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                             Καλημέρα σας και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.                               

Ξεκινώντας τη σημερινή γιορτή θέλω να ευχαριστήσω για τη τιμή που μας κάνουν με τη παρουσία 

τους, οι επίσημοι προσκεκλημένοι: 

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δημήτρης Οικονόμου, η Αντιδήμαρχος Άννα-Μαρία Τσικρικώνη, η Αντιδήμαρχος 

Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη, η Αντιδήμαρχος Λίλα Σουρανή, η Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Χολαργού Κατερίνα Γκούμα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Μιχάλης Τράκας και ο Αντιπρόεδρος Βασίλης Σιαμάνης, η 

Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ) 

Ειρήνη Βεντουζά, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Χρήστος Πετράκης, ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κουτάκης, ο εκπρόσωπος και Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης 

Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ) Ευάγγελος Λημνιάτης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Α.Σ. 

Παπάγου Αναστάσιος Καϊμάκης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ.Α.Σ. Χολαργού Βάνα Ξένου και ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο.Φ. Χολαργού Κυριάκος Γεωργιάδης. 

 

Το 2015 υπήρξε μια σκληρή χρονιά για όλους τους Έλληνες. Η οικονομική κατάσταση της χώρας 

οδήγησε τους Έλληνες γονείς σε μια ολοκληρωτική αναθεώρηση των προτεραιοτήτων τους σε 

σχέση με τις παροχές προς τα παιδιά τους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αμέσως μετά το τρομερό 

οικονομικό σοκ του καλοκαιριού, μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη. 60 οικογένειες αποφάσισαν 

για πρώτη φορά να αναθέσουν στο σύλλογό μας ένα σημαντικό μέρος της διαπαιδαγώγησης των 

παιδιών τους. Άλλες 170 οικογένειες αποφάσισαν να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους σε μας. 

Αυτοί λοιπόν οι περίπου 230 γονείς, επέλεξαν, ότι πραγματικά αξίζει να στερηθούν κάτι άλλο, 

προκειμένου να είναι τα παιδιά τους μέλη της αθλητικής οικογένειας της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ.  

Αυτή η επιλογή των γονιών είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση και τιμή για εμάς.  

Σχεδόν κάθε ΣΚ από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο δεκάδες παιδιά, πολλές φορές ξεπερνούν τα 

100, με τους γονείς τους, με τους προπονητές τους, με τα μέλη του ΔΣ για συνοδούς, “τρέχουν” 

από τη μια άκρη της Αττικής στην άλλη, μερικές φορές με κρύο και βροχή, αρκετές φορές στις 8 το 

πρωί ή στις 9 το βράδυ.  

Είναι πολύπλοκο, κουραστικό, είναι επίπονο αλλά πιστέψτε με είναι χρήσιμο, δημιουργικό και 

τελικά το ευχαριστιόμαστε.  

Στη χρονιά που πέρασε:  

Οι ακαδημίες της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ έχουν αξιολογηθεί και καθιερωθεί ανάμεσα στις πλέον 

επιτυχημένες της ΕΣΚΑ, τόσο για τις αγωνιστικές τους επιτυχίες αλλά και για την εν γένει 

παρουσία τους, τη σοβαρότητα, τη συνέπεια και το ευ αγωνίζεσθε που επιδεικνύουν. Τη χρονιά 

που πέρασε και πάλι οι ακαδημίες του συλλόγου μας πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις που θα τις 

ακούσουμε την ώρα των βραβεύσεων. 



 

2 
 

1. Το παιδικό τμήμα από πέρσι και περισσότερο φέτος, όπου εκτός απροόπτου θα τερματίσει 

πρώτο στον όμιλό του, με την αγωνιστική ποιότητα που το διακρίνει, είναι το αποτέλεσμα τις 

σωστής και μεθοδολογικής δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες μας τα τελευταία χρόνια.  

2. Τα εφηβικά τμήματα είναι μια πολύ πολύπλοκη περίπτωση, εξ΄αιτίας των υποχρεώσεων των 

παιδιών στις 2 τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κρατήσουμε το 

ενδιαφέρον των παιδιών ζωντανό ώστε μετά το τέλος του Λυκείου να συνεχίσουν τον 

αθλητισμό. Τη χρονιά που πέρασε και τη χρονιά που διανύουμε καταφέρνουμε να έχουμε ένα 

αξιοπρεπές τμήμα και τα παιδιά που συμμετέχουν να διασκεδάζουν τη συμμετοχή τους, 

προσβλέποντας για τη συνέχεια. 

3. Το ανδρικό τμήμα, μια ομάδα αθλητών, που χωρίς καμία απολύτως αμοιβής, σε δύσκολες 

συνθήκες αφού όλοι οι αθλητές είναι εργαζόμενοι, από αγάπη για το άθλημα και την 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, πέτυχαν τον περσινό στόχο της παραμονής στην κατηγορία, σε ένα δύσκολο 

πρωτάθλημα όπου 5 ομάδες υποβιβάστηκαν. Φέτος μια αγωνιστική πριν το τέλος του πρώτου 

γύρου η ομάδα είναι στην 4η θέση, γεμάτη υγεία και συντροφικότητα.  

4. Επαναφέραμε με επιτυχία το τουρνουά “40+, Φίλοι της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ”. Μέσα από αυτή την 

εκδήλωση, εκτός της ευκαιρίας που έχουν οι φίλοι μας λάτρεις του μπάσκετ να αναμετρηθούν 

με όρους και σε περιβάλλον ενός τουρνουά, είναι και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούνε τα 

μικρά παιδιά αν και πως οι μπαμπάδες εφαρμόζουν στο γήπεδο, όλα αυτά που τους 

φωνάζουν στη κερκίδα και σχολιάζουν αργότερα στο σπίτι. 

5. Και φέτος οι γονείς αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία το 

καλοκαιρινό πρόγραμμα πρόσθετης προπονητικής περιόδου για τα παιδιά 10-13 χρονών. Με 

το πρόγραμμα αυτό έχουμε 2 στόχους: 

 Να καλύψουμε τις χαμένες προπονήσεις λόγω μη διαθεσιμότητας των γηπέδων, ιδιαίτερα 

την περίοδο των εξετάσεων. 

 Να προσφέρουμε στα παιδιά των εργαζόμενων γονέων δημιουργική αθλητική απασχόληση 

για το διάστημα από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι το ξεκίνημα των αδειών τους. Στόχος 

μας, –αν βρεθούν οι κατάλληλοι αθλητικοί χώροι (αγαπητέ κε Δήμαρχε )- είναι να 

επεκτείνουμε την υπηρεσία αυτή σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. 

6. Συμμετείχαμε, με άλλους συλλόγους της περιοχής μας, στη διοργάνωση του 

Χριστουγεννιάτικου 3on3 για την ενίσχυση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκες. 

Όλα αυτά βέβαια για να γίνουν και να επιτύχουν χρειάζονται τη συνδρομή ανθρώπων, ομάδων και 

θεσμών και με μεγάλη μας χαρά να τους αναφέρουμε. 

 Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή για την υποστήριξη που παρέχουν 

όχι μόνο στο σύλλογο μας αλλά γενικότερα στον τοπικό αθλητισμό. Η ισότιμη οικονομική 

ενίσχυση των συλλόγων, τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης των αθλητικών 

υποδομών, για τα οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Τζίνα Αρβανίτη και τους 

εργαζόμενους στο Δήμο, ξεπερνούν κατά πολύ αυτά της τελευταίας δεκαετίας και έχουμε 

κάθε λόγο και ενδείξεις να πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, 

και θα μας βρείτε αρωγούς σε κάθε σας προσπάθεια, ότι προέχουν τα σχολεία, οι παιδικοί 

σταθμοί και οι κοινωνικές υποδομές. Με ικανοποίηση όμως διαπιστώνουμε ότι η 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και  των νέων αρχίζει να βρίσκει τη θέση 

που της αρμόζει και που επιβάλλεται να έχει στις προτεραιότητες του Δήμου. 
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 Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης, όλες τις δημοτικές παρατάξεις για την 

εποικοδομητική και θετική αντιμετώπιση των πρωτοβουλιών σε ότι αφορά στη στήριξη του 

τοπικού ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

 

 Την ΕΣΚΑ καθώς και τους Διαιτητές και κριτές 

 

 Σημαντική βοήθεια για εμάς υπήρξε η άψογη συνεργασία με τους προέδρους των Σχολικών 

Επιτροπών κους Πάνο Δεμέστιχα και Χρήστο Πετράκη, καθώς και τους Δ/ντες και Δ/ντριες 

του Γυμνασίου, Λυκείου και 1ου Δημοτικού Παπάγου για τη φιλοξενία στα σχολεία τους . Με 

απόλυτη κατανόηση στις ανάγκες μας βρίσκουμε πάντα λύση στα μικρά προβλήματα που 

προκύπτουν. 

 

 Χρωστάμε πολλά στους χορηγούς και υποστηρικτές μας: 

o Το γνωστό σας κατάστημα ψητοπωλείο - πολίτικης κουζίνας ΑΒΡΑΑΜ 
o Την ασφαλιστική εταιρεία ΥΔΡΟΓΕΙΟ 
o Το ζαχαροπλαστείο σήμα κατατεθέν του Παπάγου ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 
o Τα φωτοτυπικά κέντρα και βιβλιοπωλεία ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ και ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΙΑΛΗ 
o Τα Supermarkets Σκλαβενίτης 

 

 Θεωρούμε σημαντική και ευχαριστούμε για τη βοήθεια και υποστήριξη: 
o Το κέντρο Φυσικοθεραπείας ΙΑΣΩ και τους κους Ψαρογιώργο και Τόιλο 
o Τον χειρουργό ορθοπεδικό κο Μάκη Σεργίδη και τον φυσικοθεραπευτή Σωτήρη 

Χατζηγεωργίου 
 

 Τα Αθλητικά Σωματεία σωματεία του Δήμου για τη συνεργασία 

 Τον “Συμπαραστάτη του Δημότη” φίλο Παναγιώτη Κανελλόπουλο για την υποστήριξη του 
συλλόγου μας από την προηγούμενη θέση του σαν Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς 

 Δεν θα σταματήσω σε κάθε ευκαιρία να ευχαριστώ και να αναφέρω τους κατεξοχήν 
συντελεστές της επιτυχίας του συλλόγου μας. Τους προπονητές μας. 
 

 Και τέλος το πιο μεγάλο ευχαριστώ, σε εκείνους που μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να 
συνεχίζουμε. Σε αυτούς που μας κάνουν τη μεγάλη τιμή να μας εμπιστεύονται τα παιδιά 
τους. Τους γονείς των αθλητών μας. 
 

Στην περσινή μας γιορτή με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων του συλλόγου μας, 

παρουσιάσαμε το καινούργιο λογότυπο της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.  Σήμερα αφήνοντας πίσω 

μας τη χρονιά ορόσημο, σας παρουσιάζουμε το τραγούδι-ύμνο του συλλόγου μας. Ας τον 

ακούσουμε…… 

…Ελπίζω να σας άρεσε. Στόχος μας να προχωρήσουμε αργότερα, σε νέες πιο επαγγελματικές και 

ολοκληρωμένες εκδόσεις του. Για τη δημιουργία και το αποτέλεσμα ευχαριστούμε: 

 Tον ταλαντούχο συμπολίτη μας  Μιχάλη Καπετανάκη για τη σύνθεση, τους στίχους και την 
εκτέλεση. 

 Τον Μανούσο Γαβριλάκη για την μουσική επιμέλεια και την παραγωγή. 

 Το μέλος του Δ.Σ. Κώστα Κώτση που συνέλαβε την ιδέα και οργάνωσε την υλοποίηση της. 

 Το μέλος του Δ.Σ. Γιώργο Παπακωνσταντινόπουλο που έτρεξε για την οργάνωση της 
παραγωγής. 
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Κλείνοντας σας μεταφέρω τις ευχές του ΔΣ και των προπονητών για  

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, προκοπή και πρόοδο. 


