
                                 

     

           ΠΡΩΣΑθΛΗΣΗ Ο ΝΗΡΕΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ              

          ΣΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ                                 

 

   Σο άββατο και Κυριακή 21-22/4/2018 στο 

κλειστό γυμναστήριο του Λαυρίου διεξήχθη η πρώτη φάση του πανελληνίου 

πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής κατηγορίας  Παίδων – Κορασίδων, 

Παμπαίδων – Παγκορασίδων. 

 Ο ΝΗΡΕΑ Νέας Περάμου, μετά από μεγάλη και κουραστική προσπάθεια 

κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και με στόχο την 1η θέση στο ύνθετο 

Ομαδικό, στέφτηκε πρωταθλητής 2018. Μια νίκη τεράστια για τον σύλλογο 

και φυσικά για την πόλη μας που έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του 

συλλόγου. Οι αθλήτριες μας με το άκουσμα της επιτυχίας στις απονομές 

ξέσπασαν σε φωνές ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ενώ 

παράλληλα όλη η εξέδρα φώναζε ρυθμικά «Νηρέας, Νηρέας». Οι γονείς και 

οι φίλοι του υλλόγου δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που γινόταν ενώ 

άλλοι ξεσπούσαν σε κλάματα ευτυχίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά 

την Αρχιπροπονήτρια Κα Σσεγκέλη οφία και τις προπονήτριες Κα ίμου 

Μαρία,  μαρδά Παναγιώτα καθώς και τον προπονητή των αγοριών, Κο 

Φριστοδουλόπουλο Ιάκωβο. Η αποστολή αποτελούμενη από 40 άτομα 

ξεφάντωσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε μαγαζί της περιοχής μας, κι επί 

την ευκαιρία, ευχόμαστε καλή συνέχεια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 

συλλόγου και στα παιδιά μας καλή δύναμη. 

Κατηγορία κορασίδων  

Κοκκώνη Μαρίζα.                3η θέση στη Δοκό Ισορροπίας.  

  9η θέση στο σύνθετο ομαδικό. 

Μαζί της αγωνίστηκαν με αξιοπρέπεια οι κορασίδες: 

Καραχάλιου Αθανασία  

Σζιβλέρη Θάλεια  

Αξιώτη Νίκη 

Κατηγορία παγκορασίδων  

Πρωταθλήτρια ομάδα        1η θέση ύνθετο Ομαδικό 

Καριώρη Νικολέτα            1η ύνθετο Ομαδικό 

                                        3η στο Άλμα 

                                        4η στη Δοκό  

                                        4η στο Έδαφος  

                                        6η στο Δίζυγο 



 

 

Φατζηαντωνίου Νεκταρία   1η θέση ύνθετο Ομαδικό 

                                       3η στη Δοκό   

                                       4η στο Άλμα 

                                       7η στο Δίζυγο 

                                       8η στο Έδαφος 

Ελευθέριου ωτηρία         1η ύνθετο Ομαδικό 

                                       1η στη Δοκό 

                                       2η στο ύνθετο Ατομικό 

                                       2η στο Έδαφος 

                                       4η στο Άλμα 

                                       4η στο Δίζυγο 

ύρακα Δανάη                 1η ύνθετο Ομαδικό 

                                       2η στο Έδαφος 

                                       2η στο Δίζυγο 

                                       3η στο ύνθετο Ατομικό 

                                       5η στο Άλμα 

                                       5η στη Δοκό 

 

Δάμου Υαίη                    1η ύνθετο Ομαδικό 

Σσολιάκου Αικατερίνη     1η ύνθετο Ομαδικό  

Μηλαθιανάκη Υλώρα      1η ύνθετο Ομαδικό 

       

Με την Κατηγορία Παμπαίδων  αγωνίστηκαν με εξαιρετική εμφάνιση οι 

αθλητές μας:  

Παύλου Βασίλης 

Κοκκώνης Άγγελος                        

Δημήτριος Σσεγκέλης: 

« υγχαρητήρια στους γονείς που είναι πίσω από όλο αυτό και στηρίζουν τα 

παιδιά στoν υπέροχο μοναχισμό της γυμναστικής ».             

 

 



 

 

 

 



                

  
Μέγαρα, 25 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Θερμά συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη ταμούλη στον ΝΗΡΕΑ 

που στέφθηκε Πρωταθλητής στο ύνθετο Ομαδικό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ενόργανης Γυμναστικής Κατηγορίας Παίδων – Κορασίδων, Παμπαίδων και 

Παγκορασίδων 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης ταμούλης δήλωσε: 

« Για άλλη μία φορά οι αθλήτριες του ΝΗΡΕΑ Νέας Περάμου πέτυχαν χρυσή ΝΙΚΗ και 

δικαίωσαν τον τίτλο των ΦΡΤΩΝ ΚΟΡΙΣΙΩΝ και ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ, στην Ενόργανη 

Γυμναστική. 

Σα μικρά αυτά αστεράκια με τις μεγάλες τους επιτυχίες τελευταία αλλά και διαχρονικά 

τιμούν τον ύλλογό τους, τη ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ και το Δήμο Μεγαρέων. 

ε όλα τα κορίτσια, στην Αρχιπροπονήτρια Σσεγκέλη οφία και στις Προπονήτριες 

ίμου Μαρία, μαρδά Παναγιώτα  και στον προπονητή των αγοριών 

Χριστοδουλόπουλο Ιάκωβο αξίζουν πολλά και θερμά συγχαρητήρια. 

Υίλε Δημήτρη Σσεγκέλη, μας κάνετε υπερήφανους.    

Εύχομαι στη Διοίκηση κουράγιο και δύναμη, για να συνεχιστεί η τεράστια αυτή 

προσπάθεια. το προπονητικό teem, στις αθλήτριες και στους μικρούς αθλητές του 

υλλόγου,  από καρδιάς εκφράζω κάθε έπαινο και απονέμω τα εύσημα, πιστεύοντας ότι 

αυτή η χρυσή πορεία θα έχει και συνέχεια στο μέλλον ΕΤΓΕ.!» 


