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Αξιότιμοι καλεσμένοι μας, αγαπητοί γονείς, παιδιά και συνεργάτες 

 

Ευχαριστούμε που και φέτος τιμάτε με τη παρουσία σας την εκδήλωσή μας. Όπως κάθε χρόνο θα 

παρουσιάσουμε τον απολογισμό της αθλητικής χρονιάς που έφυγε και τα σχέδιά μας για την αθλητική χρονιά 

που έρχεται.  

 

Την αθλητική χρονιά που πέρασε ο σύλλογός μας συνέχισε την πορεία, που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια 

με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες προτεραιότητες κάνοντας κάθε χρόνο πάντα ένα βήμα παραπάνω.  

 Την αθλητική περίοδο 2016-2017, αυξήθηκε και πάλι ο αριθμός των παιδιών στις ακαδημίες μας. Η 

χρονιά 2016-2017 έκλεισε με τη λειτουργία 17 τμημάτων, ενώ η νέα αθλητική χρονιά ξεκίνησε με 20 

τμήματα. Και αυτό γιατί, όποτε το επιβάλλουν οι ανάγκες, δημιουργούμε νέα τμήματα με σκοπό και 

στόχο να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες άθλησης και προπόνησης ανεξάρτητα από το 

οικονομικό κόστος. Φέτος ξεπεράσαμε το φράγμα των 300 αθλητών με 260 παιδιά στις ακαδημίες. 

Αν κάποιος αναλογιστεί το σχετικά μικρό πληθυσμό που απευθυνόμαστε και την έντονη αθλητική 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη μείζονα περιοχή μας, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό το 

μέγεθος της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι γονείς. 

 Για δεύτερη χρονιά, επιχειρήσαμε την έξοδό μας στο εξωτερικό. Τον Απρίλιο του 2017, η 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ με το τμήμα των 2003, συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή 

τουρνουά υποδομών, στην Ισπανία. Πέρα από τη συμμετοχή στον μικρό τελικό, η όλη αυτή δράση 

υπήρξε μια καταπληκτική εμπειρία για τα παιδιά και το σύλλογο, θα έλεγα και για τους γονείς τους. 

Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς των αθλητών για την πρωτοβουλία και την οικονομική στήριξη της 

προσπάθειας. Ιδιαίτερα τον Γιάννη Χανιωτάκη και τον Γρηγόρη Ραπτίδη που ανέλαβαν και 

διεκπεραίωσαν με εξαιρετική επιτυχία τη μεγάλη ευθύνη της συνοδείας της αποστολής. 

 Προσθέσαμε σε πιλοτική εφαρμογή επί πλέον ώρες αθλητικής εκγύμνασης. Το εγχείρημα στέφτηκε 

με μεγάλη επιτυχία και από φέτος αποτελεί μέρος του κανονικού προγράμματος, χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς. 

 Συνεχίσαμε τη σωματομετρική παρακολούθηση των αθλητών μας με σε συνεργασία με το κέντρο 

BIOFIT ACADEMY. 

 Με δεδομένη την επιτυχία και την αποδοχή των προηγούμενων χρόνων, στο τέλος Ιουνίου 2017 

επεκτείναμε πάλι την προπονητική περίοδο με το πρόγραμμα ειδικής προπόνησης, κατάρτισης και 

αθλητικής προετοιμασίας με την ονομασία (B.E.S.T. Programme 2017), με συμμετοχή 60 παιδιών 

ηλικίας 9-13 ετών.  

 Στον αγωνιστικό τομέα η περίοδος 2016-2017 δεν μας έφερε τα μετάλλια που είχαμε συνηθίσει 

προηγούμενες χρονιές, αλλά έχουμε φτάσει πλέον στο ευχάριστο σημείο, να μετράμε το έργο μας 

και με άλλες επιτυχίες και κριτήρια. Συγκεκριμένα: 

Το 2017 περισσότεροι αθλητές των ακαδημιών μας, κλήθηκαν να στελεχώσουν τα κλιμάκια 

επίλεκτων αναπτυξιακού της ΕΣΚΑ δείγμα της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες μας.  

Από τους 2003: Κώτσης Βασίλης 
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Από τους 2004: Μπιλάλης Κωστας, Κουλόπουλος Πάνος, Κουτσίκος Σταύρος, Παπάς 

Δημήτρης, Tσίγκανος Τόλης 

Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στα παιδιά για τη προσπάθεια τους και στους προπονητές τους για 

το έργο τους. 

 

Για πρώτη φορά αθλητής της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ φόρεσε το εθνόσημο εθνικής ομάδας 

μπάσκετ, με την κλήση του Αλέξη Καλάη στην Εθνική ομάδα Παμπαίδων. Συγχαρητήρια Αλέξη 

και καλή συνέχεια. 

 Το Ανδρικό τμήμα του συλλόγου έκλεισε την αθλητική χρονιά με τη συμμετοχή του στα 

play-offs ανόδου στην Α΄ΕΣΚΑ. Ακόμα μια επιτυχία σαν συνέχεια της εξαιρετικής του 

πορείας την τελευταία εξαετία όπου έχει σημειώσει μια άνοδο στην Β΄ΕΣΚΑ, μια άνοδο στην 

Α΄ΕΣΚΑ και επι πλέον άλλες 3 συμμετοχές σε play-offs ανόδου στην Α’ ΕΣΚΑ. Τη τρέχουσα 

αγωνιστική περίοδο, ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι 23 χρονών, τη θεωρούμε αρχή 

μιας μεταβατικής περιόδου, με  στόχο την παραμονή στην κατηγορία, και σχεδιασμό και 

προσδοκία να ξεκινήσει σταδιακά η στελέχωση του ανδρικού τμήματος με παιδιά 

προερχόμενα από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Για αυτό το λόγο συμμετέχουμε 

φέτος και το πρωτάθλημα Νέων κάτω των 21. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές και 

στους προπονητές τους Χρήστο Σγουρίτσα και Ανδρέα Μπεζεριάνο. 

 Το εφηβικό τμήμα πέρασε στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, ενώ φέτος είναι στη 

πρώτη θέση του ομίλου του, φαβορί για τη συμμετοχή στη νέα μεγαλύτερη κατηγορία που 

δημιουργείται την επόμενη χρόνιά. Συγχαρητήρια στον περσινό προπονητή Χρήστο 

Σγουρίτσα και στον φετινό προπονητή Πάνο Κομπόγιωργα. 

 Το παιδικό  τμήμα τερμάτισε στην 7
η
 θέση στην Α΄κατηγορία. Μια εξαιρετική επίδοση με 

δεδομένο ότι οι πρώτες 4-5 θέσεις της κατάταξης είναι εκ προοιμίου κατειλημμένες από τους 

μεγάλους ιστορικούς συλλόγους. Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς προδιαθέτει για μία εξ΄ ίσου 

καλή πορεία. Συγχαρητήρια στα παιδιά και τους προπονητές τους Χρήστο Σγουρίτσα και 

Πάνο Κομπόγιωργα. 

 Το τμήμα των 2004 συμμετείχε και πάλι στο Final-Four της ΕΣΚΑ. Συγχαρητήρια στα παιδιά 

και στον προπονητή τους Κοσμά Μελισσάρη. 

 Το τμήμα των κοριτσιών, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή και ανοδική του πορεία, κατέγραψε 

πέρσι την πρώτη συμμετοχή του συλλόγου σε πρωτάθλημα ΕΣΚΑ. Με χτεσινή μεγάλη τους 

νίκη στο ντέρμπυ του ομίλου, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, στο 

πρωτάθλημα κορασίδων, με τα περισσότερα κορίτσια ηλικιακά να είναι νεώτερης 

κατηγορίας, κάτι που αφήνει μεγάλες υποσχέσεις για το γυναικείο μπάσκετ του συλλόγου 

μας. Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, στον προηγούμενο προπονητή τους Αλέξανδρο 

Μελισσάρη και τον φετινό προπονητή Μιχάλη Μάζαρη. 
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Όλα τα παραπάνω, είναι αποτέλεσμα του έργου και της προσπάθειας που καταβάλλεται από όλους του 

συμμετέχοντες σε αυτό που με καμάρι ονομάζουμε οικογένεια της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ. Τα  παιδιά-

αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες και τους γονείς. 

 

Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΔΣ και των προπονητών, τους γονείς των αθλητών μας για 

την συμπαράσταση και την υποστήριξη.  

 

Συγχαρητήρια στους προπονητές μας και το γυμναστής μας. Χρήστο, Ανδρέα, Παναγιώτη, Κοσμά, Μιχάλη, 

Αλέξανδρε και Τάσο σας ευχαριστούμε που για άλλη μια χρονιά οδηγήσατε τη πετυχημένη μας πορεία. 

Καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας, τους δυο καινούργιους προπονητές μας για τη νέα αθλητική χρονιά. 

Τον Γιώργο Δελλή και τον Μπάμπη Σαμοθράκη. 

 

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μέλη του ΔΣ. Ο καθένας αφιερώνει μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του για 

τη προσπάθεια που γίνεται και το αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε, με μόνο αντάλλαγμα την ικανοποίηση 

της προσφοράς. 

 

Ευχαριστούμε το Δήμο για την οικονομική υποστήριξη, αλλά κυρίως τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε 

για τη δουλειά που συνεχίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΠ. 

 

Κα Αρβανίτη παρακαλούμε να μεταφέρετε τις θερμές μας ευχαριστίες στους ανθρώπους των τεχνικών 

υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίοι έδωσαν το παρόν και τη βοήθειά τους όποτε τους χρειαστήκαμε. 

 

Ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών και ιδιαίτερα τους προέδρους κους 

κους Τράκα και Πετράκη για τη συνεργασία, καθώς και τους Δ/ντες του Γυμνασίου, του Λυκείου και του 1
ου

 

Δημοτικού για τη φιλοξενία που μας παρέχουν στα γυμναστήρια των σχολείων και την κατανόηση των 

αναγκών μας. Η συμβολή τους στο έργο μας είναι πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Λυκειάρχη 

του Λυκείου Παπάγου κο Γιώργα για την μεγάλη κατανόηση και την άψογη συνεργασία.  

Ευχαριστούμε ακόμα 

 Την ΕΣΚΑ και τους άλλους διοργανωτές τουρνουά για τις ευκαιρίες που δίνουν στα παιδιά να 

αγωνίζονται. 

 Τους Διαιτητές και κριτές της Αττικής για την παρουσία τους και την ανοχή τους 

 Τα τοπικά μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας που πάντα προβάλουν τις δραστηριότητές 

και το έργο μας 

 Τους υποστηρικτές και χορηγούς μας για τη χρονιά που πέρασε που είναι: 

o Το γνωστό σας κατάστημα ψητοπωλείο - πολίτικης κουζίνας ΑΒΡΑΑΜ 

o Την εταιρία πληροφορικής TechSupport 

o Το κρεοπωλείο Χολαργού Γκίκας 

o Το ζαχαροπλαστείο σήμα κατατεθέν του Παπάγου ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
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o Τα φωτοτυπικά κέντρα και βιβλιοπωλεία ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ και ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΙΑΛΗ 

 Τo αθλητικό κέντρο BIOFIT ACADEMY και τον εργοφυσιολόγο δόκτωρα κο Γιώργο Βαβέτση 

 Τους Αθλητικούς συλλόγους του Δήμου και ιδιαίτερα τον ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ για τη γόνιμη συνεργασία. 

 Για την υποστήριξη της αποψινής εκδήλωσης το SuperMarket Σκλαβενίτης 

 Θεωρώ υποχρέωση να απευθύνω ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ στο γιατρό Γιώργο Γεωργιάδη, 

που επί σειρά ετών, κάθε χρόνο, εξετάζει αφιλοκερδώς με υπευθυνότητα και συνέπεια δεκάδες 

αθλητές μας. 

  

Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία της παρουσίας σας, για σημειώσω και να τονίσω, ότι ο σύλλογός μας 

είναι ένας αθλητικός ερασιτεχνικός σύλλογος ανοιχτός στην κοινωνία. Θέλουμε τη βοήθεια, τις γνώμες, τις 

συμβουλές, τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις σας. Αλλά πάνω από όλα επιζητούμε τη συμμετοχή σας στις 

διαδικασίες και στα τεκταινόμενα. Σας καλούμε να γραφτείτε και να γίνετε μέλη του συλλόγου. Με τη μαζική 

συμμετοχή σας θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την οργάνωση και τη λειτουργία 

του συλλόγου. 

 

Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ είναι μια αγαπημένη οικογένεια με μέλη τους αθλητές, τους προπονητές, τους 

διοικητικούς παράγοντες και τους γονείς. Στις καθιερωμένες μέχρι τώρα γιορτές, το λόγο είχαν οι διοικητικοί 

παράγοντες και συγκεκριμένα ο υποφαινόμενος. Φέτος θα αλλάξουμε λίγο. Θα δώσουμε το λόγο και στα 

άλλα μέλη της οικογένειας. Ζητήσαμε από γονείς, προπονητές και αθλητές να μας πουν πολύ λίγα λόγια για 

την αθλητική τους οικογένεια, την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ. 

 

Από τα μέλη το ΔΣ και από τους προπονητές της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, σας μεταφέρω τις καλύτερες 

ευχές για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ένα ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2018. 

 

 

 


