
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με απόλυτθ επιτυχίαφιλοξενικθκε ακόμθ μία πανελλινια ακλθτικι διοργάνωςθ ςτο Διμο Μεγαρζων. 

υγκεκριμζνα τθν Κυριακι 24/03/2019 διοργανώκθκε από τον .Ε.Γ.Α.. ςε ςυνεργαςία με το Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου Μεγαρζων για ακόμθ μία χρονιά ςτθ παραλία 
τθσ Βαρζασ το πανελλινιο πρωτάκλθμα βάδθν 20.000 μ τθσ κατθγορίασ Νζων Ανδρών και Γυναικών (Κ23). 

 
Παράλλθλα διεξιχκθ και θμερίδα βάδθν για τισ κατθγορίεσ ανδρών - γυναικών, εφιβων – Νεανίδων, Παίδων 

- κοραςίδων ςτθν οποία ςυμμετείχαν πολλοί βαδιςτζσ και βαδίςτριεσ από διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 
Πανελλινιοσ πρωτακλθτισ ςτθ κατθγορία νζων ανδρών αναδείχτθκε ο ακλθτισ του Γ.. Ελευκζριοσ 

Βενιηζλοσ, Γιώργοσ Σηατηιμάκθσ ο οποίοσ βάδιςε τθν απόςταςθ των 20.000 μ ςε χρόνο 1.31.18. ο οποίοσ ζχει 
πιάςει το όριο και κα εκπροςωπιςει τθ χώρα μασ ςτο πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα. Σθ δεφτερθ κζςθ κατζλαβε ο 
Αναςτάςιοσ τάμοσ του Φίλλιπου Βεροίασ με χρόνο 1.43.57. 

τθ κατθγορία νζων γυναικών (Κ23) πανελλινια πρωτακλιτρια αναδείχτθκε θ ακλιτρια του Γ.Α.. Ιλιςςόσ 
Ευςτακία Κουρκουτςάκθ θ οποία τερμάτιςε ςε χρόνο 1.41.30 πιάνοντασ  παράλλθλα και το όριο για το 
πανευρωπαϊκό πρωτάκλθμα.. 

Σο αργυρό μετάλλιο κατζκτθςε θ ακλιτρια του Βικζλα Βεροίασ Διμθτρα Μποχώρθ με χρόνο 1.49.01 και το 
χάλκινο θ ακλιτρια τθσ Ακλοκίνθςθσ Μυτιλινθσ, Μπαριμζ Κελεμζνθ με χρόνο 1.50.14. 

 
Σων απονομών των μεταλλίων και των κυπζλλων ςτουσ νικθτζσ και τισ νικιτριεσ του πανελλθνίου 

πρωτακλιματοσ και τθσ θμερίδασ βάδθν προθγικθκαν απονομζσ από τον .Ε.Γ.Α.. τιμθτικών πλακετών ςτον 
Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρθγόριο ταμοφλθ και ςτθν Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & 
Ακλθτιςμοφ «Ηρόδωροσ» του Διμου Μεγαρζων κα Γιάννα Ριγα για τθν ςυνεργαςία τουσ και τθν πολφτιμθ 
βοικεια τουσ ςτθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια του κλαςςικοφ ακλθτιςμοφ. 

Με τθ ςειρά του ο Διμοσ Μεγαρζων και το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ του Διμου 
Μεγαρζων «Ηρόδωροσ τίμθςαν με πλακζτεσ τον εκνικό προπονθτι του .Ε.Γ.Α.. κ. Ιωάννθ Κοτςιώρα, τον 
βετεράνο πρωτακλθτι του βάδθν κ. Δθμιτριο Ποντικοφλθ και τον διεκνι κριτι του .Ε.Γ.Α.. κ. Νικόλαο 
Λαγογιάννθ. 

 
Σθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ θ Πρόεδροσ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» κα Γιάννα Ριγα,  ο 

Αντιπρόεδροσ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» κ. Ιωάννθσ ταμοφλθσ, οι Αντιδιμαρχοικα Ελζνθ Ριγα και κ. 
Κωνςταντίνοσ Φυλακτόσ, ο Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ. Παναγιώτθσ Μαργζτθσ το Μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του ΕΓΑ και Πρόεδροσ του Α.Ο. Μεγάρων κ. πυρίδων Καλοηοφμθσ και το Μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ ΕΑ ΕΓΑ Νοτιοδυτικισ Αττικισ & Πειραιώσ  και του Α.Ο. Μεγάρων κ. Θωμάσ Παπαγιάννθσ. 
 
Σο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ & Ακλθτιςμοφ του Διμου Μεγαρζων «Ηρόδωροσ»ευχαριςτεί κερμά για τθν 
ςυνεργαςία και βοικειά τουσ χωρίσ τθν οποία κα ιταν αδφνατθ θ επιτυχθμζνθ πραγματοποίθςθ 
τουπανελλθνίου πρωτακλιματοσ: 
 
Σον Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρθγόριο ταμοφλθ 
Σον .Ε.Γ.Α.. και ιδιαίτερα το Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του και Πρόεδρο του Α.Ο. Μεγάρων κ. 
πυρίδωνα Καλοηοφμθ 
Σον Αντιδιμαρχο Μεγαρζων κ. Κωνςταντίνο Φυλακτό. 
Σθν Αντιδιμαρχο Μεγαρζων κα Ελζνθ Ριγα 
Σον Διοικθτι υπαςτυνόμο Α’ κ.  Μθλιώτθ Ακανάςιο του Γ’ Σμιματοσ Σροχαίασ Αττικισ 
Σον ιδιοκτιτθ τθσ αίκουςασ δεξιώςεων «LeMirage» κ. Μουρτηοφκο 
Σον ιδιοκτιτθ τθσ επιχείρθςθσ  «ΑquaMarebeachbar», κ. Μπιρλοφδθ. 
Σον τοπικό και θλεκτρονικό τφπο των Μεγάρων 
Σουσ εργαηόμενουσ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωροσ» και του Διμου Μεγαρζων 
Σουσ ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ και ακλιτριεσ 

 


