
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων  
«13ης Μεγάρων Γη» 

Παραςκευή 2 επτεμβρίου 

18:00 – Σουρνουά  Basket 3ON 3 «Αλκιβιάδησ Μπεναρδήσ» ςε 

ςυνδιοργάνωςθ  Δ. Μεγάρων & ΔΗΚΕΔΗΜΕ με τθ Νεανικι Εςτία 

Μεγαρίδοσ (ΝΕΜ) ςε διάφορεσ θλικιακζσ κατθγορίεσ  για παιδιά θλικίασ 

από 8 ζωσ 18 ετών. 

19:00 – Δραςτθριότθτεσ από το Σώμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ – 

Εργαςτιρια χειροτεχνίασ για τα μικρότερα παιδιά  θλικίασ (5-10 ετών) 

και Εργαςτιρι «Μακραμέ» για τα μεγαλφτερα παιδιά (11-17 ετών). 

19:30—Επίςημα Εγκαίνια και Αγιαςμόσ τθσ ζκκεςθσ «13η Μεγάρων Γη» 

ςτο Άλςοσ Θεόγνιδοσ (Πευκάκια),  Μινυμα Δθμάρχου Μεγαρζων προσ 

επίςθμουσ, προςκεκλθμζνουσ Ελλθνικισ Πολιτείασ , εκκζτεσ και 

επιςκζπτεσ. 

20:30 --  Οςτράκων γεφςεισ: Μαγείρεμα και ςυνταγζσ μαγειρικισ με 

φρζςκα οςτρακοειδι  ντόπιασ Παραγωγισ από τισ οργανωμζνεσ 

Όςτρακο-καλλιζργειεσ τθσ Νζασ Περάμου.  

21:00—Παραδοςιακοί χοροί Μικράσ Αςίασ με τθν Ορχιςτρα " 

Μεγαρόςημο" μαηί με λαογραφικοφσ φορείσ του Διμου Μεγαρζων, 

ςτο πλαίςιο τθσ επετείου των 100 ετών τθσ Μικραςιατικισ 

καταςτροφισ.  

άββατο 3 επτεμβρίου 

18:00 – Σουρνουά  Basket  3ON3 «Αλκιβιάδθσ Μπεναρδισ» ςε 

ςυνδιοργάνωςθ Διμου Μεγάρεων & ΔΗΚΕΔΗΜΕ με τθ Νεανικι Εςτία 

Μεγαρίδοσ (ΝΕΜ)  ςε διάφορεσ θλικιακζσ κατθγορίεσ  για παιδιά 

θλικίασ από 8 ζωσ 18 ετών. 

19:00 ΓΕΤΗ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ  ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ: Σεφ κα 

ετοιμάηουν δθμοφιλείσ αλλά και πρωτότυπεσ ςυνταγζσ ηυμαρικών με 

βάςθ το Κοτόπουλο. 



 

19:30 - ΠΑΝΔΑΙΙΑ ΓΛΤΚΙΜΑΣΩΝ 

- Τα μζλθ του Συλλόγου «Οικιςμόσ Λάκκασ Καλογήρου Μεγάρων» 

κα  ζχουν ετοιμάςει να μασ προφζρουν γλυκίςματα, εδζςματα, 

πάςτεσ και λικζρ με βάςθ το  Π.Ο.Π. κελυφωτό  φιςτίκι Μεγάρων 

Νζασ εςοδείασ. 

- Ενώ  τα μζλθ του «Κτηνοτροφικοφ υλλόγου Αττικήσ» κα φροντίςουν  

να απολαφςουμε δροςερζσ κρζμεσ  φτιαγμζνεσ με μεράκι, από δικό 

τουσ φρζςκο  Αιγοπρόβειο γάλα που κα φζρουν ειδικά για αυτό τον 

ςκοπό, οι οποίεσ κα γαρνιριςτοφν με Π.Ο.Π κελυφωτό Φιςτίκι 

Μεγάρων.  

- 20:00 - Επίδειξη αλόγων με  ιδιαίτερθσ εκπαίδευςθσ άλογα  

ςπάνιασ  ράτςασ friesian κα, από επαγγελματίεσ αναβάτεσ και 

εξοικείωςθ τουσ ςε μικροφσ & μεγάλουσ,  από τθν Φάρμα 

“Γκοςδήσ”. 

  21:00 - Μουςική υναυλία:  Ο Διονφςησ Σςακνήσ με τθν Ιωάννα 

Καβρουλάκη 

Κυριακή 4  επτεμβρίου 

18:00-20:30 -  Η Μεγαλφτερη Ομελζτα που φτιάχτθκε ποτζ ςτθν 

Ελλάδα με πάνω από 11.000 Φρζςκα Αυγά Μεγάρων!! 

 Το Σπάςιμο των αυγών κα γίνει από το παιδικό τμιμα ομίλου 

λαΐκισ παράδοςθσ «Αλκάθουσ & Καρία» και τθ ςυμμετοχι των 

παιδιών από το τοπικό τμιμα του Σώματοσ Ελλινων Προςκόπων, 

 Ενώ  το μαγείρεμα τθσ ομελζτασ κα το αναλάβουν οι  ζμπειροι 

ςεφ τθσ Λζςχθσ Αρχιμαγείρων Αττικισ - Ακρόπολισ - Chef's Club of 

Attica 

 

19:00--   Από το ώμα Ελληνικοφ Οδηγιςμοφ- κα ζχουμε Προβολι 

παιδικισ Ταινίασ Κινουμζνων ςχεδίων  



20:00--  Επίδειξη αλόγων με ιδιαίτερθσ εκπαίδευςθσ άλογα  ςπάνιασ  

ράτςασ, friesian κα., από επαγγελματίεσ αναβάτεσ και εξοικείωςθ τουσ 

ςε μικροφσ & μεγάλουσ,   από τθν Φάρμα “Γκοςδήσ”. 

21:00-  Μουςική υναυλία:  Μπζςςυ Αργυράκη , Γιάννη Ζουγανζλη, 

Μαργκω Ενεπεκίδη. Συμμετζχει ο Αλζξανδροσ Ζουγανζλησ. 

 

Δευτζρα 5 επτεμβρίου  

19:00—Μαγείρεμα Παραδοςιακήσ Μουςταλευριάσ από φρζςκο 

μοφςτο & γαρνιτοφρα  από ΠΟΠ κελυφωτό φιςτίκι Μεγάρων ςτθν «13η 

Μεγάρων γη!»  

 Πάτθμα των ςταφυλιών από το παιδικό τμιμα του Λαογραφικοφ 

Ομίλου «Αλκάθουσ και Καρία». 

 Μαγείρεμα παραδοςιακισ μουςταλευριάσ με φρζςκο μοφςτο 

από τουσ εφφορουσ Μεγαρικοφσ Αμπελώνεσ,  γαρνιριςμζνεσ από 

ΠΟΠ κελυφωτό φιςτίκι Μεγάρων. 

 

 19:30--  Από το ώμα Ελληνικοφ Οδηγιςμοφ -  Θα ζχουμε "ζνα 

απόγευμα ςτ' αςτζρια" – Διαγαλαξιακά  παιχνίδια για τουσ 

μικροφσ μασ φίλουσ. 

20:00- Επίδειξη αλόγων με ιδιαίτερθσ εκπαίδευςθσ άλογα  ςπάνιασ  

ράτςασ, friesian κλπ., από επαγγελματίεσ αναβάτεσ και εξοικείωςθ τουσ 

ςε μικροφσ & μεγάλουσ,   από τθν Φάρμα “Γκοςδήσ”. 

21:00—  Συναυλία - Μουςικό αφιζρωμα ςτο Δθμιτρθ Μθτροπάνο και 

τθν Βίκυ Μοςχολιοφ από τθν «Ορχήστρα των Ονείρων ». 

** Στον χώρο τθσ ζκκεςθσ κακθμερινά κα υπάρχουν καταςκθνωτικά 

παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ από το Σώμα Ελλινων Προςκόπων και το 

Σώμα Ελλθνικοφ Οδθγιςμοφ. 

 

 


