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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οφτε εφζτοσ “ο Χορόσ τησ Σράτασ” και το “ζθιμο του Μάη”, 
λόγω τησ πανδημίασ του Κορωνοϊοφ 

 
Η πανδθμία του Κορωνοϊοφ είναι αλικεια ότι ζχει αλλάξει τθ ηωι όλων κι 

εχει επθρεάςει τα πάντα και προφανώσ ζχει επιπτώςεισ και ςτθν διοργάνωςθ των 
πολιτιςτικών εκδθλώςεων του Διμου. 

Λόγω των κυβερνθτικών μζτρων για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ του 
Κορωνοϊοφ, δεν επιτρζπονται εκδθλώςεισ, όπου μπορεί να υπάρχει ςυγχρωτιςμόσ 
από τθ μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ατόμων και υπάρχει κίνδυνοσ υπερμετάδοςθσ του 
covid – 19. 

Συνεπώσ ζτςι κι εφζτοσ ο Διμοσ ΔΕΝ κα διοργανώςει  τθν Σρίτη του Πάςχα 
τθν αναβίωςθ του εκίμου του “ΧΟΡΟΤ τησ ΣΡΑΣΑ”  ςτθν πλατεία του Αθ Γιάννθ 
του Χορευταρά, οφτε και το “ζθιμο του Μάη” ςτθν Κεντρικι πλατεία των Μεγάρων 
τθν παραμονι τθσ Πρωτομαγιάσ. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ δήλωςε: 
« Αδιαμφιςβιτθτα κανείσ δεν μπορεί να καταργιςει ζνα ζκιμο, όμωσ θ ανάγκθ για 
τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ Υγείασ όςο αυτό είναι δυνατό μασ αναγκάηει κι εφζτοσ 
να πεικαρχιςουμε ςτα μζτρα τθσ Κυβζρνθςθσ και να μθν ζχουμε τθ χαρά να 
ηιςουμε, όπωσ πρζπει το μεγαλείο του “Χοροφ τησ Σράτασ” και του “εθίμου  του 
Μάη”. 
Το τρίτο κφμα τθσ πανδθμίασ είναι το ςφοδρότερο όλων με ςοβαρότατεσ ςυνζπειεσ 
και επιπτώςεισ, τισ οποίεσ βλζπουμε ςτα πολλά και ςοβαρά κροφςματα των 
ςυμπολιτών μασ, για το λόγο αυτό πρζπει όλοι μασ, περιςςότερο από ποτζ να 
εφαρμόηουμε με ςχολαςτικότθτα και κρθςκευτικι ευλάβεια, όλα ανεξαιρζτωσ τα 
μζτρα, που εξαγγζλει κάκε φορά θ Κυβζρνθςθ. 

 Θζλω να πιςτεφω κι ελπίηω του χρόνου θ πανδθμία να είναι μία πικρι 
ανάμνθςθ και να ζχουμε όλοι ξαναπάρει τισ ηωζσ μασ πίςω και να ζχουμε γυρίςει 
ςτθν κανονικότθτα και να γιορτάςουμε όπωσ πρζπει κι όπωσ αξίηει ςτθ λαϊκι μασ 
παράδοςθ και ςτον πολιτιςμό μασ τα ζκιμα του τόπου μασ με ςεβαςμό και 
ιδιαίτερθ  λαμπρότθτα, με τθ ςυνεργαςία φυςικά όλων των τοπικών φορζων όπωσ 
όλα τα τελευταία χρόνια.»  
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