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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ψαράδικη Βραδιά» στη Νέα Πέραμο (26/8)
Σθν Παραςκευι 26/8 ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία μία ακόμθ «Ψαράδικθ Βραδιά», μια
ςυνδιοργάνωςθ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Νζασ Περάμου και του Διμου Μεγαρζων. Σο ζκιμο ζχει γίνει
κεςμόσ για τθ Νζα Πζραμο, αφοφ ο ςφγχρονοσ εορταςμόσ του μετράει ιδθ 42 χρόνια. Ιςτορικά, τθν
τελευταία Παραςκευι του Αυγοφςτου ι τθν πρϊτθ του επτεμβρίου, οι ψαράδεσ τθσ Περάμου γλεντοφςαν
μοιράηοντασ τθν ψαριά τουσ, ευχαριςτϊντασ με αυτό τον τρόπο τθ κάλαςςα με τθν οποία ηοφςαν και θ
οποία τουσ ηοφςε.
Σθν εκδιλωςθ προλόγιςε θ κ. Κωνςταντίνα Πολιτάκου, Σοπικι φμβουλοσ Νζασ Περάμου, που
ζκανε μια ιςτορικι αναφορά ςτο ζκιμο τθσ Περάμου, ενϊ χαιρετιςμό απθφκυνε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ.
Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, που εςτίαςε ςτθ ςθμαςία τθσ διατιρθςθσ των πατροπαράδοτων εκίμων όπωσ θ
Ψαράδικθ Βραδιά. Σο γλζντι ξεκίνθςε με μια ποικιλία από ζντεχνα και ςυνεχίςτθκε με τθν Ελζνθ Λεγάκθ,
ςε πιο παραδοςιακζσ επιλογζσ, που ςικωςαν πολφ κόςμο “ςτθν πίςτα” και μάλιςτα για ϊρεσ. ε όλθ τθ
διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, το Λιμενικό φρόντιηε για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ ςτθν είςοδο, ενϊ ςτο κιόςκι
προςφζρονταν ψθτζσ τςιποφρεσ, ςαλάτα και κραςί.
τθ φετινι Ψαράδικθ Βραδιά, εκτόσ του Δθμάρχου κ. ταμοφλθ, παρζςτθςαν ο Τφυπουργόσ
Δικαιοςφνθσ κ. Κϊτςθρασ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ κ. Μποφρασ, ο Γραμματζασ τθσ Βουλισ κ. Λιάκοσ, ο
Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ Αττικισ κ. Κοςμόπουλοσ, ο Αντιδιμαρχοσ Νζασ Περάμου κ. Φωτίου, ο
Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Νζασ Περάμου κ. εβαςτισ, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ,
εκπρόςωποι τθσ ςτρατιωτικισ θγεςίασ, ο πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Διμασ, οι Αντιδιμαρχοι
κ.κ. Φωτίου και Φυλακτόσ, Σοπικοί και Δθμοτικοί φμβουλοι, ο πρόεδροσ του ΝΠΔΔ «Ηρόδωροσ» κ.
Σςιοφνθσ, κακϊσ και πολιτευτζσ.
Για τθ ςθμαςία τθσ εκδιλωςθσ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ανζφερε
χαρακτθριςτικά:
«Τα ζθιμα είναι ςημαντικά τόςο για τη διατήρηςη τησ ταυτότητασ ενόσ τόπου, όςο και για τη ςφγχρονη
προβολή του ςτο ευρφ κοινό. Η ςημαςία τουσ ζχει διαχρονικά αναγνωριςτεί. Η Ψαράδικη Βραδιά είναι το
πλζον γνωςτό ζθιμο τησ Νζασ Περάμου και ανάλογα ςημαντική είναι η διατήρηςή του, αν μη τι άλλο προσ
τιμήν των αλιζων τησ Περάμου που το παρζδωςαν ςτουσ ςφγχρονουσ Νεοπεραμιώτεσ. Χαίρομαι ιδιαίτερα
που αναβίωςε για μια ακόμη χρονιά και μάλιςτα με τόςη επιτυχία. Με την ευκαιρία, θζλω να δώςω
ςυγχαρητήρια ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ και να τουσ βεβαιώςω οτι η Δημοτική Αρχή θα είναι πάντα δίπλα
τουσ ςε κάθε ανάλογη προςπάθεια.»
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