ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ
Με την νίκη επί της αντίστοιχης ομάδας του Α.Ο. Γαλατσίου, τον τελευταίο αγώνα play off, η ομάδα
Παίδων της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ανέβηκε στην Ανώτατη Κατηγορία του Πρωταθλήματος Παίδων
ΕΣΚΑ.
Όλα τα μέλη του συλλόγου μας, οι γονείς και οι φίλοι της Ολυμπιάδας Παπάγου πανηγυρίζουν μαζί
σας, κάνοντάς μας υπερήφανους για το ήθος, το πάθος, τη θέληση και τη μαχητικότητα που
επιδείξατε ως αθλητές και στους 21 αγώνες με ισάριθμες νίκες (18 νίκες του πρωταθλήματος
Β΄ΕΣΚΑ και 3 νίκες των αγώνων play offs ανόδου).
Η επίτευξη της ανόδου αποτελεί την σπουδαιότερη διάκριση στην ιστορία του συλλόγου. Είναι η
σπουδαιότερη γιατί δεν αποτέλεσε πυροτέχνημα αλλά φυσιολογική συνέχεια των διακρίσεων των
τμημάτων υποδομών μας τα τελευταία 5 χρόνια, αφού επιτεύχθηκε από παιδιά προερχόμενα από
τις ακαδημίες του συλλόγου. Η μεγάλη αυτή διάκριση επισφράγισε το αποτέλεσμα της μεθοδικής
και οργανωμένης δουλειάς που γίνεται στα τμήματα των ακαδημιών μας.
Η μεγάλη επιτυχία οφείλεται σε όλους τους προπονητές και το επιτελείο της ομάδας αλλά
κατεξοχήν στους απόλυτους πρωταγωνιστές, τους αθλητές μας!
Συγχαίρουμε από καρδιάς όλους τους αθλητές του παιδικού τμήματος: Αρταβάνη Γιώργο, Γκάτση
Κώστα, Μαγγιώρο Μιχάλη, Μπιλάλη Χρήστο, Μπιλάλη Γιώργο, Πετράτο Νίκο, Πολυζώη Βασίλη,
Ρουκουνάκη Λάμπρο, Τζαννετάκο Πάνο, Ιακώβου Κώστα, Κώτση Γιάννη, Μπιλάλη Πάνο,
Παπακωνσταντινόπουλο Δημήτρη και Τσαγκλή Αδάμ.
Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή της ομάδας Χρήστο Σγουρίτσα, στον προπονητή επί σειρά
ετών αυτών των παιδιών Κοσμά Μελισσάρη-Παπανικολάου, στον προπονητή Ανδρέα Μπεζεριάνο
για την πολύτιμη βοήθειά του στην περίοδο των play offs και στον υπεύθυνο της ομάδας Κώστα
Κώτση.
Η ομοψυχία , η αγάπη , η χημεία και η φιλία που υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες και το επιτελείο
της ομάδας, εντός και εκτός γηπέδου, ήταν στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η επίτευξη του στόχου
της ανόδου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όλους τους γονείς των αθλητών και τους φίλους της
Ολυμπιάδας Παπάγου που εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια του
συλλόγου. Το απέδειξαν για ακόμη μια φορά με την δυναμική παρουσία τους, κατακλύζοντας το
γήπεδο του Deree College.
Ευχαριστούμε θερμά την Δημοτική Αρχή για την αμέριστη υποστήριξη προς την Ολυμπιάδα
Παπάγου αλλά και τους χορηγούς –υποστηρικτές μας: ¨Αβραάμ-Ψητοπωλείο¨, ¨ΥδρόγειοςΑσφαλιστική¨, ¨Ολυμπιάδα-Καφεζαχαροπλαστείο¨, ¨Πασιαλής-Βιβλιοχαρτοπωλείο¨.
Επίσης
ευχαριστούμε το ιατρικό επιτελείο μας: Ιατρό Χειρουργό Ορθοπεδικό Νεοπτόλεμο Σεργίδη,
Καρδιολόγο Γιώργο Γεωργιάδη, Φυσιοθεραπευτή Σωτήρη Χατζηγεωργίου, Φυσιοθεραπευτικό
Κέντρο ΙΑΣΩ Physio και τον Κώστα Ψαρογιώργο καθώς και τον Γυμναστή-Κλινικό ΕργοφυσιολόγοΠροπονησιολόγο Γιώργο Βαβέτση για τις πολύτιμες συμβουλές και οδηγίες.
Τέλος ευχαριστούμε που μας τίμησαν με την παρουσία τους και την συμπαράστασή τους στον
τελικό αγώνα ανόδου, τον Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο, τον Αντιδήμαρχο
Γιώργο Τσουροπλή, τον Πρόεδρο της Α΄βαθμιας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Χρήστο Πετράκη και
τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΑΣ Παπάγου Αναστάσιο Καϊμάκη.
ΤΟ Δ.Σ. του Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

