Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών & Θαλάσσιων Αθλημάτων «Η
Θασοπούλα» Κεραμωτή
Δελτίο Τύπου - Ευχαριστήριο
O Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών & Θαλάσσιων Αθλημάτων "Η Θασοπούλα"
διοργάνωσε και φέτος με μεγάλη επιτυχία τον 16ο κολυμβητικό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης
«Θασοπούλα–Κεραμωτή 2015». Στον αγώνα, που ξεκίνησε στις 11 η ώρα το πρωί της
Κυριακής, συμμετείχαν 55 άτομα άνδρες και γυναίκες ηλικίας 12 έως και 72 ετών.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Νέστου που με την συμβολή του σε όλες τις ανάγκες στάθηκε
αρωγός στο αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Ευχαριστούμε το Λιμεναρχείο Κεραμωτής για
την ενεργή συμμετοχή του στην πόντιση σημαδούρων, την συνεργασία με την αγροτική ιατρό
Λυγερά Τασούλα, τον στρατιωτικό ιατρό των ΚΑΑΥ και τον ναυαγοσώστη κ. Πρόδρομο
που παρακολούθησαν από την πρώτη εώς την τελευταία στιγμή και συνέβαλαν άψογα τα
μέγιστα για να μη συμβεί το ελάχιστο, τελειώνοντας όλα ομαλά.
Ευχαριστούμε τους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών Παρμενίδη Δημήτρη, Τσουνή Γεώργιο,
Κωνσταντής ΙΙΙ, Αγ. Νικόλαο και καπετάν Ηλία που με τα σκάφη τους σε απόλυτη
πειθαρχεία νηοπομπής και θεαματική συστοίχιση κατά την πλοήγηση πλαισιωμένοι από τις
βάρκες του συλλόγου των ερασιτεχνών αλιέων «Ο Αργοναύτης», καθ’ όλη τη διαδρομή,
μετέφεραν τους κολυμβητές στην Θασοπούλα και κατόπιν τους συνόδεψαν μέχρι το τέλος
στην έξοδο τους στο σημείο τερματισμού.
Ευχαριστούμε τους επιχειρηματίες του Δήμου Νέστου και δη: 1) τους κρεοπώλες Μακρή
Λάκη, Μακρόπουλο Φώτη, Μαυροθαλασσίτη Νίκο και ΚΡΕΚΑ, 2) τους αρτοποιούς
Γιαλαντωνίδη Δημήτρη, Δρόσο Γιάννη, Σιώπη Γιάννη και Ρέστα Βασίλη καθώς και τη
Ζυθοποιεία ΒΕΡΓΙΝΑ με το «tou vounou», που με τις προσφορές τους συνέβαλαν στο
τραπέζι φιλοξενίας των συμμετεχόντων αθλητών και συνοδών τους. Ευχαριστούμε επίσης
όλους εκείνους τους επαγγελματίες Κεραμωτής που ρωτήθηκαν και συνέβαλλαν οικονομικά
στο ελάχιστο έως το μεγαλύτερο συμμετέχοντας για πρώτη φορά συλλογικά στην προσπάθεια
του συλλόγου. Ευχαριστούμε τους κατοίκους Κεραμωτής που συμμετείχαν μαζί μας με τα
θετικά σχόλια και τον καλό τους λόγο.
Τέλος, δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε σιωπηλά όλους αυτούς που μπροστά και πίσω
από τη δημοσιότητα εργάστηκαν και συνέβαλαν αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους σε
συνεργασία με όλους τους παραπάνω παρουσιάσαμε αυτό το λίγο που μπορούσαμε να
κάνουμε, ελπίζοντας με τη βοήθεια όλων πως δεν θα χαθεί αλλά θα γίνει καλύτερο.
Την ευθύνη του κειμένου φέρει ο Βλασακίδης Φάνης

