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Επίκαιρη Ερώηηζη
Προς Υποσργό Πολιηιζμού & Αθληηιζμού
Θέμα: Απαράδεκηος αποκλειζμός ηων Αθληηικών Σσλλόγων από ηο Σηάδιο
ηης Χωράθας Περιζηερίοσ
Με απόθαζε ηνπ Δήκνπ Πεξηζηεξίνπ πνπ ειήθζε ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην πεξηνξίδεηαη
ε ρξήζε ηνπ Σηαδίνπ Αγίνπ Ιεξόζενπ (Φωξάθα) ζην Πεξηζηέξη κόλν ζηνπο δεκόηεο
ηνπ κε ηε ρξήζε θάξηαο απνθιείνληαο από απηό ηνπο αζιεηέο θαη ηηο αζιήηξηεο ηωλ
ζπιιόγωλ ζηίβνπ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηωλ πνιηηώλ όκνξωλ Δήκωλ. Μάιηζηα από
1ε Σεπηέκβξε ε απόθαζε απηή ηεο δεκνηηθήο Αξρήο πινπνηείηαη παξά ηε ιαϊθή
θαηαθξαπγή.
Έλα ζηάδην ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο (αξγόηεξα
πεξηήιζε ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Δήκνπ) θαη επί 30 έηε εμππεξεηεί ηελ νξγαλωκέλε
άζθεζε ηεο λενιαίαο, αιιάδεη ραξαθηήξα, ράλνληαο έηζη νπζηαζηηθά ηνλ αξρηθό
ζθνπό ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ.
Οη Αζιεηηθνί θνξείο ηεο πόιεο Θέξζηππνο Πεξηζηεξίνπ θαη Α.Ο. Άγηνο Ιεξόζενο
παξέρνπλ δηέμνδν ζε πεξίπνπ 600 καζεηέο – αζιεηέο. Οη Σύιινγνη ζηίβνπ ηεο
Φωξάθαο είλαη θαζ όια λόκηκνη, θαζώο έρνπλ ιάβεη ηελ “Εηδηθή Αζιεηηθή
Αλαγλώξηζε” θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Αζιεηηθό Μεηξών ηεο ΓΓΑ. Οη Σύιινγνη
δηακαξηύξνληαη θαζώο ε απόθαζε είλαη άδηθε, αλαηηηνιόγεηε, απζαίξεηε,
θαηαρξεζηηθή, άθαηξε, πεξηθξνλεηηθή πξνο ηνπο Σπιιόγνπο θαη άλεπ ινγηθνύ,
θνηλωληθνύ θαη εζηθνύ εξείζκαηνο.
Η Απόθαζε έξρεηαη κεηά ηηο κεγάιεο επηηπρίεο ηνπ ειιεληθνύ ζηίβνπ ζην επξωπαϊθό
πξωηάζιεκα ηνπ Μνλάρνπ. Ο ηερληθόο ηνπ ρξπζνύ Οιπκπηνλίθε Μίιηνπ Τεληόγινπ,
Γηώξγνο Πνκάζθη δήιωζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε «Δελ θηάλεη κόλν λα πάξεη
πίζω ν δήκνο ηελ απόθαζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ πξόζβαζε ζηε Χωξάθα, έλα ζηάδην
πνπ ηελ πεξίνδν ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ καξαζώλην, αιιά θαη όιν ηνλ ρξόλν νη
αζθνύκελνη πιεκκπξίδνπλ ζηελ θπξηνιεμία ηνλ ρώξν, ζηνηβαγκέλνη ζαλ ζαξδέιεο.
Απηό δείρλεη όηη ε αλάγθε είλαη κεγάιε θαη πξέπεη λα αλνίμνπλ θη άιινη ρώξνη. Γηα λα
έρνπκε αύξην πξωηαζιεηέο, πξέπεη λα έρνπκε πνιινύο αζιεηέο ζήκεξα. Όρη κόλν ζην
Πεξηζηέξη π.ρ. ην γήπεδν ηνπ Αηξνκήηνπ, ν Άγηνο Ιεξόζενο, αιιά θαη παληνύ ζηελ
Αζήλα θαη ζε όιε ηελ Ειιάδα. Να αλνίμνπλ θαη άιια ζηαδηα».
Ερωηάηαι ο σποσργός:
1. Σπκθωλείηε κε ηελ Απόθαζε ηνπ Δήκνπ; Πνπ ζα αζινύληαη νη 600 πεξίπνπ
αζιεηέο ηωλ Σπιιόγωλ ηεο πεξηνρήο; Τη έρεηε θάλεη έωο ζήκεξα γηα λα
εληζρύζεηε ηνπο Αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο ηνπ ζηίβνπ ζηε Δπηηθή Αζήλα;
2. Δεζκεύεζηε λα πξνρωξήζεηε ζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε κε ηελ νπνία λα
θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηόηεηεο εηζόδνπ θαη άζιεζεο, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαη
ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο γηα ηνπο Αζιεηηθνύο Σπιιόγνπο
θαη γηα όινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαηξέηωο Δήκνπ;
Ο ερωηών Βοσλεσηής
Κρίηων Αρζένης

