
 

Μζγαρα, 12 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη, 
ςτην Ομάδα Μπάςκετ τησ ΝΕΜ 

 
Με επιβλθτικι εμφάνιςθ, τθν περαςμζνθ εβδομάδα θ ομάδα μπάςκετ τθσ 

Νεανικισ Εςτίασ Μεγαρίδοσ (ΝΕΜ) εκτόσ ζδρασ πζτυχε ςθμαντικι νίκθ με ςκορ (60 
– 83) επί τθσ ομάδασ του Ακλθτικοφ Ομίλου Παλαιοφ Φαλιρου. 

Με αυτι τθ νίκθ θ ΝΕΜ για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά πανθγυρίηει τθν είςοδό 
τθσ ςτο   φάϊναλ φόρ (F4) του Κυπζλλου τθσ ΕΣΚΑΝΑ. 

Για τθν τελευταία αυτι  επιβλθτικι εμφάνιςθ και περιφανι νίκθ  - πρόκριςθ 
τθσ ΝΕΜ ςτο F4 του Κυπζλλου ΕΣΚΑΝΑ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ 
Σταμοφλησ διλωςε:  

« Η Ομάδα μπάςκετ τθσ ΝΕΜ ςυνεχίηει τισ εκπλθκτικζσ τθσ εμφανίςεισ ςτο 
πρωτάκλθμα και ςτο Κφπελλο καταχειροκροτοφμενθ από τουσ φανατικοφσ τθσ 
φίλουσ και οπαδοφσ υπό τθν κακοδιγθςθ του διακεκριμζνου και άξιου προπονθτι 
τθσ Γιώργου Μάνταλου. 

Ωσ Διμαρχοσ τθσ ιςτορικισ πόλεωσ των Μεγάρων νοιώκω τιμι και 
υπερθφάνεια  για τισ τεράςτιεσ επιτυχίεσ αυτισ τθσ ομάδασ και τθν δθμιουργικι 
πορεία τθσ τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τθν περυςινι χρονιά που πζτυχε τθν 
άνοδό τθσ  και εφζτοσ με τισ ςυγκλονιςτικζσ εμφανίςεισ και ςυγχαίρω από καρδιάσ  
τουσ ακλθτζσ, το προπονθτικό teem  και τθν Διοίκθςθ του Συλλόγου για τθν 
υπερπροςπάκεια που καταβάλλεται από όλουσ,  που εδραιώνει τθν κζςθ του 
Συλλόγου ςτισ ακλθτικζσ διοργανώςεισ αλλά ταυτόχρονα καταξιώνει τθν ομάδα  
ςτον  χώρο του μπάςκετ  κερδίηοντασ δίκαια τον ςεβαςμό και τον καυμαςμό όλων 
εφζτοσ. 

Εφχομαι θ ομάδα να πετφχει όλουσ τουσ ςτόχουσ τθσ. Είναι εξαιρετικι θ τιμι 
για τα Μζγαρα και για το Διμο γενικώτερα, θ δράςθ αυτισ τθσ ομάδασ και τα 
άλματα, που ζχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια ςτθν αγωνιςτικι τθσ πορεία και 
διαδρομι, που  δίκαια τθσ προςδίδουν τον τίτλο ενόσ από τουσ καλοφσ ακλθτικοφσ 
πρεςβευτζσ του Διμου μασ ςτο πανελλινιο.  

Και για το λόγο αυτό επαινώ όλα τα ςτελζχθ τθσ ΝΕΜ αγωνιςτικά και 
Διοικθτικά και κζλω ειλικρινά να πώ ζνα μεγάλο  ευχαριςτώ για όλα όςα 
προςφζρουν ςτον Ακλθτιςμό του Διμου μασ.» 
 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  

& Δημοςίων Σχζςεων 


