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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ανάπλαςη του Κέντρου τησ πόλεωσ των Μεγάρων 

Ενοποίηςη Αρχαιολογικών χώρων 
Ζνα ζργο τεράςτιασ ςθμαςίασ, που κα αλλάξει τθν αιςκθτικι όψθ 

τθσ καρδιάσ των Μεγάρων και κα αναβακμίςει τθν ποιότθτα ηωισ ςτο 
ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, ςφντομα κα πάρει ςάρκα και οςτά αφοφ ο 
αναπλθρωτισ Υπουργόσ Εςωτερικϊν κ. Στζλιοσ Πζτςασ υπζγραψε τθν 
ςχετικι απόφαςθ χρθματοδότθςθσ του ζργου με το ποςό των Εξι 
εκατομμυρίων πεντακοςίων τριάντα χιλιάδων (6.530.000) Ευρϊ. 

Το ςθμαντικό αυτό ζργο φζρει τθν ςφραγίδα τθσ Διοίκθςθσ του 
Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ, ο οποίοσ με ιδιαίτερθ χαρά 
και ικανοποίθςθ διλωςε: 
 
« Ζνα πολφ μεγάλο και εμβλθματικό ζργο κα δθμοπρατθκεί ςφντομα, που αφορά ςτθν 
ανάπλαςθ του Κζντρου των Μεγάρων και παρεμβαίνει ςε ζναν μεγάλο δακτφλιο, που 
περικλείει το ιςτορικό, αρχαιολογικό, διοικθτικό, εμπορικό και τζλοσ κοινωνικό κζντρο τθσ 
πόλθσ, αφοφ υπζγραψε τθν χρθματοδότθςθ με 6.530.000 €, ο Υπουργόσ κ. Πζτςασ Στζλιοσ, 
τον οποίο ευχαριςτοφμε πολφ. Το ζργο αυτό είναι ζνα από αυτά, που κερδίςαμε από τθν 
πρόςφατθ επίςκεψθ του Πρωκυπουργοφ ςτον Διμο μασ». 
 
Θ μελζτθ του ζργου αφορά ςτθν ανάπλαςθ του κζντρου τθσ πόλθσ των Μεγάρων 
διαμορφϊνοντασ  μία νζα κατάςταςθ. Φυςικά  λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ το ιςτορικό 
φορτίο τθσ πόλθσ, το οποίο αποτυπϊνεται  ςτθν οικιςτικι τθσ φυςιογνωμία.  
Γενικότερα ςφμφωνα με τθν μελζτθ προβλζπονται παρεμβάςεισ περιξ του αρχαιολογικοφ 
χϊρου τθσ Κρινθσ του Θεαγζνουσ και του Αρχαιολογικοφ Μουςείου, τθσ παλαιότερθσ 
περιοχισ τθσ πόλθσ κατά μικοσ και πζριξ τθσ οδοφ  Αγίου Αντωνίου, του διαμικουσ άξονα  
τθσ οδοφ Χρ. Μωραϊτου από τθν Αγίου Δθμθτρίου μζχρι και τθν 28θ Οκτωβρίου, τθν οδό 
Οδυςςζωσ και τθν οδό Αχιλλζωσ, από τθν οδό 28θσ Οκτωβρίου,  δυτικά τθσ Πλατείασ 
Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου (κεντρικι), τθν οδό Μιχαιλ Παπαγιάννθ και τθν οδό 
Σαρανταπόρου ανατολικά τθσ πλατείασ Βαςιλίςςθσ Φρειδερίκθσ (Λιτάρα). 

Στόχοσ τησ μελέτησ είναι: 
Α. Θ ςυνολικι αναβάκμιςθ  του ιςτορικοφ, αρχαιολογικοφ, διοικθτικοφ, εμπορικοφ και 
κοινωνικοφ κζντρου τθσ πόλθσ κακϊσ και θ μικροκλιματικι βελτίωςθ  του ςυνόλου του  
κοινόχρθςτου χϊρου με τθν  ανάδειξθ τθσ ιςτορικισ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ. 
Β. Θ  οργάνωςθ των χϊρων κίνθςθσ-ςτάςθσ πεηϊν, και ςτάκμευςθσ οχθμάτων και 
ποδθλάτων.  



Γ. Θ βελτίωςθ, οργάνωςθ, πφκνωςθ- εμπλουτιςμόσ του υπάρχοντοσ πραςίνου, με 
ευεργετικι επίδραςθ ςτο μικροκλίμα τθσ περιοχισ. 
Δ. Θ  διαμόρφωςθ και αναβάκμιςθ των χϊρων ςτάςθσ και ανάπαυςθσ πεηϊν. 
Ε. Θ επιβράδυνςθ τθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ των οχθμάτων ςτθν υπό διαμόρφωςθ περιοχι. 

 
Πιο αναλυτικά, κεωροφμε αρχι τθσ διαδρομισ τθν οδό Αγίου Αντωνίου. Ο 

επιςκζπτθσ κινείται προσ τα ανατολικά διαςχίηοντασ τθν οδό Αγίου Αντωνίου, περνϊντασ 
από μνθμεία και ζχοντασ τθ δυνατότθτα ςτάςθσ ςε ςθμεία και πλατϊματα. Θ διαδρομι 
αυτι ζχει τρία «κατεβάςματα» προσ τθν πόλθ  όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί να ςτακεί 
αγναντεφοντασ τθν πόλθ των Μεγάρων ςτο ςφνολό τθσ, τθν Πάχθ και τον Σαρωνικό Κόλπο.   

Συνεχίηοντασ επί τθσ οδοφ Αγίου Αντωνίου, ο επιςκζπτθσ διαςχίηει τθν οδό 
Ηαλόγγου μζχρι να ςυναντιςει τθν οδό Γρεβενϊν. Θ διαδρομι αυτι κατευκφνει προσ τθν 
επόμενθ ςτάςθ όπου βρίςκεται θ Κρινθ του Θεαγζνουσ. Θ φυςικι ροι τθσ οδοφ Γρεβενϊν 
προσ τα ανατολικά, βρίςκει τθν οδό Χατηι Γ. που ακολουκεί ο επιςκζπτθσ μζχρι τθν Χρ. 
Μωραΐτου. Στθν  οδό Χρ. Μωραΐτου υπάρχει μία διακλάδωςθ. Ο επιςκζπτθσ είτε κα κινθκεί 
επί τθσ Χρ. Μωραΐτου και κα ακολουκιςει διακλαδϊςεισ, που κα ςυναντιςει ςτον δρόμο 
του (Γ. Σχινά, Κρινθσ, Θεόγνιδοσ) ι κα κινθκεί ςτθν οδό Θεαγζνουσ, ζπειτα ςτθν οδό 
Κρινθσ για να βγει ςτθν Χρ. Μωραΐτου να δει από κοντά το εκκλθςάκι Αγ. Ακαναςίου και 
τθν Κρινθ του Θεαγζνουσ ακολουκϊντασ μία διαδρομι,  που πρϊτα περιβάλλει το 
εκκλθςάκι και ςτθ ςυνζχεια οδθγεί ςτθν Κρινθ. Από τθν οδό Θεόγνιδοσ ο επιςκζπτθσ 
ςυνεχίηει τθ διαδρομι φτάνοντασ ςτθν Οδυςςζωσ όπου αποκαλφπτεται θ Κρινθ από ψθλά 
και μπορεί να ςτακεί ςτο πλάτωμα που διαμορφϊνεται. Θ Οδυςςζωσ οδθγεί προσ το 
αρχαιολογικό μουςείο Μεγάρων με τθν πρόταςθ διαμόρφωςθσ να το περιβάλλει (ανϊνυμθ 
οδόσ 4 και Μενιδιάτθ). Από το μουςείο, ο επιςκζπτθσ κινείται επι τθσ Δελλι προσ νότο,  
μζχρι να ςυναντιςει τθν οδό Βφηαντοσ. Από το ςθμείο τθσ ςυμβολισ των οδϊν Βφηαντοσ 
και  Δελλι ο επιςκζπτθσ κινείται επί τθσ Βφηαντοσ προσ δφςθ μζχρι να βρει τθν Χρ. 
Μωραΐτου. Ο επιςκζπτθσ κινοφμενοσ επί τθσ Μωραΐτου και προσ νότο, ςυναντά τθν οδό 
28θσ Οκτωβρίου, που είναι ο εμπορικόσ άξονασ τθσ πόλθσ.  

Στθν πλατεία Βας. Κωνςταντίνου ο επιςκζπτθσ μπορεί να επιςκεφτεί το παλιό 
κτίςμα του ΟΣΕ (κτίριο του 1885) και να ςυνεχίςει περνϊντασ από τθν οδό Μιχ. Παπαγιάννθ 
κινοφμενοσ παράλλθλα με τισ γραμμζσ του παλιοφ ςτακμοφ ΟΣΕ, μζχρι να βρεκεί ςτο 
ςθμείο αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ, που είναι  το υδρομαςτευτικό ζργο.  

Θ διαδρομι αυτι ενςωματϊνεται ςε δθμόςιουσ χϊρουσ πραςίνου και πλατείεσ: τθν 
πλατεία Μεγαρζων Ολυμπιονικϊν και τθν πλατεία Λυτάρα, που ςυγκεντρϊνει καταςτιματα 
εςτίαςθσ και ψυχαγωγίασ και ςθματοδοτείται από τθ νζα διαδρομι.  

Εναλλακτικά ο επιςκζπτθσ ακολουκϊντασ τθν 28θσ Οκτωβρίου,  φτάνει ςτθν 
πλατεία Λυτάρα και αφοφ κινθκεί περιμετρικά τθσ πλατείασ οδθγείται ςτο ςθμείο, όπου 
βρίςκεται το υδρομαςτευτικό ζργο και ακολουκϊντασ τθν οδό Μιχ. Παπαγιάννθ, φτάνει 
ςτθν κεντρικι πλατεία, όπου και εκεί υπάρχουν καταςτιματα εςτίαςθσ.  
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  
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