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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
τισ 20 Ιανουαρίου 2018, θμζρα άββατο και ώρα 19.00 ζλαβε χώρα θ 

εκδιλωςθ “ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ”, ςτθν κατάμεςτθ αίκουςα του πρώθν 
Κινθματογράφου ΓΑΛΑΞΙΑ, όπου βραβεφτθκαν ακλθτζσ, ακλιτριεσ και ομάδεσ 
ακλθτιςμοφ, που είχαν ςθμαντικζσ διακρίςεισ κατά τθν διάρκεια του 2017.  

Παραβρζκθκε ο Γενικόσ Γραμματζασ Ακλθτιςμοφ κ. Ιοφλιοσ υναδινόσ, τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΕΓΑ κ. πφροσ Καλοηοφμθσ και τθσ 
Ελλθνικισ Γυμναςτικισ Ομοςπονδίασ κ. Δθμιτρθσ Σςεγκζλθσ, ο Διμαρχοσ 
Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, Αντιδιμαρχοι, Δθμοτικοί φμβουλοι, ακλθτζσ, 
προπονθτζσ και παράγοντεσ ςυλλόγων και ςυγγενείσ των βραβευκζντων. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: 
« Η εκδιλωςθ αυτι κατζδειξε, ότι τα τελευταία χρόνια ςυντελείται 

ςπουδαίο ζργο ςτα ακλθτικά δρώμενα του Διμου μασ κι αυτό φάνθκε από τθν 
πλθκώρα των διακρίςεων ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο, με προεξζχουςα 
βεβαίωσ αυτι του καλακοςφαιριςτι Γιώργου Παπαγιάννθ, παίκτθ του ΝΒΑ και τθσ 
Εκνικισ Ελλάδοσ. 

Ηταν λοιπόν επιβεβλθμζνθ θ απόδοςθ θκικών αμοιβών προσ αυτοφσ που 
προάγουν τον Ακλθτιςμό και προβάλλουν το Διμο μασ εκτόσ ςυνόρων και επειδι 
δεν πρζπει να ξεχνάμε τθν ακλθτικι μασ ιςτορία, ζπαινοι απονεμικθκαν και ςε 
τρείσ παλαίμαχουσ ποδοςφαιριςτζσ τθσ ιςτορικισ ομάδασ ΒΤΖΑ, ςτουσ κ.κ. 
Μωραϊτθ Θωμά, Κυριακόπουλο Νίκο και Φουρτουλάκθ Αλζκο. 

Η εκδιλωςθ αυτι, που ιταν θ πρώτθ, αλλά ο ςτόχοσ είναι να κακιερωκεί ωσ 
κεςμόσ, ζγινε αφ’ ενόσ μεν για να τιμιςει αυτοφσ που διακρίκθκαν και αφ’ ετζρου 
για να τουσ προβάλλει   ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ και ιταν μία εξαιρετικι 
πρωτοβουλία τθσ Προζδρου του ΝΠΔΔ “ΗΡΟΔΩΡΟ” κ. Γιάννασ Ριγα, θ οποία ζχει 
τεράςτιεσ διακρίςεισ ςτον ακλθτιςμό (ςυμμετοχι ςε ομάδα καλακοςφαίριςθσ Α1, 
με πολλά Πρωτακλιματα Ελλάδοσ, και ςτθν Εκνικι Ελλάδοσ με πολλζσ διακρίςεισ) 
και θ οποία ζχει καταφζρει μαηί με τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννθ ταμοφλθ, τα λοιπά 
μζλθ του Δ.. και τουσ Τπαλλιλουσ του ΗΡΟΔΩΡΟΤ, να ανακαινίςει, να αναβακμίςει 
και  να καταςτιςει περιςςότερο αςφαλείσ όλουσ τουσ ακλθτικοφσ χώρουσ του 
Διμου μασ, ώςτε να γίνουν ηθλευτοί από πολλοφσ. 



  Επίςθσ με ενζργειζσ τθσ  πολφ ςφντομα κα τοποκετθκεί παρκζ ςτο κλειςτό 
του 8ου Δθμοτικοφ χολείου Μεγάρων, οφτωσ ώςτε από αίκουςα πολλαπλών 
χριςεων, να μετατραπεί ςε ζνα κλειςτό γιπεδο μπάςκετ κόςμθμα, που κα είναι 
κατάλλθλο για αγώνεσ όλων των κατθγοριών και επομζνωσ να γίνει και ζδρα τθσ 
ΝΕΜ θ οποία ευχόμαςτε και ευελπιςτοφμε πωσ του χρόνου κα αγωνίηεται ςε 
μεγαλφτερθ κατθγορία. 

Είκε το παράδειγμα όλων των παραπάνω να το μιμθκοφν όλοι οι δθμότεσ 
και να διακρικεί ο κακζνασ ςτον χώρο του και ςτον τομζα του, προσ όφελοσ των 
ιδίων αλλά και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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