
 

 

 

 

Μζγαρα, 24 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη ταμοφλη 
ςτην ομάδα Μπάςκετ τησ Ν.Ε.Μ. για την επάξια 

κι εντυπωςιακή άνοδό τησ,  ςτην Γ΄ Εθνική Κατηγορία 
 

Σθν Κυριακι 22θ Απριλίου 2018, θ ομάδα Μπάςκετ τθσ Νεανικισ Εςτίασ 
Μεγαρίδοσ (ΝΕΜ) ςτζφκθκε Πρωτακλιτρια τθσ ΑϋΕΚΑΝΑ και ανιλκε ςτθν Γϋ 
Εκνικι κατθγορία. Μία ςπουδαιότατθ ακλθτικι επιτυχία, θ οποία γιορτάςτθκε 
αναλόγωσ ςε πανθγυρικό κλίμα ςτο κατάμεςτο από κεατζσ Κλειςτό Δθμοτικό τάδιο 
Μεγάρων. 

Μετά τθ λιξθ του αγϊνα με φιλοξενοφμενθ τθν ομάδα του Α.Ο. Παλαιοφ 
Φαλήρου μζςα ςε ξζφρενουσ πανθγυριςμοφσ και αποκζωςθ των παικτϊν και του 
προπονθτικοφ teem  τθσ ομάδασ με επικεφαλισ τον Γιώργο Μάνταλο, που 
εξελίχκθκε ςε αλθκινι φιζςτα, οι παίκτεσ ςικωςαν τθν ”κοφπα “ ςθματοδοτϊντασ 
μία νζα εποχι ςτα Ακλθτικά πράγματα των Μεγάρων. 

Παρϊν ςτον αγϊνα και ςτθν τελετι και ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 
ταμοφλθσ ο οποίοσ μζςα ςε φανταςτικι ατμόςφαιρα που είχαν δθμιουργιςει οι 
φίλοι τθσ ΝΕΜ με κερμά λόγια ςυνεχάρθ   τουσ πρωτακλθτζσ, τουσ προπονθτζσ και 
τθ Διοίκθςθ του υλλόγου. 

Γιϋ αυτι τθ μεγάλθ επιτυχία και διάκριςθ τθσ ΝΕΜ ο Διμαρχοσ διλωςε: 
« Είμαςτε όλοι χαροφμενοι από το γεγονόσ τθσ κατάκτθςθσ του 

Πρωτακλιματοσ Αϋ ΕΚΑΝΑ από τθν εκπλθκτικι ομάδα τθσ ΝΕΜ και τθν πανθγυρικι 
άνοδό τθσ ςτθν Γϋ Εκνικι Κατθγορία. 

Εξαιρετικι θ τιμι για τον ιςτορικό φλλογο αλλά και για το Διμο Μεγαρζων. 
Η ομάδα αυτι, που διζπρεψε κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ αγωνιςτικισ 

περιόδου δίκαια και άξια κατζκτθςε το Πρωτάκλθμα εντυπωςιάηοντασ τουσ πάντεσ 
μζςα κι ζξω από τα Μζγαρα αφοφ θ αγωνιςτικι απόδοςθ και τα αποτελζςματα των 
αγϊνων, τόςο του Πρωτακλιματοσ όςο και του Κυπζλλου, ιςαν πρωτόγνωρα. 

Η εντατικι προςπάκεια όλων, θ ςκλθρι δουλειά, θ επιμονι, θ δφναμθ 
ψυχισ, θ προςιλωςθ ςτον τελικό ςτόχο ζφεραν το ποκθτό αποτζλεςμα. 

 
 



Θζλω να εκφράςω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ ακλθτζσ τθσ 
ΝΕΜ, ςτθ Διοίκθςθ, ςτθν προπονθτικι ομάδα αλλά και προςωπικά ςτον 
αρχιτζκτονα τθσ κριαμβευτικισ αγωνιςτικισ πορείασ των πρωτακλθτϊν τον ΓΙΩΡΓΟ 
ΜΑΝΣΑΛΟ που πζτυχε κάτι το οποίο ςτθν αρχι φαινόταν ωσ ακατόρκωτο. 

Η επιτυχία αυτι δθμιουργεί νζεσ καταςτάςεισ, μία νζα προοπτικι και μία 
νζα εποχι ςτα πολιτιςτικά και ακλθτικά πράγματα του Διμου Μεγαρζων. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων κα είναι αρωγόσ ςτθ νζα πορεία τθσ ΝΕΜ, κα ςτθρίξει 
με κάκε τρόπο τον φλλογο ςτθ νζα αγωνιςτικι περίοδο ςτα ςαλόνια τθσ Γ’ Εκνικισ 
κατθγορίασ, προκειμζνου να ζχει τθν ευκαιρία νζων επιτυχιϊν και διακρίςεων και 
για το λόγο αυτό θ ομάδα κα ζχει το “δικό τθσ ςπίτι” ςτο ανακαινιςμζνο κλειςτό 
Δημοτικό τάδιο ςτο Μελί, που πολφ ςφντομα  κα διακζτει  παρκζ. 

ε κάκε περίπτωςθ διερμθνεφοντασ τα αιςκιματα όλων των ςυμπολιτϊν 
εφχομαι καλι πορεία, νζεσ επιτυχίεσ και διακρίςεισ ςτο μζλλον. ΕΤΓΕ ςε όλουσ 
όςουσ ςυνετζλεςαν ςτθν κατάκτθςθ του Πρωτακλιματοσ και ςτθν άνοδο τθσ ΝΕΜ 
ςτθν Γϋ Εκνικι κατθγορία και όςουσ ςτιριξαν θκικά και οικονομικά το όλο 
εγχείρθμα.  

τον δε ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΝΣΑΛΟ εφχομαι να είναι αυτόσ, που κα οδθγιςει τθν 
ομάδα ςτθν Α1 Εκνικι Κατθγορία.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων χζςεων 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


