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Μειίζζηα, 12 Φεβνμοανίμο 2017 

Αν. Πνςη.:7/ 2017 

Πνμξ ημ Δ.. ημο ΟΠΑΘ 

 

ΘΕΜΑ: Χνήζε Νέμο Κιεηζημύ Γομκαζηενίμο Δ.Κ. Μειηζζίςκ 

Κμηκμπμίεζε: Δήμανπμ Πεκηέιεξ 

 

Αληόηημα μέιε ημο Δ.. ημο ΟΠΑΘ, 

Σμ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ημο ΚΑΟ Μειηζζίςκ με ηεκ πανμύζα επηζημιή επηζομεί κα 

ζέζεη οπ’ όρηκ ζαξ ηα παναθάης: 

Ο Καιαζμζθαηνηθόξ Αζιεηηθόξ Όμηιμξ Μειηζζίςκ, όπςξ είκαη εονέςξ γκςζηό, 

δηαζέηεη ζήμενα ζημ δοκαμηθό ημο 380 αζιεηέξ θαη αζιήηνηεξ ζε 25 ημήμαηα, 

θαιύπημκηαξ όιεξ ηηξ ειηθίεξ (από 6 εηώκ-εκήιηθεξ). Απμηειεί έκακ από ημοξ 

μεγαιύηενμοξ ζοιιόγμοξ θαιαζμζθαίνηζεξ ζηεκ Αηηηθή, με πμιιέξ δηαθνίζεηξ ζε όια 

ηα επίπεδα, εθπνμζςπώκηαξ επάληα ημ εζκηθό μαξ άζιεμα, ημ μπάζθεη με θμνοθαίμ 

πανάδεηγμα ηε ζομμεημπή ηεξ γοκαηθείαξ μμάδαξ ζηεκ Α2 θαηεγμνία. 

Έκαξ ζύιιμγμξ πμο από ηεκ ίδνοζή ημο (ςξ απμηέιεζμα ηεξ ζοκέκςζεξ ημο ΑΟ 

Μειηζζίςκ πμο οπενεηεί ημ άζιεμα ημο μπάζθεη από ημ 1976 θαη ημο ΕΡΜΗ 

Μειηζζίςκ) μέπνη θαη ζήμενα, δεκ έπεη ζηαμαηήζεη κα πνμμδεύεη θαη κα ελειίζζεηαη. 

Μέζα από ηε ζθιενή δμοιεηά, ηεκ αθμζίςζε, ηε ζμβανόηεηα θαη ηεκ οπεοζοκόηεηα 

επηηειεί ένγμ ορίζηεξ ζεμακηηθόηεηαξ γηα ημ Δήμμ μαξ, κα πνμζειθύεη θαη κα 

«θναηάεη» ηα παηδηά μαξ θαη ημοξ κέμοξ μαξ μέζα ζημκ αζιεηηζμό. 

Έκαξ ζύιιμγμξ, ημο μπμίμο ε θήμε έπεη λεπενάζεη θαηά πμιύ ηα ζηεκά όνηα μηαξ 

πόιεξ, ιεηημονγεί ςξ πνόηοπμ θαη με ηεκ αζιεηηθή θαη θμηκςκηθή δναζηενηόηεηά ημο 

απμηειεί δςκηακή απόδεηλε ύπανλεξ ζςζηώκ πνμηεναημηήηςκ, αληώκ θαη πμιηηηζμμύ 

ζημ Δήμμ μαξ! Είκαη έκαξ απιόξ θαη ιμγηθόξ ζοκεηνμόξ: έκαξ μεγάιμξ θαη 

απμτειεσματηθόξ Καιαζμσυαηνηθόξ Αζιετηθόξ Σύιιμγμξ σε έκακ μνγακωμέκμ θαη 

αλημσέβαστμ Δήμμ πμο τμκ στενίδεη θαη τμκ βμεζά κα σοκεπίσεη τμ σεμακτηθότατμ 

ένγμ τμο. 

Σμ θιεηζηό γήπεδμ, ημο μπμίμο ε πνήζε έπεη παναπςνεζεί ζημ ζύιιμγό μαξ, είκαη 

δςηηθήξ ζεμαζίαξ γηα ηε ιεηημονγία ημο.  Δε ζα ήηακ δοκαηό κα ζεμεηςζεί ηέημηα 
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πνόμδμξ μέζα ζηα πνόκηα πςνίξ αοηό.  Απμηειεί ημ αζιεηηθό «ζπίηη» 380 παηδηώκ 

θαη κέςκ. Είκαη ε δηέλμδόξ ημοξ, ε έλμδόξ ημοξ, ημ θαηαθύγηό ημοξ.  Ένπμκηαη αθόμα 

θαη όηακ δεκ έπμοκ πνμπόκεζε γηα κα «νίλμοκ έκα ζμοηάθη», κα δμοκ ημοξ 

ζοκαζιεηέξ θαη θίιμοξ ημοξ, κα ζοκακηήζμοκ ημοξ πνμπμκεηέξ ημοξ, κα δμοκ έκακ 

αγώκα…ημοξ ανθεί κα βνίζθμκηαη μέζα εθεί!  Εθεί μέζα αζιμύκηαη, γειάκε, θιαίκε, 

παίνμκηαη, ζοδεημύκ, θμηκςκηθμπμημύκηαη, εθπαηδεύμκηαη, πιάζμοκ παναθηήνα, 

μεγαιώκμοκ, πνμμδεύμοκ.   Δεκ είκαη ζηα παγθάθηα, ζημοξ δνόμμοξ, ζημκ θακαπέ, 

μπνμζηά ζε μηα ειεθηνμκηθή μζόκε απμπαύκςζεξ, είκαη ζημ γήπεδό ημοξ.  Είκαη 

αζιεηέξ θαη αζιήηνηεξ, ελαίνεημη μαζεηέξ, με ζηόπμοξ θαη όκεηνα, μαθνηά από 

πεηναζμμύξ θαη ανκεηηθέξ επηννμέξ.   

Είκαη γεγμκόξ όηη ημ θιεηζηό γήπεδμ δεκ επανθεί γηα ημ μέγεζόξ μαξ, αιιά αοηό εκ 

μένεη μαξ πανμπμηεί γηαηί ζεμαίκεη όηη πνμμδεύμομε θαη μεγαιώκμομε.  Από ηεκ άιιε 

πιεονά, μαξ δοζθμιεύεη θαη μαξ πνμβιεμαηίδεη, θαζώξ ακαγθαδόμαζηε κα 

μεηαθένμομε πμιιέξ από ηηξ πνμπμκήζεηξ ηςκ ημεμάηςκ ζε ελςηενηθά γήπεδα, 

θάης από ακηίλμεξ ηηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ ζοκζήθεξ -> δέζηε, θνύμ, ρηιόβνμπμ, 

ηζημέκημ πμο θαηαπμκεί ημ ζώμα θαη επηθένεη ηναομαηηζμμύξ, εημημόννμπεξ 

μπαζθέηεξ με θίκδοκμ ηεκ αθεναηόηεηα ηςκ παηδηώκ, ζθμοπίδηα, θιπ.   

Ωξ εθ ημύημο, ζαξ επηθμηκςκμύμε όηη ημ επηηαθηηθό δεημύμεκμ πμο έπεη ηεζεί από 

πιεονάξ ζαξ γηα παναπώνεζε ςνώκ ζημ θιεηζηό γήπεδμ γηα πνμπμκήζεηξ θαη αγώκεξ 

ζοιιόγμο πάκημπμι, ζεςνείηαη πναθηηθά ακέθηθημ, θαζώξ ζα επηθένεη: 

 Δηαηάναλε ιεηημονγίαξ ζοιιόγμο ΚΑΟ Μειηζζίςκ 

 Πεναηηένς δοζπένεηα πνμπμκήζεςκ -> πενηζζόηενεξ πνμπμκήζεηξ ζα πνέπεη κα 

μεηαθενζμύκ ζε ελςηενηθά γήπεδα με ηηξ πνμακαθενζείζεξ ακηηλμόηεηεξ 

 Επηπιέμκ ηςκ δεημομέκςκ, «παμέκεξ» ώνεξ γηα ημ πνόγναμμα πνμπμκήζεςκ θαη 

αγώκςκ ημο ζοιιόγμο, θαζώξ απαηηείηαη πμιύςνε ενγαζία γηα ηε μεηαηνμπή ημο 

γεπέδμο από μπάζθεη θαη ζε πάκημπμι θαη ημ ακηίζηνμθμ (min 2-3 ώνεξ θάζε 

μεηαηνμπή) 

 Απόιοηε δοζανέζθεηα μειώκ, αζιεηώκ, γμκέςκ-δεμμηώκ 

 Απμδημνγάκςζε θαη θζμνέξ πανθέ ->  

o απμμάθνοκζε θαη επακαημπμζέηεζε μπαζθεηώκ -> πναθηηθά δύζθμιμ 

θαζώξ είκαη πμιύ βανηέξ, ε επακαημπμζέηεζή ημοξ πνμϋπμζέηεη 

οπμιμγηζμό ζέζεξ 
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o δεμημονγία ηνοπώκ ζημ πανθέ γηα ημπμζέηεζε ηενμάηςκ πάκημπμι, μη 

μπμίεξ ζα πνέπεη θάζε θμνά κα θαιύπημκηαη θαη αζθαιώξ γηα ηεκ 

απμθογή ηναομαηηζμώκ 

o θαηαζηνμθή πανθέ από ηεκ εηδηθή θόιια πμο πνεζημμπμημύκ μη αζιεηέξ 

πάκημπμι, επμμέκςξ ηα δύμ αζιήμαηα δε μπμνμύκ κα ζοκοπάνλμοκ. 

Η άπμρή μαξ είκαη όηη δεκ μπμνεί κα αιιάλεη ε πνήζε μπμημοδήπμηε αζιεηηθμύ 

πώνμο πςνίξ κα οπάνπεη (πένα από ηε δηαζεζημόηεηα ηςκ ςνώκ) απόιοηα 

ηεθμενηςμέκε θαη θμζημιμγεμέκε μειέηε από ηεκ ηεπκηθή οπενεζία ημο Δήμμο. 

Ωξ ιμγηθό ζομπέναζμα όιςκ ηςκ παναπάκς, αηημύμαζηε ηεκ απόζονζε από πιεονά 

ζαξ ημο εκ ιόγς επηηαθηηθμύ δεημομέκμο δηα πακηόξ. Πανάιιεια, θαη εθόζμκ, μ 

ΟΠΑΘ δεκ αζπάδεηαη πιέμκ ηε ιμγηθή «έκαξ ζύιιμγμξ μία εγθαηάζηαζε», όπςξ 

αοηόξ εθθνάδεηαη ηα ηειεοηαία ηνία πνόκηα, ζα ζέιαμε κα ελεηάζεηε άμεζα ηε πνήζε 

όιςκ ηςκ θιεηζηώκ ημο Δήμμο Πεκηέιεξ από ημκ ύιιμγό μαξ, πνμθεημέκμο κα 

ειαπηζημπμηεζεί ε πνήζε ηςκ ακμηθηώκ γεπέδςκ θαη μη θίκδοκμη πμο αοηή 

ζοκεπάγεηαη γηα ημοξ μηθνμύξ αζιεηέξ θαη αζιήηνηεξ. 

αξ εοπανηζημύμε ζενμά γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ! Πνμζβιέπμομε ζηε ζεηηθή γηα όιμοξ 

έθβαζε ημο εκ ιόγς ζέμαημξ θαη ακαμέκμομε πάκηα με πανά θαη πμιύ όνελε ηε 

μεηαλύ μαξ ζοκενγαζία. 

Επηζοκάπηεηαη ημ πνόγναμμα πνμπμκήζεςκ ημο Κιεηζημύ Γομκαζηενίμο. 

Με εθηίμεζε, 

Γηα ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ημο ΚΑΟ Μειηζζίςκ 

 


