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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αποκριάηικες εκδηλώζεις, ζηο δήμο Μεγαρέων  

Ο Δήμος Μεγαρέων γηνξηάδεη εθέηνο ηελ Αποκριά κε εθδειώζεηο γηα 
κηθξνύο θαη κεγάινπο, ζην θέληξν θαη ηηο γεηηνληέο ησλ Μεγάρων θαη ηεο Νέας 
Περάμοσ.   

Οη εθδειώζεηο ζα ιάβνπλ ρώξα ζηα Μέγαρα θαη ζηε Νέα Πέραμο 
κέρξη ηελ Καθαρή Δεσηέρα (27 Φεβξνπαξίνπ). 

Εθηόο από ηηο πνιιέο απνθξηάηηθεο κνπζηθέο  βξαδηέο, πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε γεηηνληέο θαη Σρνιεία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξστ ηεο 
Κσριακής 19 Φεβροσαρίοσ, ην θπλήγη ηνπ “Κρσμμένοσ Θηζασρού” κε ηελ 
θξνληίδα ηνπ ηνπηθνύ Τκήκαηνο ηνπ Σώμαηος Ελληνικού Οδηγιζμού ζηα 
Μέγαξα θαη ηνπ 4οσ Σσζηήμαηος Νασηοπροζκόπων Νέας Περάμοσ ζηην 
Νέα Πέραμο θαη ηα Αερόζηαηα ηελ Κπξηαθή 26 Φεβξνπαξίνπ ζηα Μέγαξα, κε 
ηελ θξνληίδα θαη ηε ζπλεξγαζία  ησλ κειώλ ηνπ Α.Ο Κούρος θαη άιισλ 
εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη καζεηώλ θαη κειώλ από ηνπο ηνπηθνύο 
ιανγξαθηθνύο Σπιιόγνπο, πνπ ζα είλαη θαη νη πξσηαγσληζηέο ζηηο εθδειώζεηο 
ησλ θεηηλώλ Καξλαβαιηθώλ εθδειώζεσλ. 

Τελ Κσριακή 19 Φεβροσαρίοσ (ησλ Απόθξεσ) επίζεο ζα γίλεη ε 
θεληξηθή εθδήισζε ζηε Νέα Πέραμο κε πανηγσρική παρέλαζη, άξκαηα θαη 
θαξλαβαιηζηέο κε ηε ζπκκεηνρή νκάδσλ από καζεηέο θαη ζπιιόγνπο ηεο 
πεξηνρήο θαη μεγάλο πάρησ ζηελ πιαηεία Ηξώσλ  κε ηοπική μοσζική 
ορτήζηρα. 

Οη εθδειώζεηο ηνπ Δήμοσ Μεγαρέων ζα θνξπθσζνύλ  ηελ Κσριακή ηης 
Τσρινής 26 Φεβροσαρίοσ, ην πξστ κε ηα Αεξόζηαηα θαη ην απόγεπκα κε 
κεγάιε θαξλαβαιηθή παξέιαζε, άξκαηα θαη νκάδεο θαξλαβαιηζηώλ κε 
ζηνιέο, πνπ ζα δηαζέζεη δσξεάλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ν Δήκνο Μεγαξέσλ θαη 
ε βξαδηά ζα θιείζεη κε απνθξηάηηθν πάξηπ ζηελ Πλαηεία λιηάρα, ελώ ηελ 
Καθαρή Δεσηέρα (27 Φεβξνπαξίνπ) ζα νινθιεξσζεί ην πξόγξακκα ησλ 
θεηηλώλ Καξλαβαιηθώλ εθδειώζεσλ κε ηα παξαδνζηαθά “κούλοσμα” ζηε 
Νέα Πέξακν. 

 

 



 Οη απνθξηάηηθεο εθδειώζεηο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ, είλαη δσξεάλ γηα όινπο 
θαη ην πιήξεο πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ, .πνπ θαηαξηίζηεθε ύζηεξα από 
δηαβνπιεύζεηο ηεο επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ κε ηνπο ηνπηθνύο Λανγξαθηθνύο θαη 
Αζιεηηθνύο θνξείο ησλ Μεγάρων θαη ηεο Νέας Περάμοσ, ηεο Ελσζεο 
Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, εθπξνζώπνπο Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ην 
ηνπηθό Τκήκα ηνπ Σώκαηνο Ειιεληθνύ Οδεγηζκνύ, ησλ Πξνζθόπσλ, θαη ησλ 
εζεινληηθώλ νκάδσλ, έρεη σο εμήο: 

- Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00, στην 

Πλατεία Αγίου Ιωάννου Χορευταρά,  άναμμα 
φωτιάς και αποκριάτικο γλέντι με dj, με τη 

συνεργασία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 
6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων. 
- Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 13:00, 

Αποκριάτικο γλέντι για τα μέλη των ΚΑΠΗ, με 
Μεγαρίτες Οργανοπαίκτες και τραγουδιστές στο 
Κέντρο “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” (Παπανούση). 

- Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου, το πρωϊ στο 
χώρο του 3ου Γυμνασίου Μεγάρων, αποκριάτικο 

γλέντι με dj. με τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων 
& Κηδεμόνων. 
- Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ώρα 18:30, 

Αναμμα φωτιάς και αποκριάτικο γλέντι με dj  και τις 
χορευτικές ομάδες του Πολιτιστικού Συλλόγου 

“Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος” στο Μελί Μεγάρων. 
- Αναμμα Φωτιάς στην αυλή του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου Μεγάρων, αποκριάτικο γλέντι με dj. με τη 

συνεργασία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. 
- Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ώρα 16:30 άναμμα 
φωτιάς και αποκριάτικο γλέντι στο 7ο Δημοτικό 

Σχολείο, με dj με τη συνεργασία του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων. 

- Κυριακή (των απόκρεω) 19 Φεβρουαρίου, ώρα 
10:00 το κυνήγι του Κρυμμένου θησαυρού που 
διοργανώνεται στα Μέγαρα από τα μέλη του τοπικού 

Τμήματος του Σώματος Ελληνικού  Οδηγισμού  
και στη Νέα Πέραμο από τα μέλη του 4ου 

Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέας Περάμου. 
- Παραδοσιακό γλέντι με dj και τα μέλη των 
χορευτικών ομάδων του Λαογραφικού 

Συγκροτήματος Μεγάρων και άναμμα φωτιάς, 
στον χώρο της γειτονιάς της πλατείας στο τέρμα της 
οδού Σηλυμβρίας και Θεοδώρου Τσεκέ,  ώρα 18:00.  

- Καρναβαλική παρέλαση στη Νέα Πέραμο, ώρα 
17:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, με άρματα και 

καρναβαλιστές, με τη συμμετοχή μαθητών από τα 
Σχολεία της πόλης και των τοπικών πολιτιστικών και 
Αθλητικών φορέων και αποκριάτικο πάρτυ στην 

Πλατεία Ηρώων της Νέας Περάμου με dj και τοπική 
Ορχήστρα. 



- Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, ώρα 18:30, Αναμμα 
φωτιάς και παραδοσιακό λαϊκό αποκριάτικο γλέντι 

με dj και μέλη των Χορευτικών Ομάδων του 
Λυκείου των Ελληνίδων Μεγάρων, στα Μέγαρα  

στην γειτονιά της οδού Τζουμαγιάς. 
- Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, ώρα 18:30 στην 
γειτονιά της οδού Κλεισούρας στα Μέγαρα, 

αποκριάτικη βραδιά με άναμμα φωτιάς  και λαϊκό 
γλέντι με dj και συμμετοχή των μελών των 
χορευτικών Ομάδων του Χορευτικού Ομίλου 

Μεγάρων. 
- Κυριακή 26 Φεβρουαρίου (της Τυρινής), ώρα 

11:00 στην πλατεία Αγίου Λαυρεντίου στα 
Κουρκούρια, Διαγωνισμός Αερόστατου με την 
επιμέλεια του Α.Ο. Κούρος και (dj). 

- Καρναβαλική παρέλαση στα Μέγαρα, ώρα 
17:00, με ομάδες καρναβαλιστών με τη συμμετοχή 

μαθητών από τα σχολεία της πόλης, τοπικών 
λαογραφικών φορέων, του τοπικού Τμήματος του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, των προσκόπων και 

εθελοντικών ομάδων στην κεντρική οδό 28ης 
Οκτωβρίου και πάρτυ με dj και μεγαρίτικη λαϊκή 
ορχήστρα στην Πλατεία Λιτάρα. 

- Καθαρή Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 
τα “Κούλουμα” στο λιμάνι της Νέας Περάμου, με 

dj  και λαϊκή συμμετοχή.  
Ο Δήμαρτος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σηαμούλης,  δήλωζε με αθορμή ηις 
αποκριάηικες εκδηλώζεις ηοσ Δήμοσ:  
«Ο Δήκνο Μεγαξέσλ γηνξηάδεη ηε θεηηλή Απνθξηά κε  κηα ζεηξά εθδειώζεσλ 
γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο. Σθνπόο καο είλαη λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 
δεκόηεο καο λα δηαζθεδάζνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ πόιε, κέζα από 
δσξεάλ ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην θέληξν, αιιά θαη ζε γεηηνληέο. Οη 
Απόθξηεο είλαη άιισζηε κηα επθαηξία, γηα όινπο καο, λα μεθύγνπκε γηα ιίγν 
από ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. 

Πξνζθαιώ όινπο ηνπο δεκόηεο καο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ 
Δήκνπ καο γηα λα πεξάζνπκε όινη καδί όκνξθα απηέο ηηο εκέξεο ηόζν ζηα 
Μέγαξα όζν θαη ζηε Νέα Πέξακν Εύρνκαη ζε όινπο θαιή δηαζθέδαζε θαη 
θαιή Σαξαθνζηή». 
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