
 
 
 

 
«ΕΠΑΘΝΟΘ ΑΘΛΗΤΘΣΜΟΥ 2018» 

 
ΔΕΛΤΘΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Ν.Π.Γ.Γ. «Ηξόδσξνο», ην άββαην 26 Ιαλνπαξίνπ 

ζην Γεκνηηθό Κέληξν Πνιηηηζκνύ Γαιαμίαο ε βξάβεπζε αζιεηώλ, αζιεηξηώλ θαη αζιεηηθώλ νκάδσλ ηνπ 
Γήκνπ καο πνπ πέηπραλ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε θαζώο θαη βεηεξάλσλ αζιεηώλ 
πνπ απνηεινύλ κέξνο ηεο αζιεηηθήο ηζηνξίαοηνπ ηόπνπ καο. 

 
Η εθδήισζε πνπ έθεξε ηελ επσλπκία «Έπαηλνη Αζιεηηζκνύ 2018» μεθίλεζε κε ηελ νκηιία ηεο 

Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Ηξόδσξνο» θαο Γηάλλαο Ρήγα ε νπνία κεηαμύ ησλ άιισλ ζηάζεθε ζηε 
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ην λνκηθό πξόζσπν γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ αζιεηηζκνύ ζην 
Γήκν Μεγαξέσλ, πξνζπάζεηα ζηελ νπνία πνιύηηκνο αξσγόο είλαη ην πξνζσπηθό, ην Γ θαη  ν Γήκαξρνο 
θ. Γξεγόξηνο ηακνύιεο ελώ δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη όινπο όζνπο ζπλέδξακαλ θαη ζπλδξάκνπλ 
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ηξόδσξνπ αλαθνξηθά κε ηνλ αζιεηηζκό. 

Μεηά ην ηέινο ηεο νκηιίαο ηεο θαο Γηάλλαο Ρήγα πξνβιήζεθε βίληεν κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο 
ζπληεξήζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έγηλαλ από ην λνκηθό πξόζσπν κέζα 
ζην 2018. 

 
ηε ζπλέρεηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εθδήισζεο αλέιαβε ε Γηεπζύληξηα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  «Ηξόδσξνο» θα. 

Αλλέηα ηαπξάθε θαη ζην βήκα αλέβεθε ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. Γξεγόξηνο ηακνύιεο ν νπνίνο έδσζε 
ζπγραξεηήξηα ηόζν ζηε Πξόεδξν θα Γηάλλα Ρήγα θαη ζην Γ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Ηξόδσξνο» γηα ηελ 
δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο όζν θαη γηα ην έξγν πνπ έρεη λα επηδείμεη ην λνκηθό πξόζσπν θαζώο θαη 
ζηνπο βξαβεπόκελνπο γηα ηηο δηαθξίζεηο ηνπο θαη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ αζιεηηζκό. Ο Γήκαξρνο 
Μεγαξέσλαλαθνίλσζεζηνπο παξεπξηζθόκελνπο όηη έρεηδξνκνινγεζεί ε θαηαζθεπή λέσλ αζιεηηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ όπσο ην λέν θιεηζηό γπκλαζηήξην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Μεγάξσλ θαη ην θνιπκβεηήξην 
Μεγάξσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ ζηελ αζιεηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ. 

Η εθδήισζε ζπλερίζηεθε κε ηελ βξάβεπζε ηνπ νκνζπνλδηαθνύ πξνπνλεηή ζηίβνπ ζην άικα επί 
θνληώ θ. Δκκαλνπήι Καξαγηάλλε γηα ηελ πνιπεηή πξνζθνξά ηνπ ζηνλ αζιεηηζκό. 

Αθνινύζεζε ε βξάβεπζε ησλ ηξηώλ εζεινληηθώλ νκάδσλ ησλ Μεγάξσλ, «Κνύξνο», «ώκα Έξεπλαο 
θαη Γηάζσζεο Μεγάξσλ» θαη «Οκάδα Δζεινληώλ Μεγαξηηώλ» ηα κέιε ησλ νπνίσλ απνηεινύλ πνιύηηκνπο 
αξσγνύο ζηελ επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ησλ εθδειώζεσλ ησλ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Η βξάβεπζε εθηόο 
από ηελ απνλνκή ηηκεηηθήο πιαθέηαο πεξηειάκβαλε θαη ηελ πξνζθνξά πιηθνύ από ην λνκηθό πξόζσπν 
πξνο ηηο εζεινληηθέο νκάδεο. 
 

Η αζιεηηθή ηζηνξία ησλ πόιεσλ ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Νέαο Πεξάκνπ ηηκήζεθε ζην πξόζσπν ησλ 

βεηεξάλσλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπ Βύδαληα Μεγάξσλ θ.θ. Γεσξγίνπ Γαιαλνύ, ππξίδσλα Καινδνύκε, 

Αλδξέα Μαπξνεηδή, Κπξηάθν Φνπξλάξε, Ισάλλε ηαπξάθε, Καξακπιάθα Γεκήηξε, Αλδξηώηε Γηάλλε θαη 

ηνπ Α.Γ.. Νέαο Πεξάκνπ θ.θ. Αλδξέα Γξακκαηηθνύ, Βαζηιείνπ Γξίβα θαη Κσλζηαληίλνπ Σδηβιέξε. 

Αθνινύζεζαλ νη βξαβεύζεηο αζιεηώλ, αζιεηξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο «Α. Ο. 
Μεγάξσλ», «Γ.. Νεξέαο Νέαο Πεξάκνπ» «’Οκηινο Φίισλ Αζιεηηζκνύ & Φπζηθήο Αλάπηπμεο», «Α.Ο 
Κνύξνο», «Α.. Γύλακε Μεγάξσλ», «.Γ. Taekwondo – kickboxing Μεγάξσλ» «Α.. Νέαο Πεξάκνπ «Ο 
θίξσλ», «Α.. Παξαδνζηαθώλ Πνιεκηθώλ ΣερλώλΜεγάξσλ Αηηηθήο» (νη βξαβεύζεηο έγηλαλ κε ππόδεημε 
ησλ αζιεηηθώλ ζπιιόγσλ) θαζώο θαη αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε αζιεηηθνύο 
ζπιιόγνπο ηνπ Γήκνπ καο αιιά είλαη δεκόηεο Μεγάξσλ. 

Δπίζεο βξαβεύζεθαλ: 
α)ε αλδξηθήνκάδα κπάζθεηηνπ ζπιιόγνπ«Νεαληθή Δζηία Μεγαξίδνο»γηα ηελ θαηάθηεζε 

ηνππξσηαζιήκαηνο ηεο Α’ ΔΚΑΝΑ θαη ηελ άλνδό ηεο ζηε Γ’ εθνική καηηγορία. Δηδηθή 



βξάβεπζεεπίζεο έγηλε ζηνλ Πρόεδρο ηης Ν.Ε.Μ. κ. Αθανάζιο Ζάλη γηα ηελ πνιπεηή 
πξνζθνξά ηνπ ζην ζύιινγν. 

β)  ε αλδξηθή νκάδα κπάζθεη ηνπ ζπιιόγνπ «Έλσζε Νέαο Πεξάκνπ – Μεγάξσλ» γηα ηελ άλνδό ηεο 
ζηε Β’ θαηεγνξίαο ηεο Δ..ΚΑ.Ν.Α. 

γ) νη νκάδεοjunior θαη παίδσλ ηνπ ζπιιόγνπ «Α.Γ.. Βύδαο Μεγάξσλ» γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ 
αληίζηνηρσλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Π..Γ.Α. 

 
Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο εθηόο ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ θ. ηακνύιε, νη 

Αληηδήκαξρνη θ. Κσλζηαληίλνο Φπιαθηόο θαη θ. Νηθόιανο Παπαπαλνύζεο, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Ηξόδσξνο» θαη Γεκνηηθόο ύκβνπινο Μεγαξέσλ θ. Ισάλλεο ηακνύιεο,, ν Πξόεδξνο ηεο 
Πξσηνβάζκηαο ρνιηθήο επηηξνπήο θ .Γηάλλεο Κνιιάηαο, νη Γεκνηηθνί  ύκβνπινη θ. Πνιπρξόλεο 
Ιεξόζενο, θ. Γξπκνύζεο Κσλζηαληίλνο,  θ. Κιεάλζεο Βαξειάο, θ. Μαξγέηεο Παλαγηώηεο,ν ππνςήθηνο 
Βνπιεπηήο κε ηε ΝΓ θ. Δπάγγεινο Ληάθνο, ην κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Ηξόδσξνο» θα Αδακαληία 
Κνξνβέζε, ν Πξόεδξνο ηνπ Α.Ο.Μ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΓΑ θαη ηεο Διιεληθήο 
Δπηηξνπήο Λακπαδεδξνκίαο θ. θ. ππξίδσλ Καινδνύκεο, θ.α. 

 
Σν Ν.Π.Γ.Γ. «Ηξόδσξνο» επραξηζηεί όινπο όζνπο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ εθδήισζε 

«Έπαηλνη Αζιεηηζκνύ» θαη αλαλεώλεη ην ξαληεβνύ γηα ην 2020 κε ηελ θηινδνμία  βξαβεπζνύλ αθόκα 
πεξηζζόηεξνη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο.   

 


