
 

 

Μζγαρα, 8 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Σην Σρίτη του Πάςχα ςτα Μζγαρα, ςτον Αη Γιάννη το Χορευταρά, 
“Ο Χορόσ τησ τράτασ”  

 τη Δευτζρα του Πάςχα, τα Ρουςάλια ςτα Μζγαρα το πρωϊ 
 και το βράδυ το τοπικό πανηγφρι του “Αη Γιώργη”, ςτη Νζα Πζραμο, 

και το ζθιμο του Μάη ςτα Μζγαρα, την Παραςκευή 3 Μαϊου 2019 
 

 Όπωσ κάκε χρόνο ζτςι κι εφζτοσ με τθ ςυνεργαςία του Διμου και 
των τοπικϊν λαογραφικϊν υλλόγων κι ελεφκερθ ςυμμετοχι αγοριϊν 
και κοριτςιϊν,  με τισ τοπικζσ παραδοςιακζσ φορεςιζσ, κα γίνει θ 
αναβίωςθ του πατροπαράδοτου τοπικοφ εκίμου του “ΧΟΡΟΤ ΣΗ 
ΣΡΑΣΑ”, τθν ΣΡΙΣΗ του Πάςχα, τόςο το πρωϊ (Παιδικόσ χορόσ) όςο και 
το απόγευμα που κα γίνει με τθν ςυμμετοχι πολλϊν κοριτςιϊν που κα 
χορζψουν με τισ τοπικζσ παραδοςιακζσ φορεςιζσ τα “Κατθφζνια”, τα 
“Φοφντια” και τουσ “Καπλαμάδεσ” και τα αγόρια με τα “Μεγαρίτικα 
ποκάμιςα” και τισ “Φουςτανζλλεσ”. 

 
Όλα είναι ιδθ ζτοιμα ςτθν πλατεία του “Αθ Γιάννθ του 

Χορευταρά”, αςφαλτοςτρϊκθκαν  οι γφρω δρόμοι και γίνονται όλεσ οι 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ και προετοιμαςίεσ για ζναν λαμπρό εορταςμό, 
που κα μεταδοκεί ηωντανά, διαδικτυακά, μζςα από το διαδικτυακό 
κανάλι του Διμου ςε όλο τον κόςμο. 

 
Εφζτοσ αναμζνεται μεγάλθ προςζλευςθ Ελλινων και ξζνων  

επιςκεπτϊν και πικανόν να ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ του Διμου 
Μεγαρζων και να είναι παρϊν ο Πρόεδροσ τησ Δημοκρατίασ κ. 
Προκόπησ Παυλόπουλοσ. 

 
 
 



 
Εξ άλλου τθν Δευτζρα του Πάςχα, ςτθν Νζα Πζραμο κα 

γιορταςτεί με λαμπρότθτα όπωσ του αξίηει το πανθγφρι του Αη Γιώργη, 
προςτάτθ των Περαμίων και ζχουν γίνει όλεσ οι απαραίτθτεσ 
προετοιμαςίεσ εκ μζρουσ του Διμου αλλά και του Σοπικοφ υμβουλίου 
τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ τθσ Νζασ Περάμου προκειμζνου όλα να 
γίνουν όπωσ πρζπει με απόλυτθ επιτυχία και λαμπρότθτα. 

 
Επίςθσ τθ Δευτζρα του Πάςχα κα ηιςουμε το μεγαλείο του 

τοπικοφ μασ εκίμου τα “Ρουςάλια”, όπου ομάδεσ αγοριϊν με τοπικζσ 
παραδοςιακζσ φορεςιζσ κα χορζψουν και κα τραγουδιςουν ςπίτι ςε 
ςπίτι και γειτονιά ςε γειτονιά. 

 
Σο ζκιμο του “Μάη”, που ξαναηεί ςτισ μζρεσ μασ αναλλοίωτο 

όπωσ εκατοντάδεσ  χρόνια ςτα Μζγαρα,  εφζτοσ επειδι ςυμπίπτει με το 
“Χορό τησ Σράτασ”, τθν Σρίτθ του Πάςχα (παραμονι τθσ πρωτομαγιάσ) 
κα γίνει τθν Παραςκευή 3 Μαϊου 2019, ϊρα 17.30 ςτθν Κεντρικι 
Πλατεία των Μεγάρων. 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων χζςεων 
 

 

 
 

 

 


