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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ως γνωστό ο ∆ήµος Λευκάδας, ήταν συνδιοργανωτής του µεγάλου αθλητικού γεγονότος,
του 5ου Πράσινου Ηµιµαραθώνιου, που έγινε την Κυριακή 17-05-2015.
Απαντες αναγνώρισαν την άριστη διοργάνωση των αγώνων, που θεωρήθηκαν οι
καλύτεροι απ΄όλους όσοι έχουν γίνει ως σήµερα.
Ο ∆ήµος συµµετείχε µε µια πλειάδα υπαλλήλων του από υπηρεσίες όπως:ΠρασίνουΚαθαριότητας, Ηλεκτρολόγους, Οδηγούς, Γραφείο Κίνησης, Νοµικού Προσώπου κ.λ.π.
Θα ήθελα να συγχαρώ το προσωπικό για την άψογη εκτέλεση του καθήκοντος τους αλλά
και την επι πλέον προσπάθεια που κατέβαλαν σε προσωπικό επίπεδο, πέρα από τα τυπικά.
Σε συνθήκες έλλειψης προσωπικού και έντονης πίεσης, για την διοργάνωση ενός
απ΄τους µεγαλύτερους αγώνες του είδους του στην Ελλάδα, απέδειξαν την υψηλή τους
επάρκεια αλλά και τον ανάλογο ζήλο.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι,

στην τελική εικόνα των αγώνων, αντίστοιχη συµµετοχή

είχαν η Ελληνική Αστυνοµία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η 4ηΜΣΕΠ, το ΕΚΑΒ, το Λιµενικό
Σώµα ως θεσµικοί παράγοντες και οι οποίοι εξετέλεσαν και αυτοί άψογα τα καθήκοντά τους.
Όµως θα επιθυµούσα να σταθώ στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Ερυθρού Σταυρού,
των µοτοσικλετιστών από τη Λευκάδα και την Πάτρα και των δηµοτών-εθελοντών της Λευκάδας.
Σ΄αυτούς τους «ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ» αξίζουν και επί πλέον συγχαρητήρια .
Τέλος να συγχαρώ τον Σύλλογο Φίλανδρο Λευκάδας, τα µέλη του το ∆.Σ. και τον
Πρόεδρο κ.Σπύρο Μαραγκό για την τεράστια προσφορά, στον Αθλητισµό και στη Λευκάδα,
µέσω αυτής της διοργάνωσης.
Τον επόµενο χρόνο, από πλευράς µας θα συµβάλλουµε για την ακόµη καλύτερη
διοργάνωση του Ηµιµαραθώνιου που πλέον έγινε θεσµός.

Να κλείσω επισηµαίνοντας ότι απαιτείται µεγαλύτερη και ενεργότερη συµµετοχή του
κοινού και του επιχειρηµατικού κόσµου του τόπου µας, ώστε να γίνει η Λευκάδα, η πιο ζεστή
φωλιά για τους αθλητές και τους επισκέπτες της που µετέχουν και παρακολουθούν το µεγάλο
αυτό αθλητικό γεγονός.
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