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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Οι αποκριάτικεσ Εκδηλώςεισ του Δήμου  
 ςτα Μζγαρα και ςτη Νζα Πζραμο 

 
Παρά τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει εξαιτίασ τθσ κρίςθσ, θ Διοίκθςθ 
του Διμου, όπωσ κάκε χρόνο με μζτρο, δίχωσ υπερβολζσ και με τθ ςθμαντικι 
βοικεια χορθγϊν που κα καλφψουν ςχεδόν ΟΛΑ τα ζξοδα και με τθ ςυνεργαςία 
τοπικϊν φορζων και μακθτϊν των χολείων τθσ περιοχισ μασ, διοργανϊνει κι 
εφζτοσ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ. 
Σο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των εκδθλϊςεων που προετοιμάςτθκε από τα μζλθ τθσ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ, ζχει ωσ εξισ: 

- ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ (αρχή Σριωδίου) 
“Μεγαρίτικο παραδοςιακό γλζντι”, με μουςικι και τραγοφδια και φωτιζσ 
ςτθν Πλατεία Αγίου Ιωάννου Χορευταρά, Ωρα από 6.30 μ.μ. από τουσ 
μακθτζσ του 6ου Δθμοτικοφ χολείου Μεγάρων με τθ φροντίδα του 
υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων. 

- ΑΒΒΑΣΟ 27 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 
“Μεγαρίτικο Παραδοςιακό γλζντι”, με μουςικι τραγοφδια και φωτιζσ ςτθν 
Πλατεία ΩΣΗΡΟ, ϊρα από 6.30 μ.μ. από τουσ μακθτζσ του 3ου Δθμοτικοφ 
χολείου Μεγάρων με τθ φροντίδα του υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων και 
τθ ςυνεργαςία του 1ου υςτιματοσ Ναυτοπροςκόπων Μεγάρων και φιλικι 
ςυμμετοχι των μελϊν του χορευτικοφ υλλόγου”Αλκάκουσ & Καρία”.  

- ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Νεανικό Αποκριάτικο ΠΑΡΣΤ”,  ςτο χϊρο του ιδθροδρομικοφ τακμοφ των 
Μεγάρων από τα μζλθ τθσ ΛΕΧΗ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΙΣΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ϊρα 8 
μ.μ. 

- ΚΤΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Παραδοςιακό γλζντι”, ςτο χϊρο του ΕΡΚΙ ςτα Μζγαρα, (φωτιζσ, τραγοφδια 
και χοροί) από τα μζλθ του “Λαογραφικοφ υγκροτιματοσ Μεγάρων”, ϊρα 7 
μ.μ. 

- ΚΤΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Καρναβαλικι Παρζλαςθ” ςτθ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ ϊρα από 5.30 μ.μ. που 
καταλιγει ςτθν Πλατεία Ηρϊων, με μουςικι ςυναυλία από το ςυγκρότθμα 
τθσ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΣΕΡΖΟΠΟΤΛΟΤ Live. 
(Η παρζλαςθ κα ςυνοδεφεται για τθν αςφάλεια των ςυμμετεχόντων, από τα 
μζλθ τθσ Εκελοντικισ Ομάδασ του ϊματοσ Ερευνασ και Διάςωςθσ (ΕΔ). 



 
- ΔΕΤΣΕΡΑ 7 ΜΑΡΣΙΟΤ 

“χολείο Καταςκευήσ ΑΕΡΟΣΑΣΟΤ”, ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο τθσ Νζασ 
Περάμου, με τθ ςυνεργαςία τθσ Εκελοντικισ Ομάδοσ “ΚΟΤΡΟ Α.Ο”.  
Και μακθτϊν 1ου και 3ου Δθμοτικϊν χολείων τθσ Νζασ Περάμου, ϊρα από 6 
μ.μ. 
 

- ΣΕΣΑΡΣΗ 9 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“χολείο Καταςκευήσ ΑΕΡΟΣΑΣΟΤ”, από τα μζλθ τθσ Εκελοντικισ Ομάδοσ 
ΚΟΤΡΟ Α.Ο. ςτο χϊρο του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου του 1ου Γυμναςίου 
Μεγάρων, ϊρα από 6 μ.μ. 
 

- ΑΒΒΑΣΟ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Κυνήγι κρυμμζνου Θηςαυροφ”,  ςτα Μζγαρα, που οργανϊνει το 1ο 
φςτθμα Ναυτοπροςκόπων Μεγάρων, ϊρα από 09.00 ζωσ 13.30. 
 

- ΑΒΒΑΣΟ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Κυνήγι κρυμμζνου Θηςαυροφ”, ςτθ Νζα Πζραμο, που οργανϊνει το 4ο 
φςτθμα Ναυτοπροςκόπων Νζασ Περάμου, ϊρα από 09.00 ζωσ 13.30. 
 

- ΑΒΒΑΣΟ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Αποκριάτικο ξεφάντωμα”, από τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ του Γυμναςίου 
Νζασ Περάμου με μουςικι, τραγοφδια και χοροφσ ςτο Λιμάνι τθσ Νζασ 
Περάμου ϊρεσ από 15.00 ζωσ 22.00 
 

- ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ 
τα Μζγαρα, ςτα “Κουρκοφρια”, ςτο χϊρο μπροςτά από το Σεχνικό Λφκειο, 
ϊρα από 11.00 με τθ φροντίδα των μελϊν τθσ εκελοντικισ ομάδασ “ΚΟΤΡΟ 
Α.Ο” και ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ,  διαγωνιςμόσ για το “πζταγμα του 
ΑΕΡΟΣΑΣΟΤ”. 
 

- ΚΤΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ 
“Μεγάλη Καρναβαλική Παρζλαςη”, ςτα ΜΕΓΑΡΑ, με άρματα, 
Καρναβαλιςτζσ (30 ομάδεσ) και Ξυλοπόδαρουσ ϊρα από 5.30 μ.μ. και μετά 
τθ λιξθ τθσ παρζλαςθσ, ςτο χϊρο τθσ Κεντρικήσ Πλατείασ, κα 
πραγματοποιθκεί   Μουςική υναυλία, με το γνωςτό  ςυγκρότθμα 
“ΑΛΧΗΜΙΣΕ”. 
 

- ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 
Σα ΚΟΤΛΟΤΜΑ, ςτο Λιμάνι τθσ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ , ϊρα από 11  π.μ. 
 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 

 


