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Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και αξιότιμοι καλεσμένοι μας, αγαπητοί γονείς, παιδιά και συνεργάτες 

Στη περσινή μας εκδήλωση είχα επισημάνει το πόσο δύσκολη χρονιά ήταν το 2015 και πόσο 

τιμητικό ήταν για το σύλλογό μας να έχουμε αύξηση του αριθμού των παιδιών σε τέτοιες 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το 2016 δυστυχως ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά που όμως 

αυξήθηκε πάλι ο αριθμός των παιδιών/αθλητών του συλλόγου μας. Αυτή η αναγνώριση είναι το 

μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε τη προσπάθεια. 

Όλα όσα συνέβησαν τη χρονιά που πέρασε, επισκιάστηκαν από μια τραγωδία και απώλεια. Ένα 

χρόνο ακριβώς μετά την απώλεια του Απόστολου Τσαούση το 2015, χάθηκε, την άνοιξη του 

2016, επίσης σε τροχαίο ατύχημα ο Μενέλαος Βασάκης ένας εξαίρετος αθλητής μας και 

θαυμάσιος χαρακτήρας. Τη μνήμη των δύο παιδιών μας, την τιμήσαμε όπως τους άξιζε, σε μια 

εξαιρετική και γεμάτη πλήθος και συγκίνηση εκδήλωση την Μεγάλη Εβδομάδα και στόχος μας 

είναι να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η ζωή όμως συνεχίζεται και έτσι και ο σύλλογός μας 

συνέχισε την πορεία, που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια με τις ίδιες αρχές και τις ίδιες 

προτεραιότητες κάνοντας κάθε χρόνο και ένα βήμα παραπάνω. 

 Το 2016 ήταν χρονιά εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Με την ευκαιρία αυτής της 

συγκέντρωσής μας θέλω να καλωσορίσω τα νέα μέλη του ΔΣ. Τον Σπύρο Τζανετάκο 

επιχειρηματία του γνωστού βιβλιοπωλείου «Γραφή» και για πολλά χρόνια φίλο και 

φίλαθλο της ομάδας. Τον Γιώργο Κουκή, οικονομολόγο και παλαιό αθλητή του 

συλλόγου. Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τα 2 μέλη του προηγούμενου ΔΣ που 

αποχώρησαν για επαγγελματικούς λόγους. Τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Χρήστο 

Κωνσταντινίδη που επί 6 χρόνια προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο σύλλογο. Ένα 

ξεχωριστό μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Γεωργιάδη που εξακολουθεί να προσφέρει 

τις πολύτιμες ιατρικές του υπηρεσίες στο σύλλογο με την εξέταση 10δων παιδιών κάθε 

χρόνο. 

 Την αθλητική περίοδο 2015-2016 πέραν της συμμετοχής στα πρωταθλημάτα Ανδρών-
Εφήβων-Παίδων, οι ακαδημίες μας συμμετείχαν σε 5 αθλητικές διοργανώσεις/τουρνουά 
με 10 τμήματα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο για την αγωνιστική και 
αθλητική άσκηση αλλά και γιατί για πολλούς μήνες κάθε Σαββατοκύριακο 10δες παιδιά 
με τους γονείς τους, με τους προπονητές τους και τους συνοδούς μέλη του ΔΣ, 
συναντιόντουσταν σε γήπεδα κάθε γωνιάς της Αττικής με παιδιά, γονείς, προπονητές 
και παράγοντες άλλων ομάδων, κέρδιζαν ή έχανα αγώνες αλλά γέμιζαν εμπειρίες και 
υγεία.  

 Τη χρονιά που πέρασε κάναμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ο 

σύλλογός μας για πρώτη φορά επιχείρησε να δράσει εκτός Αττικής και μάλιστα στο 

εξωτερικό, συμμετέχοντας με το τμήμα Under-17 σε διεθνές τουρνουά στην Ελβετία. 

Εκτός του καθαρά αγωνιστικού μέρους, η δράση περιελάμβανε ξενάγηση στο κέντρο 

ερευνών CERN, στο μουσείο της FIBA και επίσκεψη στη Γενεύη. Κατακτήσαμε τη τρίτη 

θέση και τα εξαιρετικά επαινετικά σχόλια για την εν γένει παρουσία μας, την οργάνωση 

μας και το ήθος μας.  

 Το Απρίλιο του 2017, στην Πορτογαλία με τη συνεργασία της Euroleague Basketball 

διοργανώνεται ένα από τα καλύτερα διεθνή τουρνουά μπάσκετ υποδομών στην 

Ευρώπη που εκτός από το αγωνιστικό μέρος περιλαμβάνει σεμινάρια για προπονητές, 

ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και επισκέψεις για τους αθλητές. 

Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 40 ομάδες μεταξύ των οποίων η Barcelona, η 

Μπασκόνια, η Αρμάνι, η Παρτιζάν, η Ακαδημία Marc Gasol, ομάδες από την Αργεντινή 

και την Αμερική. Ανάμεσα τους, θα είναι εκεί, και η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ με το τμήμα 

των 2003. 

 Σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο “ΙΑΣΩ General” προχωρήσαμε, πέρα από τον 
πελματογραφικό έλεγχο, που διοργανώναμε στο παρελθόν, σε πλήρη ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ και 
ΣΩΜΑΤΙΚΟ έλεγχο για όλους τους αθλητές και σε ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟ έλεγχο για τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Τις μετρήσεις ακολούθησε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 
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ενημερωτική ομιλία σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν στη σωματική 
διάπλαση και στη διατροφή.  

 Μετά την επιτυχία του 2015, στο τέλος Ιουνίου 2016 επεκτείναμε πάλι την προπονητική 
περίοδο με το πρόγραμμα ειδικής προπόνησης, κατάρτισης και αθλητικής 
προετοιμασίας με την ονομασία (B.E.S.T. Programme 2016), με συμμετοχή 60 παιδιών 
ηλικίας 9-13 ετών.  

 Υπήρξαμε συνδιοργανωτές στην εκδήλωση ενημέρωσης-υποστήριξης του συλλόγου 
“ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσφορά μυελού των 
οστών και στηρίξαμε όπως κάθε χρόνο την δράση εθελοντικής αιμοδοσίας της ενορίας 
του Αγ. Γεωργίου. 

 Σε αντιστοιχία με παρόμοια, πριν από μερικά χρόνια, πρόταση μας για την κατανομή 

της δημοτικής επιχορήγησης, καταθέσαμε στο Δήμο, εμπεριστατωμένη πρόταση για την 

κατανομή των ωρών των δημοτικών γυμναστηρίων στους αθλητικούς συλλόγους. Η 

πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή, αλλά έτσι συμβαίνει με κάθε τι που φέρνει σημαντικές 

αλλαγές. Είμαστε σίγουροι όμως ότι σύντομα θα αποτελέσει βάση συζήτησης και 

αντικείμενο επεξεργασίας. 

 Πιστεύουμε ότι οι αθλητικοί σύλλογοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να ασκούν αυτόνομα 

κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να ασκείται από οργανισμούς που 

έχουν θεσμοθετημένα αυτό το ρόλο και που διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς 

για να ανταπεξέλθουν. Σε αυτή τη κατεύθυνση καταθέσαμε στο Δήμο πολύ 

συγκεκριμένη πρόταση για την ένταξη της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ στο μηχανισμό 

κοινωνικής πολιτικής και προσφοράς του Δήμου και περιμένουμε την πρόσκληση για 

τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. 

 Στις ξεχωριστές αγωνιστικές διακρίσεις, θα αναφερθούμε αναλυτικά κατά τη διαδικασία 

των βραβεύσεων. Στον γενικότερο αθλητικό τομέα το 2016 μας άφησε πολλά 

ευχάριστα: 

o Κάθε χρόνο αθλητές των ακαδημιών μας, καλούνται να στελεχώσουν τα 
κλιμάκια επίλεκτων αναπτυξιακού της ΕΣΚΑ. Το 2016 ο αριθμός των αθλητών 
μας, που προσκλήθηκαν, ήταν ο μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Αυτό είναι 
ένα ακόμα δείγμα της θέσης που κατέχουν οι ακαδημίες του συλλόγου μας στην 
μπασκετική κοινότητα της Αττικής. Είχαμε λοιπόν: 

 2002: Μιχάλης Δημητρόπουλος  

 2003: Αλέξης Καλάης, Γιάννης Κώτσης, Παντελής Κασαπίδης κ 

Νικόλας Σωτηρίου  

 2004: Κώστας Μπιλάλης, Πάνος Κουλόπουλος, Αποστόλης Τσίγκανος 

 Κορίτσια: Βάγια Ζαμάνη 

 Στο κλιμάκιο νότου της Εθνικής παίδων είχαμε αρχικά τη κλήση του 
Πάνου Μπιλάλη. 

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

o Ο προπονητής μας Χρήστος Σγουρίτσας ήρθε στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ πριν από 7 
χρόνια σαν προπονητής του ανδρικού, όντας καταξιωμένος και έμπειρος 
προπονητής ακαδημιών. Δεν θα ισχυριστούμε ότι ο Χρήστος ανδρώθηκε 
προπονητικά στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ. Εδώ όμως βρήκε το έδαφος, το 
υλικό, τις συνθήκες και τους όρους να ξεδιπλώσει το ταλέντο και τις ικανότητές 
του, να δουλέψει με τη μέθοδο και τις αρχές που πιστεύει και να πετύχει 
σημαντικούς στόχους. Και ο συνδυασμός αυτός δουλειάς και επιτευγμάτων, 
συνετέλεσε στη επιλογή του στο τέλος του 2016, σαν μέλος της τεχνικής 
ομάδας της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και σαν προπονητής του κλιμακίου της 
Εθνικής Παμπαίδων. 

o 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 2 συμμετοχές σε 
play-offs ανόδου στην Α’ ΕΣΚΑ. Στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, στο τέλος 
του πρώτου γύρου, βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας φαβορί και 
πάλι για τη συμμετοχή και πάλι στα play-offs. Και όλα αυτά πετυχαίνοντας κάθε 
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χρόνο να κατεβάζουμε το μέσο όρο ηλικίας των παικτών. Για άλλη μια φορά να 
επαναλάβω ότι πρόκειται για μια ομάδα εντελώς ερασιτεχνική, που οι αθλητές 
της δεν προέρχονται από επ΄αμοιβή μεταγραφές, και δεν αμείβονται. Αλλά ο 
ερασιτεχνισμός τους σταματάει εκεί. Με επαγγελματική συνέπεια και 
συμπεριφορά αγωνίζονται στο σύλλογό μας γιατί εδώ βρίσκουν τις κατάλληλες 
συνθήκες και περιβάλλον για να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν να κάνουν. 
 

Όλα τα παραπάνω, οι αγωνιστικές επιτυχίες και γενικότερα το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο του 

συλλόγου, 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. Αγαπητοί γονείς ευχαριστούμε για τη 

τιμή που μας κάνετε να αναγνωρίζετε τη προσφορά μας, να μας στηρίζετε και να μας 

συμπαραστέκεστε. 

Οι προπονητές μας. Με εξαίρεση τον Χρήστο, ο οποίος όπως είπα, είναι 7 χρόνια στην ομάδα 

μας, όλοι οι προπονητές μας ξεκίνησαν πριν από πολλά η και πάρα πολλά χρόνια την 

προπονητική τους καριέρα στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και συνεχίζουν να προσφέρουν γνώση και 

εκπαίδευση με ευσυνειδησία, με επαγγελματισμό, με επιτυχία, με ενδιαφέρον και κυρίως με 

πολύ αγάπη για τα παιδιά και τον αθλητισμό. Τη χρονιά που πέρασε, στη συνεχή προσπάθειά 

μας για βελτίωση, προστέθηκε στην ομάδα ο γυμναστής πρωταθλητής του στίβου Τάσος 

Δαμίρης, με στόχο την αθλητική βελτίωση των παιδιών με την καθιέρωση πρόσθετων ωρών 

ειδικής εκγύμνασης. Το ξεκινήσαμε πιλοτικά, τα αποτελέσματα είναι θετικά και θα συνεχίσουμε. 

Χρήστο, Ανδρέα, Παναγιώτη, Κοσμά, Μιχάλη, Αλέξανδρε και Τάσο σας ευχαριστούμε που για 

άλλη μια χρονιά οδηγήσατε τη πετυχημένη μας πορεία. 

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

χρόνου του για τη προσπάθεια και το αποτέλεσμα, 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 έχει ξεκινήσει να γίνεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου. Η αρχή έγινε από τα ανοιχτά γήπεδα και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Το ιστορικό κλειστό γυμναστήριο Παπάγου, το Saloon, έχει απόλυτη 

και επείγουσα ανάγκη σημαντικότατων παρεμβάσεων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούμε τους 

ψίθυρους από την περιφέρεια για στέγαση των ανοιχτών γηπέδων στον Τσακό. Είμαστε 

σίγουροι ότι ο Δήμος θέλει και έχει τον τρόπο να παρέμβει θετικά και περιμένουμε να πάρει 

σειρά και ο Παπάγος. Σε ότι μας αφορά θέλουμε επιτέλους να αποκτήσουμε αξιοπρεπή γραφεία 

και κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο. Νομίζουμε ότι πια το δικαιούμαστε. 

Με την ευκαιρία, της αναφοράς στα του Δήμου, ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Τζίνα Αρβανίτη, 

τεχνική σύμβουλο του Δήμου, για την συμβολή της στην επίλυση των προβλημάτων όποτε 

παρουσιάστηκαν και να της ζητήσουμε να μεταφέρει τις θερμές μας ευχαριστίες στους 

ανθρώπους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. 

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

προέδρους κους κους Δεμέστιχα 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. 

Ευχαριστούμε ακόμα 

 Τους Διαιτητές και κριτές της Αττικής για την παρουσία τους και την ανοχή τους 
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 Την ΕΣΚΑ και τους άλλους διοργανωτές τουρνουά για τις ευκαιρίες που δίνουν στα 

παιδιά 

 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 

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 

 Να επαναλάβω τον γιατρό Γιώργο Γεωργιάδη για τον καρδιολογικό έλεγχο όλων των 

αθλητών μας 

 Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και Τμήμα Εργομετρικής Αξιολόγησης του Ιατρικού 

Κέντρου ΙΑΣΩ General. 

 Για την υποστήριξη της περσινής αποστολής της ομάδας U-17 στο εξωτερικό 

o Το πρακτορείο ταξιδιών MANESIS 

o Το σταθμό προσχολικής Αγωγής ”Ο χορός της Σοκολάτας”.  

o  Το κατάστημα Εμπόριο Τροφίμων Αβδούλος 

o Το “Φούρνο Παπάγου” 

o Τα “Γραφεία Τελετών Σταυρακάκη” 

o Το κατάστημα “Χρώματα Σιδηρικά” Νίκου Κουτάκη 

o Το “Φαρμακείο Παπουτσής” στην οδό Αργυροκάστρου 

 Και για την υποστήριξη της αποψινής εκδήλωσης Το SuperMarket Σκλαβενίτης 

 

Εκ μέρους του ΔΣ και των προπονητών της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, τις καλύτερες ευχές για 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2017. 
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

1. Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ έχει συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια ζωής. 

Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία προσπάθειας, ήθους και συνέπειας, που έχτισαν πολλοί παίκτες, 

προπονητές, παράγοντες, γονείς και φίλοι που ΟΛΟΙ όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησαν και 

αγωνιστήκαν, έβαλαν τις βάσεις για να φτάσουμε σε αυτό που γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα 

τιμάμε την ομάδα της περιόδου 1994-1995 που οδήγησε το σύλλογο στην πρώτη του 

αγωνιστική επιτυχία. Την άνοδο στην Γ΄κατηγορία ΕΣΚΑ. 

Ονόματα Αρης 

Παρακαλώ τον Αρη Ζαχαρία, νέο εκκολαπτόμενο παράγοντα εκείνη την εποχή, και ψυχή και 

στήριγμα από τότε μέχρι σήμερα του συλλόγου για τη βράβευση. 

 

 

 

 

Στην επόμενη βράβευση, επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο περισσότερο. Όχι γιατί το δικαιολογεί το 

μέγεθος της επιτυχίας αλλά γιατί χαρακτηρίζει την προσπάθεια και την κουλτούρα του συλλόγου 

μας. 
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2. Η άνοδος του παιδικού τμήματος στη Α΄κατηγορία ΕΣΚΑ, την μεγαλύτερη κατηγορία 

που μπορεί να αγωνίζεται ένα παιδικό τμήμα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί την ευτυχή κατάληξη 

ενός «μαραθωνίου». Δεν υπήρξε πυροτέχνημα, ούτε προιόν μεταγραφών, αλλά αποτέλεσμα 

προσπάθειας και σχεδιασμού πολλών χρόνων. Η ομάδα των παιδιών του 2000-2001 αποτελεί 

μια επιτυχημένη φουρνιά. Η ιστορία με τις επιτυχίες της διαρκεί 5-6 χρόνια. Η φουρνιά του 2000 

ήταν στους 16 της κατηγορίας Μίνι πριν 2 χρόνια, και αυτή του 2001 έχει υπάρξει 2 φορές 

πρωταθλήτρια στα Προμίνι ΕΣΚΑ έχει κατακτήσει μετάλλια και διακρίσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα 

τουρνουά που έλαβε μέρος την τελευταία 5-ετία και ήταν η ομάδα που έκανε κατ’ αρχή γνωστές 

της ακαδημίες της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ στην Αττική, με τις επιτυχίες αλλά κυρίως με την ποιότητα 

τους. Οφείλουμε να αναφέρουμε βέβαια τη ζωτικής σημασίας συμβολή του Κοσμά Μελισσάρη-

Παπανικολάου που ξεκίνησε τότε μαζί με αυτά τα παιδιά την προπονητική του καριέρα. Ένας 

ταλαντούχος, και όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ιδιαίτερα επιτυχημένος προπονητής που 

προπονούσε τα παιδιά επί 7 χρόνια, Την περίοδο 2015-2016 το τμήμα σαν παιδικό, ανέλαβε ο 

Χρήστος Σγουρίτσας, που με την εμπειρία και τις γνώσεις του, το οδήγησε αήττητο στη μεγάλη 

κατηγορία. Ξεχωριστοί συμπαραστάτες σε αυτή τη προσπάθεια, ο Ανδρέας Μπεσεριάνος και ο 

Κώστας Κώτσης. Το βάθος και η ποιότητα της δουλειάς που γίνεται, φαίνεται από το γεγονός ότι 

στα μέσα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς στο νέο παιδικό τμήμα τα παιδιά του 2001 

πλαισιωμένα από κάποια παιδιά των ακαδημιών του 2002 και 2003, έχουν ήδη εξασφαλίσει την 

παραμονή του παιδικού στην Α’ κατηγορία βρισκόμενοι στην 5η θέση της βαθμολογίας. 

Παρακαλώ να έρθουν, τα παιδιά του περσινού παιδικού τμήματος και ο Χρήστος Σγουρίτσας. 

Παρακαλώ για τη βράβευση, τον δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, που είχαμε τη χαρά και την 

τιμή να τον δούμε και στον ιστορικό για το σύλλογό μας ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΟΔΟΥ. 

 

3. Το τμήμα των 2004 μετά την περσινή επιτυχία στο τουρνουά υποδομών, συνέχισε την μεγάλη 

παράδοση στα promini ΕΣΚΑ των 5 συνεχόμενων μετάλλιων, καταλαμβάνοντας τη Τρίτη θέση 

στο τουρνουά promini ΕΣΚΑ. Παρακαλώ να έρθουν τα παιδιά και των δύο τμημάτων του 2004 

και ο προπονητής τους Κοσμάς Μελισσάρης-Παπανικολάου 

Παρακαλώ …………………………………………………………..……………………. για την 

βράβευση 

 

4. Το τμήμα των 2006 κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την πρώτη θέση, με μια 

συναρπαστική νίκη στον τελικό, στο τουρνουά ΑΜΥΝΤΑΣ “Αλέκος Καστρινός”. Παρακαλώ όλα 

τα παιδιά του 2006 Α & Β τμήμα με τον προπονητή τους Παναγιώτη Κομπόγιωργα. 

Παρακαλώ …………………………………………………. για την βράβευση 

5. Και οι βενιαμίν των περσινών αγωνιστικών υποχρεώσεων, που συνέχισαν την 

παράδοση επιτυχιών των πρωτοεμφανιζόμενων τμημάτων μας. Το τμήμα των 2007 στην 

πρώτη του αγωνιστική εμφάνιση, κατέκτησε την πρώτη θέση, με μια συναρπαστική ανατροπή 

στον τελικό, στο τουρνουά ΑΜΥΝΤΑΣ “Αλέκος Καστρινός”. Παρακαλώ τα παιδιά του 2007 με 

προπονητή τον Αλέξανδρο Μελισσάρη-Παπανικολάου. 

Παρακαλώ ……………………………………………………………………………. για την βράβευση 

 

6. Και βέβαια όπως κάθε φορά θα βραβεύσουμε τους αθλητές μας, που πέτυχαν την 

εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τους τιμούμε για την προσπάθεια που κατέβαλαν 

αλλά και για να τονίσουμε για πολλοστή φορά ότι με τον σωστό προγραμματισμό η ενασχόληση 

με τον αθλητισμό όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο στην ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά αντίθετα 

εξασφαλίζει την πνευματική και σωματική ισορροπία που απαιτεί η επίπονη προετοιμασία για 

τις Πανελλήνιες εξετάσεις. 

Γιώργος Μαρρής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιάσωνας Τσακλής, στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Γιώργος Παρλιάρος, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Παρακαλώ ………………………………………………………………….………. για την βράβευση 


