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                                    ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η συµµετοχή ανδρών και γυναικών, µαθητών 

και µαθητριών κάθε ηλικίας στο 14ο Λαϊκό Αγώνα δρόµου που 
διοργάνωσε ο ∆ήµος Νεάπολης σε συνεργασία µε το Σύλλογο ∆ροµέων 

υγείας Αγρινίου και τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγρινίου το Σάββατο 7 
Ιουνίου στο ∆ήµο Νεάπολης. Η συµµετοχή των αθλητών ήταν 

εντυπωσιακή .Ο Λαϊκός Αγώνας ∆ρόµου που έχει καθιερωθεί στο ∆ήµο 
Νεάπολης αποτελεί θεσµό για το ∆ήµο αφού στην κλασική του 
διαδροµή είναι και συµβολικά τυχερός ,όλοι όσοι συµµετέχουν 

κερδίζουν την ψυχοσωµατική ισορροπία που µόνο ο αθλητισµός µπορεί 
να προσφέρει στις σύγχρονες κοινωνίες. Στο τέλος του αγώνα έγιναν οι 
βραβεύσεις µε κύπελλο των τριών πρώτων αθλητών/ τριών του αγώνα 

9.500 µέτρων και του πρώτου µαθητή /τριας του αγώνα των 1500 
µέτρων ∆ηµοτικών σχολείων και Γυµνασίων. Οι αθλητικές και 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του ∆ήµου Νεάπολης κορυφώθηκαν µε τους 
παραδοσιακούς χορούς στο προαύλιο του ∆ηµαρχείου Νεάπολης από 

χορευτικά τµήµατα του ∆ήµου Νεάπολης και από τα χορευτικά τµήµατα 
του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αλευράδας. Ο ∆ήµαρχος 

Νεάπολης Κων/νος Καπελλάκης µε αφορµή τις αθλητικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι αφιερωµένες στους ενεργούς 

πολίτες και στον εθελοντισµό τόνισε:<<Οι σύγχρονες και 
οργανωµένες  κοινωνίες µε τις υπηρεσίες τους προσπαθούν να 

καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών µελών τους. Παρά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται ,υπάρχουν ελλείµµατα, για τα 
οποία οι αµυντικοί µηχανισµοί τους δηµιούργησαν την ιδέα του 



εθελοντισµού. Είναι η απάντηση των ενεργών πολιτών ,στην 
απάθεια ,στο συµφέρον και στην υστεροβουλία. Με την 

ενεργητική τους συµµετοχή οι πολίτες οικοδοµούν την κοινωνία 
της ευθύνης, της µέριµνας ,της παρουσίας και της προσφοράς 

και έρχονται να καλύψουν δράσεις οι οποίες υπολειτουργούν ή 
και δεν υπάρχουν καθόλου ή τις συµπληρώνουν. Ο Αθλητισµός 
είναι µια µορφή εθελοντικής πράξης, που πέρα από το όφελος 

του ίδιου του αθλούµενου, έχει και θετικά αποτελέσµατα άµεσα 
και έµµεσα στο κοινωνικό µας σύνολο και αποτελεί ένα από τα 
κύρια χαρακτηριστικά του πολιτισµού µας. Σας καλώ όλους και 
όλες να γίνετε µέλη της εθελοντικής Οµάδας του ∆ήµου µας, 
στον τοµέα που σας ταιριάζει>>. Το 14ο Λαϊκό Αγώνα ∆ρόµου 

τίµησαν µε την παρουσία τους ο Βουλευτής Αιτωλ/νίας Θάνος  
Μωραίτης, ο Αντιδήµαρχος Νεάπολης κ Καλαντζής Ιωάννης, η 

Πρόεδρος ∆.Σ κ Αγγελική Ρούση, Ο Πρόεδρος ∆ΕΠΑΝ κ  Κατσινούλας 
Παναγιώτης, δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι αρχών και φορέων της 

περιοχής. 
 

 
                                          


