
 ΧΟΡΟ  ΣΡΑΣΑ (10/04/18) 

 

Κυρίεσ και κφριοι,  

Αγαπθτοί επιςκζπτεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

Χριςτόσ Ανζςτθ και Χρόνια Πολλά! 

-ασ καλωςορίηουμε ςτον ιερό και ιςτορικό χϊρο του Ναοφ του Αγίου Ιωάννου του 

Γαλιλαίου ι Χορευταρά, όπου κα παρακολουκιςουμε τθν αναβίωςθ του εκίμου του 

Χοροφ τθσ Σράτασ, του πανάρχαιου αυτοφ εκίμου, που με μοναδικι λαμπρότθτα 

γιορτάηουμε ςιμερα ςτα Μζγαρα. 

-Ζνα ζκιμο, που θ Διοίκθςθ του Διμου κατάφερε, και λόγω τθσ ςπουδαιότθτάσ του, 

να το εντάξει ςτο Ευρωπαϊκό Ζτοσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 2018. Παράλλθλα το 

Τπουργείο Πολιτιςμοφ ζχει αποδεχκεί το αίτθμα του Διμου για να ενταχκεί ςτον 

κατάλογο τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Και αποτελοφν αυτά μια μεγάλθ 

επιτυχία και αναγνϊριςθ για τον Διμο μασ, που αντανακλά ςε όλουσ εςάσ τουσ 

δθμότεσ. 

-Ιδιαιτζρωσ ικελα να καλωςορίςουμε τον Τπουργό Τποδομϊν και Μεταφορϊν κ. 

πίρτηθ Χριςτο,  ο οποίοσ ςτζκεται πάντοτε αρωγόσ ςτισ προςπάκειζσ μασ για 

επίλυςθ προβλθμάτων, που απαςχολοφν τον Διμο μασ και μάλιςτα με επιτυχία. 

-Ο χϊροσ αυτόσ βρίςκεται ςτισ υπϊρειεσ των Γερανείων ορζων. Σο πανζμορφο αυτό 

βουνό, το μοναδικό για τθν πλουςιότατθ χλωρίδα του, με τα 945 είδθ φυτϊν, εκ των 

οποίων τα 61 ενδθμικά, όταν ολόκλθρθ θ Γερμανία ζχει 16 ενδθμικά και θ Αγγλία 6 

και ζνα φυτό μοναδικό ςτον κόςμο, κάποια οικονομικά ςυμφζροντα  είχαν βάλει 

ςαν ςτόχο να το καταςτρζψουν και να το μετατρζψουν ςε ςελθνιακό τοπίο, 

προκειμζνου να κερδοςκοπιςουν με τθν δθμιουργία ορυχείων βωξίτθ. 



-Όμωσ άλλαι αι βουλαί των κερδοςκόπων και άλλαι του λαοφ μασ. 

-Η διοίκθςθ του Διμου κατάφερε, με ενότθτα πολιτικϊν και κοινωνικϊν δυνάμεων, 

με τθν ςυςτράτευςθ όλων των Δθμοτικϊν Παρατάξεων, όλων των ςυλλόγων και 

φορζων και κυρίωσ ςφςςωμου του λαοφ του Διμου μασ και με τθν βοικεια 

βουλευτϊν τθσ περιοχισ μασ, τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, Τπουργϊν και του ίδιου του 

Πρωκυπουργοφ, να αποςοβιςει τον κίνδυνο καταςτροφισ τθσ περιοχισ. 

-Είναι πλζον οριςτικό και αμετάκλθτο, με ςφραγίδα και υπογραφι, από 29/3/18, πωσ 

δεν πρόκειται να γίνουν ορυχεία βωξίτθ ςτα Μζγαρα. 

-Ζτςι θ ομορφιά των Γερανείων κα παραμείνει και παράλλθλα κα αυξάνεται, αφοφ 

πρόκειται, να τα αξιοποιιςουμε και τουριςτικά. 

-Αυτι τθν μεγάλθ νίκθ, που για πρϊτθ φορά ςυμβαίνει ςτον Διμο μασ, τθν 

κερδίςαμε, διότι ιμαςταν  όλοι μαηί, ενωμζνοι και αποφαςιςμζνοι, να μθν 

επιτρζψουμε ςε κανζναν, να καταςτρζψει, για ακόμα μία φορά, τον τόπο μασ. 

-Αξίηουν, λοιπόν, πολλά - πολλά ςυγχαρθτιρια και κερμζσ ευχαριςτίεσ, όλοι όςοι, με 

τον οποιοδιποτε τρόπο, ςυνζβαλαν ςτον μεγάλο αυτό νικθφόρο αγϊνα. 

-Η διατιρθςθ τθσ πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ και ιδιαίτερα θ διαιϊνιςθ των 

εκίμων και των παραδόςεων, αποτελεί φψιςτθ ευκφνθ και διαχρονικό κακικον, για 

όλουσ εμάσ τουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ.  

-Πολφ δε περιςςότερο όταν αυτά τα ζκιμα και οι παραδόςεισ ζχουν τισ ρίηεσ τουσ 

ςτθν αρχαία Ελλάδα, λαμπρό κόςμθμα τθσ οποίασ υπιρξαν τα Μζγαρα, για μεγάλθ 

χρονικι περίοδο, από τον 8ο  π.χ αιϊνα και εντεφκεν, όταν γνϊριςαν μεγάλθ 

εμπορικι, οικονομικι, πολιτιςτικι και πνευματικι ακμι. 

- Ήταν θ περίοδοσ, που γεννθκικανε, ηιςανε και αναδειχκικανε  μεγάλεσ 

προςωπικότθτεσ, όπωσ: 

 Ο μθχανικόσ Ευπαλίνοσ, ζργο του οποίου είναι το περίφθμο Ευπαλίνειο 

όρυγμα τθσ άμου, δικό του επίςθσ κεωρείται και το αντίςτοιχο  όρυγμα των 

αμπατηάδων, που μετζφερε το νερό ςτθν Κρινθ του Θεαγζνουσ.  

 Ο Βφηασ ιδρυτισ του Βυηαντίου, (θ ςθμερινι Κωνςταντινοφπολθ). 

 Ο ποιθτισ ουςςαρίων, πρόδρομοσ τθσ αρχαίασ κωμωδίασ. 

 Ο ελεγειακόσ ποιθτισ  Θζογνισ. 

 Ο μακθτισ του ωκράτθ, φιλόςοφοσ Ευκλείδθσ, ο οποίοσ ίδρυςε τθν 

ξακουςτι Μεγαρικι Φιλοςοφικι χολι.  

 Ο Φιλόςοφοσ τίλπων. 



 Ο Θεαγζνθσ , άρχοντασ των Μεγάρων, ο οποίοσ καταςκεφαςε τθν περίφθμθ 

Κρινθ τθσ Πόλθσ. 

 Ζξι (6) Ολυμπιονίκεσ, μεταξφ των οποίων ο Όρςιπποσ, χάρισ ςτον οποίο 

κακιερϊκθκαν οι γυμνικοί Ολυμπιακοί Αγϊνεσ  και ο Ηρόδωροσ, που κατζχει το 

ακατάρριπτο ρεκόρ των δζκα (10) νικϊν ςε ςυνεχόμενουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ, κι 

άλλοι 

Ήταν επίςθσ θ περίοδοσ, που ζγιναν μεγάλα και καυμαςτά ζργα, όπωσ: 

 Σα τείχθ γφρω από τθν πόλθ και τα μακρά τείχθ μζχρι το λιμάνι Νιςαία 

(Πάχθ) 

 Η κρινθ του Θεαγζνουσ, θ μεγαλφτερθ ςωηόμενθ κρινθ ςτθν Ελλάδα 

 Σο όρυγμα των αμπατηάδων, που μετζφερε το νερό ςτθν κρινθ 

 Σο υδρομαςτευτικό ζργο (περιοχι ΕΡΚΙ), που υδροδοτοφςε το νότιο τμιμα 

τθσ πόλθσ και όπου ξεδιψοφςαν οι ερχόμενοι από Πελοπόννθςο 

 Σο ιερό τθσ κεάσ Διμθτρασ 

 Ο τάφοσ του βαςιλιά Καρόσ, κι άλλα 

-Και πρζπει να τονιςτεί, πωσ τα Μζγαρα είναι μία από τισ ελάχιςτεσ αρχαίεσ 

ελλθνικζσ πόλεισ, που κατοικοφνται για χιλιετίεσ ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ, χωρίσ 

καμία απολφτωσ διακοπι και μάλιςτα ςτθν ίδια ακριβϊσ περιοχι. 

-φμφωνα με τισ ιςτορικζσ μελζτεσ, ο Χορόσ τθσ Σράτασ ιταν ζνασ αρχαίοσ, 

τελετουργικοφ χαρακτιρα γυναικείοσ Χορόσ, ο οποίοσ ςυμβόλιηε τον κφκλο των 

εποχϊν του χρόνου, υμνοφςε δε τθ γονιμότθτα τθσ φφςθσ και το ςφμπαν. 

-Ήταν χορόσ που ελάμβανε χϊρα τθν Σρίτθ θμζρα του φεγγαριοφ τθσ Άνοιξθσ, 

δθλαδι μετά τθν εαρινι ιςθμερία, και αρχικά ονομαηόταν Χορόσ τθσ ΣΡΙΣΑ, ενϊ με 

τθν πάροδο του χρόνου μετονομάςκθκε ςε Χορό τθσ ΣΡΑΣΑ.   

-ιμερα, ο Χορόσ τθσ Σράτασ αποτελεί το ςθμαντικότερο ζκιμο των Μεγάρων, και 

είναι μια πολφτιμθ, άφκαρτθ και αναλλοίωτθ από τισ  χιλιετίεσ πολιτιςμικι γζφυρα, 

που ενϊνει τουσ αρχαίουσ Μεγαρείσ με τισ ςφγχρονεσ γενεζσ. 

-Αποτελεί δε μια εξαιρετικι ευκαιρία εξωςτρζφειασ για τα Μζγαρα, διότι μζςω 

αυτοφ είναι δυνατόν όλοι οι Ζλλθνεσ, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, να γνωρίςουν 

τα ικθ και τα ζκιμα του τόπου μασ.  

ιμερα δε μποροφν και μασ παρακολουκοφν ςε ηωντανι μετάδοςθ ςε όλθ τθν 

Ελλάδα και το εξωτερικό μζςω των διαδικτυακϊν καναλιϊν του Διμου και του 

Megara.tv 



Κυρίεσ και Κφριοι, κλείνοντασ 

Θα ικελα να εκφράςω τισ κερμζσ μου ευχαριςτίεσ:  

-τον Λαογραφικό φλλογο "Ο Χορόσ τθσ Σράτασ", 

-τον Όμιλο Λαϊκισ Παράδοςθσ Μεγάρων "Αλκάκουσ και Καρία",  

-το Λαογραφικό υγκρότθμα Μεγάρων,  

-το Λφκειο Ελλθνίδων Μεγάρων,  

-τουσ παραδοςιακοφσ καλλιτζχνεσ, οργανοπαίχτεσ και τραγουδιςτζσ, και βζβαια 

-τουσ εργαηόμενουσ ςτον Διμο,  

για τθν μεγάλθ ςυμβολι τουσ ςτθν επιτυχία τθσ ςθμερινισ εκδιλωςθσ. 

Kαι κυρίωσ ςε όλα τα αγόρια και κορίτςια, που κα καμαρϊςουμε ςτουσ χοροφσ 

απόψε και ςε όλουσ εςάσ, που με τθν πολυπλθκι παρουςία ςασ λαμπρφνετε τθν 

μεγάλθ αυτι γιορτι. 

Σελειϊνοντασ 

Εφχομαι ςε όλουσ Χρόνια Πολλά, Χριςτόσ Ανζςτθ. 

Και του χρόνου να είμαςτε όλοι καλά και να βρεκοφμε πάλι εδϊ! 

Ευχαριςτϊ. 

 

 


