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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Εφζτοσ θα γίνει και ο πρωϊνόσ 
ΧΟΡΟ ΣΗ ΣΡΑΣΑ 

ςτον Αγιάννη Χορευταρά, ώρα 11.00 
 
 

 
 
Όπωσ είναι γνωςτό τθν Τρίτθ του Πάςχα 10 Απριλίου ςτθν Πλατεία του Αθ 

Γιάννθ του Χορευταρά το απόγευμα ςτα Μζγαρα κα λάβει χϊρα θ αναβίωςθ του 
πατροπαράδοτου τοπικοφ εκίμου του “ΧΟΡΟΤ ΣΗ ΣΡΑΣΑ”. 

Εφζτοσ μετά τθν λειτουργία ςτο εκκλθςάκι του Αγίου Ιωάννθ του Γαλιλαίου 
(Χορευταρά) και τθ κεία λειτουργία ςτον Ιερό ναό του Αγίου Ραφαιλ, το πρωϊ κα 
γίνει ο παιδικόσ χορόσ, ϊρα 11.00,  όπου κα ςυμμετάςχουν παιδιά με Κατηφζνια, 
Καπλαμάδεσ και Φοφντια με ελεφκερθ ςυμμετοχι για κορίτςια μζχρι 13 ετϊν. 

Η αρμόδια Αντιδιμαρχοσ  για τα Πολιτιςτικά του Διμου Μεγαρζων κ. Λζνα 
Ρήγα διλωςε: 

« Όπωσ το απόγευμα κάθε Σρίτη του Πάςχα, ζτςι και το πρωϊ ςτον ιςτορικό 
χϊρο τθσ πλατείασ του Αθ Γιάννθ του Χορευταρά ηωντανεφει θ λαϊκι μασ 
παράδοςθ, “Ο Χορόσ τθσ Τράτασ”. 

Μετά το πζρασ τθσ κείασ λειτουργίασ ςτο Εκκλθςάκι τα μικρά κορίτςια 
ντυμζνα με τοπικζσ παραδοςιακζσ ςτολζσ κα χορζψουν “Χοροφσ τησ Σράτασ” με τθ 
ςυνοδεία τοπικισ λαϊκισ ορχιςτρασ και ντόπιων λαϊκϊν παραδοςιακϊν 
τραγουδιςτϊν. 



Είναι μία εκδιλωςθ για να ευαιςκθτοποιοφνται τα μικρά κορίτςια από τθν 
παιδικι θλικία, να μακαίνουν τθν ηωντανι μουςικι ιςτορία του τόπου και τα τοπικά 
μασ ζκιμα, να τα αγαπιςουν και να ςυμμετζχουν ζτςι ϊςτε να υπάρχει ςυνζχεια και 
όταν μεγαλϊςουν να ςυμμετζχουν ςτθν αναβίωςθ του πατροπαράδοτου εκίμου. 

Προςκαλοφμε λοιπόν όλα τα μικρά κορίτςια που το επικυμοφν να ζλκουν το 
πρωϊ ςτον Αγιάννθ ελεφκερα, να ηιςουμε όλοι μαηί το μεγαλείο τθσ τοπικισ μασ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων με τθ ςυνεργαςία όλων των τοπικϊν πολιτιςτικϊν και 
λαογραφικϊν φορζων διοργανϊνει τθν εκδιλωςθ του Χοροφ τθσ Τράτασ με ςκοπό 
τθ διάςωςθ, τθ διατιρθςθ, τθ  διάδοςθ και τθν προβολι τθσ λαϊκισ μασ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και μάλιςτα εφζτοσ οι εκδθλϊςεισ του Χοροφ τθσ Τράτασ 
και του τοπικοφ εκίμου του Μάθ ζχουν ενταχκεί ςτο ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΕΣΟ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2018 με κεντρικό μήνυμα “ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑ: 
ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΝΑΝΣΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ”. 

Ετςι λοιπόν τα Μζγαρα κα ζχουν τθν ευκαιρία μζςα από τα τοπικά μασ 
ζκιμα να προβλθκοφν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και ταυτόχρονα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ κα 
μεταδοκεί εφζτοσ “Ο ΧΟΡΟ ΣΗ ΣΡΑΣΑ” , ηωντανά ςε όλο τον κόςμο.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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