
Ωραιόκαστρο,  27.08.2020

Νέους που σηκώνουν ψηλά το Ωραιόκαστρο με τις εξαιρετικές τους

επιδόσεις συνάντησε σήμερα ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

Θεόφιλος  Νάστας,  ο  μαθητής  του  1ου  Λυκείου  Ωραιοκάστρου,  που

έσπασε  τα  κοντέρ  στις  πανελλαδικές  εξετάσεις,  συγκεντρώνοντας

19,650 μόρια και  εξασφαλίζοντας  το  εισιτήριο  για  την εισαγωγή του

στην Ιατρική Σχολή ως πρώτος των πρώτων. 

Χρήστος Τζόλης, το ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου, παίκτης του

ΠΑΟΚ,  που καθηλώνει  με  τις  σπουδαίες  ικανότητές  του στο  γήπεδο.

Εντυπωσίασε όλη την Ελλάδα την Τρίτη πετυχαίνοντας δύο γκολ στον

αγώνα με την Μπεσίκτας. 

Τους δύο νέους με τις εξαιρετικές επιδόσεις που κατοικούν στο Δήμο

Ωραιοκάστρου  συνάντησε  σήμερα  στο  Δημαρχείο  ο  δήμαρχος

Ωραιοκάστρου,  Παντελής  Τσακίρης,  θέλοντας  να  τους  εκφράσει  τα

συγχαρητήριά του.

"Μας  κάνετε  περήφανους.  Είστε  το  Ωραιόκαστρο  που  θέλουμε  και

χρειαζόμαστε.  Με τις εξαιρετικές επιδόσεις σας,  αποδεικνύετε ότι  με

ζήλο, σκληρή δουλειά και πίστη στις δυνατότητές του δεν υπάρχει όριο

σε όσα μπορεί να πετύχει ένας νέος άνθρωπος. Είστε ηγέτες δια του

παραδείγματος  και  εμπνέετε  και  άλλους νέους  να ακολουθήσουν  το

ίδιο επιτυχημένο μονοπάτι. Σας είμαστε ευγνώμονες", είπε ο δήμαρχος

Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, στους δύο νέους, σημειώνοντας ότι

η δημοτική αρχή βρίσκεται στο πλευρό τους.

Ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου  αναφέρθηκε  και  στον  έτερο

προσκεκλημένο,  Χρήστο  Μαρμαρίδη,  ποδοσφαιριστή  του  Άρη,  που

δυστυχώς  ταξίδευε  νωρίς  για  την  Αυστρία  και  δεν  μπόρεσε  να



παρευρεθεί στη συνάντηση, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν ακόμη νέο

που με τις επιδόσεις του σηκώνει ψηλά το Ωραιόκαστρο.

Ο Παντελής  Τσακίρης  δώρισε  στον  Θεόφιλο  Νάστα  και  στον  Χρήστο

Τζόλη το βιβλίο με την ιστορία του Ωραιοκάστρου, με την αφιέρωση:

"Το Ωραιόκαστρο είναι οι άνθρωποί του και η ιστορία του. Υπερήφανος

για την πορεία που έχουν διαγράψει οι άνθρωποί του όπως και για την

ιστορία του τόπου μας, σας παραδίδω τον τόμο που κρατάτε στα χέρια

σας".

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημήτρης Καρασαββίδης, αντιδήμαρχος

Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Πάτροκλος Σπυρόπουλος,

πρόεδρος της Δ.Κ. Πενταλόφου, όπου διαμένει ο Χρήστος Τζόλης.


