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          ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

  Εκ  του υπ’ αριθ. 2/25-1-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
Αριθ. Αποφ.: 11/2018 

Γνωμοδότηση επί της μελέτης χάραξης 
στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής 

ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 25 Ιανουαρίου 
2018 ημέρα Πέμπτη & ώρα 21:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. .1067/19-1-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε ένα 
εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 79, και 83 του Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων 
ευρέθησαν παρόντες 8 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 

1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Αντωνίου Αναστασία  
3. Χαλόφτης Παναγιώτης 
4. Τοπάλη Δήμητρα 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Φυλακτός Δημήτριος 
7. Τσουρουφλή Δέσποινα 
8. Βόρδος Δημήτρης 

          Απόντες Σ/λοι 

 
Στρατιώτης Δημήτριος 
Δήμου Βενετία 
Μακρυγιάννης Κων/νος 

 

 
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της ημερησίας Διατάξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  σχέδιο μελέτης «Χάραξης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων» η οποία έχει ως εξής: 
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Εισαγωγή 

Πλαίσιο και Στόχοι  

Ο Δήμος Μεγαρέων δεν θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος ότι αποτελεί Τουριστικό 

Προορισμό. Βρίσκεται μάλλον στον αντίποδα αυτού του χαρακτηρισμού. Δεν έχουν 

αναπτυχθεί και εκπονηθεί σχέδια, προγράμματα και δράσεις που θα συνέτειναν στην 

ενίσχυση Τουριστικών ροών προς τον Δήμο Μεγαρέων. Παρά την ύπαρξη ουσιωδών και 

σημαντικών στοιχείων και προϋποθέσεων στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων που 

μπορούν να στοιχειοθετήσουν και να υποστηρίξουν σχεδιασμό και δράσεις ανάπτυξης 

τουριστικών ροών προς το Δήμο, εντούτοις μια τέτοια προσπάθεια δεν έχει εξελιχθεί μέχρι 

σήμερα οργανωμένα. Αποτέλεσμα της απουσίας τουριστικού σχεδιασμού είναι τα Μέγαρα 

να βρίσκονται εκτός των  τουριστικών προορισμών. 

Η ύπαρξη, η καταγραφή και η ανάδειξη σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, δημιουργούν ασφαλές έδαφος επί του 

οποίου μπορεί να «πατήσει» η χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Τουριστική 

Ανάπτυξη της περιοχής της Μεγαρίδος. 

Η παρούσα εργασία-μελέτη έχει ως στόχο να «βάλει» τα Μέγαρα στην «Τουριστική 

Αγορά» και στον «Τουριστικό Χάρτη». Να τα καταστήσει τόπο τουριστικού 

ενδιαφέροντος και προορισμού. 

Ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης που διέρχεται η χώρα, συνέπεια της οποίας είναι η 

πτώση της εν γένι οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης, ο τουρισμός αποτελεί 

πεδίο που η ανάπτυξη του μπορεί να προσδώσει πόρους σε ένα τόπο που βρίσκεται εκτός 

τουριστικής αγοράς κυρίως λόγω δικών του μέχρι σήμερα αδυναμιών σχεδιασμού. 

Για το σκοπό αυτό ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης συνέστησε 

επιτροπή  της οποίας σκοπός και στόχος υπήρξε η διατύπωση «ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». 
Στόχος αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού προκειμένου η περιοχή 

του Δήμου Μεγαρεών να επαναπροσδιορίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και να 

προδιαγράψει τα προς αξιοποίηση πλεονεκτήματα του για την ανάπτυξη του τουριστικού 

προϊόντος του. 

Όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη η οποία θα 

συμβάλει στην Οικονομική Ανάπτυξη δια της προβολής των Τουριστικών και 
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πολιτιστικών πόρων της, χωρίς να υπονομεύει και να αγνοεί την περιβαλλοντική 

προστασία της περιοχής. 

Χρονικός  προσδιορισμός ανάπτυξης και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

ορίζεται η επόμενη 5ετία. 

Ο χρονικός ορίζοντας κρίνεται ότι θα πρέπει να είναι μεσοπρόθεσμος λαμβανομένου του 

γεγονότος ότι δεν υπάρχει προηγούμενο σχεδιασμένο πλαίσιο δράσεων το οποίο να μπορεί 

να επαναπροσδιοριστεί ή να επιταχυνθεί, ο «πήχης» λοιπόν οφείλει να ξεκινήσει από πολύ 

χαμηλά και να «κτισθεί» εξ αρχής η «δουλεία» του Δήμου σε αυτό το κρίσιμο και 

σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη του. 

Η ιστορική και αρχαιολογική παρακαταθήκη της περιοχής των Μεγαρέων, το παράκτιο 

μέτωπο του, οι ορεινοί όγκοι του, το μοναστηριακό απόθεμα του, η αναρριχητική και 

καταδυτική προοπτική του, το λαογραφικό υπόβαθρό του, τα τοπικά προϊόντα του και οι 

πολιτιστικές δράσεις του, αποτελούν αξιόλογα πλεονεκτήματα και «ασφαλές» εφαλτήριο 

για να μπουν τα Μέγαρα στο χάρτη των Τουριστικών Προορισμών. 

Η γειτνίαση της περιοχής με το μεγάλο Πολεοδομικό και Μητροπολιτικό 

Συγκρότημα της Αθήνας αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο πρόκλησης και πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος που πρέπει να στοχευθεί. 
Η προβολή του υπό διαμόρφωση πολυεπίπεδου τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος 

των Μεγάρων και η εξ αυτού κέντρισης του ενδιαφέροντος ευρύτερου κοινού είναι στους 

στόχους του παρόντος Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη 

των Μεγάρων. 

1.2 Προσδιορισμός Διαδικασίας Ολοκλήρωσης του Σχεδίου 

Με βάση το πλαίσιο και τους στόχους που αναφέρθηκαν, η διαδικασία για την κατάρτιση 

του σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο 

Μεγαρέων συνοψίζονται στα παρακάτω στάδια: 

1) Ανάδειξη και καταγραφή συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής Μεγαρίδος που 

μπορούν να συμβάλλουν στην Τουριστική Ανάπτυξη. 

2) Προσδιορισμός Τουριστικών ενδιαφερόντων και εναλλακτικών μορφών Τουριστικού 

Προϊόντος. 

3) Στρατηγικός Σχεδιασμός  

4) Αναλυτική περιγραφή ενεργειών, έργων, δράσεων, σχεδίων και κάθε μια από τις 

προτεινόμενες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. 

5) Διαβούλευση με αρμόδιους τοπικούς φορείς. 

Τα στάδια 4 & 5 δεν αποτελούν μέρος της παρούσας εργασίας. Προβλέπεται να 

εξελιχθούν σε επόμενη φάση. 

1.3 Αειφόρος και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 

Ο Σχεδιασμός Τουριστικής Ανάπτυξης στη περιοχή Μεγαρίδος, τόσο ο Επιχειρησιακός 

όσο και ο φυσικός οφείλει να έχει ως βασικό στόχο τη συνολική βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών. 

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελούν τους βασικούς άξονες της συνθήκης της Λισσαβόνας (2007). 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού μας σημειώνει «η αειφόρος (βιώσιμη) 

τουριστική ανάπτυξη ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες των τουριστικών περιοχών 
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υποδοχής, προστατεύοντας ταυτόχρονα και βελτιώνοντας τις προοπτικές για το 

μέλλον. Θεωρείται ότι οδηγεί στην διαχείριση όλων των πόρων με τρόπο ώστε να 

ικανοποιούνται οι οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές ανάγκες διατηρώντας 

παράλληλα την πολιτιστική ακεραιότητα, τις βασικές οικολογικές διεργασίες, τη 

βιοποικιλότητα και τα βιοτικά συστήματα.» 
Αυτό ακριβώς το πρότυπο ανάπτυξης επιθυμούμε να αποτυπώσουμε και να έχουμε ως 

υπόδειγμα στην προσπάθεια εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδιασμού για την βιώσιμη 

Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Μεγαρέων. 

Βιώσιμη και αειφόρος για το Δήμο Μεγαρέων είναι η τουριστική ανάπτυξη η οποία 

διατηρεί τους πόρους που είναι αναγκαίοι για το μέλλον της ευημερίας των 

πληθυσμών ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και 

πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού. 

Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Μεγαρίδος επιθυμούμε να γίνει με όρους: 

1) Μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

2) Συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία 

3) Ορθολογικής και ισόρροπης χρήσης φυσικών πόρων  

4) Προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας 

5) Βελτίωσης ποιότητας ζωής των πολιτών 

6) Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής 

7) Δημιουργία προϋποθέσεων ενδιαφέρουσας και επαναλαμβανόμενης ταξιδιωτικής 

εμπειρίας στους επισκέπτες πολλαπλών μορφών 

8) Ανάπτυξη ποιότητας προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος 

9) Εκπαίδευση – κατάρτιση ασχολούμενων με το τουριστικό προϊόν 

10) Διάχυση των θετικών οικονομικών επιπτώσεων σε διευρυμένες ομάδες 

οικονομικών φορέων (πολίτες, επιχειρήσεις, Δήμο κλπ.). 

 

2   Σύντομη Περιγραφή του Δήμου Μεγαρέων 

Ο Δήμος Μεγαρέων με έκταση 330.890 τ. χλμ. βρίσκεται στο δυτικότερο τμήμα της 

Αττικής και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της επαρχίας Μεγαρίδας. Βρέχεται στα 

βόρεια από τα νερά του Κορινθιακού κόλπου και στα νότια από τον Σαρωνικό. Ο 

πληθυσμός τους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 36.924 κάτοικοι.  

Στην περιοχή υπάρχουν σημάδια εποικισμού από τον 10ο αι. π.Χ., ενώ η ίδρυση της 

πόλης των Μεγάρων τοποθετείται στον 8ο αι. π. Χ. 
Η πόλη των Μεγάρων είναι χτισμένη επάνω σε δύο λόφους και γύρω από αυτούς. Οι 

λόφοι αυτοί στα αρχαία χρόνια έφερναν τις ονομασίες Αλκαθόη ο δυτικός και Καρία ο 

ανατολικός. Η ονομασία της πόλης Μέγαρα, έχει παραμείνει αναλλοίωτη από τα 

προϊστορικά χρόνια έως τις μέρες μας.  

Η ιστορία της πόλης των Μεγάρων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στα Ομηρικά χρόνια 

τα Μέγαρα βρίσκονταν υπό την επιρροή της Ιωνικής Αθήνας. Με την κάθοδο των 

Δωριέων όμως, τα Μέγαρα κηριεύθηκαν από Δωριείς και ταυτόχρονα αποσπάστηκαν από 

την Αθήνα. Λίγα χρόνια αργότερα, οι Μεγαρείς αποτέλεσαν έναν από τους σοβαρότερους 
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αντιπάλους των Αθηναίων, αφού η θαλάσσια υπεροχή τους ήταν πλέον γεγονός με τον 

έλεγχο της Ελευσίνας και την υποταγή της Σαλαμίνας. Γύρω στον 7ο αιώνα π.Χ., τα 

Μέγαρα γνώρισαν ακμή λόγω της ανάπτυξης της γεωργίας, της βιοτεχνίας και του 

εμπορίου μέσω θαλάσσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ιδρυθούν πολλές αποικίες των 

Μεγαρέων στη Σικελία, όπως η Σελινούντα και τα Υβλαία Μέγαρα, αλλά και στο 

Βόσπορο, όπως η Χαλκηδόνα, ο Αστακός και το Βυζάντιο. Από τις ιστορικές πηγές που 

κληρονομήσαμε από τους μεγάλους ιστορικούς του παρελθόντος, εύκολα μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η πόλη των Μεγάρων συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και συνετέλεσε σε ακόμα μεγαλύτερο στη δόξα του 

Ελληνικού έθνους, καθώς η βασίλισσα των πόλεων, η Κωνσταντινούπολη, χτίστηκε, 

ως γνωστόν, στα θεμέλια του Βυζαντίου, αποικίας των Μεγαρέων στο Βόσπορο, 

έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της ένδοξης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Η γεωγραφική θέση του Δήμου είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς η γεωμορφολογία του 

ποικίλλει από τις παραλίες του κόλπου της Σαλαμίνας και του κόλπου των Αλκυονίδων, 

έως τις ανατολικές κορυφές των Γερανείων όρων και τις νότιες πλαγιές του όρους 

Πατέρας. 

Έχει δύο Δημοτικές Κοινότητες, την Δ.Κ. Μεγάρων και την Δ.Κ. Ν. Περάμου καθώς και 

πέντε οικισμούς: την Αγία Τριάδα, το Αλεποχώρι, την Κινέτα, το Πανόραμα και την Πάχη. 

Ο Δήμος Μεγαρέων μπορεί να θεωρηθεί ένας αναδυόμενος τουριστικός προορισμός. 

Εκτός από τους παραλιακούς οικισμούς Αλεποχωρίου, Κινέττας και Βαρέας, που γίνονται 

πόλος έλξης τους καλοκαιρινούς μήνες από τους επισκέπτες, διαθέτει επιπλέον 

πολιτιστικούς/φυσικούς πόρους που δίνουν την δυνατότητα για ειδικό, εναλλακτικό 

τουρισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα τουριστικά προϊόντα που μπορεί επιπλέον να προσφέρει 

χαρακτηρίζονται από δυναμική ζήτηση και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια 

που διαφέρουν από το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν «ήλιος και θάλασσα». 

Εξασφαλίζεται κατ’αυτόν τον τρόπο ένας διαφορετικός τρόπος επαφής με την τοπική 

κοινωνία. Συγκεκριμένα ο αρχαιολογικός πλούτος των Μεγάρων σε αρχαία και νεώτερα 

μνημεία συνθέτουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και προσελκύουν το ενδιαφέρον 

των επισκεπτών. Αν αναλογιστεί δε κανείς το πλήθος των μνημείων θρησκευτικής 

κληρονομιάς που διαθέτει, σημαίνει ότι προσφέρεται εκτός από πολιτιστικό και για 

θρησκευτικό τουρισμό. Επίσης το κλίμα και η μορφολογία της ευρύτερης περιοχής των 

Μεγάρων, η συνύπαρξη ορεινών όγκων (Γεράνεια Όρη & Όρος Πατέρας) και θάλασσας, 

δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής σε 

βουνό, θάλασσα και αέρα (ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, όπως αναρρίχηση, 

πεζοπορία, κατάδυση, αλεξίπτωτο πλαγιάς).   

Οι δυνατότητες και οι πόροι της περιοχής δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή 

δεδομένων των παρακάτω παραγόντων: 

 την στρατηγική θέση του Δήμου στην Δυτική Αττική 

 τις τεράστιες εκτάσεις 

 την μεγάλη ακτογραμμή 

 την γειτνίαση με την μεγάλη αγορά της Αθήνας 

 τις ελάχιστες αποστάσεις από το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος και το Λιμάνι του 

Πειραιά,  

 τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, την Εθνική Οδός Αθηνών- Κορίνθου, την Αττική 

Οδός κλπ. 



 8

Ο Δήμος Μεγαρέων είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Μεγαρέων και Νέας 

Περάμου. Ο δήμος Μεγαρέων βρίσκεται στο δυτικότερο τμήμα της Αττικής και 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της επαρχίας Μεγαρίδας. Βρέχεται στα βόρεια από 

τα νερά του Κορινθιακού κόλπου και στα νότια από τον Σαρωνικό. Ο Δήμος Μεγαρέων 

συστάθηκε το 1835 με την εφαρμογή της πρώτης διοικητικής διαίρεσης του ελληνικού 

κράτους. Παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος μέχρι το 1912 οπότε από το μεγαλύτερο τμήμα 

του αποτέλεσε την νεοσύστατη κοινότητα Μεγάρων. Η κοινότητα Μεγάρων 

αναγνωρίστηκε σε δήμο το 1924. Το 1929 αποσπάστηκε από τον Δήμο η Νέα Πέραμος 

που αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα. Τα επόμενα χρόνια τα όρια του Δήμου παρέμειναν 

αμετάβλητα και διατηρήθηκαν αμετάβλητα και μετά την εφαρμογή του σχεδίου 

Καποδίστριας το 1997. Την περίοδο που ίσχυε το σχέδιο Καποδίστριας ο Δήμος Μεγάρων 

περιλάμβανε τους οικισμούς Μέγαρα, Αγία Τριάδα, Αιγειρούσες, Βλυχάδα, Κινέτα, 

Κουμίντρι, Λάκκα Καλογήρου, Πάχη, Σπάρτα και Στίκας. Με την εφαρμογή του σχεδίου 

Καλλικράτης το 2011, ο Δήμος Μεγαρέων συνενώθηκε με τον Δήμο Νέας Περάμου και 

σχημάτισε τον νέο Δήμο Μεγαρέων, ο οποίος κατά τις τελευταίες εκλογές απαρτιζόταν 

από δύο Τοπικές Κοινότητες, αυτήν των Μεγάρων και αυτήν της Ν. Περάμου, ενώ από 

την 1η Φεβρουαρίου 2017 με το Προεδρικό Διάταγμα  4/2017, ΦΕΚ 9/τ. Α΄/1-2-2017, 

αναγνωρίζεται ο αυτοτελής οικισμός «Κινέτα» του Δήμου Μεγαρέων ως Τοπική 

Κοινότητα. 

Στον Δήμο πέρα από τις μόνιμες κατοικίες υπάρχουν και πολλές παραθεριστικές, στην 

Κινέτα, στο Αλεποχώρι, στη Ν. Πέραμο, στην Αγ. Τριάδα, στον Λουτρόπυργο.  

Οι δημοτικές και οι ιδιωτικές υποδομές της πόλης, προσφέρουν στους επισκέπτες, την 

δυνατότητα συμμετοχής σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Στην Πάχη Μεγάρων  

λειτουργεί η Μονάδα Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας Πάχης 

(Μ.Ε.Γ.Α.Π.), όπου στεγάζονται επτά εκπαιδευτικοί οργανισμοί για την χορήγηση 

ιδιωτικού και επαγγελματικού πτυχίου ελαφρών αεροσκαφών, έξι υπόστεγα συντήρησης 

ελαφρών αεροσκαφών (CAMO) αλλά και πέντε αερολέσχες, μη κερδοσκοπικά 

αεραθλητικά σωματεία για υπηρεσίες αερομεταφοράς και μαθήματα αεροπλοΐας. 

2.1   Περιοχές που εντάσσονται στον Τουριστικό Προορισμό 

Οι Περιοχές αυτές είναι: 

 Μέγαρα 

 Πάχη 

 Ν. Πέραμος 

 Αλεποχώρι 

 Κινέτα 

 Αγία Τριάδα 

 Γεράνια Όρη 

 Όρος Πατέρας 

 Υγροβιότοπος Βουκαρίου 
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3    Προσδιορισμός Ειδών Τουριστικού Ενδιαφέροντος 

Η περιοχή του Δήμου Μεγαρέων δίνει την δυνατότητα να αξιοποιηθούν και να συμβάλουν 

στην Τουριστική Ανάπτυξη του πολλά, διαφορετικά και εναλλακτικά είδη Τουριστικού 

ενδιαφέροντος. 

Μια σύντομη αναφορά σε αυτά είναι: 

1. Αρχαιολογικός τουρισμός 

2. Θρησκευτικός Τουρισμός 

3. Αξιοποίηση θαλάσσιου μετώπου για αναψυχή στη θάλασσα και στις παραλίες 

4. Αναρριχητικός Τουρισμός 

5. Καταδυτικός τουρισμός 

6. Περιπατητικός Τουρισμός – Μονοπάτια 

7. Λαογραφικός τουρισμός 

8. Γαστρονομικός τουρισμός 

9. Ορθολογικώς – Περιβαλλοντικός τουρισμός 

10. Σχολικός τουρισμός – επισκέψεις σε Πτηνοτροφία της περιοχής 

Για την αξιοποίηση των παραπάνω ειδών τουριστικού Ενδιαφέροντος και προσέλκυσης 

τουριστικών ροών προς τον Δήμο Μεγαρέων θα πρέπει να γίνει κάθε ένα από τα ανωτέρω 

περιγραφόμενα είδη τουρισμού να εκπονηθεί ένα ιδιαίτερο σχέδιο. 

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτυπώνει τις επιμέρους ενέργειες που θα πρέπει με τρόπο 

συστηματικό και οργανωμένο να πραγματοποιηθούν ώστε το «προϊόν» να αναδεικνύεται, 

να προσελκύει, οι υποδομές να εξυπηρετούν.  

Βασική προϋπόθεση επιτυχίας του Σχεδιασμού Τουριστικής ανάπτυξης είναι η 

οργανωμένη και συστηματική προβολή στα μέσα του υπό διαμόρφωση τουριστικού 

προϊόντος. 
Η δημιουργία ενός ισχυρότερου Brand Name από το σημερινό, που θα «κτίζεται» σιγά – 

σιγά αλλά συστηματικά θα βοηθήσει και μακροπρόθεσμα στην κλιμάκωση της 

τουριστικής ανάπτυξης. 

Η προσπάθεια του Δήμου Μεγαρέων να μπει στον «Τουριστικό Χάρτη» ως προορισμός 

δεν μπορεί να είναι αποσπασματική αλλά θα πρέπει για να αρχίσει να έχει ορατά 

αποτελέσματα να διατρέχει όλη την Δημοτική δραστηριότητα και τον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του Δήμου. 

Η πολιτική ηγεσία του Δήμου, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, η 

υπηρεσιακή διάθρωση, οι φορείς της περιοχής και οι πολίτες θα πρέπει να βρουν κώδικες 

συνεννόησης και συναντίληψης και από κοινού να εργαστούν ώστε τα Μέγαρα να βγουν 

από την ιδιότυπη τουριστική απομόνωση τους και να ενταχθούν στους κοντινούς του 

πολεοδομικού συγκροτήματος και εύκολα προσβάσιμους τουριστικούς προορισμούς. 

4    Πλεονεκτήματα για την τουριστική ανάπτυξη των Μεγάρων  

Επιχειρωντας να ανιχνεύσουμε και να προσδιορίζουμε τα προς αξιοποίηση πλεονεκτήματα 

της περιοχής, που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ο Σχεδιασμός της Τουριστικής 

Ανάπτυξης, μπορούμε να διαπιστώσουμε ως τέτοια τα παρακάτω: 
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1. Γειτνίαση με το Πολεοδομικό Μητροπολιτικό Συγκρότημα των Αθηνών στο οποίο 

κατοικεί ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας άρα έτοιμη και κοντινή «αγορά». 

2. Εύκολη οδική πρόσβαση στις περιοχές του Δήμου από την Ν.Ε.Ο.Α.Κ.  

3. Συγκοινωνιακή σύντομη πρόσβαση μέσω Προαστιακού σιδηροδρόμου. 

4. Θαλάσσιο μέτωπο διπλό, τόσο στο Σαρωνικό όσο και στον Κορινθιακό σε με 

μεγάλη έκταση – Παραλίες. 

5.  Ορεινός όγκος Γερανείων, περιοχές NATURA – Μονοπάτια 

6. Ιστορικότητα Περιοχής – Αρχαιολογικοί Τόποι 

7. Σημαντικές Μονές σε εξαιρετικές τοποθεσίες 

8. Λαογραφική παράδοση 

9. Υδροβιότοπος – Βουρκάρι 

10. Οστρακοπαραγωγή – Αλιεύματα 

11. Πτηνοτροφικές μονάδες 

12. Ύπαρξη πολλών επιλογών χώρων εστίασης  

13. Ισχυρή –εκτεταμένη ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας 

5    Μειονεκτήματα για την τουριστική ανάπτυξη 

1. Έλλειψη μεγάλου Αρχαιολογικού Χώρου 

2. Δυσχέρεια λειτουργίας σε αργίες και Κυριακές του αρχαιολογικού Μουσείου 

3. Μονές όχι ιδιαίτερα γνωστές ως προορισμός Θρησκευτικού Τουρισμού. 

4. Παραλίες χωρίς Μπλε σημαίες και ναυαγοσώστες 

5. Μη σχηματισμένα μονοπάτια για περιπατητικό τουρισμό 

6. Μη προσδιορισμένοι και οριοθετημένοι αναρριχητικοί τόποι 

7. Έλλειψη Τουριστικών υποδομών φιλοξενίας - διαμονής 

8. Προβληματικός και εγκαταλελειμμένος βιότοπος 

9. Έλλειψη υπερτοπικών Πολιτιστικών και Λαογραφικών δράσεων 

10. Μη χαρτογραφημένος βυθός για οργάνωση καταδυτικού τουρισμού 

11. Έλλειψη ισχυρού Brand Name για την τουριστική ανάπτυξη 

12. Μη οργανωμένο και συστηματικό ενδιαφέρον του Δήμου διαχρονικά για την 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 
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6      Είδη Τουρισμού προς ανάπτυξη 

6.1  Ιστορικού – Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος 

Το εξαιρετικό και σημαντικό Αρχαιολογικό μουσείο της πόλης και η ύπαρξη αρχαίων και 

ρωμαϊκών μνημείων μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον για επισκέψεις στην 

περιοχή.  

Τα Μέγαρα, μαζί με την Αθήνα, ήταν μια από τις σπουδαιότερες αρχαίες πόλεις της 

Αττικής. Σε προνομιακή τοποθεσία, ανάμεσα στον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό κόλπο, η 

Μεγαρίδα Χώρα διαδραμάτισε μια μεγαλειώδη πορεία από την ίδρυσή της ακόμα. Στα 

ριζά των άλλοτε Ακροπόλεων Αλκάθους και Καρίας, αγκαλιασμένη από τα Γεράνεια όρη 

και όντας στο επίκεντρο των χερσαίων δρόμων από τη Βόρεια Ελλάδα προς την 

Πελοπόννησο, εξελίχθηκε γρήγορα σε ναυτική και εμπορική δύναμη, με αποικίες που 

έφταναν έως τον Βόσπορο και τη Σικελία. Σήμερα βρίσκουμε τα σημάδια που μας 

επιτρέπουν νοερά να ταξιδέψουμε στο χρόνο και επιτρέπουν στον επισκέπτη να συνθέσει 

την πολιτιστική  ταυτότητα της πόλης των Μεγάρων. 

Πολιτιστικά μνημεία:  

Κρήνη του Θεαγένους: Ο Ευπαλίνος, ο μέγας μηχανικός της αρχαιότητος, ο δημιουργός 

του Ευπαλίνειου Ορύγματος στη Σάμο, ήταν γνήσιο τέκνο της πόλης των Μεγάρων και, 

μάλιστα, προίκισε τη γενέτειρά του με ένα σύστημα υδροδότησης άμεσα συνδεδεμένο με 

τον καλύτερα σωζόμενο αρχαιολογικό της χώρο. Ο λόγος για την ασκεπή πλέον «Κρήνη 

του Θεαγένους», την εντυπωσιακή 21 μ. μήκους δεξαμενή που υδροδοτούσε τα, κατά τα 

άλλα, άνυδρα Μέγαρα, από τις αρχές του 5ου π.Χ. αι. Από το πρωτόλειο έργο του 

πρωτοπόρου αρχιτέκτονα, μέχρι στιγμής, έχουν ανασκαφεί τρία υπόγεια υδραγωγεία, οι 

σήραγγες των οποίων τροφοδοτούσαν τους κατοίκους με πόσιμο νερό. Παρότι «στείρα», 

εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με το μέγεθος και το πλήθος των κιόνων της, 35 τον αριθμό, 

λέγεται πως στήριζαν τη στέγη της δεξαμενής. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων : Αρχαιότητες βρίσκονται διάσπαρτες κάτω από κάθε 

πετραδάκι της σύγχρονης πόλης, αλλά ο καλύτερος τρόπος γνωριμίας με τη βαθιά ιστορία 

αποτελεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων, στο οποίο εκτίθενται ευρήματα που 

χρονολογούνται από τον 8ο έως και τον 2ο αι.  

Βέβαια, ως είθισται, πολλά αρχιτεκτονικά μέλη της αρχαίας πόλης βρίσκονται 

εντοιχισμένα σε μεταγενέστερους ναούς, με χαρακτηριστικό δείγμα το εκκλησάκι της 

Υπαπαντής στον λόφο της Αλκάθου. 

Σπήλαιο Μουρμούνη:  Μεγίστης ιστορικής αξίας για την πόλη και τους λάτρεις των 

αρχαίων χρόνων αποτελεί και το σπήλαιο Μουρμούνη, το ιερό δηλαδή της θεάς Δήμητρας, 

πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο πιστοποιεί την κατά μία εκδοχή 

προέλευση του ονόματός της, «μέγαρα» λέγονταν οι υπόγειοι λατρευτικοί χώροι της θεάς 

της γονιμότητας, ενώ, κατά μια δεύτερη εκδοχή, πήρε το όνομά της από τον γιο του 

Ποσειδώνα, ήρωα Μεγαρέα. 

Ακρόπολη της Νισαίας: επιβλέπει τα περάσματα, «κοιτά» στα ανατολικά  το 

Παλαιόκαστρο, τον κωνικό λόφο στην παραλία των Μεγάρων όπου σώζεται τμήμα 

οχύρωσης Ύστερων Μεσαιωνικών χρόνων, και παίρνει το όνομά της από πανέμορφο 

γαλανόλευκο εκκλησάκι, αυτό του Αγίου Γεωργίου, που, αν και θυμίζει φρυκτωρία, 

φιλοξενεί λείψανα φρουρίου της κλασικής εποχής. Ενενήντα μόλις μέτρα πάνω απ’ τη γη 

και γεύεσαι ένα αληθινό πανόραμα 360 μοιρών! Ηλιοβασίλεμα με φόντο τη Σαλαμίνα και 

την Αίγινα, στην άλλη άκρη οι ακτές της Πελοποννήσου, πίσω σου η πόλη των Μεγάρων 

και το βλέμμα να σταματά στις οροσειρές των Γερανείων και του Πατέρα. Ήταν 

κατοικημένος από την Πρωτοελλαδική εποχή, έχοντας έως και τα Ρωμαϊκά χρόνια πύργο 

και λιμάνι. Πολλοί ταυτίζουν το λόφο με το λιμάνι Μινώα και υποστηρίζουν πως στην 
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αρχαιότητα ήταν ένα μικρό νησί που συνδεόταν με τη στεριά με μια στενή λωρίδα γης. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή στο λιμάνι αυτό προσάραξε ο βασιλιάς της Κρήτης Μίνωας 

όταν ήρθε και πολέμησε στην πόλη και τον βασιλιά Νίσο και πως από αυτόν ονομάστηκε 

έτσι. Σήμερα στον λόφο του Αγίου Γεωργίου σώζονται τμήματα αμυντικού τείχους που 

χρονολογείται τον 5ο αιώνα π.Χ. 

Παλαιόκαστρο: Ονομάζεται ο μικρός λόφος, ύψους 40 μέτρων, νότια της πόλης των 

Μεγάρων, κοντά στην παραλία. Ήταν το λιμάνι των Μεγάρων και η ανθρώπινη παρουσία 

εδώ χρονολογείται από την Πρωτοελλαδική περίοδο, 3η χιλιετία π.Χ. έως 1900 π.Χ.. Από 

ανασκαφές που έχουν γίνει στο λόφο, έχουν έρθει στο φως ίχνη παρουσίας οικισμού και 

λιμανιού από την Πρωτοελλαδική έως και την Ρωμαϊκή εποχή. Πολλοί ερευνητές 

ταυτίζουν το Παλαιόκαστρο με την Νίσαια, το ένα από τα δύο λιμάνια της αρχαίας πόλης. 

Σήμερα σώζεται τμήμα οχύρωσης Μεσαιωνικών χρόνων, πάνω σε οχυρώσεις των αρχαίων 

χρόνων. 

Ναός του Αφεσίου Διός:  Στις ανατολικές παρυφές των Γερανείων Ορών υπάρχει η 

τοποθεσία ‘’Μάρμαρα’’ σε μικρή απόσταση από την πόλη των Μεγάρων, και που κατά τις 

αρχαιολογικές έρευνες του 19ου αι. στην εκεί θέση  πιστεύεται ότι αποκαλύφθηκε ο ναός 

του Αφεσίου Δία που αναφέρει ο Παυσανίας .  Η σημερινή θέση ‘’Μάρμαρα’’ βρίσκεται 

στην αρχή των Σκιρωνίδων βράχων και σε υψόμετρο 300 μ. πάνω από τη θάλασσα με θέα 

προς τον Σαρωνικό κόλπο και την Αίγινα. Η ανασκαφή στα τέλη του 19ου αι. μ.Χ. 

αποκάλυψε πρόστυλο δωρικό ναό και σε μικρή απόσταση φαίνεται πως υπήρχε χτιστός 

βωμός (νεότερες όμως επιφανειακές έρευνες στο τόπο αυτό, μιλούν για πιθανών 

Ασκληπιείο). Στα δυτικά του ναΐσκου ανασκάφηκε συγκρότημα δωματίων με εσωτερικές 

αυλές και αίθουσες για συνεστιάσεις. Η ομοιότητα των χώρων αυτών με αντίστοιχους του 

ασκληπιείου της Τροιζήνας οδήγησε στην ιδέα ότι πρόκειται για ασκληπιείο. Η ανασκαφή 

του ιερού, όπως προαναφέρθηκε  πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Από τότε 

μέχρι σήμερα, ελάχιστα οικοδομικά λείψανα έχουν απομείνει. Παυσανίας (ΑΤΤΙΚΑ, 

XLIV, 13): «Στην κορυφή του βουνού υπάρχει ναός του λεγόμενου Αφεσίου Διός: λένε 

πως κατά τη μεγάλη ξηρασία που κάποτε συνέβη στην Ελλάδα ο Αιακός, σύμφωνα με μια 

μαντική ρήση, θυσιάσε στον Πανελλήνιο Δία στην Αίγινα και ο Ζευς έβρεξε και ‘’άφησε’’ 

(σταμάτησε) την ξηρασία και γι’ αυτό πήρε το όνομα Αφέσιος. Εδώ υπάρχει και άγαλμα 

της Αφροδίτης και του Απόλλωνα και του Πάνα». 

Ρωμαϊκό λουτρό: πρόκειται για ένα λουτρό που έφερε η αρχαιολογική σκαπάνη 

πρόσφατα στο φως στην πόλη των Μεγάρων. Το λουτρό είναι σχεδόν ολάκερο με τους 

τοίχους του, το θέρμο, τις πήλινες σωλήνες που έφερναν νερό από την κοντινή Κρήνη και 

τα μάρμαρα που καλύπτουν το πάτωμα καθώς και οι θέσεις που καθόντουσαν οι 

λουόμενοι. 

Αρχαίοι Πύργοι στα Βαθυχώρια: Οι κάτοικοι των δύσβατων ορεινών περιοχών της 

Αρχαίας Μεγαρίδας, που κατοικούσαν σε μικρά χωριά, ζούσαν από τις αγροτικές 

καλλιέργειες. Οι περισσότεροι μεμονωμένοι οικισμοί που είχαν δημιουργηθεί στην 

ύπαιθρο, μακριά από την πόλη των Μεγάρων, ήταν γεωργικού ή κτηνοτροφικού 

χαρακτήρα. Για την προστασία των περιοχών αυτών υπήρχαν φρούρια ή πύργοι με 

στρατιωτικό χαρακτήρα για τον έλεγχο των δρόμων. Δύο τέτοιοι πύργοι σώζονται στα 

Βαθυχώρια κοντά στα σύνορα με τη Βοιωτία, βόρεια των Μεγάρων. 

Παγές: οι Παγές, το σημερινό Αλεποχώρι, απείχαν από τα Μέγαρα περίπου 20 χιλιόμετρα. 

Ήταν  το δυτικό λιμάνι των Μεγάρων και είχε μεγάλη σημασία, αφού από εκεί ξεκινούσαν 

τα καράβια για να ταξιδέψουν στην Πελοπόννησο και σε άλλες μακρινές περιοχές. Ο 

λόφος της Ακρόπολης των Παγών ήταν οχυρωμένος με τείχη, φτιαγμένα με την 

Μακεδονική τεχνική και ίχνη τους σώζονται και σήμερα δεξιά και αριστερά του 

σημερινού κατηφορικού δρόμου που οδηγεί στο Αλεποχώρι. Ήταν πολυάνθρωπη πόλη 

υπό την κυριαρχία των Μεγάρων. 
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Μνημείο του Βασιλιά Καρ: Πρώτον στη τάξη των μυθικών βασιλιάδων της πόλεως των 

Μεγάρων θα βρούμε τον Καρ, γιό του Φορωνέως, που κατά μια Μεγαρική αρχαία 

παράδοση, προερχόταν από το Άργος. Και ο οποίος καθιέρωσε τη λατρεία της Δήμητρας 

‘’Μαγάρας’’, καθώς ίδρυσε την Ακρόπολη και το ιερό ‘’Μέγαρο’’ ή ‘’Μάγαρο’’ της θεάς, 

στην κορυφή του ανατολικού λόφου της πόλεως των Μεγάρων και που ως σήμερα 

ονομάζεται Καριά. 

Οι αντιφάσεις στα λεγόμενα των αρχαίων συγγραφικών αναφορών αλλά και πιο 

σύγχρονων μας οδηγούν σε ένα πιθανό συμπέρασμα ότι ο Καρ ήταν απ’ τον λαό των 

Λελέγων και που αυτοί με την σειρά τους ταυτίζονται με τους Πελασγούς. 

Ο Παυσανίας δίδει δύο αναφορές στο βιβλίο του Αττικά, για τα μνημεία του Λέλεγος και 

του Καρ, που υπήρξαν κοντά στη Μεγαρική θάλασσα 

 Παυσανίας Αττικά, 44, 6: «…στο δρόμο από τα Μέγαρα για την Κόρινθο υπάρχουν 

τάφοι… Επίσης υπάρχει και το μνημείο του Καρ όπου στην αρχή ήταν από χώμα 

επισωρευμένο, αργότερα όμως και μετά από σχετικό χρησμό του θεού, κοσμήθηκε με λίθο 

κογγχυλιάτη…». 

Παυσανίας Αττικά, 44, 3: «... Εδώ οι Μεγαρείς έχουν Ακρόπολη που τη λένε Νίσαια. 

Κατεβαίνοντας από την ακρόπολη βλέπεις κοντά στη Θάλασσα το μνημείο του Λέλεγα, 

που λένε ότι ήρθε από την Αίγυπτο για να βασιλέψει και ότι είναι γιος του Ποσειδώνα και 

της Λιβύης, κόρης του Επάφου…». 

Τείχος της Αγίας Τριάδας: Μοναδικό στο είδος του οχυρωματικό έργο της 

επαναστατικής περιόδου που βρίσκεται νοτιοανατολικά των Μεγάρων, λίγο πιο δεξιά από 

την Πάχη, στη χερσόνησο της Αγίας Τριάδας. Η κατασκευή του άρχισε το 1818, λίγο πριν 

την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και αποπερατώθηκε το 1823. Το 1818 οι 

Μεγαρίτες έπεισαν τον Τούρκο Μουστεσαρίφη να τους δώσει άδεια για να χτίσουν μια 

μάντρα για να χωρίζει -υποτίθεται- τη γη που ανήκε στη μονή Αγίας Τριάδας από τα 

Μεγαρίτικα, «για να μη μαλώνουν με τους καλογήρους για τα καματερά», τα βόδια για το 

όργωμα. 

Έτσι το 1818 κατασκευάστηκε η βάση του τείχους που το πάχος της ήταν 1,5 μέτρο και σε 

μερικά σημεία έφτανε τα 2 μέτρα. Το έργο ολοκληρώθηκε μέχρι το 1823 και από μάντρα 

διαμορφώθηκε σε ισχυρό οχυρό με προφανή πλέον στόχο την άμυνα των εξεγερμένων 

ντόπιων στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Έχει μήκος 600 μέτρα, ύψος από 3,9 

μέχρι 4,1 μέτρα, και πολλές πολεμίστρες. Το οχυρό σώζεται σε όλο το μήκος του. Μέσα 

στο τείχος βρίσκεται και ο ναός της Αγίας Τριάδας. Η κεντρική πόρτα του τείχους, ξύλινη 

με μεγάλο πάχος και θωρακισμένη εξωτερικά με λαμαρίνα, βρίσκεται σήμερα στην είσοδο 

του μοναστηριού της Παναγίας της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα. Μέσα στο Βουρκάρι είχε 

κατασκευαστεί έναν τοιχίο κάτω από το νερό που χρησίμευε σαν μυστικό μονοπάτι για 

την είσοδο στο κάστρο. 

6.2   Θρησκευτικού Ενδιαφέροντος 

Βυζαντινά μοναστήρια, εκκλησίες και εξωκλήσια συνθέτουν ένα πλέγμα επισκεψιμότητας 

για τους λάτρεις του θρησκευτικού τουρισμού . 

Πολλές από τις μονές βρίσκονται σε εξαιρετικές φυσικές τοποθεσίες και ορεινούς όγκους. 

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου του Μακρυνού: Στους πρόποδες των Γερανείων, 

σε πευκόφυτη πλαγιά, ορθώνεται σε υψόμετρο διακοσίων μέτρων η Ιερά Μονή του Αγίου 

Ιωάννου Προδρόμου του Μακρυνού. Η Μονή ανήκει εκκλησιαστικά στην Ιερά 

Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνας. Η προσωνυμία «Μακρυνός» με Υ, λέγεται ότι 

δόθηκε στη Μονή σε αντιδιαστολή προς τους άλλους Ναούς του Αγίου Ιωάννου, που 

βρίσκονται πλησίον των Μεγάρων. Ήδη την επωνυμία αυτή τη συναντάμε από το 1754, σε 

χειρόγραφη αφιέρωση ενός Ευαγγελίου. Η ιστορία της σύστασης της Μονής χάνεται στα 

βάθη των αιώνων. Η διαχρονική όμως ευλάβεια του Μεγαρικού λαού προς τον Άγιο 
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Ιωάννη έχει διασώσει θρύλους και παραδόσεις για την ίδρυσή της. Η ιστορία της Ιεράς 

Μονής δεν κατοχυρώνεται από γραπτές μαρτυρίες ή άλλες ιστορικές πηγές, καθώς το 

Αρχείο του παλαίφατου μοναστηριού μαζί με όλα τα κτίσματα και τους θησαυρούς του 

χάθηκαν σε ισχυρό σεισμό. 

Σύμφωνα με την παράδοση, την εποχή της Εικονομαχίας δύο διωκόμενοι μοναχοί από την 

Κωνσταντινούπολη αναζητούσαν τόπο κατάλληλο για να κτίσουν νέο μοναστήρι. Έχοντας 

μαζί τους μερικά λείψανα του Τιμίου Προδρόμου, καθώς και μια θαυματουργή εικόνα του, 

έφτασαν στο χώρο της σημερινής Μονής και αμέσως επιδόθηκαν στην ανέγερση των 

πρώτων αναγκαίων κτισμάτων. Καθώς έκτιζαν, αντιλήφθηκαν ότι κινδύνευαν από τους 

πειρατές που είχαν αποβιβασθεί στη περιοχή. Τότε οι μοναχοί για να αποφύγουν τον 

κίνδυνο τράπηκαν σε φυγή, αφού έκρυψαν τα ιερά λείψανα και την εικόνα στο λόφο, 

νοτιοανατολικά της Μονής και ονομάζεται από το Μεγαρικό λαό, μέχρι και σήμερα 

«Εύρεσις». Μετά από χρόνια κάποιος χωρικός, καθώς έβοσκε το ποίμνιό του στα 

περίχωρα της Μονής, παρατήρησε ότι ένα πρόβατο ξέκοβε από το κοπάδι και έτρεχε 

επίμονα στην κορυφή του λόφου της Ευρέσεως. Τη νύχτα πάλι ο βοσκός έβλεπε στην ίδια 

θέση ένα παράδοξο φως. Αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές και τότε ερεύνησε το χώρο 

και βρήκε τα κρυμμένα άγια λείψανα και τη σεπτή εικόνα του Αγίου Προδρόμου. Αυτό το 

θαύμα έγινε η αιτία της ιδρύσεως της Μονής. 

Σύμφωνα με άλλη παράδοση ιδρυτής της Μονής φέρεται ο Όσιος Μελέτιος (11ος αιώνας), 

που ως γνωστόν είχε ιδρύσει στη Μεγαρίδα πολλά παραλαύρια, στα οποία τηρείτο το 

Τυπικό του Οσίου. 

Πιθανότερη όμως είναι εκδοχή, κατά την οποία η Μονή ιδρύθηκε από το γνωστό 

βυζαντινό στρατηγό Ιωάννη Μακρηνό, ο οποίος ανέλαβε την επιχορήγηση της 

ανοικοδομήσεως της Μονής, καθώς διερχόταν από την περιοχή, όταν το 1263 έλαβε μέρος 

στην εκστρατεία κατά των Φράγκων της Πελοποννήσου. Οι ρίζες όμως της Μονής πρέπει 

να αναζητηθούν στους βυζαντινούς χρόνους. 

Έγγραφα που έχουν βρεθεί και διασωθεί μαρτυρούν την έκταση των κτημάτων της Μονής, 

απαριθμώντας εκτάσεις με ελαιόδεντρα, ελαιοτριβεία, υποστατικά με αλευρόμυλους. 

Σήμερα σώζονται υπολείμματα δεξαμενής, η οποία υποδηλώνει την ύπαρξη υποστατικού, 

καθώς και ερείπια διαφόρων υποστατικών της Μονής με μικρούς Ναούς, που είχαν κτίσει 

οι Μοναχοί, για να τελούν τις Ακολουθίες τους, όταν διακονούσαν στα Μετόχια. Ακόμα 

σώζεται μέσα σε μια υποτυπώδη σπηλιά η παλαιά σιταποθήκη. 

Από το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου έχουν απομείνει στην κορυφή του λόφου, 

νοτιοανατολικά της Μονής, μόνο τα θεμέλια. Αυτά μηνύουν την ιστορία του τόπου και 

στηρίζουν την παράδοση, σύμφωνα με την οποία εκεί βρέθηκαν η εικόνα και τα λείψανα 

του Αγίου. Για αυτό και ο λόφος καλείται από το λαό «Η Εύρεσις». 

Ιερά Μονή Αγίου Ιεροθέου και Παναγίας Κυπαρισσιωτίσσης: Η Μονή ιδρύθηκε τον 

11ο αιώνα από τον Όσιο Μελέτιο, και ανά τους αιώνες το έργο της είναι αξιοθαύμαστο. Ο 

πολυτιμότερος θησαυρός της Mονής, είναι η θαυματόβρυτος Kάρα του Aγίου Iεροθέου 

επισκόπου Αθηνών. Μέσα στην Μονή υπάρχουν ο τάφος του Αγίου με αγιογραφίες από 

τον 12ο αιώνα μεγάλου ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και το μνημείο της 

Παναγίας της Κυπαρισσιώτισας στην μνήμη της Παναγίας που τους έσωσε από τους 

πειρατές της εποχής ενώ αυτοί (20 Μοναχοί) είχαν ανέβει σε ένα κυπαρίσσι για να σωθούν 

κρατώντας την εικόνα της. Οι Μοναχές αναφέρουν για την ιστορία του Μοναστηριού, πως 

το 1930 είχαν σκάψει ένα πηγάδι για να βρουν νερό, μιας και στον χώρο της Μονής δεν 

είχαν, αλλά δεν βρήκαν. Τότε κάνοντας δέηση στην Αγία Κάρα του Αγ. Ιεροθέου το 

πηγάδι ανέβλησε νερό. Κάθε Μάρτιο, στο σημείο που βρέθηκε ο τάφος του Αγίου, ανθίζει 

μια ροδιά που τα θαυματουργά άνθη της βοηθάνε τις γυναίκες που δεν μπορούν, να 

τεκνοποιήσουν. Τα άνθη τα μαζεύουν οι Μοναχές και τα διατηρούν καθ’ όλη την διάρκεια 

του έτους. 
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Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής: Η ανδρική Ιερά κοινοβιακή μονή της Αγίας Παρασκευής 

στα Μέγαρα βρίσκεται στη βορειοανατολική πευκόφυτη πλαγιά των Γερανείων Όρεων, 

επάνω στην επαρχιακή οδό Μεγάρων- Μαζίου – Αλεποχωρίου. Από τα Μέγαρα η μονή 

απέχει 17 χλμ. ενώ από τη παραλία του Αλεποχωρίου απέχει 6 χλμ. Η Μονή ιδρύθηκε το 

1988 και σύμφωνα με τη παράδοση, στο χώρο αυτό κατά την αρχαιότητα υπήρχε 

χριστιανική κοινότητα. 

Σήμερα οι αδερφοί της μονής πέρα από έργο πνευματικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό, 

προσφέρουν πολιτιστική και συγγραφική δράση. Αυτό συμβαίνει καθώς η αδελφότητα της 

μονής εξέδωσε βιβλία εκτός εμπορίου και επιπλέον πρωτοστάτησε στην δημιουργία και 

εκτέλεση επιτυχών εκδηλώσεων στα Μέγαρα με την επωνυμία <<Μαρτυρικά 1998>> επί 

τη ευκαιρία της 200ης επετείου, από την εύρεση των τίμιων λειψάνων των Αγ. Δέκα 

Μαρτύρων. 

Ιερό Μετόχι Αγίας Βαρβάρας: Η Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Μεγάρων είναι μετόχι του 

Αγίου Ιεροθέου Μεγάρων και βρίσκεται 3 χλμ βόρεια της πόλης, στο πανέμορφο ελαιώνα 

των Μεγάρων. 

Ιδρύθηκε το 1969 στο μικρό βυζαντινό εξωκκλήσι της Αγ. Βαρβάρας(13ου-140υ αιώνα) 

και σήμερα στη μονή εκτός από το εκκλησάκι, υπάρχουν τα κελιά των μοναχών, η 

τράπεζα, το αρχονταρίκι και ένας μεγάλος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο. Η μονή 

αποτελεί πόλο έλξης για τους πιστούς από τα Μέγαρα όπως και από άλλες περιοχές της 

Ελλάδας, καθώς εκεί προσέρχονται σε κατάνυξη, προσευχή, πνευματική ανάταση και 

ψυχική αγαλλίαση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ιερές ακολουθίες σε συνδυασμό με το 

μοναστηριακό πνεύμα, τη φιλοξενία, το όμορφο φυσικό περιβάλλον εκτός και εντός της 

μονής αλλά και η αγάπη των μοναχών δημιουργούν ένα όμορφο κλίμα για του επισκέπτες 

της. 

Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου: Στο 37ο χλμ της Π.Ε.Ο.Α.Κ., στην περιοχή Λάκκα 

Καλογήρου βρίσκεται η Ι.Μ. Αγίου Βλασίου, με το ιστορικό εκκλησάκι. Αρχικά η Μονή 

ήταν εξωκκλήσι, το οποίο υπάρχει στον εσωτερικό της αλλά έχουν προστεθεί δίπλα του 

νεότερα κτίσματα και τα κελιά των μοναχών. Οι αγιογραφίες στο εσωτερικό είναι του 

17ου αιώνα από άγνωστο αγιογράφο, ο οποίος συναντάται και σε άλλες Μονές ή 

εκκλησίες στα Μέγαρα (Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου και Ι.Μ. Αγ. Ιωάννου Μακρυνού). Η Μονή 

σήμερα αριθμεί  δύο μοναχούς. Στον εξωτερικό χώρο μπορείτε να επισκεφθεί κάποιος το 

παρεκκλήσι του Αποστόλου Ιούδα. 

Γέννηση του Χριστού (Χριστός): Το ξωκλήσι του Σωτήρος Χριστού στον κάμπο των 

Μεγάρων χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και είναι ένα από τα σημαντικότερα που 

υπάρχουν στην πόλη. Σύμφωνα με τους Spon Jacob και George Wheler, δύο περιηγητές 

που επισκέφθηκαν την περιοχή το 1676, η περιοχή που βρίσκεται σήμερα το ξωκλήσι ήταν 

η αρχαία πόλη Ρους που αναφέρει ο Παυσανίας, κάτι που στηρίζουν σε δύο αρχαίες 

επιγραφές που βρήκαν στο εκκλησάκι, μια στα Λατινικά και μια στα Αρχαία Ελληνικά 

που είναι εντοιχισμένες στην Αγία Τράπεζα του ναού. Σήμερα ο επισκέπτης δεν μπορεί να 

εισέλθει στον ναό μιας και γίνονται ακόμα εργασίες συντήρησης. 

Άγιος Αθανάσιος: Το ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου βρίσκεται νοτιοανατολικά του 

Χριστού στον κάμπο των Μεγάρων. Χρονολογείται από τα τέλη του 11ου αιώνα μιας και 

δεν υπάρχουν πλίνθοι στους αρμούς, ούτε κουφικά, ενώ τα τόξα των παραθύρων είναι 

πλίνθινα και υπάρχει πεταλοειδές τόξο στο βόρειο τοίχους του ναού. Στο εσωτερικό του 

ναού σώζονται ελάχιστα δείγματα από τις αγιογραφίες. Επίσης εδώ συναντάμε βάσεις 

Ιωνικών κιόνων και επιθέματα με παλαιοχριστιανική διακόσμηση να έχουν 

χρησιμοποιηθεί σαν δομικό υλικό. 

Τα ερείπια δίπλα από τον ναό, ο εξωνάρθηκας, ένα πηγάδι καθώς και διάφορα ευρήματα 

μαρτυρούν κάποια παλαιότερη κατασκευή (πιθανότατα ναό), πάνω στα ερείπια του οποίου 

είναι κτισμένος ο σημερινός ναός του Αγίου Αθανασίου. 
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Άγιος Γεώργιος στον Ορκό: Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το εξωκκλήσι 

του Χριστού, βρίσκεται το πολύ μεγάλης αρχαιολογικής αξίας εκκλησάκι του Αγίου 

Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Χρονολογείται περίπου στον 12ο αιώνα και μορφολογικά 

ακολουθεί τον ναό του Χριστού αλλά χωρίς τον εξωνάρθηκα και τον εικονογραφικό του 

κύκλο. Ο ναός σήμερα είναι ερειπωμένος και έχει καταπέσει το μεγαλύτερο μέρος του, 

ενώ πριν αρκετά χρόνια το εκκλησάκι σώζονταν σχεδόν ολόκληρο. Στο εσωτερικό του 

υπήρχαν πολλές αγιογραφίες και ίσως να υπάρχουν αρκετές κάτω από τα επιχρίσματα 

όπως φαίνεται στον τρούλλο, ο οποίος στηρίζονταν σε τέσσερις κίονες, έναν Κορινθιακού 

ρυθμού, δύο Ιωνικού και ένα επίθημα στον κιονόκρανο. Κοντά στον ναό υπάρχει η 

ανασκαφή του Ευπαλίνειου Υδραγωγού που εικάζεται ότι κατέληγε στην κρήνη του 

Θεαγένους. 

Μεταβυζαντινά εκκλησάκια στην πόλη των Μεγάρων:  

Δίδυμος ναός των Αγίου Αθανασίου και των Αρχαγγέλων: Ανάμεσα στους λόφους 

Αλκάθους και Καρία, στο κέντρο της αρχαίας πόλης των Μεγάρων και δυτικά από την 

κρήνη του Θεαγένους, βρίσκεται ο δίδυμος ναός των Αγίου Αθανασίου και των 

Αρχαγγέλων, χτισμένος τον 18ο αιώνα. Είναι δύο δίδυμοι ναοί με δίρρηχτες στέγες και 

κοινό καμπαναριό. Κάθε ναός έχει την είσοδό του στη δυτική πλευρά, όμως επικοινωνούν 

εσωτερικά μεταξύ τους με ένα τόξο στη μεσοτοιχία. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι 

μικρότερος από αυτόν των Αρχαγγέλων και διαφέρει αρχιτεκτονικά. Έχει δύο 

κιονοστοιχίες στο βόρειο και νότιο μέρος του. Πρόκειται για τέσσερις κίονες από γρανίτη 

με ιωνικά κιονόκρανα. Ακόμα, υπάρχει στη δεξιά πλευρά της στέγης ένα τετράγωνο 

άνοιγμα, το λεγόμενο "καμποδόκι" που εξυπηρετεί στο φωτισμό και στον εξαερισμό του 

ναού. Το πάτωμα των δύο ναών έχει μεγάλη διαφορά ύψους από τον εξωτερικό χώρο και 

μας δίνει την αίσθηση ότι είναι ημιυπόγειοι. Η είσοδος στο ναό των Αρχαγγέλων είναι 

μικρότερη. Εξωτερικά πάνω από την είσοδο υπάρχει μία εσοχή όπου παλαιότερα ήταν η 

εικόνα των Αρχαγγέλων ή κάποια τοιχογραφία. Ακριβώς από πάνω σε ημικύκλιο σχήμα 

υπάρχουν πέντε εσοχές ημισφαιρικές που μάλλον ήταν εντοιχισμένα πιάτα Κιουτάχειας, 

κατά τη διακοσμητική συνήθεια του 17ου αιώνα. Πάνω από αυτά υπάρχει μία μικρή εσοχή 

με μαρμάρινη πλάκα με επίπεδο ανάγλυφο σταυρό και με χρονολογία που είναι 

δυσανάγνωστη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αγιογραφίες στους δύο ναούς. 

Δίδυμος ναός του Αγίου Νικολάου και Αγίου Βλασσίου: Από τη συνοικία "Πλακάκια" των 

Μεγάρων ανεβαίνουμε αριστερά τον πλακόστρωτο δρόμο που μας οδηγεί στο ναό του 

Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζοντας το γραφικό δρομάκι συναντάμε το παλιό ρολόι της πόλης. 

Ακριβώς απέναντι και στο ψηλότερο σημείο του λόφου Αλκάθους, που φέρει και την 

ονομασία "Μάνη", βρίσκεται ο δίδυμος ναός του Αγίου Νικολάου και Αγίου Βλασσίου, 

χτισμένος τον 17ο αιώνα. Ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι καμαροσκεπής, και αρχικά 

είχε νάρθηκα στη βόρεια πλευρά του, καμαροσκέπαστος και αυτός, όμως αργότερα 

μετατράπηκε σε ναό του Αγίου Βλασσίου. Η είσοδος του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στη 

νότια πλευρά, ενώ αυτή του Αγίου Βλασσίου στη δυτική πλευρά. Οι δύο ναοί έχουν 

διαφορά ύψους 0,40 μ. λόγω της κλίσης του εδάφους. Μία τοξοστοιχία ενώνει τους δύο 

ναούς μεταξύ τους. Η Αγία Τράπεζα του Αγίου Νικολάου είναι εντοιχισμένη στην κόγχη 

του Ιερού και πάνω σε αυτή υπάρχει γερτή μαρμάρινη πλάκα με επιγραφή. Το τέμπλο 

είναι χτιστό με τοιχογραφίες που δυστυχώς έχουν καταστραφεί. 

Ναός του Αγίου  Αντωνίου: Βαδίζοντας στον πλακόστρωτο δρόμο του Αγίου Δημητρίου 

που οδηγεί στον ομώνυμο ναό στη συνοικία "Πλακάκια’’ και συνεχίζοντας πιο  πέρα  στο  

λόφο του Αλκάθους  ή  Μάνης  μέσα στην  πόλη  των  Μεγάρων, συναντάμε το ναό του 

Αγίου  Αντωνίου. Ο  ναΐσκος αυτός  είναι  ο  πιο  εντυπωσιακός ανάμεσα στα άλλα 

παρεκκλήσια που βρίσκονται στο λόφο αυτό. Παρά τις μικρές της διαστάσεις, η εκκλησία 

αυτή διακρίνεται για το πλούσιο εικονογραφικό της υλικό σε όλες τις επιφάνειες των 

τοίχων. Ο αγιογράφος του μνημείου δεν υπέγραψε τις αγιογραφίες, όμως υπάρχει η 
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κτητορική επιγραφή στο δυτικό άκρο του νοτίου τοίχους που μας πληροφορεί ότι ο ναός 

χτίστηκε με δαπάνες του ιερέως Δημητρίου το έτος 1673. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου έχει 

στα βόρεια ένα κτίσμα, στο οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις αγιογράφησης. Ιστορικά η 

εκκλησία του Αγίου Αντωνίου αποτέλεσε την πρώτη Μητρόπολη της πόλης των 

Μεγάρων. 

Ναός της Υπαπαντής: Στον ίδιο λόφο συναντάμε και το ναό της Υπαπαντής, το δεύτερο 

κατά σειρά όπως ανεβαίνουμε. Η εκκλησία αυτή προβάλλει μπροστά μας με 

μεγαλοπρέπεια λόγω της θέσης της. Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα δίδυμα παρεκκλήσια 

που βρίσκονται στο λόφο του Αλκάθους, αφού ο νάρθηκας έχει μετατραπεί σε παρεκκλήσι 

του Αγίου Λαυρεντίου του Μεγαρέως. Εξωτερικά το μνημείο έχει εντοιχισμένα τμήματα 

αρχαίων οικοδομημάτων και δύο εγχάρακτες ανεπίγραφες πλάκες.   Για το μνημείο δεν 

υπάρχει κάποια ιστορική πληροφορία. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία ανέγερσης. 

Πάντως ένα σημαντικό στοιχείο χρονολόγησης προσφέρει γκραβούρα του Γάλλου 

περιηγητή  Jacob Spon (1676), στην οποία διακρίνουμε την ύπαρξη αυτού του ναού με την 

επισήμανση "Panagia", γεγονός που τοποθετεί την ανέγερση ανάμεσα στον 16ο και 17ο 

αιώνα. 

Δίδυμο ναΐδριο του Αγίου Γεωργίου - Αγίου Ιεροθέου: Επίσης στον λόφο του Αγ. 

Δημητρίου συναντάμε το δίδυμο ναΐδριο του Αγ. Γεωργίου και του Αγ. Ιεροθέου. Το 

κλίτος του Αγ. Γεωργίου είναι ένα μονόχωρο καμαροσκεπές ναΐδριο με εξωτερικά 

δίρρηχτη στέγη και ακανόνιστη ημιεξαγωνική κόγχη. Το κλίτος αυτό αρχικά πρέπει να 

έπαιζε το νάρθηκα και αργότερα να μετατράπηκε σε ιδιαίτερο κλίτος. Αυτό φαίνεται από 

την έλλειψη εξωτερικής κόγχης στην ανατολική πλευρά και τις κατά 131 χρόνια 

τουλάχιστον νεώτερες αγιογραφίες του. Τα κλίτη διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο: ο Άγ. 

Γεώργιος στη δυτική πλευρά, ενώ ο Αγ. Ιερόθεος στη νότια πλευρά. Επίσης τα δύο κλίτη 

έχουν υψομετρική διαφορά 0,40 μ. περίπου. Στη δυτική πλευρά του Αγ. Γεωργίου υπάρχει 

εντοιχισμένο Βυζαντινό κιονόκρανο και στη νότια πλευρά του Αγ. Ιεροθέου θραύσμα από 

ανάγλυφο με κυψελοειδή διακόσμηση. Το κλίτος του Αγ. Γεωργίου έχει εικονογραφικά 

στρώματα τριών τουλάχιστον διακοσμητικών φάσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και δύο 

δυσανάγνωστες επιγραφές. Η πρώτη στην εσοχή της Προθέσεως(1653) και η εντελώς 

δυσανάγνωστη στο τόξο της κόγχης του Ιερού. Στο κλίτος του Αγίου Ιεροθέου υπάρχουν 

νεώτερες τοιχογραφίες στο τέμπλο και το νότιο τοίχο με επιγραφή και χρονολογία επάνω 

από την Ωραία Πύλη (1784). 

6.3  Αναψυχή – Παραλίες 

Ο Δήμος Μεγαρέων βρέχεται από τον Σαρωνικό Κόλπο (Νότια) και από τον Κορινθιακό 

κόλπο (Βόρεια). 

Οι ακτογραμμές του εκτείνονται σε μήκος 45 χιλιομέτρων. Εξ αυτών τα 25 χιλιόμετρα 

είναι κατάλληλα για κολύμβηση. 

Οι καλύτερες παραλίες του με υποστήριξη χώρων εστίασης είναι η Βαρέα, η Κινέτα, η Ν. 

Πέραμος και η Πάχη προς το Σαρωνικό και η περιοχή του Αλεποχωρίου προς τον 

Κορινθιακό. 

Οι παραλίες αυτές οφείλουν να προσεχθούν από τον Δήμο, να αναδειχθεί η καθαρότητα 

τους ή δυνατόν να «πάρουν» την πιστοποίηση της «Μπλε Σημαίας» για να αποκτήσουν 

προστιθεμένη αξία και να υποστηριχθούν με ναυαγοσώστες. 

Οφείλουν να οργανωθούν χώροι στάθμευσης για ευκολότερη επιλογή του προορισμού και 

να χαραχθούν προσβάσεις για πούλμαν, με κατάλληλη σήμανση. 

Σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες των χώρων εστίασης να αναβαθμιστούν οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες και να αναδειχθεί ιδιαίτερα η προσφορά σε θαλάσσια είδη, 

αλιεύματα (ψάρια, όστρακα). 
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6.4  Φυσιολατρικός Τουρισμός 

6.4.1   Μονοπάτια – Διαδρομές –Υδροβιότοποι – Ορεινοί όγκοι 

Οι ορεινοί όγκοι στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγαρέων – Γεράνεια Όρη – Όρος 

Πατέρας οδηγούν τον Τουριστικό Σχεδιασμό του Δήμου, στο πλαίσιο πάντα της Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης, στην αξιοποίηση τους με την χάραξη Περιπατητικών 

Μονοπατιών και διαδρομών μέσα στη φύση. Η ανάδειξη, η επαναχάραξη, η σήμανση, η 

πρόσβαση στα μονοπάτια, πολλά από τα οποία έχουν σχηματιστεί από τα πολύ παλιά 

χρόνια αποτελεί σημαντικό στόχο. 

α) Γεράνεια Όρη:  Είναι βουνό σχετικά απόκρημνο γνωστό από την αρχαιότητα, με 

όνομα θηλυκού γένους η Γεράνεια, ή Γερανεία, όπως το αναφέρουν ο Θουκυδίδης και ο 

Παυσανίας. Διαθέτει πλούσια χλωρίδα από πεύκα, δρύες, έλατα και αποτελεί βιότοπο 

περίπου 450 ειδών φυτών και δεκάδων ειδών ζώων. Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή 

του Natura 2000.  

Προσφέρεται για αναρρίχηση, πεζοπορία και ορεινή ποδηλασία. Η θέα από τις κορυφές 

του καλύπτει όλη τη γύρω περιοχή, Αττική, Μέγαρα, Σαρωνικό και Κορινθιακό κόλπο. 

Ψηλότερη κορυφή το Μακρυπλάγι στα 1.369 μέτρα όπου και υπάρχει πύργος 

επικοινωνιών του ΟΤΕ. 

β) Όρος Πατέρας: Κατά τον Παυσανία στο Όρος Πατέρα βρισκόταν η αρχαία Μεγαρική 

κώμη Ερένεια.  Η ακρόπολη της αρχαίας Ερένειας καθώς και ένας οχυρωματικός πύργος 

στη θέση Μύλος είναι πάντα εκεί ξεχασμένα. Εκεί υπάρχουν και οι Κρύπτες που είναι δύο 

μικρά λεκανοπέδια, τα οποία δεν μπορεί να τα δει το ανθρώπινο μάτι από τη θάλασσα και 

το κάμπο των Μεγάρων . Οι Μεγαρείς κατά την ιστορία τους έβρισκαν καταφύγιο σε αυτά 

τα λεκανοπέδια και γι' αυτό ονομάστηκαν Κρύπτες. Κοντά στην περιοχή που είναι οι 

Κρύπτες βρίσκουμε τα Βαθυχώρια. Τα Βαθυχώρια είναι και αυτά κρυμμένα στις πλαγιές 

του βουνού με χωράφια που καλλιεργούνται και ίχνη αρχαίων εγκαταστάσεων. Στα βόρεια 

του μεγάλου Βαθυχωρίου υπάρχει κυκλικός πύργος που αποτελεί ένα από τα καλύτερα 

σωζόμενα μνημεία της αρχαιότητας. Το ύψος του είναι 12,5 μ. με διάμετρο 6,2 μ. Σε 500 

μ. απόσταση στα Ν.Δ. ο χωματόδρομος  οδηγεί στο μικρό Βαθυχώρι εκεί υπάρχει 

τετράγωνος πύργος με ύψος 10 μ. και διάμετρο 5,5 μ. Το βουνό με υψόμετρο τα  1132 μ. 

διαθέτει μεγάλη ομορφιά χάρη στην πυκνή και χαμηλή βλάστηση του αναγεννώμενου 

πευκοδάσους. Στις ψηλές κορυφές υπάρχουν πεύκα, σχίνα, κουμαριές και έλατα. Η 

ανατολική πλευρά του Πατέρα είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο θηραμάτων με 

πλούσια πανίδα από αλεπούδες, λαγούς, γεράκια, αετούς, πετροπέρδικες κ.ά.  

Τα μονοπάτια του Πατέρα, που χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα για την 

επικοινωνία των γύρω οικισμών, προσφέρουν και σήμερα ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες 

πεζοπορικές διαδρομές. 

Στο βουνό υπάρχουν τέσσερα αναρριχητικά πεδία, στο Καντήλι, στη Ράχη Ντόσκουρη, 

στο Τρικέρατο και στο Ζάστανο. Το σημαντικότερο με σύγχρονες δημοσιευμένες 

διαδρομές είναι το Καντήλι, το οποίο είναι ένα βραχώδες στενό φαράγγι με δύο απότομες 

κορφές στις δύο πλευρές του. 

γ) Υγροβιότοπος Βουρκαρίου: Το Βουρκάρι είναι ένας παράκτιος αλμυρός υγρότοπος, 

που παρότι δέχεται μεγάλη πίεση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, φιλοξενεί πολλά και 

σπάνια είδη της ορνιθοπανίδας. Το Βουρκάρι βρίσκεται στα νοτιοανατολικά των 

Μεγάρων, πάνω στον Σαρωνικό. Στα νότια του υγροτόπου επεκτείνεται η χερσόνησος της 

Αγίας Τριάδας, στα ανατολικά απλώνεται η Σαλαμίνα και στα βορειοανατολικά βρίσκεται 

ο δίαυλος του νησιού με τα ηπειρωτικά. Πρόκειται για έναν μεγάλο, κλειστό, αβαθή όρμο, 

του οποίου το βάθος στο μεγαλύτερο τμήμα του δεν ξεπερνά το ένα μέτρο. Η  μορφολογία 

της περιοχής με τις χερσονήσους και τα νησιά προστατεύει το Βουρκάρι από τα θαλάσσια 
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ρεύματα, προσφέροντας ιδανική προστασία για πολλά είδη της ορνιθοπανίδας. Ο κόλπος 

καταλήγει σε ένα επίπεδο αλίπεδο, μια περιοχή που ονομάζεται Αλμύρα. Η χλωρίδα στο 

αλίπεδο μέχρι και εκεί που η ξηρά συναντιέται με τη θάλασσα αποτελείται από 

χαρακτηριστικά φυτά παραθαλάσσιων υγροτόπων με τις πυκνές εκτάσεις από τις 

σαλικόρνιες να πρωταγωνιστούν. Άλλα φυτά είναι η αρμυρήθρα, η φραγκένια, τα βούρλα 

και τα αγριοκάλαμα. Στους γύρω λόφους απλώνεται η τυπική μεσογειακή μακία με 

θυμάρια, ασφάκες, σχίνα, αφάνες, φλώμους, κ.α.  

Η αξία της περιοχής για την ορνιθοπανίδα είναι τεράστια. Έχουν καταγραφεί πάνω από 

127 είδη πουλιών, τα περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιούν το Βουρκάρι σαν 

ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό και σαν τόπο διαχείμασης. Η μεγάλη αβαθής έκταση 

των νερών και η απουσία ισχυρών ρευμάτων προσελκύει δεκάδες είδη θαλάσσιων ψαριών 

τα οποία έρχονται εδώ για να αναπαραχθούν καθώς ο υγρότοπος αποτελεί ένα ιδανικό, 

φυσικό ιχθυοτροφείο. Έτσι προσελκύουν και δεκάδες υδρόβια και παρυδάτια πουλιά που 

τρέφονται με ψάρια και διάφορα ασπόνδυλα. Το σημαντικότερο είδος που εμφανίζεται 

κάθε χρόνο και πολλές φορές σε μεγάλους αριθμούς είναι τα φοινικόπτερα.  

Η ερπετοπανίδα περιλαμβάνει πρασινόφρυνους, κρασπεδοχελώνες, πρασινόσαυρες, 

σαμιαμίδια και σιλιβούτια, ενώ τα θηλαστικά είναι σπάνια και αντιπροσωπεύονται από 

σκαντζόχοιρους, αγριοκούνελα, ποντικούς και νυχτερίδες.  

Η ανάδειξη της σημασίας που έχει το Βουρκάρι Μεγάρων ως οικότοπος άγριας ζωής ήταν 

απαραίτητη, καθώς η ανάγκη για την προστασία του ήταν άμεση, για αυτό το λόγο ο εν 

λόγω υγροβιότοπος χαρακτηρίστηκε Περιφερειακό Πάρκο με σκοπό την προστασία, τη 

διατήρηση και την αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου ως πολύτιμου φυσικού πόρου 

στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή του κόλπου Βουκαρίου του δήμου Μεγαρέων με 

Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 72/ Α.Α.Π./31-3-2017/2017).  Έτσι επιδιώκεται η 

αποτελεσματική προστασία του υγροτοπικού συστήματος που περικλείεται από τη 

χερσόνησο της Αγίας Τριάδας και τον λόφο του μοναστηριού του Αγίου Αθανασίου προς 

το Πέραμα, καθώς και της περιφερειακής ζώνης και της θαλάσσιας περιοχής του όρμου 

του Βουρκαρίου. 

Το περιφερειακό πάρκο χωρίζεται σε ζώνες, όπως είναι υψηλής προστασίας, προστασίας 

τοπίου, πολιτιστικής κληρονομιάς, γεωργικής χρήσης και κατοικίας.  Μεταξύ των άλλων 

στο πάρκο θα κατασκευαστεί κτίριο περιβαλλοντικής ενημέρωσης (60 τετραγωνικά 

μέτρα), αναψυκτήρια (30 τ.μ.), περίπτερα (30 τ.μ.), γεωργικές αποθήκες (30 τ.μ.), 

κατοικίες (150 τ.μ.), δρόμοι, καθιστικά, παρατηρητήριο πουλιών κ.ά. 

δ) Ιδιαίτερη χλωρίδα: Είναι ευρέως γνωστή η πλούσια χλωρίδα ενδημικών και σπάνιων 

φυτών μέσα στα όρια διοικητικά όρια του Δήμου. Ο Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 

το Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έκανε μία προσπάθεια να 

συγκεντρωθούν όσο γινόταν περισσότερα στοιχεία για τη χλωρίδα, δηλαδή για τα είδη των 

φυτών που έχουν μέχρι τώρα ανεβρεθεί και καταγραφεί από τις ανατολικές κορυφές των 

Γερανείων Όρων έως τις νότιες πλαγιές του όρους Πατέρας, τις Σκυρωνίδες Πέτρες (τους 

βράχους της Κακιάς Σκάλας) και διάφορες πεδινές ή λοφώδεις εκτάσεις γύρω από τον 

Δήμο. Ο αριθμός των φυτών που καταγράφηκαν είναι εντυπωσιακός: 576 διαφορετικά 

είδη, εκ των οποίων τα 47  είναι σπάνια και αυτά δίνουν μία ιδιαίτερη οικολογική αξία 

στις περιοχές που φύονται. Για το λόγο αυτό, οι παραπάνω περιοχές θεωρούνται 

σημαντικοί βιότοποι και έχουν περιληφθεί στο δίκτυο βιοτόπων του προγράμματος 

CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6.5  Αναρριχητικός Τουρισμός  

Ένα εναλλακτικό και αναδυόμενο είδος τουρισμού είναι πλέον ο Αναρριχητικός 

Τουρισμός. 



 20

Στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων και ιδιαίτερα στην περιοχή Αετοφωλιά του όρους 

Πατέρα αναπτύσσονται αναρριχητικές δραστηριότητες από μέλη ορειβατικών συνδέσμων. 

Η περιοχή της Αετοφωλιάς ή Αστροράχης με την μορφολογία και το ανάγλυφο της βοηθά 

στην δημιουργία αξιόλογων και πολλών (άνω των 30) αναρριχητικών διαδρομών. 

Η σημερινή διαμόρφωση τους από τους αναρριχητές με τα δικά τους μέσα δεν είναι ο 

ορθότερος τρόπος για την ανάδειξη αυτού του εναλλακτικού είδους τουρισμού στην 

περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. 

Ο Δήμος οφείλει στο πλαίσιο της Στρατηγικής του για την Ανάπτυξη του Τουρισμού να 

παρέμβει και να βοηθήσει με τις ενέργειες του στην ανάδειξη και οργάνωση βάσει 

προτύπων του Αναρριχητικού Πάρκου. Να δημιουργήσει προσπέλαση εύκολη στην 

περιοχή, υποδομές χρησιμοποιώντας για τους αναρριχητές, σήμανση και ότι άλλο είναι 

πρόσφορο για την αξιοποίηση της μορφής αυτής του Τουριστικού Ενδιαφέροντος. 

Η ύπαρξη τέτοιων δυνατοτήτων σε περιοχές εντός Αττικής είναι σπάνιες και η εύκολη, 

γρήγορη και άνετη πρόσβαση σε αυτό από τους λάτρεις του είδους κατοίκους του 

Μητροπολιτικού Συγκροτήματος των Αθηνών, θα προσδώσει σύντομα και με 

εξασφαλισμένη επιτυχία, ένα νέο τουριστικό προϊόν. 

6.6  Θαλάσσιος – Καταδυτικός Τουρισμός  

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι δύσκολη η δημιουργία ενός Καταδυτικού Πάρκου 

στην θαλάσσια περιοχή του Δήμου Μεγαρέων, έχουν όμως εντοπιστεί ενδιαφέροντος 

καταδυτικοί προορισμοί στις θάλασσες της περιοχής όπως π.χ. τα νησιά της Πάχης, ο 

Βαρδάρης όπου στα 53μ. βάθος φαίνονται αρχαία πιθάρια, στην κακία Σκάλα. 

Ο φυσικός βυθός της περιοχής έχει ενδιαφέρον σύμφωνα με ειδικούς του είδους. 

Ίσως η ναύλωση κάποιου σκάφους να αποτελούσε απαρχή για την δραστικότερη 

προώθηση της δημιουργίας ενός Καταδυτικού Πάρκου. 

Σε ένα Δήμο με 45 χλμ ακτογραμμή η ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων, πέραν του 

θαλάσσιου μπάνιου, τόσο για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες οφείλει να 

μελετηθεί ιδιαίτερα. 

6.7  Λαογραφικό Ενδιαφέρον «Έθιμα – Παραδόσεις – Εκδηλώσεις – 

Μουσείο» 

6.7.1  Έθιμα και παραδόσεις του τόπου 

Οι Μεγαρείς, από πολύ παλιά είχαν τα δικά τους ήθη, έθιμα, παραδόσεις, δοξασίες αλλά 

και δεισιδαιμονίες. Τα περισσότερα έχουν ρίζες στην αρχαιότητα αλλά διατηρούνται 

σχεδόν ατόφια μέχρι τις μέρες μας. Από τότε που ένας γάμος ή μια γέννηση σήμαινε 

γιορτή για όλη την πόλη, έως και σήμερα, συντηρήθηκε ένας τρόπος ζωής που είχε σαν 

θεμέλιο την επικοινωνία και την χαρά της συνάθροισης. Πολλά από αυτά συνεχίζονται 

ακόμα, παρά τις όλες δοκιμασίες που πέρασε τούτος ο τόπος από κατακτητές, παρ’ όλες 

τις αλλαγές σε αντιλήψεις και στον τρόπο ζωής των Μεγαρέων. Τα περισσότερα ήθη και 

έθιμα παρέμειναν ζωντανά, καθώς οι ρίζες τους βρίσκονται βαθιά κρυμμένες στον χρόνο 

μα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Ο επισκέπτης θα αναπολήσει εποχές που έχουν 

εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου και θα αποκτήσει εμπειρίες και εικόνες μοναδικές 

και αξέχαστες. 

Ο χορός της Τράτας: Κάθε Τρίτη του Πάσχα αναβιώνει στα Μέγαρα ένα από τα 

μεγαλύτερα ιστορικά και πολιτιστικά έθιμα της πόλης. Ο χορός της Τράτας, ένας 

μοναδικός χορός σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει τις βάσεις του στην εποχή της 

Τουρκοκρατίας, ενώ οι ρίζες του ξεκινούν από τα αρχαία χρόνια όπως πολλοί αναφέρουν. 

Ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα, με αποτέλεσμα 
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μελετητές της λαϊκής μας παράδοσης και λαογράφοι να αναφέρονται μόνο στην 

προφορική παράδοση. Αυτή θέλει τον χορό να καθιερώθηκε στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, όταν οι Μεγαρείς, προσπαθώντας να διατηρήσουν αναλλοίωτα τα 

θρησκευτικά τους έθιμα στον χρόνο, ζήτησαν από τον Τούρκο διοικητή να ξαναχτίσουν 

την εκκλησία. Η άδεια, τους δόθηκε με την προϋπόθεση να τελειώσουν το εκκλησάκι 

μέσα σε μια μόνο ημέρα. Έτσι λοιπόν οι Μεγαρίτες με σύμμαχο την πίστη τους στον Θεό, 

κατάφεραν να χτίσουν μέχρι την δύση του ήλιου το εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη του οποίου 

έδωσαν και το προσωνύμιο Χορευταράς (στην τοποθεσία που βρίσκεται ακόμα και 

σήμερα). Για να γιορτάσουν το γεγονός, οι κοπέλες έπιασαν τον χορό πιάνοντας τα χέρια 

τους χιαστί όπως χορεύεται και σήμερα. Υποστηρίζεται πως ο χορός αυτός μιμείται τον 

τρόπο με τον οποίο οι ψαράδες σέρνουν τα δίχτυα τους, γι΄ αυτό και ονομάστηκε «χορός 

της τράτας», ενώ υπάρχουν μελετητές που λόγω της ανακάλυψης μιας τοιχογραφίας σε 

έναν τάφο στους Ρούβους της Απουλίας που χρονολογείται από το 400 π.Χ., υποστηρίζουν 

πως ο «Χορός της Τράτας» είναι ένας πανάρχαιος και σημαντικότατος χορός. 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Γραμματέα της Γαλλικής πρεσβείας, όταν βρέθηκε 

στα Μέγαρα το 1878: «Αυτός ο χορός που τη ρίζα του πρέπει να αναζητήσουμε στην 

αρχαιότητα, έχει ένα χαρακτήρα χαριτωμένης αγνότητας και συνάμα μελαγχολικής και 

παρθενικής κομψότητας… Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν, παρευρισκόμενοι εκεί, ότι ο χορός 

είναι ένα θρησκευτικό σύμβολο ή καλύτερα θα λέγαμε μία λατρευτική τελετή…». Οι 

γυναίκες του χορού είναι ντυμένες με την παραδοσιακή φορεσιά του τόπου , μια 

ενδυμασία μοναδική σε ολόκληρη την Ελλάδα και τραγουδούν: «Λαμπρή καμάρα κι ας 

περνά,  του Άη Γιωργιού ειν’ το τέλος,  πιάστε τα δραπανάκια σας γιατ’ έφτασε το θέρος.  

Αχ ντουνιά μου παινεμένε δε σε γλέντησα καημένε.  Ωραία πουν ‘τα Μέγαρα την Τρίτη 

στον Άγιάννη, πού ’ρχεται όλη η ξενουργιά και κάνουνε σεργιάνι…». 

Τα Ρουσάλια: λέγονται στα Μέγαρα την Δευτέρα του Πάσχα από μια ομάδα νέων ανδρών 

που γυρίζουν στις γειτονιές της πόλης τραγουδώντας και χορεύοντας κυκλικά. Το έθιμο 

αυτό ξεκινά από τα προεπαναστατικά χρόνια, όπου οι Μεγαρείς αφιέρωναν τα κέρδη από 

τα Ρουσάλια στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Τούρκους αλλά 

αναβιώνει ακόμα και σήμερα. Αυτός που σέρνει τον χορό κρατάει  ένα μεταξωτό μαντίλι 

(Καλαμάτα) και έναν λουλουδένιο σταυρό λόγω της άνοιξης . Ο τελευταίος του χορού 

(σαχαναντάρης) κρατάει ένα καλάθι στολισμένο κι αυτο με λουλούδια (καρτάλι), το οποίο 

κατά την διάρκεια του χορού τοποθετείται στο κέντρο του κύκλου. Μετά το τέλος του 

χορού οι νοικοκυρές βάζουν χρήματα, κουλούρια ή πασχαλινά αυγά στο καλάθι για το 

καλό. Οι φορεσιές των αντρών είναι είτε η παραδοσιακή καθημερινή πουκαμίσα (γκρι) 

είτε η επίσημη (λευκή). 

Οι ομάδες που τραγουδάνε τα Ρουσάλια ξεκινάνε από τις 8 το πρωί και γυρνάνε την πόλη 

από γειτονιά σε γειτονιά. Ο χορός συνήθως γίνεται στα σταυροδρόμια για να μπορούν να 

τον βλέπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Το έθιμο δεν έχει αφετηρία ούτε κάποιο 

συγκεκριμένο σημείο που μπορείτε να το επισκεφθείτε, θα το συναντήσετε εάν κάνετε μια 

βόλτα στα παραδοσιακά στενά της πόλης και σίγουρα θα το απολαύσετε. Ο χορός 

σταματάει περίπου στις 3 το μεσημέρι. 

Ο Μάης:  Το έθιμο του Μάη αναβιώνει ακόμα και σήμερα στην πόλη των Μεγάρων την 

παραμονή της Πρωτομαγιάς. Ένα έθιμο πανάρχαιο το οποίο και δεν συναντάμε σε κανένα 

άλλο μέρος της Ελλάδας. Η αρραβωνιασμένη νύφη συνοδευόμενη από άλλες φίλες της, 

ντυμένες όλες με την παραδοσιακή τοπική ενδυμασία, τα «κατηφένια», παρέα με ένα 

μικρό αγόρι που κρατάει μία κανάτα με κόκκινο κρασί, περνούν από τον κεντρικό δρόμο 

της πόλης με πορεία πάντα προς τα δεξιά για να καταλήξουν στο σπίτι του γαμπρού όπου 

περιμένει το σόι του. Η νύφη μαζί με μια άλλη κοπέλα κρατούν ένα μεγάλο στεφάνι από 

λουλούδια δεμένα περίτεχνα μεταξύ τους, τον Μάη. Οι υπόλοιπες κοπέλες κρατούν ένα 
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καλάθι με μια κουλούρα κεντημένη με διάφορα παραδοσιακά μοτίβα όπως σταφύλια και 

περδικούλες. 

Πασχαλινά κουλούρια και αυγά στολισμένα με περίτεχνα κεντήματα ή ζωγραφισμένα 

πλαισιώνουν το καλάθι με την κουλούρα και τα οποία παραδίδει η νύφη στην πεθερά. 

Στον πεθερό προσφέρει την κανάτα με το κρασί και το στεφάνι παραδίδεται στον γαμπρό 

το οποίο κρεμάει πάνω από την κύρια είσοδο του σπιτιού. Στη θέση αυτή θα μείνει για 

έναν ολόκληρο χρόνο. Αφού οι γονείς πάρουν τα δώρα από το καλάθι, το γεμίζουν με 

αυγά, κουλούρια, χρήματα και τις παραδοσιακές κουντούρες (κεντητές παντόφλες). Στη 

συνέχεια η νύφη φεύγει για το πατρικό της σπίτι πριν τη δύση του ηλίου, βαδίζοντας μόνο 

δεξιά για να πάνε όλα καλά στη ζωή του ζευγαριού. Ο αριθμός των ατόμων που 

συνοδεύουν το Μάη, τα κουλούρια και τα αυγά του καλαθιού σύμφωνα με το έθιμο πρέπει 

να είναι πάντα μονός αριθμός. Το αγόρι όπου συνοδεύει την πομπή και μεταφέρει το κρασί 

πρέπει να ζουν και οι δυο γονείς του. 

6.7.2  Καστάνειο Λαογραφικό Μουσείο Μεγάρων 

Το Καστάνειο Λαογραφικό Μουσείο Μεγάρων προσφέρει υπηρεσίες ανεκτίμητης 

πολιτιστικής αξίας αφού οι συλλογές, το αρχειακό του υλικό και η δραστηριότητα του 

εμπνευστή του, Σπύρου Μπερδελή, τεκμηριώνουν ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των Μεγάρων αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Η αγροτική ζωή, η 

κατοικία, η υφαντική, ακουαρέλες με θέματα από τα τοπικά ήθη και έθιμα, ο αργαλειός 

και αριστουργηματικές χρυσοκέντητες φορεσιές συνιστούν ένα μονάχα μέρος των όσων 

θα δείτε. 

6.8  Γαστρονομικό Ενδιαφέρον 

6.8.1  Όστρακα 

Η περιοχή της Μεγαρίδας φημίζεται για την οστρακοπαραγωγή της. Το μικροκλίμα της 

περιοχής από το Νεράκι έως και το Δρέπανο Βουρκαρίου, συντέλεσαν στην δημιουργία 

ενός φυσικού οστρακότοπου. 

Τα είδη των οστρακιών που αλιεύονται είναι μύδια, κυδώνια, αχιβάδες, γυαλιστερές, 

στρείδια και πορφύρες. Είναι άριστης ποιότητας και διοχετεύονται από τους αλιείς σε 

αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Τα καταστήματα της περιοχής είναι γεμάτα από προσφερόμενα όστρακα και αποτελούν 

παραδοσιακό είδος για αυτά. 

6.8.2 Ψάρια 

Τα ψάρια που αλιεύονατι στους δυο κόλπους που βρέχουν το Δήμο Μεγαρέων είναι 

γευστικά. Τα αλιεύματα στην περιοχή είναι πλούσια. Καθημερινά, τα ψαροκάικα 

εφοδιάζουν κατοίκους και ταβέρνες με φρέσκα ψάρια όπως: σαργούς, σκορπίνες, 

κέφαλους, ξιφίες, χταπόδια, καλαμάρια κλπ. 

6.8.3  Αξιοποίηση αλιευμάτων  

Η προβολή της περιοχής ως ιδιαίτερου και κοντινού τόπου για τους Αθηναίους για ψάρι 

και όστρακα θα αποδώσει ακόμα περισσότερο αν γίνει με οργανωμένο τρόπο ως 

προορισμός ψαρο-οστρακοφαγίας με φρέσκα προϊόντα. 

Η υποστήριξη αυτής της ιδιαιτερότητας του Δήμου με εκδηλώσεις (π.χ. γιορτή οστρακιών) 

ευρύτερου λαϊκού ενδιαφέροντος θα προσδώσει στο Δήμο το χαρακτήρα και τον 

προορισμό της ψαροφαγίας. 
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6.8.4  Προϊόντα Μεγαρικής Γης 

Η πλούσια Μεγαρική Γή εκτός από την πλούσια θάλασσα, τροφοδοτεί την πόλη της 

Αθήνας με πρώτες ύλες για μια κουζίνα υγιεινή και ξεχωριστεί. 

Προϊόντα που παράγονται στην γη της Μεγαρίδος είναι: 

 το λάδι 

 το κρασί 

 τα φιστίκια 

 κτηνοτροφικά προϊόντα όπως τα αυγά και τα κοτόπουλα εχουν καταστήσει τα 

Μέγαρα ευρύτερα γνωστά. 

 

6.9  Οικοτουρισμός – Οινοτουρισμός – Πτηνοτροφεία – Ελαιοτριβεία 

6.9.1  Πτηνοτροφεία 

Τα Μέγαρα έχουν «πιστοποιηθεί» ως πόλη με μεγάλη πτηνοτροφική παραγωγή. 

Λειτουργούν πολλά πτηνοτροφεία, κάποια εξ’ αυτών προσφέρονται για ξεναγήσεις 

σχολείων. 

Οι μαθητές μπορούν τα επισκεφθούν οργανωμένα και να δουν από κοντά τον τρόπο 

παραγωγής πτηνών και αυγών, επεξεργασίας και συσκευασίας τους. 

6.9.2  Οικοτουρισμός – Οινοτουρισμός 

Κτήμα Εύχαρις: Μόλις 60 χλμ. από την μητρόπολη των Αθηνών, σε υψόμετρο 380-400 

μ., κρύβεται μια από τις πιο όμορφες γωνιές της Ελλάδας, το Κτήμα Εύχαρις, που αποτελεί 

μια πρότυπη γεωργική εκμετάλλευση και όπου γίνεται η παραγωγή και εμφιάλωση 

εκλεκτών ποικιλιών κρασιού. Στις κυματιστές πλαγιές των Γερανείων, ο χρόνος μοιάζει να 

έχει σταματήσει στην αρχαιότητα. Εδώ τα αμπέλια καλλιεργούνταν ήδη από το 1.000 π.Χ. 

καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες και η μορφολογία του εδάφους είναι ιδανικές. 

Το Κτήμα Εύχαρις βρίσκεται στα Μέγαρα, στις ηλιόλουστες πλαγιές ανάμεσα στους 

κόλπους της Σαλαμίνας και της Κορίνθου, περιτριγυρισμένo από ψηλά πεύκα και παλιούς 

ελαιώνες, σε μια έκταση περίπου 40 εκταρίων. Τα αμπέλια παρατάσσονται αρμονικά και 

χωρίζονται από μικρά μονοπάτια και στις άκρες τους φυτρώνουν δεντρολίβανο και 

λεβάντα, πολύχρωμα τριαντάφυλλα και ευωδιαστές μιμόζες, λυγερές αμυγδαλιές και 

ροδιές. 

Τα αμπέλια: φυτεύτηκαν το 1985 με συνολικά εννέα γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες 

εκτείνονται ανάμεσα στις κοινότητες Πευκενέα και Μούρτιζα. Η διάταξή τους είναι 

γραμμική και ο προσανατολισμός τους προς το Βορρά, ώστε τα φύλλα τους να αερίζονται 

από τον άνεμο και τα σταφύλια να μπορούν να αναπνέουν καλύτερα. Με αυτό τον τρόπο 

εμποδίζεται η δημιουργία υπερβολικής υγρασίας και τα φυτά προφυλάσσονται από 

ασθένειες. Το έδαφος των Μεγάρων είναι πλούσιο σε ασβέστιο, άμμο και ιχνοστοιχεία, 

αλλά και το κλίμα της περιοχής με τα δροσερά καλοκαίρια και τους ήπιους χειμώνες, είναι 

ιδανικό για την καλλιέργεια των αμπέλων. 

Γιορτή τρύγου: στο Κτήμα Εύχαρις κάθε χρόνο το πρώτο σαββατοκύριακο του 

Σεπτεμβρίου το Κτήμα Εύχαρις διοργανώνει τη Γιορτή του Τρύγου. Οι άνθρωποι του 

κτήματος επιφυλάσσουν για τον επισκέπτη μία μοναδική γιορτή από τις 10.00 το πρωί έως 

τις 15.00: 

 ξενάγηση στο οινοποιείο 
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 δοκιμή της νέας σοδειάς των κρασιών Εύχαρις 

 περπάτημα στο κτήμα 

 απόλαυση της φύσης 

 πάτημα των σταφυλιών στο παλιό παραδοσιακό Πατητήρι 

Το κελάρι: Τα κεντρικά πέτρινα κτίσματα του Κτήματος φιλοξενούν ένα μοντέρνο 

κελάρι, εξοπλισμένο σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές προδιαγραφές. Η 

ζύμωση των εκλεκτών κόκκινων και λευκών κρασιών γίνεται σε δεξαμενές από 

ανοξείδωτο χάλυβα με ελεγχόμενη θερμοκρασία και ωριμάζουν τοποθετημένα προσεκτικά 

σε κλιματιζόμενα κελάρια όπου με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν τη γεύση και το 

χαρακτήρα τους μέσα σε δρύινα γαλλικά βαρέλια. 

Το κρασί: Τα φημισμένα κρασιά όπως το ελαφρώς αφρώδες «Eva Secco», το αφρώδες 

«Boheme», οι  αρωματικοί οίνοι «Ιλαρός» και «Εύχαρις», το «Ασύρτικο», το φίνο 

«Merlot», το αριστοκρατικό «Chardonnay», το ευγενικό «Syrah» και το γλυκό κρασί 

«Επίλογος», που τρυγιέται πολύ αργά μέσα στο χρόνο, θεωρούνται από τα καλύτερα του 

είδους τους στην Ελλάδα. 

Τα κρασιά Εύχαρις συμμετέχουν κάθε χρόνο σε διαγωνισμούς κρασιών στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Αντίστοιχα πολλά είναι και τα διεθνή βραβεία με τα οποία έχουν διακριθεί 

καθώς και οι αυστηρές σφραγίδες ποιότητας της Ε.Ε. με τις οποίες επιβραβεύτηκαν η 

φυσική καλλιέργεια, η υγιεινή επεξεργασία και η οικολογική φροντίδα των αμπέλων. Τα 

κρασιά Εύχαρις είναι ελληνικά κρασιά υψηλής ποιότητας που καταλαμβάνουν τις πρώτες 

θέσεις σε διεθνείς συγκρίσεις. 

6.9.3  Ελαιοτριβεία 

Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Πέτκα: Πρόκειται για παραδοσιακό πέτρινο ελαιοτριβείο 

επιφάνειας 144 τ.μ. που βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Περάμου επί της οδού 28ης 

Οκτωβρίου 368. Το κτίριο κτίσθηκε το 1933 από τον ιδιοκτήτη του Νικόλαο Πέτκα για 

την κάλυψη των αναγκών των 250 προσφυγικών οικογενειών που εγκαταστάθηκαν το 

1924 στην περιοχή μετά τη συνθήκη της ανταλλαγής πληθυσμών Ελλάδας – Τουρκίας. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση παραχώρησε στους Περαμιώτες πρόσφυγες γη για την κατασκευή 

σπιτιών καθώς και 3.000 ελαιόδεντρα με ετήσια παραγωγή περίπου 35 τόνους ελιάς. Το 

1993 οι κληρονόμοι του Νικολάου Πέτκα δώρισαν το ακίνητο στο Σύλλογο Περαμίων – 

Κυζικηνών για την στέγασή του. 

Με ενέργειες του Συλλόγου Περαμίων – Κυζικηνών ανακαινίστηκε το ελαιοτριβείο σε 

χώρο μουσείου με σεβασμό πάντα στην ιστορία και την παράδοση του. Σήμερα εκτίθεται 

ο εξοπλισμός του ελαιοτριβείο αναπαλαιωμένος προκαλώντας μνήμες στους νέους 

επισκέπτες του και στα μέλη του συλλόγου. Το ανακαινισμένο ελαιοτριβείο Νικολάου 

Πέτκα αποτελεί πλέον ένα κτίριο βιοτεχνικής αρχιτεκτονικής του παρελθόντος με 

δυνατότητα φιλοξενίας πολλαπλών εκδηλώσεων. Το ελαιοτριβείο με τις μυλόπετρες, τα 

πιεστήρια τους φακέλους, τη γούρνα, τον φυσικό διαχωρισμό του ελαιόλαδου, την ειδική 

κανάτα (κοχύλι) και το ασκί δεν υπάρχει στις ημέρες μας σε λειτουργία. 

Ελαιοτριβείο Νικολάου: Το ελαιοτριβείο το 2003 μεταφέρθηκε σε νέες, σύγχρονες 

εγκαταστάσεις εναρμονισμένες με το πρότυπο HACCP. Το νέο ελαιοτριβείο βρίσκεται 

μέσα στον ελαιόκαμπο των Μεγάρων και διαθέτει 450 m2 χώρο παραγωγής, 210 m2 χώρο 

αναμονής πελατών, καφέ bar, W.C. και χημικό εργαστήριο όπου πραγματοποιούνται 

αναλύσεις ελαιολάδου από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο χώρος της παραγωγής είναι 

εγκεκριμένος από την Bio Hellas για την παραγωγή και βιολογικού ελαιολάδου. Η 

παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: 
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o Αρχικά, σε συνεργασία και με τους ίδιους τους παραγωγούς, πραγματοποιείται 

ποιοτικός έλεγχος στον ελαιόκαρπο που προσκομίζεται, ώστε να διαπιστωθεί η καλή ή μη 

κατάσταση του. Σημαντικό στοιχείο είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την συγκομιδή της 

ελιάς έως την επεξεργασία της καθώς επηρεάζει άμεσα την οξύτητα του ελαιολάδου, την 

γεύση και το άρωμα του. Ο ελεγμένος καρπός τοποθετείται στο σιλό ελαιοκάρπου από 

όπου ξεκινά και η διαδρομή του. Στη συνέχεια πλένεται στο πλυντήριο με καθαρό νερό 

(ΕΥΔΑΠ), το οποίο ανανεώνεται τουλάχιστον τρεις έως πέντε φορές ανά 24 ώρες, 

ανάλογα με τις παρτίδες. Ακολουθεί ηλεκτρονική ζύγιση του καθαρού (από φύλλα, χώμα 

κλπ) πλέον καρπού και πολτοποίηση του στον σπαστήρα. 

o Έπειτα ο πολτός μαλάσσεται για 45’ – 50’ σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους 

27ο C (ΨΥΧΡΗ ΕΚΘΛΙΨΗ). Πρόκειται για πολύ καθοριστικό χαρακτηριστικό της 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο το παραγόμενο ελαιόλαδο 

μπορεί να διατηρήσει την περιεκτικότητα του σε φυσικά αντιοξειδωτικά (πολυφενόλες) 

και συνεπώς την μοναδική ποιότητα του. 

o Επόμενο στάδιο είναι ο διαχωρισμός υγρών - στερεών στοιχείων που γίνεται στα 

DECANTER χωρίς προσθήκη νερού (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩ). Θεωρείται καθαρή 

αποχύμωση του πολτού της ελιάς, γεγονός που διασφαλίζει την θρεπτικότητα του 

παραγόμενου ελαιολάδου, τη γεύση και το άρωμα του. 

Τα στοιχεία αυτά καταστρέφονται στα παλιάς τεχνολογίας πιεστήρια όπου ο διαχωρισμός 

του ελαιολάδου πραγματοποιείται με προσθήκη καυτού νερού. Το ελαιόλαδο, 

απαλλαγμένο από κάθε άλλο υγρό στοιχείο,μετά την κάθετη φυγοκέντριση, περνά από 

ποιοτικό έλεγχο στο χημικό εργαστήριο. Αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες ελαιοδεξαμενές 

ανά οξύτητα και ποικιλία. 

7    Αξιοποίηση Γειτνίασης με την «Ελευσίνα 21» - Πολιτιστική Πρωτεύουσα 

Επιδίωξη του Δήμου Μεγαρέων αλλά και αναγκαιότητα του Δήμου Ελευσίνας οφείλει να 

είναι η συνεργασία τους στο πλαίσιο της τεράστιας σημασίας, εύρους, κύρους και 

Πανευρωπαϊκής διάστασης διοργάνωσης «Ελευσίνα 21 –Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης». 

Η συνεργασία των δυο Δήμων, η ανίχνευση δράσεων και διάχυσης πρωτοβουλιών 

σχετικών με την διοργάνωση θα μπορούσε να αποτελέσει υλικό για την υπογραφή ενός 

μνημονίου συνεργασίας. 
Επίσης, το ορόσημο του 21 για το Δήμο της Ελευσίνας, θα μπορούσε να αποτελεί χρονικό 

στόχο και για το Δήμο Μεγαρέων, ώστε το αποτέλεσμα της δουλείας του στην 

κατεύθυνση ανάπτυξης του Τουριστικού Σχεδιασμού να προβληθει σε πολυπληθείς 

επισκέπτες της περιοχής της Δυτικής Αττικής με αφορμή το μεγάλο αυτό γεγονός. 

8   Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού – Φάσεις 

Α΄ Φάση 

Συμπληρώσεις, τροποποιήσεις από την ομάδα Τουρισμού που έχει συγκροτήσει με 

απόφαση του ο Δήμαρχος και της οποίας την δουλεία επιχειρεί να αποτυπώσει η παρούσα 

εργασία. 

Β΄ Φάση 

Διαβούλευση με φορείς, πολίτες, επιχειρηματίες (οικονομικούς φορείς) της περιοχής 

για συμβολή τους στον προσδιορισμό των στόχων. 

Στόχος η εμπλοκή όλων των παραγόντων του Δήμου, η συναίνεση, η αξιολόγηση και η 

κατανόηση της αναγκαιότητας κοινής δράσης ως απαραίτητης προϋπόθεσης επιτυχίας 

ενός Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης. 
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Γ΄ Φάση 

Συζήτηση και διάλογος στη βάση του διαμορφωθέντος «Σχεδίου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Μεγαρέων» στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και έκδοση απόφασης με τους στόχους του Στρατηγικού 

σχεδιασμού.  

Συζήτηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επικύρωση των στόχων του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων  

Δ΄ Φάση 

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

για την Υλοποίηση του Σχεδιασμού. 

Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτυπωθούν οι άξονες, οι δράσεις, οι ενέργειες του Δήμου 

αναλυτικά ανά είδος τουριστικού ενδιαφέροντος. 

9   Τουριστική προβολή Μεγάρων 

Για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων στην δραστηριοποίηση του Δήμου σε 

θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης σημαντικά καθοριστική είναι η προβολή των τουριστικών 

πλεονεκτημάτων του. 

Η προβολή τους, η επικοινωνία τους με ευρύτερα και ειδικά κοινά, θα πρέπει να 

αποτελέσει πεδίο διαφορετικής προσέγγισης σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες 

εξειδικευμένους στον σχεδιασμό και την προβολή προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης. 

Η προβολή μπορεί να έχει ως πεδία της, λογότυπα, μότο, ημερίδες, έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο, social media κ.α. 

Απαραίτητη και κρίσιμη προϋπόθεση είναι η εξ αρχής παρουσία τέτοιων συνεργασιών 

ώστε να υπάρξει κυλιόμενη προβολή. 

Η κυλιόμενη προβολή θα εξετάζει και θα αξιοποιεί κάθε φορά τα πλεονεκτήματα , θα 

επικεντρώνει στα στοιχεία τουριστικής ανάπτυξης που είναι «έτοιμα» να υποδεχθούν 

ευρύτερα κοινά και δεν θα αναμένει την ολοκλήρωση εφαρμογής του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού. Στόχος είναι εξ αρχής να καλλιεργείται στο κοινό η παρουσία ενός νέου 

brand name, ισχυρότερου που θα βάζει σιγά –σιγά τα Μέγαρα στο χάρτι των τουριστικών 

προορισμών. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας «δουλείας» δειλά στην αρχή, ισχυρότερα 

αργότερα, με την πρόοδο εφαρμογής και υλοποίησης του Σχεδιασμού Τουριστικής 

Ανάπτυξης, θα δημιουργούν και θα καλλιεργούν την αντίληψη ότι «κάτι κινείται» 

ενθαρρύνοντας τους συντελεστές και τους εμπλεκόμενους φορείς για την συνέχιση της 

προσπάθειας τους. 

10 Χρηματοδοτικά Μέσα στήριξης των παρεμβάσεων του Σχεδιασμού Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

Η χρηματοδοτική δυνατότητα στήριξης ενός Σχεδιασμού Βιώσιμης Τουριστικής 

Ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό (ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο) στη φάση της 

υλοποίησης του. 

Κρίνεται ως απαραίτητο και αναγκαίο συμπληρωματικό στοιχείο για να γίνει κατορθωτό 

να μην μείνει ο σχεδιασμό «στα χαρτιά». 

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ενεργειών και δράσεων του Σχεδιασμού Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης μπορούν στη φάση αυτή να προσδιοριστούν τα εξής: 

I. Ίδιοι πόροι του Δήμου 
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Ο Δήμος Μεγαρέων σύμφωνα με τις δυνατότητες του, θα πρέπει να συμπεριλάβει 

κονδύλια του προϋπολογισμού του για να στηρίξει τον ετήσιο σχεδιασμό. 

II. Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 

Η ένταξη στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέρειας Αττικής ώριμων έργων 

υποστήριξης του σχεδιασμού και διαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος που θα 

προκύψουν από την εκπόνηση του Επιχειρηματικού Προγράμματος Υλοποίησης του. Η 

ωριμότητα των έργων προς ένταξη στο πρόγραμμα εκτελεστέων της Περιφέρειας Αττικής 

κρίνεται από την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση τους. 

 

III. ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η αξιοποίηση των Τομεακών Προγραμμάτων και του Π.Ε.Π. Αττικής, μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία την προώθηση του Τουριστικού Σχεδιασμού. 

Ο Δήμος θα πρέπει να προετοιμαστεί ώστε εκτός των άλλων να παρακολουθεί και να 

συμμετέχει σε Προσκλήσεις των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. 

Η αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων μπορεί να κατευθύνεται είτε σε έργα και 

δράσεις που θα βελτιώνουν άμεσα το τουριστικό προϊόν της πόλης των Μεγάρων (π.χ. 

Βελτίωση αναβάθμιση Αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία – βελτίωση οδών πρόσβασης 

στα μέρη τουριστικού ενδιαφέροντος, αναπλάσεις περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος 

κλπ) είτε έμμεσα από την βελτίωση του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος των τόπων 

τουριστικού ενδιαφέροντος. 

 

IV. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 

Η ένταξη έργων από το Σχεδιασμό Τουριστικής Ανάπτυξης στο Π.Δ.Ε,. θα μπορούσε να 

ενισχύσει την υλοποίηση του. Έργα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο Π.Δ.Ε. θα πρέπει 

να είναι «μεγάλα», ουσιαστικά, υποδομών και ανάπτυξης. Έργα που θα αλλάξουν το 

«τοπίο» με την υλοποίηση τους ώστε να αξιολογηθούν και να ενταχθούν, προϋποθέτουν 

σε κάθε περίπτωση ώριμες μελέτες. 

 

V. Πράσινο Ταμείο 

Το Πράσινο Ταμείο και τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει είναι δυνατόν να 

αξιοποιούνται κάθε φορά προκειμένου να εξυπηρετούν το Σχεδιασμό Βιώσιμης 

Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου. 

Ιδιαίτερα ένας Σχεδιασμός που στοχεύει στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να 

βρει αξιόλογους πόρους μέσα στα προγράμματα του Ταμείου που να υποστηρίζουν την 

βούληση του Δήμου να διαμορφώσει συνθήκες και προϋποθέσεις βιώσιμων αστικών 

παρεμβάσεων στην περιοχή που ενδιαφέρουν την Τουριστική Ανάπτυξη των Μεγάρων 

αναβαθμίζοντας παράλληλα το αστικό τοπίο. 

11  Επιτροπή – Ομάδα Παρακολούθησης της υλοποίησης του σχεδιασμού βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης 

Για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου με άξονες, ενέργειες και δράσεις που θα 

εξειδικεύουν τον Στρατηγικό Σχεδιασμό αλλά και θα παρακολουθούν και προωθούν την 

υλοποίηση του απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής ή ομάδας εργασίας από το Δήμο 
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Μεγαρέων. Η Επιτροπή ή Ομάδα Εργασίας θα πρέπει παράλληλα να κατευθύνει και 

να παρακολουθεί και το κομμάτι του Σχεδιασμού και της προώθησης της 

τουριστικής προβολής. 
Η επιτροπή ή ομάδα εργασίας θα πρέπει να είναι Διαυπηρεσιακή δηλαδή με την 

συμμετοχή στελέχους ή στελεχών από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. 

Προγραμματισμού – Ανάπτυξης – Τουρισμού – Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολεοδομία, 

Δημοτικές Ενότητες κλπ.) 

Επίσης θα πρέπει να συμμετέχουν από πολιτική ηγεσία του Δήμου αρμοδίως 

εμπλεκόμενοι Αντιδήμαρχοι (π.χ. Πολιτισμού – Τουρισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Πρόεδροι Δ.Ε.) με επικεφαλής αυτόν που θα ορίσει ο Δήμαρχος. 

Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση η επιτροπή αυτή να έχει και διαπαραταξιακή 

συμμετοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία να διασφαλίζει την κατά το δυνατόν 

ευρύτερη συναίνεση ώστε ο Σχεδιασμός Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης να 

αποτελεί διαχρονικό εργαλείο για την λειτουργία στο πεδίο αυτό του Δήμου 

Μεγαρέων. 

 

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μεγαρέων 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΔΡΑΣΗ 1: ΚΡΗΝΗ  ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Απαλλοτριώσεις για την διεύρυνση του Αρχαιολογικού Χώρου. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Αναζήτηση Χρηματοδότησης ή προσδιορισμός τρόπου καταβολής 

του τιμήματος. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξης της απαλλοτρίωσης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Καταβολή τιμήματος στους δικαιούχους. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Μετεγγραφή οικοπέδων στο Δήμο-Κτηματολόγιο. 

 

ΔΡΑΣΗ 2: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΧΩΡΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ EΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Μελέτη Ενοποίησης  Αρχαιολογικών χώρων από Αρχαιολογικό 

Μουσείο έως Πάρκο Θέογνη. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Ανάδειξη Σπηλαίου Μουρμούνη. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Αναζήτηση Χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων μελέτης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Ανάπλαση και ειδική μελέτη για Πάρκο Θέογνη ως χώρου 

Ιστορικής Αναφοράς της Πόλεως των Μεγάρων. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  5: Προσδιορισμός χώρων Στάθμευσης ΙΧ και Πούλμαν επισκεπτών 

 

ΔΡΑΣΗ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Διασφάλιση πρόσθετου προσωπικού. 
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2α: Με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Εφορίας 

Αρχαιοτήτων. 

2β: Με υποστήριξη προσωπικού από το Δήμο (φύλακες). 

2γ: Παρουσία ξεναγού. 

 

ΔΡΑΣΗ 4:  ΑΚΡΟΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΝΙΣΑΙΑΣ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Επιλογή ανάδειξης της Ακρόπολης της Νισαίας. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Μελέτη ανάδειξης της Ακρόπολης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Χάραξη διαδρομής πρόσβασης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Χρηματοδότηση έργων ανάδειξης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Διαμόρφωση χώρου ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ προς Σαρωνικό(Σαλαμίνα, 

Αίγινα), προς ακτές Πελοποννήσου, προς οροσειρές  Γερανίων  και Πατέρα (360 

μοιρών).  

 

ΑΞΟΝΑΣ  2: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΔΡΑΣΗ  1: ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΙΣ  ΜΟΝΕΣ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1:Ελεγχος οδικής πρόσβασης σε επιλεγμένες  Μονές ή προς όλες. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Αποκατάσταση όπου απαιτείται οδών πρόσβασης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Δημιουργία όπου απαιτείται χώρων Στάθμευσης ΙΧ και Πούλμαν, 

έμπροσθεν των Μονών. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Σήμανση από Κεντρικούς οδικούς άξονες μέχρι τις Μονές.   

 

ΑΞΟΝΑΣ  3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ 

 

ΔΡΑΣΗ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Ύπαρξη Ναυαγοσωστών στις επιλεγμένες παραλίες. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Επιλογή τρόπου προσλήψεων.      

 

ΔΡΑΣΗ 2 :ΜΠΛΕ  ΣΗΜΑΙΕΣ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Επιλογή παραλιών προς απόκτηση ΜΠΛΕ ΣΗΜΑΙΑΣ. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Προσδιορισμός απαιτουμένων προϋποθέσεων για τον 

χαρακτηρισμό τους. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Επίτευξη και υλοποίηση προαπαιτούμενων. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Αίτημα ελέγχου παραλίων προς απόκτηση ΜΠΛΕ ΣΗΜΑΙΑΣ. 

 

ΔΡΑΣΗ 3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –ΕΛΕΓΧΟΣ  ΝΕΡΩΝ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Τακτικός έλεγχος ποιότητας νερών. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Καθαριότητα αστικής περιοχής παραλίας. 
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 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Καθαρισμός παραλίας-άμμου. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Καλαθάκια απορριμμάτων –Ντουσιέρες.   

 

ΔΡΑΣΗ 4: ΧΩΡΟΙ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Προσδιορισμός  Χώρων  Στάθμευσης  ΙΧ και Πούλμαν. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Τεχνική διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Πινακίδες από οδικούς άξονες  προς τις επιλεγμένες παραλίες. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  5: Πινακίδες Σήμανσης των Χώρων Στάθμευσης και της διαδρομής 

προς αυτές από το δευτερεύων οδικό δίκτυο. 

 

ΑΞΟΝΑΣ  4 : ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΔΡΑΣΗ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΚΟΥ 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Επιλογή χώρου για την δημιουργία του Αναρριχητικού Πάρκου. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Απόφαση  Χαρακτηρισμού του χώρου. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  3: Μελέτη σχεδιασμού αναρριχητικών διαδρομών. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Υλοποίηση και εφαρμογή της Μελέτης. 

 

ΔΡΑΣΗ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΤΟ  ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ   

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1: Μελέτη χάραξης οδών πρόσβασης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2: Δημιουργία Χώρου Στάθμευσης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Υποδομές Αναρριχητικού Πάρκου (W.C, cafe ενοικιάσεις 

εξοπλισμού ). 

 EΝΕΡΓΕΙΑ 4: Σήμανση προς αναρριχητικό πάρκο από οδικούς άξονες. 

 

ΑΞΟΝΑΣ  5 : ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

ΔΡΑΣΗ 1 : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 :Προσδιορισμός Μονοπατιών προς αξιοποίηση περιπατητικού 

τουρισμού. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Μελέτη και εφαρμογή διάνοιξης και σήμανσης  μονοπατιών. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Διαμόρφωση οδών πρόσβασης σε αφετηρίες και τέρμα 

μονοπατιών- Χώροι αναμονής. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5: Σήμανση από οδικούς άξονες προς περιοχές μονοπατιών. 

 

ΑΞΟΝΑΣ  6 : KATAΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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ΔΡΑΣΗ 1 : ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 : Προσδιορισμός ενδιαφέρουσας σε βυθό θαλάσσιας περιοχής. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  2:.Χαρακτηρισμός –Απόφαση κήρυξης θαλάσσιας περιοχής σε 

καταδυτικό πάρκο. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Προσδιορισμός και μέτρα υλοποίησης προστασίας περιοχής 

καταδυτικού πάρκου 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  4: Πόντιση (αργότερα) σκάφους για διεύρυνση δυνατοτήτων 

ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού με δημιουργία πρόσθετης συνθήκης 

ενδιαφέροντος στο βυθό 

 

ΔΡΑΣΗ 2 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  1 : Δημιουργία υποδομών επισκεψιμότητας. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2:.Ανάπτυξη δημοτικών υποδομών (σκάφος, εξοπλισμοί κ.ά.). 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών στήριξης καταδυτικού πάρκου 

(σχολή κατάδυσης εξοπλισμοί κ.ά.) 

 

 

Στην συνέχεια  το λόγο πήρε ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Χαλόφτης Παναγιώτης  ο οποίος εξέφρασε  τις παρακάτω προτάσεις 
και τις παρατηρήσεις του: 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
       1. Τα Μέγαρα αποτελούν την οδική είσοδο από και προς την ,Αθήνα όσο και για 
την Κόρινθο και λοιπή Πελοπόννησο και εκείθεν προς λοιπή Στερεά Ελλάδα. 
      2. Tα ήδη υπάρχοντα λιμάνια Νέας Περάμου και Πάχης (Νέας Περάμου και Πάχης 
μπορούν αναπτυσσόμενα να προσφέρουν ευκαιρίες επενδύσεων σε τομείς όπως: α) 
αλιεία και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτής και β) Τουρισμός μικρών θαλασσίων 
αποστάσεων και δημιουργία προγραμμάτων ρομαντικών βραδιών εν πλώ με γνωστά 
συγκροτήματα διασκέδασης. 
      3. Η δημιουργία ενός ακόμη μικρού επιβατικού λιμανιού που θα συνδέσει την 
Δυτική Αττική με τα λιμάνια του Αργοσαρωνικού ή και κάποια λιμάνια της 
Πελοπονήσου. Σαν θέση προτείνω την Περιοχή "Βαρδάρι" για τους εξής λόγους: α) 
Είναι σχεδόν έτοιμο (φυσικό λιμάνι), β) Υπάρχει πολύς χώρος για τις απαραίτητες 
επίγειες εγκαταστάσεις, γ) Υπάρχει ήδη γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου. Με 
λίγες εργασίες (πλατφόρμα επιβίβασης και αποβίβασης) είναι έτοιμη καθ όλα.΄  
       4) Ο μεγάλος κάμπος των Μεγάρων μας δίνει εξαιρετικό λάδι (κυρίως). Ο 
πολυτεμαχισμός των ιδιοκτησιών όμως, οδηγεί στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης 
ως ασύμφορης. Προτείνω ΑΝΑΔΑΣΜΟ των αγροτικών εκτάσεων γεγονός το οποίο θα 
οδηγήσει και σε άνοιγμα των ευκαιριών απασχόλησης κυρίως των νέων 
Ελληνόπαιδων. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ανασχετικό  πρόβλημα με τις 
διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιών λόγω οφειλών από το Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Το θέμα, το έθεσα στο όγδοο Περιφερειακό Συνέδριο για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Αττικής, που έγινε στα Μέγαρα προ μηνός.                   
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Ο Yπουργός κύριος Ευ. Αποστόλου, άκουσε με ενδιαφέρον την πρόταση αλλά δεν 
εξέφρασε άποψη όταν ζήτησα την μη κατάσχεση αγροτικών εκτάσεων για τους 
προαναφερόμενους λόγους.  
          Εξ άλλου, το Συνεταιριστικό κίνημα θα έπρεπε να αναλάβει εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο ενημερώνοντας τους παραγωγούς για τα ωφέλη των βιολογικών καλλιεργειών, 
της πιστοποίησης και της σωστής συσκευασίας.  
       5) Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να γίνει ώστε κάποια ή κάποιες 
Πανεπιστημιακές σχολές να εγκατασαθούν στα Μέγαρα. Είναι αδιανόητο να υπάρχει 
στον αστικό ιστό της πόλης της Αθήνας Γεωργικό Πανεπιστήμιο και να μην υπάρχει 
κάτι σχετικό στην αγροτική περιοχή των Μεγάρων. 
       6) Η περιοχή του Καβελάρη είναι μια ακόμη περιοχή (στον Δήμο μας) ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους. Όμως χρειάζονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, γιατί οι πολλές 
στροφές του δρόμου που δεν επιτρέπουν ορατότητα, κάνουν την χρήση του δύσκολη. 
και ενδεχομένως επικίνδυνη. 
       7) Τα όμορφα δάση μας παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες για περιπατητικό 
τουρισμό, μετά την χάραξη αυτών σε συνεργασία με το Δασαρχείο και την προβολή 
τους στα τουριστικά γραφεία, στους αθλητικούς συλλόγους, στα τουριστικά περιοδικά 
και στα σχολεία τόσο των Μεγάρων όσο και των άλλων εγγύτερων περιοχών. Βέβαια, 
για να είναι αξιόλογες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να υπάρχει και υποδομή 
τροφοδοσίας. Γι αυτό θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει για την άρση των 
απαγορεύσεων λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.  
     8) Αξιόλογη προβολή της πόλης μας παρέχουν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες  α) των 
αθλητικών γεγονότων (κυρίως δρόμοι μεσαίων ή μεγάλων αποστάσεων). Στους 
αγώνες αυτούς συμμετέχουν αθλητές από όλοι την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. 
Ένας εξαιρετικός πρεσβευτής για τις ομορφιές της πόλης μας. 
 β) Η εξαιρετική παρουσία των εκδηλώσεων της χορωδίας Μεγάρων που προβάλλουν 
το όνομα της πόλης μας σχεδόν σε όλη την Ελλάδα όπου συμμετέχουν, ενίοτε και στο 
εξωτερικό, με πάρα πολύ καλές κριτικές. 
γ) Οι επίσης εξαιρετικές δουλειές που γίνονται από την Λέσχη Ανάγνωσης των 
Μεγάρων. Σπουδαία ονόματα  των τεχνών και των γραμμάτων έχουν επισκεφτεί την 
πόλη μας και έχουν θαυμάσει για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται. Τις εκδηλώσεις 
αυτές παρακολουθεί και πολύς κόσμος. Ο Δήμος κατά την γνώμη μου να θα πρέπει 
να έρθει σε επαφή με ειδικούς της προβολής (marketing) για να προβάλλουν την πόλη 
μας μέσω αυτών των επιτυχημένων δραστηριοτήτων των συμπολιτών, αλλά και να 
διατηρούν το όνομα της πόλης μας και όλα τα θετικά των προαναφερόμενων δράσεων 
στην επιφάνεια.  Με όλα αυτά, νομίζω πως η πόλη μας θα μαθευτεί σε όλο τον κόσμο, 
και δεν θα αναρωτιούνται κάποιοι: Πού είναι τα Μέγαρα;;; Εκεί που είναι η Πάχη;;!!!!!! 
 

Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ όψη 
το ανωτέρω σχέδιο μελέτης για την Χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την 
Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Μεγαρέων και τις προτάσεις - παρατηρήσεις του 
Σ/λου κ. Χαλόφτη Παναγιώτη και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

     Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 
. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 

Α) ΟΜΟΦΩΝΩΣ γνωμοδοτεί θετικά στο κατατεθέν σχέδιο μελέτης για την 
Χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου 
Μεγαρέων, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

. 
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           Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩ (8)  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  γνωμοδοτεί θετικά με τις προτάσεις – παρατηρήσεις του 
Συμβούλου κ. Χαλόφτη Παναγιώτη, που αναφέρονται στο ιστορικό της 
παρούσης. 
 Ο Σύμβουλος κ. Αιγινίτης Σπυρίδωνας διαφωνεί με την πρόταση για 
δημιουργία λιμανιού επιβατικού στην πόλη μας καθώς θεωρεί ότι η μόνη 
εγκατάσταση που μπορεί να επιφέρει έσοδα και ανάπτυξη είναι μόνο η 
δημιουργία μαρίνας . 
 
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμ. 11/2018. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος 

 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

               Οι Σύμβουλοι 

1. Αντωνίου Αναστασία  
2. Χαλόφτης Παναγιώτης 
3. Τοπάλη Δήμητρα 
4. Αιγινίτης Σπυρίδων 
5. Φυλακτός Δημήτριος 
6. Τσουρουφλή Δέσποινα 
7. Βόρδος Δημήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Μέγαρα…………………. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου 

Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  
 


