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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διαμορυώνεται το θεματικό πάρκο  
στον τώρο τοσ ΟΣΕ στο κέντρο της πόλης των Μεγάρων 

 
Σπλερίδνληαη κε εληαηηθό ξπζκό νη εξγαζίεο ηεο αλάπιαζεο θαη 

δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ ζηνλ πξώελ Σηδεξνδξνκηθό Σηαζκό ηνπ ΟΣΕ ζηελ 
θαξδηά ησλ Μεγάξσλ πνπ όηαλ νινθιεξσζνύλ πξάγκαηη ζα πξόθεηηαη γηα έλα 
ζεκαηηθό πάξθν αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο όισλ ησλ πνιηηώλ ηδηαίηεξα ησλ 
παηδηώλ. 

Η παξνπζία ζηνλ ρώξν ηεο αηκνκεραλήο θαη ησλ βαγνληώλ δίλνπλ κηα 
ηδηαίηεξε εηθόλα θαη νη επηζθέπηεο εληππσζηάδνληαη. 

Η δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ θαη ε βαθή ηεο Μεραλήο ηνπ ηξαίλνπ γίλεηαη 
ζε εθαξκνγή κειέηεο πνπ έρεη ζπληαρζεί από εηδηθό θαηαμησκέλν επηζηήκνλα 
ηελ Αξρηηέθηνλα Ρνδόπε θη όρη ηπραία θαη πξόρεηξα θαη νη θξίζεηο γηαηί 
βάθηεθε κε ρξώκαηα ε αηκνκεραλή θαη δελ παξέκεηλε καύξε όπσο ν 
θιαζζηθόο “κνπηδνύξεο” είλαη ηνπιάρηζηνλ αηπρείο θαη πξόρεηξεο θαη αδηθνύλ 
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ. 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γρηγόρης Σταμούλης δηεπθξίληζε όηη:  
« Ο ρώξνο απηόο κειεηήζεθε θαη αμηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ζπκπνιίηηζζαο Αξρηηέθηνλνο Ρνδόπεο Τζνπκπαλά, 
ε νπνία είλαη εηδηθόο  ζε ζέκαηα αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ρώξσλ όπσο ν 
ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο ηνπ πξώελ Σηδεξνδξνκηθνύ Σηαζκνύ ηνπ ΟΣΕ. 

Θέισ λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο θαη λα ζπγραξώ ηελ λέα 
θαηαμησκέλε επηζηήκνλα γηα ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά ηεο, πνπ αλαβαζκίδεη ην 
πεξηβάιινλ θαη πξνζδίδεη κία όκνξθε εηθόλα ζηελ θαξδηά ησλ Μεγάξσλ. 

Η δηνίθεζή καο αιιά θη εγώ πξνζσπηθά εκπηζηεπόκαζηε ηνπο λένπο 
επηζηήκνλεο θαη ηνπο δίλνπκε επθαηξίεο λα απιώζνπλ ηα θηεξά ηνπο, λα 
παξνπζηάζνπλ λέεο ηδέεο θαη θαηλνηόκεο πξνηάζεηο θαη ιύζεηο. 

Είκαη ζίγνπξνο όηη ζύληνκα όινη ζα ιέλε ηα θαιύηεξα γη απηό ην έξγν θη 
αο κελ ην μερλάκε όηη κέρξη ρζέο ν ρώξνο απηόο ήηαλ μεραζκέλνο, 
ππνβαζκηζκέλνο, απαμησκέλνο, πεξηθξνλεκέλνο θαη κία αηέιεησηε ρσκαηεξή 
από κπάδα θαη ζθνππίδηα. 

Αο ελζαξξύλνπκε ινηπόλ ηνπο λένπο καο, πνπ έρνπλ θέθη θαη όξεμε λα 
δνπιέςνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ζην Δήκν καο θαη λα κελ θαηαθξίλνπκε ηελ 
επηζηεκνληθή ηνπο εξγαζία πνπ ζην κέιινλ είκαη ζίγνπξνο όηη ζα δηθαησζεί. 
Υπνκνλή κέρξη λα νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο θαη λα παξαδνζεί ν ρώξνο 
πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθόο πξνο ρξήζε ζηνπο δεκόηεο.» 
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