
 

Μζγαρα, 29 Αυγοφςτου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ανεπανάληπτη η επιτυχία τησ φετινήσ 
ΨΑΡΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ςτη Νζα Πζραμο 

 
Σθν Παραςκευι 25 Αυγοφςτου 2017,  ςτο λιμάνι τθσ Νζασ Περάμου ζγινε με 

τεράςτια επιτυχία θ τοπικι γιορτι τθσ ΨΑΡΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με τθν ανεπανάλθπτθ 
τραγουδίςτρια ΓΛΤΚΕΡΙΑ ςε ζνα μεγάλο γλζντι με πολφ φαγθτό (Ψάρι) και κραςί. 

Ο χϊροσ του λιμανιοφ κατακλφςτθκε από εκατοντάδεσ ςυμπολίτεσ οι οποίοι 
ςυμμετείχαν με πολφ κζφι κι ενκουςιαςμό ςτθν εκδιλωςθ που αποτελεί κεςμό για 
τα πολιτιςτικά τθσ Νζασ Περάμου. 

Σο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τθν ΓΛΤΚΕΡΙΑ θ οποία εντυπωςίαςε με τθν 
ηωντάνια τθσ, τθν γλυκιά γνϊριμθ φωνι τθσ και τθν απίκανθ ερμθνεία των 
τραγουδιϊν τθσ και ιδιαίτερα εκείνα που ιταν αφιερωμζνα ςτθν Μικρά Αςία. 

Να ςθμειωκεί ότι τα ζξοδα  όλου του  καλλιτεχνικοφ προγράμματοσ 
(Οργανοπαίκτεσ, τραγουδιςτζσ, θχθτικά και φωτιςτικά) καλφφκθκαν εξ ολοκλιρου 
με χορθγία τθσ επιχείρθςθσ “MEGARA RIZINS” των Αφϊν Αναςταςίου Φάνη, 
Χρήςτου και Κϊςτα. 
   Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ ςτο ξεκίνθμα τθσ εκδιλωςθσ 
αφοφ ευχαρίςτθςε τουσ προςκεκλθμζνουσ και όλουσ τουσ παριςταμζνουσ για τθν 
παρουςία τουσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ψαράδικθ βραδιά μεταξφ άλλων είπε: 

«Κυρίεσ και κφριοι, ςασ καλωςορίηουμε ςτθν αποψινι μεγαλφτερθ γιορτι 
τθσ Νζασ Περάμου, ςτθν ΨΑΡΑΔΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ, ςε ζνα ζκιμο που ζρχεται από μακριά 
ςτο χϊρο και ςτο χρόνο.  

Ερχεται από τθν περιοχι τθσ Περάμου τθσ Κυηίκου, από τθ κάλαςςα του 
Μαρμαρά, τθν Μικρά Αςία , τισ αλθςμόνθτεσ πατρίδεσ, από τθν περιοχι που 
ικμαςε ο Ελλθνικόσ πολιτιςμόσ, που δυςτυχϊσ ατυχι γεγονότα τον ξερίηωςαν και 
δθμιοφργθςαν μετά το 1922 ζνα κφμα προςφφγων ενάμιςυ εκατομμυρίων πολιτϊν, 
που ιρκαν ςε μία Ελλάδα  ρθμαγμζνθ μετά από δεκαοχτϊ (18) χρόνια ςυνεχϊν 
πολζμων, ςε μία χϊρα των τεςςεράμιςθ εκατομμυρίων πολιτϊν και παρόλα αυτά 
με τθν ςυνδρομι αυτϊν των ανκρϊπων, οι οποίοι ζφεραν μαηί τουσ τον πολιτιςμό, 
τθν ιςτορία, τθν εξυπνάδα τουσ, τθν ενεργθτικότθτά τουσ και βοικθςαν ςτθν 
ανόρκωςθ τθσ χϊρασ μασ. 

 
 
 



Αυτό λοιπόν το ζκιμο, που οι ψαράδεσ τθσ Περάμου τθσ Κυηίκου την πρϊτη 
ψαριά του επτεμβρίου τθν μοίραηαν ςτουσ πολίτεσ και γλεντοφςαν, αναβίωςε  
εδϊ και τριάντα επτά (37) χρόνια, από τον αείμνθςτο Σςαλδάρη και ςυνεχίηεται 
μζχρι ςιμερα, εδϊ ςε αυτό το χϊρο , ςτο λιμάνι τθσ Νζασ Περάμου.» 

Ο Διμαρχοσ αναφζρκθκε ςτθν ομιλία του και ςτο ηιτθμα του ενδεχόμενου  
δθμιουργίασ Ορυχείων Βωξίτθ ςτθ Μεγαρίδα καλϊντασ τουσ φορείσ και το  λαό ςε 
εγριγορςθ και κατζλθξε: 

« Θζλω εκ βάκουσ καρδίασ να ςυγχαρϊ και να ευχαριςτιςω τον 
Αντιδιμαρχο κ. Λευτζρη Κοςμόπουλο, τον κ. Γιάννη Δήμα, που ςυνεπικουρεί ςε 
όλεσ τισ προςπάκειεσ του Διμου, τον κ. Λιϊτα Δημοςθζνη Πρόεδρο του Σοπικοφ 
υμβουλίου και όλα τα μζλθ του υμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ  Νζασ 
Περάμου και όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του Διμου Μεγαρζων, οι οποίοι ενϊ εμείσ 
κα διαςκεδάηουμε αυτοί κα ςυνεχίςουν να εργάηονται. 

Επίςθσ κζλω να ευχαριςτιςω ιδιαίτερα τουσ Αφοφσ Φάνη, τον Χρήςτο και 
τον Κϊςτα που κάλυψαν τα ζξοδα του καλλιτεχνικοφ προγράμματοσ τθσ Γλυκερίασ, 
που χωρίσ τθν ςυνδρομι τουσ κα ιταν αδφνατον να πραγματοποιθκεί αυτι θ τόςο 
όμορφθ εκδιλωςθ.» 
 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 

 
 
 

  
 



 
 
 
 

 


