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 Η δεκνηηθή θίλεζε «Δεκόζηνο 

ρώξνο Πξέβεδα - Λνύξνο - Ζάινγγν» βιέπεη ηνπο αζιεηηθνύο 

δεκνηηθνύο ρώξνπο σο θπζηθή «θαιή θαγαζή» πξνέθηαζε ηεο 
θαζεκεξηλήο δσήο ηεο πόιεο. Δελ ζεσξνύκε ηνλ αζιεηηζκό σο 

δηαδηθαζία επηδίσμεο ηνπ «άζινπ» θαη ηεο πξσηαζιεηηθήο δηάθξηζεο 
αιιά σο επθαηξία δεκηνπξγίαο θαη δσληαλέκαηνο ρώξσλ θνηλσληθήο 

ζπλάθεηαο, πνιηηηζκνύ, ηνπ δεκνθξαηηθνύ-θνηλσληθνύ «έμσ» («έμσ 
από ηελ πόξηα καο» ex-porta “sport”, δειαδή γεληθά «ζπνξ»). Οη 

ρώξνη απηνί παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ςπρνζσκαηηθή πγεία ησλ 
πνιηηώλ θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

Είλαη βέβαην πσο νη ππάξρνληεο ρώξνη πξέπεη λα ζπληεξεζνύλ, 
λα εθζπγρξνληζηνύλ θαη λα αλαβαζκηζηνύλ ώζηε λα πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη γεληθόηεξεο πγηεηλήο. 

Βαζηθόο ζηόρνο καο είλαη ε δεκηνπξγία ειαθξώλ αλνηθηώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε θάζε γεηηνληά, ζπλνηθία θαη ζε θάζε ρσξηό ηεο 

δεκνηηθήο πεξηθέξεηαο. Πξόθεηηαη γηα γήπεδα κπάζθεη, γήπεδα 
βόιετ, ρώξνπο 5x5 πνπ λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκνη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε από ηνπ πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα ηε λενιαία. Μεξηθέο από ηηο 
παιηέο θνηλόηεηεο ηνπ Δήκνπ ζα επηιεγνύλ, κεηά από πξόηαζε ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο θαη ελδερόκελε πξνζθνξά κηθξώλ ρώξσλ θαιήο 
ζέιεζεο, γηα ηέηνηεο δνθηκαζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα 

πξνζειθύνπλ θαη ηνπο θπξηαθάηηθνπο εθδξνκείο πνπ επειπηζηνύκε λα 
πξνσζνύκε πξνο ηελ ύπαηζξν. 

Θδηαίηεξα ζα επηδησρζεί ε ζπληήξεζε θαη ν εθζπγρξνληζκόο 
ησλ πθηζηακέλσλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ, όπσο είλαη ηα ζρνιηθά 

γπκλαζηήξηα ζηα ζρνιεία θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ώζηε ηηο 
απνγεπκαηηλέο ώξεο λα κπνξνύλ, νξγαλσκέλα θαη κε επίβιεςε, λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο πνιίηεο. Μέζα ζην πιαίζην απηό, νη 



πεξηζρνιηθνί ρώξνη ζα απνηειέζνπλ θαη δνθηκαζηηθνύο ρώξνπο 

πεδνδξόκεζεο θαη πνδειαηνδξόκεζεο, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε 
ειεύζεξε θαη αζθαιήο δηαθίλεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα 

ππάξρεη θαιύηεξε επνπηεία.  
Η δεκηνπξγία λέσλ βαζηθώλ ππνδνκώλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαπηπρζνύλ απνζθνπεί ζηελ ίδξπζε λένπ θνιπκβεηεξίνπ, 
λαπηαζιεηηθνύ θέληξνπ θαη γπκλαζηεξίνπ γηα αζιήκαηα, ελόξγαλε, 

αθξνβαηηθή, ξπζκηθή γπκλαζηηθή θαη κπαιέην. 
Σηνηρεία πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ηα πξεβεδάληθα αζιεηηθά 

(πξσηαζιεηηθά) ηαιέληα καο ζα επηδησρζεί λα εληαρζνύλ ζε έλα 
επξύηεξν παλειιήλην πιαίζην. 
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