
 

                             

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αριθ.Πρωτ. 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Διεύθυνση:Αγ.Γεωργίου 40&Αντλιοστασίου

Τηλέφωνο: 213 2000403 – 416

Fax : 210 2792500  

Σεβασµιότατε, 

Ειλικρινά χαίροµαι που η τοπική εκκλησία ενδιαφέρεται και για τοπικά κοινωνικά 

θέµατα της πόλης µας, θα έπρεπε όµως να έχετε µία αντικειµενική ενηµέρωση για τα 

προβλήµατα και τι δυνατότητες έχει ο ∆ήµος να αντιµετωπίζει τα δικά του θέµατα.

Να συµφωνήσουµε ότι ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να είναι αρωγός στις προσπάθειες 

των αθλητικών σωµατείων να γυµνάζουν τις ακαδηµίες τους και τους δηµότες τους, 

και αυτό το έκανε και το κάνει µε µεγάλη επιτυχία αν συνυπολογίσει κανείς τις 

σηµερινές αρνητικές συγκυρίες. Να είστε σίγουροι ότι οι παροχές του ∆ήµου προς τα 

αθλητικά σωµατεία δεν τις συναντάει κανείς 

εκτιµάµε την προσφορά τους στην κοινωνία της πόλης.

Να σας αναφέρω µερικά παραδείγµατα:

 

• Ο ∆ήµος µας πρότεινε σαν πρ

εξeδρών στο ∆ηµοτικό Στάδιο και τη δηµιουργία χώρων κάτω από 

αυτές για την εξυπηρέτηση των σωµατείων και υπηρεσιών του ∆ήµου.  

• ‘Εχει δηµιουργήσει ένα µικρό αθλητικό κέντρο στη ∆εµιρδεσίου (3 

γήπεδα Tennis

• Έχει  ανακατασκευάσει 2 γήπεδα 5

ανοικτά βόλευ

• Έχει επίσης το 2014 αντικαταστήσει το πάτωµα στο κλειστό της οδού 

∆έρκων. 

• Σε λίγες µέρες θα ξεκινήσει και η ανακατασκευή του γηπέδου 

ποδοσφαίρου 5χ5 

Στο πρόγραµµα Φιλό∆ηµος 4 του Υπ. Εσωτερικών και της Γ.Γ.Α. ο ∆ήµος θα 

προκρίνει τα εξής: 

1. Την ανακατασκευή του ταρτάν του ∆ηµ. Σταδίου

2. Την κατασκευή κλειστού γηπέδου (Μπάσκετ 

3. Την κατασκευή της κύριας εισόδου του 

περιβάλλοντα χώρο µέχρι τις νέες εξέδρες

4. Την ανακατασκευή 3 γηπέδων 5

5. Την ανακατασκευή αθλητικών χώρων σε αύλειους χώρους σχολείων
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Ειλικρινά χαίροµαι που η τοπική εκκλησία ενδιαφέρεται και για τοπικά κοινωνικά 

πόλης µας, θα έπρεπε όµως να έχετε µία αντικειµενική ενηµέρωση για τα 

προβλήµατα και τι δυνατότητες έχει ο ∆ήµος να αντιµετωπίζει τα δικά του θέµατα.

Να συµφωνήσουµε ότι ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να είναι αρωγός στις προσπάθειες 

των αθλητικών σωµατείων να γυµνάζουν τις ακαδηµίες τους και τους δηµότες τους, 

και αυτό το έκανε και το κάνει µε µεγάλη επιτυχία αν συνυπολογίσει κανείς τις 

κυρίες. Να είστε σίγουροι ότι οι παροχές του ∆ήµου προς τα 

αθλητικά σωµατεία δεν τις συναντάει κανείς εύκολα σε άλλους ∆ήµους γιατί ακριβώς 

εκτιµάµε την προσφορά τους στην κοινωνία της πόλης. 

Να σας αναφέρω µερικά παραδείγµατα: 

Ο ∆ήµος µας πρότεινε σαν προτεραιότητα το 2013 την κατασκευή των 

δρών στο ∆ηµοτικό Στάδιο και τη δηµιουργία χώρων κάτω από 

αυτές για την εξυπηρέτηση των σωµατείων και υπηρεσιών του ∆ήµου.  

‘Εχει δηµιουργήσει ένα µικρό αθλητικό κέντρο στη ∆εµιρδεσίου (3 

Tennis, γήπεδο Basket, ποδοσφαίρου 5x5).  

Έχει  ανακατασκευάσει 2 γήπεδα 5x5 ποδοσφαίρου και 2 γήπεδα 

ανοικτά βόλευ-µπάσκετ.  

Έχει επίσης το 2014 αντικαταστήσει το πάτωµα στο κλειστό της οδού 

Σε λίγες µέρες θα ξεκινήσει και η ανακατασκευή του γηπέδου 

ποδοσφαίρου 5χ5 στην ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ. 

Στο πρόγραµµα Φιλό∆ηµος 4 του Υπ. Εσωτερικών και της Γ.Γ.Α. ο ∆ήµος θα 

Την ανακατασκευή του ταρτάν του ∆ηµ. Σταδίου 

Την κατασκευή κλειστού γηπέδου (Μπάσκετ – Βόλλευ) ελαφριά κατασκευή

Την κατασκευή της κύριας εισόδου του ∆ηµοτικού Σταδίου µε τον 

περιβάλλοντα χώρο µέχρι τις νέες εξέδρες 

Την ανακατασκευή 3 γηπέδων 5x5 

Την ανακατασκευή αθλητικών χώρων σε αύλειους χώρους σχολείων

                                                                    

Ειλικρινά χαίροµαι που η τοπική εκκλησία ενδιαφέρεται και για τοπικά κοινωνικά 

πόλης µας, θα έπρεπε όµως να έχετε µία αντικειµενική ενηµέρωση για τα 

προβλήµατα και τι δυνατότητες έχει ο ∆ήµος να αντιµετωπίζει τα δικά του θέµατα. 

Να συµφωνήσουµε ότι ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να είναι αρωγός στις προσπάθειες 

των αθλητικών σωµατείων να γυµνάζουν τις ακαδηµίες τους και τους δηµότες τους, 

και αυτό το έκανε και το κάνει µε µεγάλη επιτυχία αν συνυπολογίσει κανείς τις 

κυρίες. Να είστε σίγουροι ότι οι παροχές του ∆ήµου προς τα 

σε άλλους ∆ήµους γιατί ακριβώς 

οτεραιότητα το 2013 την κατασκευή των 

δρών στο ∆ηµοτικό Στάδιο και τη δηµιουργία χώρων κάτω από 

αυτές για την εξυπηρέτηση των σωµατείων και υπηρεσιών του ∆ήµου.   

‘Εχει δηµιουργήσει ένα µικρό αθλητικό κέντρο στη ∆εµιρδεσίου (3 

5 ποδοσφαίρου και 2 γήπεδα 

Έχει επίσης το 2014 αντικαταστήσει το πάτωµα στο κλειστό της οδού 

Σε λίγες µέρες θα ξεκινήσει και η ανακατασκευή του γηπέδου 

Στο πρόγραµµα Φιλό∆ηµος 4 του Υπ. Εσωτερικών και της Γ.Γ.Α. ο ∆ήµος θα 

Βόλλευ) ελαφριά κατασκευή 

∆ηµοτικού Σταδίου µε τον 

Την ανακατασκευή αθλητικών χώρων σε αύλειους χώρους σχολείων 



 

                             

 

Σεβασµιότατε,  

Θα έπρεπε να σας έχουν ενηµερώσει ότι ο Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ δεν αποτελεί έναν από τους 

ιστορικότερους και σηµαντικότερους αθλητικούς συλλόγους γιατί έχει ζωή λιγότερο 

από δύο χρόνια και προέρχεται από την αποχώρηση κάποιων παραγόντων από το 

∆.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.  Αυτό δεν σηµαίνει, ότι πρέπει να υποτιµάµε τη δράση του 

αυτό το χρονικό διάστηµα και τις προσπάθειες του νέου σωµατείου.  

Να επανέλθουµε στο αίτηµα.  

Στους χώρους κάτω από τις εξέδρες στεγάζονται τρεις ποδοσφαιρικοί σύλλογοι (µε 

800 περίπου αθλητές) και ο σύλλογος στίβου ΑΝΑΤΟΛΗ, ο σύλλογος των 

Παλαιµάχων, ιατρείο, γραφείο του ΟΠΑΝ, κάποιες από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

Αυτά είχαν αποφασιστεί από το ∆ήµο και τα αθλητικά σωµατεία πολλά χρόνια πριν 

και µε βάση τις ανάγκες τους έγινε η µελέτη κατασκευής των εξεδρών. 

Ευτυχώς για την Νεολαία της περιοχής µας τα αθλητικά σωµατεία έχουν καταφέρει 

και φιλοξενούν χιλιάδες παιδιά σε όλα τα αθλήµατα. ∆υστυχώς όµως για το ∆ήµο 

είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει αυτή την ανάπτυξη και να µπορεί να 

ικανοποιήσει γρήγορα όλες τις απαιτήσεις και αυτό λόγω έλλειψης ελεύθερων 

χώρων, οικονοµικών δυσχερειών  και έλλειψης  προσωπικού. 

Το αθλητικό σωµατείο ΙΚΑΡΟΣ ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια και γνώριζε αυτές τις 

δυσκολίες ή έπρεπε να τις γνωρίζει. Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 

απόφαση ήταν να µην παραχωρηθούν ώρες. Παρόλα αυτά οι αθλητές και τα παιδιά 

του Συλλόγου αθλούνται στο γήπεδο αλλά δυστυχώς δε έχουν χώρους γραφείων και 

αποθήκευσης οργάνων.  

Σε συνάντηση µε εκπροσώπους του ∆.Σ. του Σωµατείου ανέλαβα να προτείνω στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο δύο εναλλακτικές προτάσεις: 

1. Να προµηθευτεί ο ∆ήµος τα όργανα που απαιτούνται και να 

χρησιµοποιούνται από τα Σωµατεία στίβου ή 

2. Να χρηµατοδοτήσουµε την ενοικίαση χώρου για το σωµατείο. 

Απάντηση δεν πήραµε αλλά επανήλθε το ∆.Σ. στο αρχικό αίτηµα, το οποίο βέβαια θα 

συζητηθεί κάποια στιγµή. 

Σεβασµιότατε, 

Θα ήθελα επίσης να σας ενηµερώσω ότι η πολιτική του ∆ήµου τα τελευταία 30 

τουλάχιστον χρόνια είναι να συνενώνει τα σωµατεία για να µπορούν να έχουν τις 

στοιχειώδεις υποδοµές. Αυτό έγινε µε τα ποδοσφαιρικά σωµατεία το ’85, µε το basket 

αργότερα τη δεκαετία του ’90.  

Σε αυτή την κατεύθυνση έκανα πρόταση µε την αιγίδα του ∆ήµου να συζητήσουµε τα 

δύο σωµατεία για να µην υπάρχει αυτή η διάσπαση. Σκεφτείτε αν δηµιουργηθεί και 

άλλο σωµατείο αν µπορεί ο ∆ήµος να ανταποκριθεί στα αιτήµατά του. 

 

       Με εκτίµηση 

                Ο ∆ήµαρχος 

 

                                                    Ηρακλής Γκότσης 


