
 

                                                                                                            Μέγαρα 10 Μαϊου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με λαμπρότητα εφέτος η αναβίωση του εθίμου του ΧΟΡΟΥ της ΤΡΑΤΑΣ 

Με εξαιρετική φροντίδα από το Δήμο Μεγαρέων, μεγάλη συμμετοχή νέων 

και νεανίδων των Μεγάρων με τις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές και λαμπερές 

παρουσίες επισήμων, έγινε όπως κάθε χρόνο η αναβίωση του τοπικού εθίμου του 

“ΧΟΡΟΥ της ΤΡΑΤΑΣ”, στον ιστορικό χώρο της πλατείας του Αγίου Ιωάννου 

Γαλιλλαίου (Χορευταρά). 

 Η παρουσία πολλών ξένων επισκεπτών από άλλες πόλεις και από άλλες 

χώρες και ιδιαίτερα του Πρέσβη της Κίνας  στην χώρα μας επικεφαλής 12μελούς 

αντιπροσωπείας, του Δημάρχου Μαραθώνος Ηλία Ψηνάκη και του Προέδρου της 

“Ενωσης Κεντρώων” κ. Βασίλη Λεβέντη προσέδωσαν ιδιαίτερη λαμπρότητα και 

δικαιολογημένα τα τοπικά ΜΜΕ σημείωσαν ότι εφέτος ο “ΧΟΡΟΣ της ΤΡΑΤΑΣ” ήταν 

ο πιο πετυχημένος. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 

«Η φετινή διοργάνωση του “ΧΟΡΟΥ της ΤΡΑΤΑΣ”, δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε 

ως η πιο επιτυχημένη των τελευταίων χρόνων. 

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην 

επίσημη πρόσκληση του Δήμου Μεγαρέων και τίμησαν με την παρουσία τους το 

έθιμό μας. 

Ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνον, τον 

Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα κ. Ζου Σιαολί, τον φίλο Δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία 

Ψηνάκη, τον πρόεδρο της Ενωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη, τον Βουλευτή κ. 

Πάνο Σκουρολιάκο κσι Βασίλη Οικονόμου,τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή κ. 

Ηλία Παπαηλία, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου, τον 

πρώην Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Χρυσόστομο Σύρκο και τον πρώην Νομάρχη Δυτικής 

Αττικής κ. Αριστείδη Αρκουδάρη. 

 



Επίσης όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, που συμμετείχαν στην αναβίωση του 

εθίμου του Χορού της Τράτας με τις τοπικές παραδοσιακές φορεσιές, είτε ήσαν 

μέλη των Λαογραφικών τοπικών φορέων είτε όχι, τους Μουσικούς, τους 

τραγουδιστές και τον Πρόεδρο του Λαογραφικού Συλλόγου “Ο Χορός της Τράτας” κ. 

Αντώνη Πέγκο, που είχε την ευθύνη της παρουσίασης του εθίμου, αλλά και για την 

καθοριστική συμβολή, μαζί με την Πρόεδρο του Παραρτήματος του Λυκείου των 

Ελληνίδων Μεγάρων Κα Πιπέρου Ευαγγελία, στην επιτυχία της εκδήλωσης. 

Τέλος  θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου στο προσωπικό του Δήμου,  

που εργάστηκε με προθυμία και εκτός ωραρίου εργασίας κι ανταποκρίθηκε κι 

εφέτος  πλήρως στην άρτια διοργάνωση του τοπικού μας εθίμου, τα ΜΜΕ για την 

προβολή του Χορού της Τράτας και όλους τους συμπολίτες και τους ξένους 

επισκέπτες, που πλημμύρισαν τις εξέδρες στην ιστορική πλατεία του Αη Γιάννη του 

Χορευταρά και τίμησαν με αγάπη το τοπικό μας έθιμο.» 
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