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Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με αντιπροσωπεία αθλητών του Συλλόγου “Ευ Ζην”

Αντιπροσωπεία  του  Αθλητικού  Συλλόγου  Πρέβεζας  “Ευ  Ζην”  δέχτηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Νίκος

Γεωργάκος στο γραφείο του, προκειμένου να ενημερωθεί και να εκφράσει τα συγχαρητήριά του για

τις εξαιρετικές επιδόσεις της φετινής αθλητικής χρονιάς.
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Οι αθλητές και οι αθλήτριες Ανδρέας Μίτα, Χρήστος Κώτσης, Ανθή Αδάμου και Χριστίνα Αδάμου

συνοδευόμενοι  από  την  προπονήτρια  κ  Σίλα  Γέροντα  ενημέρωσαν  τον  κ.  Γεωργάκο  για  την

συμμετοχή  τους  σε  πολλούς  αγώνες  που  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  πρόκριση  σε  πανελλήνια

πρωταθλήματα, σε 2 γκραν πρι και σε 3 πρωταθλήματα γυμνασίων- λυκείων, με τα περισσότερα

παιδιά να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. Ιδιαίτερα σημαντικές εξάλλου ήταν οι επιδόσεις του

Ανδρέα Μίτα στο ύψος ο οποίος  μαζί  με  την προπονήτρια του κα .Γέροντα,  συμμετείχε  στην

συνάντηση  Ελλάδας-Κύπρου  καταλαμβάνοντας  την  πρώτη  θέση  καθώς  και  στο  Βαλκανικό

Πρωτάθλημα του Κράλιεβο της Σερβίας όπου με επίδοση 2.05΄ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο

Δήμαρχος  Πρέβεζας  άκουσε  τα  αιτήματα  που  έθεσαν  οι  αθλητές  και  αφορούν  την  ανάγκη

βελτίωσης  των  αθλητικών  υποδομών  υπογραμμίζοντάς  τους  ότι  καταβάλλεται  σημαντική

προσπάθεια  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  στην  οποία  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  εκτεταμένες

παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί στην αίθουσα άθλησης “Ντίνος Σαγανάς” και γενικότερα

στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου “Αθανασία Τσουμελέκα”.

 Ο κ . Νίκος Γεωργάκος δήλωσε σχετικά:

 “ Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχτηκα την δυναμική αθλητική ομάδα του Συλλόγου “Ευ Ζην” η οποία

με  ενημέρωσε  για  τις  επιδόσεις  του έτους  ενώ μου κατέθεσε  και  προτάσεις  για  την καλύτερη

λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η Πρέβεζα αποτελεί μια πόλη με σημαντική ιστορία

στον αθλητισμό και έχει συνδέσει την πορεία της στο χρόνο με μεγάλες διοργανώσεις και ονόματα

που  κυριάρχησαν  στο  αθλητικό  στερέωμα.  Προσπάθειά  μας  είναι,οι  αρχές  που  προάγει  ο

αθλητισμός , να αποτελέσουν αγαθό για κάθε δημότη μας αλλά και η ανάδειξη της Πρέβεζας ως

τόπου  φιλοξενίας  αθλητικών  γεγονότων  πανελλαδικής  ή  και  διεθνούς  εμβέλειας.  Θερμά

συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τις διακρίσεις τους , κυρίως όμως για την συμμετοχή”. 
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