
Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Αγίας Παρασκευής 

για τη χρήση των αθλητικών σχολικών χώρων από τα 

αθλητικά σωματεία 

  Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ο δήμαρχος της πόλης έστειλε ένα κείμενο στους 

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, για να απαντήσουν με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ, εάν 

συμφωνούν με τη χρήση από τα αθλητικά σωματεία των αύλειων σχολικών αθλητικών 

χώρων. Στο κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι παίρνει ο δήμαρχος αυτή την 

«πρωτοβουλία» κατόπιν ενημέρωσης από τη Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ (βέβαια απ’ ότι 

γνωρίζουμε ουδέποτε η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ κάλεσε Δ.Σ του νομικού προσώπου για να 

ενημερώσει τα μέλη του νομικού προσώπου και να ρωτήσει την άποψη τους, για την 

απαίτηση των αθλητικών σωματείων της πόλης). Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι ουδέποτε 

συγκλήθηκαν οι σχολικές επιτροπές  για να ερωτηθούν επίσης ποιά είναι η άποψη τους 

για το εν λόγω θέμα. Ίσως η ενασχόληση της Δημοτικής Αρχής, με τη "δημοσκόπηση" 

που έκανε για την καταλληλότητα του χώρου του θερινού σινεμά, στον προαύλιο χώρο 

του 2ου Γυμνασίου, την έχει απορροφήσει τόσο, ώστε δεν της έμεινε χρόνος να ασχοληθεί 

με το τι γνώμη έχουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και οι μαζικοί φορείς (Δημοτικό 

Συμβούλιο, ΠΑΟΔΑΠ, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Σχολικές Επιτροπές, Ένωση Γονέων & 

Σύλλογοι Γονέων) και δημιουργεί νέο σχήμα «των επικεφαλής των παρατάξεων» για να 

παραστήσει τη Δημοτική Αρχή δήθεν αρωγό του σωματειακού αθλητισμού της πόλης. 

  Για το πώς είναι τα πράγματα σήμερα στην Αγία Παρασκευή και ποιοί έχουν  για 

άλλη μια φορά ευθύνες για τη σημερινή άθλια κατάσταση της έλλειψης αθλητικών χώρων 

είναι γνωστό. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά  τις δημοτικές παρατάξεις που ήταν 

στην διοίκηση του δήμου τα τελευταία 10 χρόνια, τόσο του κ. Ζορμπά όσο και του κ. 

Σταθόπουλου, που όχι μόνο δεν προνόησαν για τη δημιουργία των πρόσθετων αθλητικών 

χώρων που έχει ανάγκη πρωτίστως η νεολαία της πόλης για να αθληθεί, αλλά 

ταυτόχρονα παινεύονται κιόλας ότι έχουν τεράστια συμβολή στα αθλητικά προγράμματα 

και συνολικά στην ανάδειξη του αθλητισμού στην πόλη. Αν μπορούν, ας αριθμήσουν ένα 

μόνο έργο αθλητικής υποδομής που έκαναν στη διάρκεια τόσων ετών που διοικούν την 

πόλη. 

  Κι αυτά σε μια χρονιά που η κυβέρνηση της ΝΔ, που η σημερινή δημοτική αρχή 

στηρίζει, κράτησε ήδη για 2 μήνες τα παιδιά κλεισμένα στα σπίτια τους επικαλούμενη 

συνεχώς την ατομική ευθύνη, μην παίρνοντας κανένα ουσιαστικό μέτρο για την 

προστασία των μαθητών, ούτε για την ασφαλή επάνοδο τους στις αίθουσες, ούτε για την 

άθληση και την αναψυχή τους σε ελεύθερους χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους.  

  Ή μήπως κι ο Δήμαρχος έβγαλε τον μέσο όρο των μαθητών στην Αγία Παρασκευή 

με τα μαθηματικά της υπουργού παιδείας και πιστεύει ότι οι αθλητικοί χώροι στην περιοχή 

περισσεύουν για τους μαθητές & τα δωρεάν προγράμματα του ΠΑΟΔΑΠ, οπότε μπορεί να 

τους χαρίζει στα αθλητικά σωματεία, που θα ζητούν συνδρομή από τα παιδιά και τις 

οικογένειες τους για τη χρήση τους;  

  Συνέπεια λοιπόν της τραγικής ανυπαρξίας μέριμνας για αθλητικές υποδομές στην 

πόλη, είναι η σημερινή και στο παραπέντε αναζήτηση λύσης για τα αθλητικά σωματεία 

στους προαύλιους σχολικούς αθλητικούς χώρους «τουλάχιστον για φέτος» (ουδέν 

μονιμότερον του προσωρινού, που λέει και ο θυμόσοφος λαός κύριε Δήμαρχε).  



  Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε οι πρώτοι που 

θέλουμε τα σχολεία «ζωντανά κύτταρα», ανοιχτά στη νεολαία της πόλης με 

πληθώρα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μακριά πάντα από κάθε 

εμπορική ή κερδοσκοπική λειτουργία.  

✔ Ανοιχτά λοιπόν σχολεία μετά τη λήξη των μαθημάτων πρώτα και κύρια ως 

ελεύθεροι χώροι παιχνιδιού από τα παιδιά, με αντίστοιχη μέριμνα από το 

Δήμο σε φύλαξη και καθαριότητα.  

✔ Ανοιχτά σχολεία για οργανωμένη δωρεάν άθληση από τα αθλητικά 

προγράμματα του ΠΑΟΔΑΠ. Προγράμματα που θα απευθύνονται πλατιά σε 

όλα τα παιδιά της πόλης(με προτεραιότητα στα ΑΜΕΑ). Για τα παιδιά που οι 

οικογένειες τους δεν έχουν τη δυνατότητα να δίνουν 25-30 ευρώ το μήνα 

ως συνδρομή στα αντίστοιχα αθλητικά σωματεία.  

✔ Περισσότερα προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν τα βασικά «λαϊκά 

αθλήματα» τα οποία επιθυμεί η πλειοψηφία της νεολαίας και 

δευτερευόντως κι άλλα αθλήματα με μικρότερη απήχηση (αλήθεια ποιά 

είναι αυτά τα προγράμματα που θα ξεκινήσει φέτος ο ΠΑΟΔΑΠ για να 

καλύψει τις ανάγκες των χιλιάδων παιδιών της πόλης σε δωρεάν άθληση;).  

  Θα περίμενε κανείς από τον Δήμαρχο αυτό το κάλεσμα, να ήταν κάλεσμα 

συστράτευσης, διεκδίκησης και αγώνα όλων των μαζικών φορέων της πόλης, για αύξηση 

της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δημιουργία νέων αθλητικών 

υποδομών αλλά και ενίσχυσης των αθλητικών σωματείων, ώστε η συνδρομή να μην 

αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή της νεολαίας στις αθλητικές δραστηριότητες. 

  Μπροστά στη σημερινή πρωτόγνωρη κατάσταση που δημιουργεί αφενός η πανδημία 

αλλά και αφετέρου η νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση που βιώνουν ήδη τα 

αποτελέσματα της χιλιάδες λαϊκές οικογένειες (περικοπές μισθών, απλήρωτη εργασία, 

χιλιάδες απολύσεις)  πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αναγκαίες ώρες άθλησης στις 

σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις, που χρειάζεται ο ΠΑΟΔΑΠ για τα δωρεάν αθλητικά 

προγράμματα, με ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα προστασίας της υγείας των 

αθλούμενων παιδιών.  

  Τέλος δε θα μπορούσαμε να μη σχολιάσουμε το κοινό ανακοινωθέν των 6 

αθλητικών σωματείων της πόλης που «ευχαριστούν & συγχαίρουν» τη σημερινή και την 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ!!! Για τι άραγε; Για την 

έλλειψη σήμερα ουσιαστικών αθλητικών υποδομών στην πόλη, που οι Δημοτικές Αρχές 

σημερινές και προηγούμενες, φέρουν σοβαρότατες ευθύνες! Για την παράδοση των 

αύλειων σχολικών αθλητικών χώρων στα σωματεία με την υπόσχεση κιόλας από μεριά 

της Δημοτικής Αρχής, ότι δε θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΔΑΠ με τα αθλήματα που ασχολούνται 

οι σύλλογοι(όλα δηλαδή τα λαοφιλή ομαδικά αθλήματα); Αλήθεια με ποια ομαδικά 

«ολυμπιακά αθλήματα» θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΔΑΠ; Με το κρίκετ ή με το ράγκμπι(χωρίς να 

έχουμε καμία διάθεση να μειώσουμε τα συγκεκριμένα 

αθλήματα); 
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