Μζγαρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ,
ςυγχαίρει τα χρυςά κορίτςια του ΝΗΡΕΑ Νζασ Περάμου,
για τθ λαμπρι εμφάνιςι τουσ ςτο διεκνζσ τουρνουά ενόργανθσ Γυμναςτικισ ςτθ
Βουλγαρία
το Blagoevgrad τθσ Βουλγαρίασ από τισ 23 ζωσ τισ 25 Νοεμβρίου διεξιχκθ
το διεκνζσ τουρνουά Ενόργανθσ Γυμναςτικισ ςτο οποίο ςυμμετείχαν τα χρυςά
κορίτςια του ΝΗΡΕΑ τθσ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ.
ε αυτοφσ τουσ αγώνεσ ζλαβαν μζροσ ακλιτριεσ 27 ωματείων από 7
χώρεσ( ερβία, Κροατία, Ρωςςία, κόπια, Αγγλία, Βουλγαρία και Ελλάδα.)
Να ςθμειωκεί ότι οι ίδιεσ ακλιτριεσ ανακθρφχτθκαν πρωτακλιτριεσ ςτο
Πανελλινιο Πρωτάκλθμα του 2018 ςτισ παγκοραςίδεσ ςτο ςφνκετο ομαδικό.
Οι ακλιτριεσ του ΝΗΡΕΑ ςυμμετείχαν για δεφτερθ φορά κατακτώντασ
εφζτοσ το ΧΡΤΟ μετάλλιο ςτο ςφνκετο ομαδικό όταν πζρυςι είχαν κατακτιςει το
χάλκινο.
Σα χρυςά κορίτςια του ΝΗΡΕΑ κατάκτθςαν τα εξισ μετάλλια:
- Νικολζττα Καριώρθ, 1θ ςτο ςφνκετο Ομαδικό, 1θ ςτθ δοκό ιςορροπίασ,1θ
ςτο ζδαφοσ και δεφτερθ ςτο ςφνκετο ατομικό, δθλαδι κατζκτθςε τρία
χρυςά μετάλλια κι ζνα αργυρό.
- Μαρίηα Κοκκώνθ, 2θ ςτο ςφνκετο ατομικό, 2θ ςτο άλμα, 3θ ςτο δίηυγο
δθλαδι δφο αργυρά κι ζνα χάλκινο.
- Νεκταρία Χατηθαντωνίου,1θ ςτο ςφνκετο ομαδικό,3θ ςτο ςφνκετο ατομικό,
3θ ςτθ δοκό ιςορροπίασ,5θ ςτο δίηυγο, 5θ ςτο ζδαφοσ, δθλαδι ζνα χρυςό
μετάλλιο και δφο χάλκινα.
- Δανάθ φρακα,1θ ςτο ςφνκετο ομαδικό,4θ ςτο ςφνκετο ατομικό, δθλαδι ζνα
χρυςό μετάλλιο.
- Ελευκερίου ωτθρία,1θ ςτο ςφνκετο ομαδικό,, 5θ ςτο ςφνκετο ατομικό,
δθλαδι ζνα Χρυςό μετάλλιο.
- Για τισ μεγάλεσ αυτζσ επιτυχίεσ των χρυςών κοριτςιών του ΝΗΡΕΑ ο
Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε:

« Θεωρώ υποχρζωςι μου να επαινζςω δθμόςια και να ςυγχαρώ τα μικρά
χρυςά αςτεράκια του ΝΗΡΕΑ Νζασ Περάμου και να εκφράςω από καρδιάσ
τα κερμότατα ςυγχαρθτιριά μου για τισ μεγάλεσ τουσ διακρίςεισ και φυςικά
να ςυγχαρώ και να δθλώςω τθν ευαρζςκειά μου ςτθ Διοίκθςθ του υλλόγου
και προςωπικά ςτον φίλο Πρόεδρο κ. Δθμιτρθ Σςεγκζλθ και ςτθν άξια
προπονιτρια οφία Σςεγκζλθ.
Επίςθσ ςυγχαίρω τουσ γονείσ και τουσ εφχομαι να καμαρώςουν τα παιδιά
τουσ όπωσ κζλουν και επικυμοφν.
θμειώνω και υπογραμμίηω ότι ςτθν δφςκολθ εποχι που ηοφμε αυτι θ
δράςθ του υλλόγου και οι επιδόςεισ και οι διακρίςεισ των ακλθτριών
δίνουν ελπιδοφόρα μθνφματα και αςφαλώσ τιμοφν το Διμο μασ.»
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