
 

 
                                                                                    Μέγαρα 29 Αυγούστου 2016  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016 , ώρα 8 μ.μ. τα εγκαίνια της 8ης 

Εκθεσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων  “Μεγάρων Γή”   

 
Για 8

η
 συνεχή χρονιά στον πανέμορφο χώρο του Αλσους Θεόγνιδος, στην 

πόλη μας θα ανοίξουν οι πύλες της 8
ης

 Εκθεσης Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων 

“ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ” με μεγάλη συμμετοχή παραγωγών. 

Ετσι λοιπόν την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 8 μ.μ. θα γίνουν τα 

εγκαίνια με τον καθιερωμένο αγιασμό και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα, 5 

Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της ΔΗΚΕΔΗΜΕ , έχει αναλάβει το βάρος 

του συντονισμού και όλης της διοργάνωσης σε πλήρη συνεργασία με τους 

Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής και τους παραγωγούς και φέτος αναμένεται να 

υπάρξει ρεκόρ επισκεπτών. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ενόψει των εγκαινίων 

δήλωσε: 

« Με εξαιρετική φροντίδα και πολλές ενέργειες και δράσεις με ευθύνη της 

ΔΗΚΕΔΗΜΕ και τη συνεργασία Συλλόγων, παραγωγών και πολιτιστικών και 

λαογραφικών φορέων συνεχίζουμε την προσπάθεια του πολύ επιτυχημένου θεσμού 

της Εκθεσης τοπικών αγροτικών προϊόντων για 8
η
 συνεχή χρονιά  στο Αλσος 

Θεόγνιδος, στα Πευκάκια. 

Όλα είναι έτοιμα για να ανοίξουν οι πύλες της Εκθεσης, το βράδυ της 

Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου 2016 και προσκαλούμε ανοιχτά όλους τους συμπολίτες 

και όλους τους πολίτες των κοντινών περιοχών της Αττικής και της Κορινθίας να 

προσέλθουν αυτό το τετραήμερο στην πόλη μας, αφ’ ενός να δούν από κοντά,  να 

γνωρίσουν και να συζητήσουν με τους παραγωγούς και να αγοράσουν φτηνά 

ποιοτικά τοπικά αγροτικά προϊόντα της “Μεγαρικής γής” χωρίς μεσάζοντες και αφ’ 

ετέρου να ψυχαγωγηθούν κάθε βράδυ, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο  μέσα στο χώρο 

της Εκθεσης με συναυλίες γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών και φολκλορικών 

συγκροτημάτων και Θεατρική παράσταση σύμφωνα με το πλούσιο Πρόγραμμα των 

εκδηλώσεων, που έχει επιμελώς καταρτιστεί και έχει ήδη ανακοινωθεί από τη  

ΔΗΚΕΔΗΜΕ. 

Θέλω να συγχαρώ όλους όσους έχουν εργαστεί για την επιτυχία της φετινής 

Εκθεσης, τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Κορώση, την Αντιπρόεδρο Κα Καστάνη – 

Πούλου Κατερίνα και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ. Σ. της ΔΗΚΕΔΗΜΕ, τα μέλη της 

Οργανωτικής Επιτροπής, τους χορηγούς, το προσωπικό της ΔΗΚΕΔΗΜΕ και του 

Δήμου Μεγαρέων, όλους τους εκθέτες παραγωγούς και  επαγγελματίες, που 

συμμετέχουν και τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων και όλους τους Πολιτιστικούς 

και λαογραφικούς φορείς που συμμετέχουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 



 


