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Με επιτυχία οι δράσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Με επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα Αθλητισμού στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Πρέβεζας. Το διάστημα από 23

Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν αγώνες τένις, ποδοσφαίρου και μπάσκετ

αλλά και συνεντεύξεις μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία που ανέδειξαν τη σημασία της άσκησης,

την ευγενή άμιλλα, την υγιεινή διατροφή και άλλες παραμέτρους που αναδεικνύουν την συμβολή

του αθλητισμού στην σωματική και ψυχική μας υγεία. 

 

Tο γενικό θέμα της φετινής 7ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού ήταν το «BeActive» («να

είστε ενεργοί») με στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να

τους δώσει έτσι το κίνητρο να κάνουν τον αθλητισμό και την άσκηση τρόπο ζωής. 

 

Σε όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν όπως το τουρνουά τένις «Preveza Citizens Tennis»

στα γήπεδα του Δημοτικού κολυμβητηρίου, με πολίτες που αγαπούν το άθλημα, στον φιλικό αγώνα

ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων Κανάλι-Σινώπη, στο γήπεδο Καναλίου της Δ.Ε Ζαλόγγου, καθώς

και στον αγώνα μπάσκετ που έγινε σε συνεργασία με τον Σ.Κ Νικόπολη και με την συμμετοχή

παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών, μελών του Δ.Σ του συλλόγου και νεαρών αθλητών, που διεξήχθη

στο  ΔΑΚ  Πρέβεζας  παρευρέθη  μεταξύ  άλλων  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  κ.  Νίκος  Γεωργάκος,  ο

Αντιδήμαρχος Δ.Ε Ζαλόγγου Γιώργος Σαριάνογλου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου κ.

Λεωνίδας Αργυρός, ενώ σε όλους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια.
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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας εξέφρασε την ικανοποίησή του από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που

έδειξαν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Αθλητική Εβδομάδα τους οποίους και ευχαρίστησε,  ενώ

δήλωσε  ότι  στόχος  του  Δήμου  είναι  να  γίνει  θεσμός.  «Παραμένουμε  ενεργοί  και  θα  είμαστε

«BEACTIVE» και το 2022!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργάκος. 
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