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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο Διαγωνιςμόσ Αερόςτατου ςτα Μζγαρα 

 
 Με μεγάλθ επιτυχία διεξιχκθ τθν Κυριακι 26 Φεβρουαρίου το κακιερωμζνο πλζον ζκιμο του 
αερόςτατου ςτα Μζγαρα (ςτθν πλατεία Αγίου Λαυρεντίου – Κουρκοφρι). Μετά τθν αναγκαςτικι διακοπι 
που επζβαλε θ πανδθμία, ιταν μάλλον αναμενόμενθ θ ακρόα προςζλευςθ του κόςμου, που αγκάλιαςε το 
ζκιμο, τόςο ςε επίπεδο ςυμμετοχών όςο και ςε επίπεδο κεατών, που κυριολεκτικά γζμιςαν τθν πλατεία 
και τουσ γφρω δρόμουσ. Σθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ απζδειξαν επίςθσ οι φωνζσ και τα γζλια του κόςμου, 
που ςκζπαηαν τθ μουςικι. 
 Σο ζκιμο ζχει βακιζσ ρίηεσ, άνω των εκατό ετών όπωσ λζγεται, με τα πρώτα αερόςτατα να 
φτιάχνονται από φφλλα χαρτιοφ με κόλλα από αλεφρι. Παλαιότερα δεν είχε ςτακερι θμερομθνία, αλλά 
“απλωνόταν” ςε όλθ τθν περίοδο τθσ αποκριάσ. Σα τελευταία χρόνια, θ εκελοντικι ομάδα “ΑΟ Κοφροσ” 
κακιζρωςε το ζκιμο να διεξάγεται τθν Κυριακι τθσ Συρινισ και να περιλαμβάνεται ςτισ αποκριάτικεσ 
εκδθλώςεισ του Διμου Μεγαρζων, ο οποίοσ και παραχωρεί τα βραβεία, τθν καφςιμθ φλθ και το χώρο, ενώ 
φροντίηει και για τθν προβολι του εκίμου. θμειωτζον ότι, πζραν τθσ αναβίωςθσ του εκίμου και τθσ 
ςυμμετοχισ ςτθ διοργάνωςθ, θ ομάδα “Κοφροσ” παρείχε και δωρεάν ςεμινάρια καταςκευισ αερόςτατου, 
τόςο ςτα Μζγαρα όςο και ςτθ Νζα Πζραμο. 
 το πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, διλωςε: 
 «Ένα ζκιμο που το χαίρονται μικροί και μεγάλοι. Σιμερα ςτο πζταγμα του αερόςτατου το πλικοσ 
του κόςμου ιταν το μεγαλφτερο, που ζχει ςυγκεντρωκεί ποτζ.  Θερμά ςυγχαρθτιρια ςε όςουσ ζλαβαν 
μζροσ, ζςτω και ωσ κεατζσ. Ιδιαίτεροσ ζπαινοσ αξίηει ςτουσ νικθτζσ τθσ κάκε κατθγορίασ.  
 Ευχαριςτοφμε πολφ τθν Εκελοντικι Ομάδα Μεγάρων Α.Ο ΚΟΥΡΟΣ, που αναβίωςε το ζκιμο, για τθν 
ςυμμετοχι τθσ ςτθν διοργάνωςθ, αλλά και για τθν εκπαίδευςθ που παρείχε ςε παιδιά για τθν καταςκευι 
του αερόςτατου.» 
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