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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το “έθιμο του Μάη” εφέτος (και μόνο για εφέτος)
θα γίνει την Παρασκευή 3 Μαϊου 2019
Ιστορικά γεγονότα συμβαίνουν στις μέρες μας. Εφέτος για πρώτη φορά στην
ιστορία των Μεγάρων συμβαίνει να συμπέσουν την ίδια μέρα και τα δύο κορυφαία
πολιτιστικά δρώμενα των Μεγάρων,” Ο Χορός της τράτας” και το “έθιμο του Μάη”.
Ο Χορός της Τράτας γιορτάζεται κάθε χρόνο την ΤΡΙΤΗ του ΠΑΣΧΑ και το
έθιμο του Μάη την παραμονή της Πρωτομαγιάς.
Εφέτος λοιπόν παραμονή της Πρωτομαγιάς 30 Απριλίου 2019 συμπίπτει να
είναι την Τρίτη του Πάσχα.
Προφανώς για πρακτικούς λόγους είναι αδύνατον να τελεσθούν την ίδια
μέρα και τα δύο έθιμα αφού όλοι οι Μεγαρίτες επιθυμούν και απαιτούν να έχουν
τη δυνατότητα και τη χαρά να συμμετάσχουν και στα δύο και να ζήσουν το μεγαλείο
της τοπικής λαϊκής παράδοσης.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:
« Εφέτος για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου συμπίπτει την ίδια μέρα
να γιορτάζουμε δύο έθιμα, το Χορό της Τράτας και το έθιμο του Μάη.
Ο Χορός της Τράτας θα γίνει κανονικά όπως κάθε χρόνο την ΤΡΙΤΗ του
ΠΑΣΧΑ, το έθιμο του Μάη θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Μαϊου 2019. Ο χορός της
Τράτας τελείται πάντα κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα, το έθιμο του Μάη έχει
τύχει κι άλλες φορές να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία.
Ετσι θα έχουν τη δυνατότητα και οι αρραβωνιασμένες κοπέλες να
προετοιμαστούν αλλά και τα ανθοπωλεία να μπορούν να ανταποκριθούν, να έχουν
λουλούδια και χρόνο να φτιάξουν τους Μάηδες.
Ο Δήμος Μεγαρέων τα τελευταία χρόνια εμπλέκεται για την καλύτερη
διοργάνωση αυτών των εθίμων πλην όμως δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά όσον
αφορά σ’ αυτό καθεαυτό το έθιμο του Μάη. Ετσι αν κάποια από τις
Μεγαριτοπούλες θέλει να πάει το Μάη στην πεθερά της την παραμονή της
Πρωτομαγιάς δηλαδή την Τρίτη του Πάσχα, κανείς δεν το απαγορεύει, όμως το
έθιμο αφού όλοι συμφωνούν θα γίνει κανονικά με την λαμπρότητα που πρέπει την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Μαϊου 2019 το απόγευμα, με σημείο αναφοράς την Κεντρική
πλατεία των Μεγάρων. »
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