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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημιμαραθώνιοσ “Στα χνάρια του Παυςανία”, εκδήλωςη “100 χρόνια οινοποίηςησ” του
Αμπελουργικοφ Συνεταιριςμοφ Μεγάρων, θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων ςτο
κοιμητήριο Μεγάρων, εκδήλωςη ςτο Πνευματικό Κζντρο Ι.Ν. Αγίασ Παραςκευήσ Μεγάρων
Πλιρεσ το πρόγραμμα του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ τθν Κυριακι 23
Οκτωβρίου.
Σο πρωί παρακολοφκθςε και απζνειμε βραβεία ςτον 20ο θμιμαρακϊνιο “τα χνάρια του
Παυςανία”, που είχε ματαιωκεί πζρςι και πρόπερςι λόγω των μζτρων για τον κορονοϊό. Ο
αγϊνασ ξεκίνθςε, όπωσ πάντα, από τθν Ελευςίνα και ςυγκεκριμζνα από το 2ο Δθμοτικό Κλειςτό
Γυμναςτιριο Ελευςίνασ «Σάκθσ Βογιατηισ» ςτισ 9 το πρωί και, διαςχίηοντασ τθ Νζα Πζραμο,
τερμάτιςε ςτα Μζγαρα, ςτο Δθμοτικό τάδιο «Μεγαρζων Ολυμπιονικϊν». Παράλλθλα
διοργανϊκθκε και ςκυταλοδρομία δφο ατόμων (2Χ10800). Με πάνω από 200 ςυμμετοχζσ, ιταν
μια επιτυχθμζνθ ςυνδιοργάνωςθ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ του Διμου
Μεγαρζων «Ηρόδωροσ», του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιςμοφ, Άκλθςθσ, Κοινωνικισ Πολιτικισ & Προςχολικισ
Αγωγισ του Διμου Ελευςίνασ (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), του Ακλθτικοφ Ομίλου Μεγάρων και τθσ Ε.Α..
.Ε.Γ.Α.. Πειραιά & Νοτιοδυτικισ Αττικισ. Μετά το πζρασ του αγϊνα, ο Διμαρχοσ διλωςε:
«Εκατοντάδεσ αθλητζσ και αθλήτριεσ ζτρεξαν ςήμερα ςτον 20ό ημιμαραθϊνιο “ΣΑ ΧΝΑΡΙΑ ΣΟΤ
ΠΑΤΑΝΙΑ” (διαδρομή ΕΛΕΤΙΝΑ-ΜΕΓΑΡΑ), ο οποίοσ διεξήχθη και φζτοσ, μετά από δυο χρόνια
διακοπήσ λόγω πανδημίασ, με απόλυτη επιτυχία. Θερμά ςυγχαρητήρια ςε όλουσ που ζλαβαν
μζροσ, και η ςυμμετοχή είναι νίκη, αλλά και ςε όλουσ τουσ διοργανωτζσ για την άψογη
διοργάνωςη του αγϊνα.»
Ο Διμαρχοσ ςτθ ςυνζχεια επιςκζφκθκε τον Αμπελουργικό υνεταιριςμό Μεγάρων
(Gerania Wines), ο οποίοσ γιόρταηε τα 100 χρόνια οινοποίθςθσ με μια ανοικτι εκδιλωςθ ςτο
χϊρο του οινοποιείου του. Η εκδιλωςθ περιελάμβανε μια ποικιλία από δράςεισ, όπωσ θ
οινογνωςία με ςυνοδεία τηαη μουςικισ και θ επίςκεψθ ςτο εκκετιριο του οινοποιείου, αντάξιεσ
του παλαιότερου ςυνεταιριςμοφ τθσ Ελλάδασ. Ο Διμαρχοσ χαιρζτθςε τθν εκδιλωςθ με μια
ςφντομθ ομιλία ενϊ, μετά το πζρασ τθσ, διλωςε: «Με μια ωραία και πολφ επιτυχημζνη
εκδήλωςη ο Αμπελουργικόσ υνεταιριςμόσ Μεγάρων γιόρταςε ςτισ εγκαταςτάςεισ του τα 100
χρόνια λειτουργίασ του. Καλή και δημιουργική ςυνζχεια ςτον υνεταιριςμό και ςτα μζλη του.»
Σο απόγευμα, ο Διμαρχοσ μετείχε ςτισ εξ’ αναβολισ εκδθλϊςεισ του Ι.Ν. Αγ. Παραςκευισ
Μεγάρων. υγκεκριμζνα, ςτισ 5 το απόγευμα παρευρζκθ ςτα κυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίων
Θεοδϊρων ςτο κοιμθτιριο Μεγάρων, που τελζςτθκαν από τον εβαςμιϊτατο Μθτροπολίτθ
Μεγάρων και αλαμίνοσ κ.κ. Κωνςταντίνο, ενϊ το βράδυ παρακολοφκθςε τθν ομιλία του πρϊθν
Δθμάρχου Χρυςοςτόμου φρκου, ςτο Πνευματικό Κζντρο του Ναοφ, με κζμα “Η Παλαιά Διακικθ
ςτίσ Ιερζσ Ακολουκίεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ”. Μετά τα κυρανοίξια, ο Διμαρχοσ Γρθγόρθσ ταμοφλθσ
διλωςε: «Έγιναν απόψε τα Θυρανοίξια του Ιεροφ Ναοφ των Αγίων Θεοδϊρων ςτο κοιμητήριο
Μεγάρων, ο οποίοσ κτίςτηκε ςτισ αρχζσ του 17ου αιϊνα και ανακαινίςθηκε προςφάτωσ με
δαπάνεσ του ευεργζτη-δωρητή και επίτιμου δημότη Μεγάρων κ. Αθαναςίου Μαρτίνου.»
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