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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κανονικά ευέτος τα τοπικά έθιμα στα Μέγαρα
(Ροσσάλια, Χορός Σράτας, Μάης)
και το πανηγύρι τοσ Αη Γιώργη στη Νέα Πέραμο
Ξαλαγπξίδνπκε ζηελ θαλνληθόηεηα ύζηεξα από δύν ρξόληα ιόγσ ηεο
παλδεκίαο θη εθέηνο όια ηα ηνπηθά έζηκα ζα γίλνπλ θαλνληθά ηόζν ζηα Μέγαξα όζν
θαη ζηε Νέα Πέξακν.
Εηζη ινηπόλ ηε Δεστέρα τοσ Πάστα 25 Απριλίοσ, ζηα Μέγαξα νκάδεο
αγνξηώλ κε παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο ηηο πξστλέο ώξεο κέρξη ην κεζεκέξη ζα
γπξίδνπλ ηξαγνπδώληαο θαη ρνξεύνληαο ηα Ροσσάλια (θάιαληα ηνπ Πάζρα) ζηηο
γεηηνληέο ησλ Μεγάξσλ.
Τν ίδην πξστ, πνπ γηνξηάδεη ν πνιηνύρνο Αγιος Γεώργιος ζα γίλεη ε
ιεηηνπξγία, αξηνθιαζία θαη πεξηθνξά ηεο Εηθόλαο ζηε Νέα Πέραμο ελώ ην βξάδπ
ζηελ νκώλπκε πιαηεία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεγάιε κνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε
αθνύ ζπκπίπηεη ε γηνξηή κε ηελ επέηεην ησλ 100 ρξόλσλ από ηελ Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή.
Τελ Σρίτη τοσ Πάστα 26 Απριλίοσ, ζηα Μέγαξα ηόζν ην πξστ όζν θαη ην
βξάδπ ζηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο πιαηείαο ηνπ Αη Γιάννη τοσ Γαλλιλαίοσ
(Χνξεπηαξά) ζα γίλεη ε αλαβίσζε ηνπ παηξνπαξάδνηνπ ηνπηθνύ εζίκνπ ηνπ Χνξνύ
ηεο Τξάηαο, όπνπ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ ιανγξαθηθώλ θνξέσλ νη θνπέιιεο
θνξώληαο ηηο ηνπηθέο παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο, ζα ρνξέςνπλ ηνπο ρνξνύο ηεο
μαθνπζηήο Μεγαξίηηθεο Τξάηαο, έλα έζηκν, πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ από ηελ
θιαζζηθή αξραηόηεηα, αθνύ όπσο ιέγεηαη θαη ζξπιείηαη είλαη ζπλέρεηα ηνπ Χορού
των πεπλουόρων παρθένων, πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Δήκεηξνο.
Τέινο ην άββατο 30 Απριλίοσ, (Παραμονή της Πρωτομαγιάς), ην
απόγεπκα, ζα γίλεη ην νινδώληαλν έζηκν ηνπ Μάε, όπνπ ζπκκεηέρνπλ νη
αξξαβσληαζκέλεο Μεγαξηηνπνύιεο, ληπκέλεο κε ηηο λπθηάηηθεο παξαδνζηαθέο
ελδπκαζίεο “τα Κατηυένια”, ζα πάλε ζηελ πεζεξά ηνπο ην Μάε (έλα πεξίηερλα
αλζνζηόιηζην ζηεθάλη), αθνύ δηέιζνπλ πεδή κε ηηο θηιελάδεο ηνπο από ηελ Κεληξηθή
πιαηεία ησλ Μεγάξσλ, όπνπ ν Δήκαξρνο ζα πξνζθέξεη αλακλεζηηθά θαη δώξα.

Σα Ροσσάλια

Σο πανηγύρι τοσ Αη Γιώργη στη Νέα Πέραμο

Ο Χορός της Σράτας

Σο έθιμο τοσ Μάη

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας
& Δημοσίων τέσεων

