαο 9 γθνι. 
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  Σν 1972 επέζηξεςε ζηνλ Βύδα θαη αγσλίζηεθε ζηελ Β’ Δζληθή κέρξη ην 1982, 

βγαίλνληαο 1νο ζθόξεξ θάζε ρξνληά. πλέρηζε γηα άιια 3 ρξόληα ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

Πεηξαηά κε ηνλ Βύδα θαη έθιεηζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζηνλ Μεγαξηθό. Από ην 1985 πνπ 

ζηακάηεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα, ζπκκεηείρε ζε πεξηζζόηεξνπο από 500 

αγώλεο θηιαλζξσπηθνύ ραξαθηήξα, κε ηηο νκάδεο παιαηκάρσλ, ηνπ ΠΑΠ, ηνπ 

Παλαζελατθνύ θαη ηνπ ΒΤΕΑ, έσο ην 2004, πνπ αλαγθάζηεθε λα ζηακαηήζεη ιόγσ 

ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ. 

 

Ο λεόηεξνο από ηνπο 4 δξνκείο, Αλδρέας Παληαδής, αζιεηήο ηνπ ηξηπινύλ, 

γελλήζεθε ζηα Μέγαξα ην 2000. ηα 15 ηνπ ρξόληα ν Αλδξέαο απέδεημε όηη είλαη έλαο 

κεγάινο αζιεηήο θαηαθηώληαο ηελ 5
ε
 ζέζε ζην Δπξσπατθό Οιπκπηαθό Φεζηηβάι 

λεόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Σηθιίδα. Σν κέιινλ ηνπ πξνδηαγξάθεθε ζπνπδαίν 

ζπλερίδνληαο ηηο δηαθξίζεηο ζε επξσπατθό επίπεδν. Σν 2016 αλαδείρζεθε 2
νο

 ζηελ 

Παγθόζκηα Γπκλαζηάδα πνπ δηεμήρζε ζηελ Σξαπεδνύληα ελώ ην 2018 αλαδείρζεθε 

πξώηνο ζε 2 Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα. Ζ αζιεηηθή ηνπ θαξηέξα θνξπθώζεθε ην 2019 

ζην Δπξσπατθό Πξσηάζιεκα Δ/Ν (U20) ζην Borås, όπνπ θαηέθηεζε ην ράιθηλν 

κεηάιιην θαη ζεκείσζε ην αηνκηθό ηνπ ξεθόξ ζηα 16,08κ. 

 

Ζ Ιωάλλα Ρήγα γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηα Μέγαξα απνηειεί κηα ζπνπδαία 

αζιήηξηα ηεο γπλαηθείαο θαιαζνζθαίξηζεο. Έθαλε ηα πξώηα ηεο βήκαηα ζηε γπλαηθεία 

νκάδα θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ πόξηηγθ όπνπ θαη παξέκεηλε γηα 10 ρξόληα, θαηαθηώληαο 

νθηώ πξσηαζιήκαηα Διιάδαο θαη επηά θύπειια. Έρεη αγσληζηεί κε ηηο Δζληθέο Οκάδεο 

Κνξαζίδσλ, Νεαλίδσλ θαη Γπλαηθώλ δηαηειώληαο αξρεγόο ηεο Δζληθήο Οκάδαο 

Καιαζνζθαίξηζεο επί ζεηξά εηώλ. πκκεηέρνληαο ζην Δπξσπατθό Πξσηάζιεκα 

Euroleague ην 1991 κε ηελ νκάδα ηνπ πόξηηλγθ αλαδείρζεθε 3
ε
 ζηα ηξίπνληα ζε όιε 

ηελ Δπξώπε ελώ ε νκάδα αλέβεθε ζην ηξίην ζθαιί ηνπ βάζξνπ. 

Ζ Ησάλλα Ρήγα αζρνιείηαη κε ηα θνηλά σο εθιεγκέλε Γεκνηηθή ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ θαη Πξόεδξνο ηνπ ΝΠΓΓ «Ζξόδσξνο» από ην 2014. 

 

Σέινο, ν γλσζηόο εζνπνηόο, ζελαξηνγξάθνο θαη ζθελνζέηεο Υάρες Ρώκας είλαη 

έλαο θνξπθαίνο θαιιηηέρλεο ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο πνπ έρεη ραξίζεη ζηηγκέο γέιηνπ θαη 

ζπγθίλεζεο ζε όιν ην ειιεληθό θνηλό. Ληγόηεξν γλσζηό είλαη ην γεγνλόο όηη είλαη 

θάηνηθνο Κηλέηαο, ηεο όκνξθεο θνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ καο. Ο Υάξεο Ρώκαο μερσξίδεη 

γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά σο πξέζβεο θαιήο ζειήζεσο ηνπ Ηδξύκαηνο Διπίδα 

θαζώο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε σο ηνκεάξρεο πνιηηηζηηθώλ δξώκελσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. εκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο πεξηνρήο καο. 
 

Εθ ηοσ Γραθείοσ Επηθοηλωλίας 

& Δεκοζίωλ τέζεωλ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 


