
   

 

Μζγαρα, 16 Μαϊου 2017  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Εξαιρετικά επιτυχθμζνο το ταξίδι του 
Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ 

 και του Αντιδθμάρχου κ. Ελευκερίου Κοςμόπουλου, ςτθν Κίνα 
 

Ο Διμοσ Μεγαρζων είναι γνωςτό, πωσ ζχει μεγάλθ Ιςτορία και Πολιτιςμό, 
μεγάλεσ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ ποιοτικϊν αγροτικϊν προϊόντων και φυςικζσ 
ομορφιζσ. 

Τα μεγάλα αυτά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ζχει χρζοσ θ κάκε Διοίκθςθ 
πρϊτον να τα αξιοποιιςει και δεφτερον να τα αναδείξει και να τα προβάλει, ϊςτε θ 
περιοχι μασ να καταςτεί πόλοσ ζλξθσ ξζνων επιςκεπτϊν και τα τοπικά αγροτικά 
ποιοτικά προϊόντα να βγοφν     ςε νζεσ αγορζσ. 

Στο πλαίςιο τθσ μεγάλθσ προςπάκειασ λοιπόν, που ζχει ξεκινιςει θ ςθμερινι 
Διοίκθςθ του Διμου προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ζγινε το ταξίδι του Δθμάρχου κ. 
Γρθγόρθ ταμοφλθ και του Αντιδθμάρχου κ. Λευτζρθ Κοςμόπουλου ςτθν Κίνα, που 
είναι θ δεφτερθ οικονομικι δφναμθ παγκοςμίωσ και που ο λαόσ τθσ τρζφει όλωσ 
ιδιαιτζρωσ φιλικά αιςκιματα προσ τον Ελλθνικό λαό.  

Το ταξίδι  ξεκίνθςε τθν Τετάρτθ 10 Μαϊου το μεςθμζρι και οι δφο άνδρεσ 
ζφταςαν ςτο Πεκίνο τθν Πζμπτθ 11 Μαϊου το βράδυ, όπου αμζςωσ είχαν 
ςυνάντθςθ και μακρά ςυηιτθςθ με τον Πρζςβθ τθσ Ελλάδοσ ςτθν Κίνα κ. Ροκανά 
Λεωνίδα, ο οποίοσ υποςχζκθκε, πωσ κα βοθκιςει και κα προωκιςει τα όποια 
επενδυτικά προγράμματα Κινζηων επιχειρθματιϊν ςτθν περιοχι του Διμου 
Μεγαρζων. 

Τθν επόμενθ μζρα (Παραςκευι 12 Μαϊου), υπιρξε ςυνάντθςθ, ςυηιτθςθ και 
ςυνεργαςία με Κινζηουσ επιχειρθματίεσ, που τουσ ενδιαφζρει θ δραςτθριοποίθςι 
τουσ ςτθν Ελλάδα. Εκεί ελζχκθ, μεταξφ των άλλων, ότι υπάρχει αυξθτικι τάςθ 
κατανάλωςθσ από Κινζηουσ Ελλθνικϊν Αγροτικϊν Προϊόντων και πωσ οι Κινζηοι 
τουρίςτεσ ςτθν Ελλάδα από εκατό χιλιάδεσ (100.000) ςιμερα αναμζνονται ςε 
μερικά εκατομμφρια ,  ςτα επόμενα χρόνια. 

Το μεςθμζρι τθσ ίδιασ θμζρασ ζγινε επίςκεψθ ςτθν ζδρα των εγκαταςτάςεων 
τθσ μεγάλθσ εταιρείασ HUAWEI, όπου επιδείχκθκαν τρόποι και μζςα, που μποροφν 
να κάνουν μία πόλθ “ζξυπνθ”  και το βράδυ πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ – 
ςυηιτθςθ με τον Αντιπρόεδρο τθσ “Ενωςθσ Φιλίασ Κινζηικου Λαοφ  με ξζνεσ χώρεσ” 
(κζςθ αντίςτοιχθ με Υπουργοφ), με ςυνεργάτεσ του και με επιχειρθματίεσ.  



Το Σάββατο πρωϊ (13 Μαϊου) ζγιναν οι εργαςίεσ του επίςθμου υνεδρίου 
ςτο οποίο ςυμμετείχαν Ελλθνεσ και Κινζηοι Διμαρχοι και επιχειρθματίεσ και ςτο 
οποίο μίλθςε και ο Πρωκυπουργόσ τθσ Ελλάδασ κ. Αλζξθσ Σςίπρασ. 

Ο Διμοσ ζλαβε μζροσ ςτο Συνζδριο, ωσ μζλοσ τθσ Αμφικτυονίασ Αρχαίων, 
όπου εντάχκθκε κατόπιν πρωτοβουλίασ του Δθμάρχου κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ και το 
οποίο δίκτυο αυτό των αρχαίων πόλεων είναι δυνατόν να χρθματοδοτείται 
απευκείασ από τθν Ευρωπαϊκι Ενωςθ. 

Σχεδόν όλοι οι Κινζηοι αξιωματοφχοι προζτρεπαν  κατά τθν διάρκεια του 
Συνεδρίου Κινζηουσ επιχειρθματίεσ να επενδφςουν ςτθν Ελλάδα. 

Το απόγευμα ζγινε ακόμθ μία ςυνάντθςθ με Κινζηουσ επιχειρθματίεσ, οι 
οποίοι ζδειξαν ζντονο ενδιαφζρον για επενδφςεισ ςτθν περιοχι του Διμου 
Μεγαρζων αλλά και για τα Αγροτικά προϊόντα μασ. 

Τθν Δευτζρα 15 Μαϊου 2017 θ αντιπροςωπεία του Διμου, φςτερα από 
πολφωρο ταξίδι αεροπορικϊσ επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ αμζςωσ μετά τθν άφιξι 
του ςτο Αεροδρόμιο προζβθ ςε δθλώςεισ, όπου τόνιςε τα εξισ: 

« Από τισ ςυηθτιςεισ και τισ επαφζσ με Κινζηουσ επιχειρθματίεσ διαφαίνεται 
ότι μπορεί ςφντομα να ξεκινιςουν αναπτυξιακά προγράμματα για τθν περιοχι μασ, 
όπωσ Καταςκευι μαρίνασ και Τδατοδρόμιου ςτο παράλιο μζτωπο, κακϊσ και θ 
δθμιουργία μεγάλου κεματικοφ πάρκου, ςε ζκταςθ του Διμου. 

Συμπεραςματικά το ταξίδι μασ αυτό κρίνεται ωσ πολφ επιτυχθμζνο, χριςιμο 
κι επωφελζσ για το Διμο μασ και το κόςτοσ των  τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων  
(4.400) Ευρϊ είναι μθδαμινό μπρόσ ςτα οφζλθ του. 

Να ςθμειωκεί δε, πωσ μζχρι τϊρα προθγοφμενεσ αντίςτοιχεσ δράςεισ 
(ταξίδια, Συνζδρια, επαφζσ, κλπ) δεν είχαν χρεϊςει το Διμο οφτε με ζνα ευρϊ. 

Είναι δε τουλάχιςτον απαράδεκτο, να χαρακτθρίηουν μερικοί αυτό το τόςο 
κουραςτικό αλλά ςυνάμα εποικοδομθτικό ταξίδι, ωσ ταξίδι αναψυχισ με ςπατάλθ 
χρθμάτων και μάλιςτα αυτοί, που κατζςτρεψαν τθν οικονομία του Διμου, που τον 
οδθγοφςαν ςτθν χρεωκοπία, που επί των θμερϊν τουσ ζκαναν φτερά εκατοντάδεσ 
χιλιάδεσ ευρϊ από τα Ταμεία του Διμου και που τον άφθςαν ςτθν αφάνεια. 

Και τα είπανε για μία Διοίκθςθ, που νοικοκφρεψε το Διμο, ζβαλε τάξθ ςτα 
οικονομικά του και κάνει τα πάντα για να προβάλει τον Διμο, τθν Ιςτορία και τον 
Πολιτιςμό του, να προςελκφςει επενδυτζσ για μεγάλα αναπτυξιακά ζργα ςτθν 
περιοχι μασ και επιςκζπτεσ και παράλλθλα  να βοθκιςει ςτθν προϊκθςθ των 
τοπικϊν ποιοτικϊν αγροτικϊν προϊόντων ςε νζεσ αγορζσ. Και φυςικά θ προςπάκειά 
μασ κα ςυνεχιςτεί και κα υπάρξουν και ορατά αποτελζςματα.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δθμοςίων χζςεων 


