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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μεγάλθ θ επιτυχία, που ςθμείωςε εφζτοσ 
το Καρναβάλι ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα Πζραμο 

Κατά γενικι ομολογία εφζτοσ όλεσ οι  εκδθλώςεισ, που είχαν περιλθφκεί ςτο 
Πρόγραμμα των Καρναβαλικών εκδθλώςεων του Διμου Μεγαρζων ςθμείωςαν 
μεγάλθ επιτυχία και ιταν αρκετά εντυπωςιακζσ. 
Ιδιαίτερα οι καρναβαλικζσ παρελάςεισ τόςο ςτθ Νζα Πζραμο τθν Κυριακι των 
Απόκρεω 19 Φεβρουαρίου όςο και ςτα Μζγαρα τθν Κυριακι τθσ Συρινισ 26 
Φεβρουαρίου ικανοποίθςαν και τουσ εκατοντάδεσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και τουσ 
χιλιάδεσ κεατζσ. 
τθ Νζα Πζραμο ςυγκεντρώκθκαν 1000 καρναβαλιςτζσ που παριλαςαν κατά 
ομάδεσ φορώντασ ςτολζσ που παραχώρθςε ςε όλουσ δωρεάν ο Διμοσ Μεγαρζων 
μαηί με 4 άρματα και μουςικό πρόγραμμα Live ςτθν πλατεία Ηρώων με τον Dj 
Δθμιτρθ ιδζρθ και το τοπικό ςυγκρότθμα “Μεγαρόςθμο”. 
τα Μζγαρα οι ομάδεσ, που ςυμμετείχαν ςτθν παρζλαςθ ξεπζραςαν τουσ 1500 
καρναβαλιςτζσ και τα άρματα ιταν 5, αλλά υπιρξαν και ελεφκερεσ ςυμμετοχζσ με 
αυτοςχζδια άρματα με τρακτζρ και μοτοποδιλατα και μθχανζσ. 
Οι πολίτεσ τθσ Νζασ Περάμου κατζκλυςαν τθν κεντρικι λεωφόρο τθσ 28θσ 
Οκτωβρίου ςε όλθ τθ διαδρομι τθσ παρζλαςθσ και κυριολεκτικά γζμιςαν τθν 
πλατεία Ηρώων, όπου ςυνεχίςτθκε το γλζντι. 
 τα Μζγαρα υπιρξε το αδιαχώρθτο  ςε όλο το  μικοσ τθσ διαδρομισ (οδόσ 28θσ 
Οκτωβρίου), που ζγινε θ παρζλαςθ ενώ θ πλατεία Λιτάρα “βοφλιαξε” από το 
πλικοσ καρναβαλιςτών και κεατών που διαςκζδαςαν χορεφοντασ μζχρι αργά τισ 
βραδινζσ ώρεσ υπό τουσ ιχουσ τθσ μουςικισ του γνωςτοφ Dj Γιάννθ Μαργζτθ και 
ςυγκροτιματοσ με γνωςτοφσ ςυμπολίτεσ παραδοςιακοφσ οργανοπαίκτεσ και 
τραγουδιςτζσ.  
Προθγικθκαν αποκριάτικεσ εκδθλώςεισ ςτισ γειτονιζσ με άναμμα φωτιάσ 
παραδοςιακοφσ χοροφσ και λαϊκό γλζντι με τθν φροντίδα των τοπικών λαογραφικών 
φορζων ( Λαογραφικό υγκρότθμα Μεγάρων, Λφκειο των Ελλθνίδων,  Χορευτικόσ 
Ομιλοσ Μεγάρων και Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Αγιοσ Ιωάννθσ ο Θεολόγοσ ςτο Μελί), 
ενώ ζγιναν κι άλλα αποκριάτικα γλζντια ςε ςχολικζσ αυλζσ με τθν ςυμμετοχι 
μακθτών με φροντίδεσ των υλλόγων Γονζων και κθδεμόνων. 
Ιδιαίτερθ αίςκθςθ προκάλεςε το Κυνιγι του “Κρυμμζνου κθςαυροφ” ςτθ Νζα 
Πζραμο με τθν ςυμμετοχι μακθτών και τθν επιμζλεια των μελών του 4ου 
υςτιματοσ Ναυτοπροςκόπων και ςτα Μζγαρα με τθν ςυμμετοχι επίςθσ μακθτών 
από τα Δθμοτικά ςχολεία και τα Γυμνάςια με φροντίδεσ του Σοπικοφ Σμιματοσ του 
ώματοσ Ελλθνίδων Οδθγών. 



Ακρωσ επιτυχθμζνθ θ εκδιλωςθ του διαγωνιςμοφ για το πζταγμα του Αερόςτατου 
ςτα Μζγαρα με φροντίδα των μελών του Α.Ο.ΚΟΤΡΟ το πρωϊ τθσ Κυριακισ τθσ 
Συρινισ ςτο Κουρκοφρι όπωσ κάκε χρόνο  και τα “Κοφλουμα” ςτθ Νζα Πζραμο το 
πρωϊ τθσ κακαρισ Δευτζρασ. 
Ολεσ οι αποκριάτικεσ εκδθλώςεισ που περιελιφκθςαν ςτο Πρόγραμμα για το 
φετινό καρναβάλι ζλαβαν χώρα με τθν πλιρθ οικονομικι και τεχνικι υποςτιριξθ 
του Διμου Μεγαρζων. 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ φανερά ικανοποιθμζνοσ από τισ 
φετινζσ καρναβαλικζσ εκδθλώςεισ διλωςε: 
« Οι φετινζσ εκδθλώςεισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ των Καρναβαλικών 
εκδθλώςεων του Διμου Μεγαρζων ξεπζραςαν κάκε προςδοκία. Πολυπλθκείσ οι 
ςυμμετοχζσ ςε καρναβαλιςτζσ και ςε κεατζσ. Επικυμώ να εκφράςω τθν ευαρζςκειά 
μου ςε όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν ενεργά και ςε εκείνουσ που εργάςτθκαν και 
ςυνεργάςτθκαν, για να ζχει επιτυχία το φετινό καρναβάλι ςτθ Νζα Πζραμο και ςτα 
Μζγαρα, το προςωπικό του Διμου, τουσ μακθτζσ των Δθμοτικών χολείων 
Μεγάρων και Νζασ Περάμου, των Γυμναςίων και Λυκείων, των Οδθγών, τθσ ομάδασ 
του ΝΗΡΕΑ και τον Πρόεδρό τθσ κ. Δθμιτρθ Σςεγκζλθ, τθν Ενωςθ Γονζων και 
Κθδεμόνων των χολείων Μεγάρων και Νζασ Περάμου και τον Πρόεδρό τθσ κ. 
Δθμιτρθ Παπαγγελι, τον  Γραμματζα τθσ Ενωςθσ κ. Ανδρζα ουριτηίδθ, όλουσ τουσ 
Προζδρουσ και τα μζλθ των υλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων των χολείων των 
Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου, το Σοπικό Σμιμα του ώματοσ Ελλθνίδων Οδθγών, 
των Προςκόπων και όλα τα μζλθ των τοπικών λαογραφικών υλλόγων. Θερμά 
ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ, αυτοί ιταν οι πρωταγωνιςτζσ των φετινών καρναβαλικών 
εκδθλώςεων. 
Θζλω να ευχαριςτιςω τουσ γονείσ που ςυνόδευςαν τουσ μικροφσ μακθτζσ ςτισ 
παρελάςεισ τόςο ςτθ Νζα Πζραμο όςο και ςτα Μζγαρα και τα μζλθ των εκελοντών 
του ώματοσ ερευνασ και διάςωςθσ που πλαιςίωςαν τισ ομάδεσ προςτατεφοντασ τα 
μικρά παιδιά από εκείνουσ οι οποίοι κα επιχειροφςαν να τα φοβίςουν κατά το 
μικοσ τθσ διαδρομισ  ςτισ καρναβαλικζσ παρελάςεισ με κροτίδεσ κλπ, τθν Σροχαία, 
τθν Αςτυνομία και τθν Πυροςβεςτικι, για τθν ςυνδρομι τουσ τισ δφο αυτζσ 
εβδομάδεσ τθσ αποκριάσ. 
Για το τζλοσ άφθςα να επαινζςω, να ευχαριςτιςω και να ςυγχαρώ ξεχωριςτά τον 
φίλο και ςυνεργάτθ μου Γιάννθ Γκίνθ, λόγω τθσ εμπειρίασ του ιταν εφζτοσ ο 
υπεφκυνοσ ςυντονιςτισ για τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ όλων των 
εκδθλώςεων που περιελιφκθςαν ςτο Πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδθλώςεων 
του Διμου μασ ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο των Πολιτιςτικών του 
Διμου Γιάννθ Καλιπόηθ και τον Αντιδιμαρχο Νζασ Περάμου Σταφρο Φωτίου και 
ομολογουμζνωσ τα κατάφερε περίφθμα και τθν καλι μου φίλθ Αιμιλία Μπεναρδι 
– Κοφρςου θ οποία φρόντιςε για τα άρματα, τθν διανομι των ςτολών ςτα τμιματα 
που ζλαβαν μζροσ ςτισ παρελάςεισ, τα κζματα και τθ ςειρά παρζλαςθσ των 
καρναβαλιςτών κακώσ και τα μζλθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ Ελζνθ Τανι, 
Μάρκα Γκόλια και Αντώνθ Καμπουράκθ. 
 
 
 
 



Επίςθσ κζλω να ςυγχαρώ τουσ χορθγοφσ μασ και για τθν ςυμμετοχι τουσ τισ 
Οδθγοφσ, τουσ Προςκόπουσ, τον Α.Ο ΚΟΤΡΟ, τουσ Μεγαρίτεσ DJ Γιάννθ Μαργζτθ 
και Δθμιτρθ Σιδζρθ και όλουσ τουσ Μεγαρίτεσ μουςικοφσ, οργανοπαίκτεσ και 
τραγουδιςτζσ που ςυμμετείχαν ςτα αποκριάτικα γλζντια με Live ςτθν εκδιλωςθ των 
ΚΑΠΗ του Διμου μασ, τθν Κυριακι των Απόκρεω ςτθ Νζα Πζραμο και τθν Κυριακι 
τθσ Συρινισ ςτα Μζγαρα. Εφχομαι ςε όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ Καλι ςαρακοςτι.» 
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