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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συλληπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
για την απώλεια του Ανδριανοφ Μιχάλαρου  

 

 
 

Έραζε ηε κάρε, πνπ έδσζε γηα ηε δσή, επί   49 εκέξεο ζηε 
ΜΔΘ, ν πξόεδξνο ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά (ΒΔΠ) 
Ανδριανός Μιτάλαρος, 57 ρξνλώλ, ν νπνίνο έθπγε από ηε δσή 
ζηηο 11 ην πξσί ηεο Κπξηαθήο, 14 Φεβξνπαξίνπ 2021. 

Ο Αλδξηαλόο Μηράιαξνο από ην 1997 ζπκκεηείρε ελεξγά ζην 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΒΔΠ, δηεηέιεζε γεληθόο γξακκαηέαο, Α’ 
αληηπξόεδξνο θαη από ην 2012 έσο θαη ζήκεξα, Πξόεδξνο.  

Ήηαλ ηδξπηήο θαη πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ 
Γπηηθήο Αηηηθήο (Σ.Δπ.Γ.Α.). Από ην 1998 έσο ην 2010 δηεηέιεζε 
Ννκαξρηαθόο ζύκβνπινο θαη αληηλνκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο, σο 
ππεύζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Υπήξμε κέινο ηνπ Δζληθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ ηνκέα ΜΜΔ ηνπ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θαη ΚΙΓΗΣΟ. 



Αζρνιήζεθε κε ην επηρεηξείλ από ην 1986, όηαλ ζε ειηθία 22 
εηώλ μεθίλεζε ηελ πξώηε ηνπ επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ηνπ 
απηνθηλήηνπ. Ίδξπζε θαη δηαηεξνύζε δπν εηαηξείεο, ε κία ζην ρώξν 
ηνπο απηνθηλήηνπ, Ι.Κ.Τ.Δ.Ο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ή άιιε ζηνλ θιάδν 
ηεο ππξαζθάιεηαο – ππξνζβεζηηθώλ πιηθώλ θαη αληηκεηώπηζεο 
θξίζεσλ από ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Θεξκόο ππνζηεξηθηήο ηεο 
ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Από ηνπο πξώηνπο, πνπ έζεζε ηελ αλάγθε 
αλαβάζκηζήο ηεο θαη ηε ζύλδεζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ 
παξαγσγή. Ηηαλ παηέξαο δύν παηδηώλ. 

Ο Δήμαρτος Μεγαρέων Γρηγόρης Σηαμούλης, ζηο 
ζσλληπηηήριο μήνσμά ηοσ αναθέρει: 

« Η είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Ανδριανού ήηαλ θεξαπλόο ελ 
αηζξία ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ησλ Μεγάξσλ θαη καο ζπληάξαμε όινπο. 
  Θξελνύκε κε νδύλε ηελ απώιεηα ελόο δεκηνπξγηθνύ 
αλζξώπνπ, κε επξύηεηα πλεύκαηνο, κε ήζνο, επγέλεηα, 
αγσληζηηθόηεηα θαη κίαο πξνζσπηθόηεηαο, πνπ έβαιε ηελ ζθξαγίδα  
ζην ρώξν ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, 
πνπ δηαθξηλόηαλε γηα ηηο δεκνθξαηηθέο ηνπ αξρέο θαη αμίεο θαη ηελ 
πξννδεπηηθή ηνπ ζθέςε. 

Αγαπεηόο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζην ρώξν ηεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ιακπξόο νηθνγελεηάξρεο, εμέρνλ κέινο ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνπ δπζηπρώο καο άθεζε λσξίο αλ θαη είρε 
πνιιά αθόκε λα πξνζθέξεη. 

Υπεξέηεζε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θαη πςειό αίζζεκα επζύλεο 
ηνπο ζπκπνιίηεο καο ηόζν σο Ννκαξρηαθόο Σύκβνπινο θαη  
Αληηλνκάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο, όζν θαη σο Πξόεδξνο ηνπ Βηνηερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο. 

Ο ζάλαηόο ηνπ απνηειεί κεγάιε απώιεηα γηα ηα Μέγαξα, ηε 
Γπηηθή Αηηηθή θαη ηε ρώξα γεληθόηεξα θαη αθήλεη θελό  
δπζαλαπιήξσην. 

Τνπ αμίδεη πξαγκαηηθά θάζε ηηκή ζην  ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ 
ηειεπηαία ηνπ θαηνηθία. 

Σηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ  Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζα 
εηζεγεζώ πξνο ηηκή ηνπ, λα δνζεί ην όλνκά ηνπ ζε δξόκν ησλ 
Μεγάξσλ θαη λα ηεξεζεί ζηε κλήκε ηνπ ελόο ιεπηνύ ζηγή. 

Σηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ εθθξάδσ ηα πιένλ 
εηιηθξηλή θαη ζεξκά κνπ ζπιιεπεηήξηα. Αο είλαη ειαθξύ ην ρώκα, πνπ 
ζα ηνλ ζθεπάζεη. Αησλία ε κλήκε ηνπ.» 
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