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Αξιότιμοι καλεσμένοι μας, αγαπητοί γονείς, παιδιά και συνεργάτες 
 
Εκ μέρους του ΔΣ του συλλόγου μας σας ευχαριστώ που και φέτος με τη πολυπληθή παρουσία σας τιμάτε τη 
γιορτή μας.  
 
Πιστοί και συνεπείς στο μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό μας συνεχίσαμε και την αθλητική χρονιά 
2017-2018 τις προσπάθειες μας για να προσελκύσουμε παιδιά στον αθλητισμό και να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε κίνητρα στους αθλητές μας να παραμείνουν αθλούμενοι στα γήπεδα. Ο απολογισμός της 
προηγούμενης χρονιάς συνοψίζεται λοιπόν: 
 

 Ο σύλλογος συνεχίζει να μεγαλώνει σε αθλητές, προπονητές και δραστηριότητες. Το ξεκίνημα της νέας 
αθλητικής χρονιάς μας, σαν αποτέλεσμα της δουλειάς και της προσπάθειας της προηγούμενης χρονιάς, 
μας βρίσκει με: 
 21 τμήματα και πάνω από 300 αθλητές με ηλικίες από το νηπιαγωγείο μέχρι άνδρες 
 9 προπονητές και 1 γυμναστή 
 Περίπου 60 προπονήσεις και 7 προγράμματα εκγύμνασης την εβδομάδα 
 12 τμήματα, 7 ηλικιακών κατηγοριών συμμετέχουν σε αγώνες. Αυτό σημαίνει περίπου 12 αγώνες την 

εβδομάδα 
Είναι σε όλους γνωστό, ότι στην ευρύτερη περιοχή μας, το μπάσκετ έχει εξαιρετική παράδοση και 
δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού συλλόγων με μακρά και μεγάλη επίδοση αγωνιστική και παραγωγική. 
Μέσα σε αυτό τον πολύ ωφέλιμο για τα παιδιά και εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του μπάσκετ, 
ανταγωνισμό, οι αριθμητικές επιδόσεις του συλλόγου μας φανερώνουν τη ποιότητα της δουλειάς που 
γίνεται που έχει σαν αποτέλεσμα την αναγνώριση και την εμπιστοσύνης που μας δείχνουν ιδιαίτερα οι 
γονείς. 

 Συνεχίσαμε την παράδοση, που ξεκινήσαμε πρόσφατα, με τη συμμετοχή μας σε τουρνουά του 
εξωτερικού. Το 2018, ήταν η σειρά του τμήματος των 2002 να ταξιδέψουν στην Ελβετία. Μεγαλύτερη 
σημασία σε αυτή τη δράση δεν έχει το αγωνιστικό κομμάτι αλλά η εμπειρία τνω παιδιών των προπονητών 
αλλά και των γονέων. Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς των αθλητών του τμήματος για και την οικονομική 
στήριξη της προσπάθειας. 

 Οι επί πλέον ώρες αθλητικής εκγύμνασης αποτελούν πλέον μέρος του κανονικού προγράμματος. 

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

 Οργανώσαμε ενημερωτική συνάντηση γονέων και αθλητών σχετικά με την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των εργομετρικών μετρήσεων. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα κο Βαβέτση για τη εξαιρετικά 
χρήσιμη συμμετοχή του. 

 Είναι πια θεσμός για εμάς, το πρόγραμμα ειδικής προπόνησης, κατάρτισης και αθλητικής προετοιμασίας 
με την ονομασία (B.E.S.T.) που γίνεται στο τέλος Ιουνίου, με συμμετοχή παιδιών ηλικίας 9-13 ετών. Η 
έλλειψη κατάλληλων αθλητικών χώρων μας υποχρεώνει δυστυχώς σε περιορισμένο αριθμό παιδιών. Το 
μεγάλο ενδιαφέρον και η εξαιρετική αξιολόγηση που τυγχάνει αυτή η δράση, μας δημιουργεί την 
πεποίθηση ότι με περισσότερους κατάλληλους χώρους θα εξυπηρετούσαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
παιδιών. 

 Και φυσικά δεν ξεχάσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη των αγαπημένων μας Μένιου και του Απόστολου που 
χάσαμε τόσο πρόωρα και άδικα 

 Στον αγωνιστικό τομέα τη περίοδος 2017-2018 μετρήσαμε και πάλι θετικά την απόδοση του 
μακροχρόνιου σχεδιασμού μας και των αρχών και στόχων μας. Συγκεκριμένα: 
 Το 2018 περισσότεροι αθλητές των ακαδημιών μας, κλήθηκαν να στελεχώσουν τα κλιμάκια 

επίλεκτων αναπτυξιακού της ΕΣΚΑ δείγμα της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες μας. Δύο αθλητές 
του συλλόγου μας ο Αλέξης Καλάης και ο Βασίλης Κώτσης στελεχώνουν το κλιμάκιο Νότου της 
Εθνικής Παίδων. Συγχαρητήρια Αλέξη και Βασίλη με τις ευχές μας για ακόμα καλύτερη συνέχεια 

 Στο Ανδρικό τμήμα του συλλόγου ακολουθούμε πιστά το σχεδιασμό μας, που έρχεται από παλιά και 
πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ στον τελικό στόχο, που είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων αθλητών προερχόμενων από τα τμήματα υποδομής. Ο μέσος όρος ηλικίας των 
αθλητών που συμμετέχουν στην ανδρική ομάδα είναι κάτω των 22.  Και το σημαντικό είναι, ότι αυτή η 
μετάβαση γίνεται, χωρίς ο σύλλογος να σταματήσει την αξιοπρεπέστατη αγωνιστική του παρουσία. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και παίζει, σε αυτή την προσπάθεια ο τρόπος με τον οποίο οι παλαιότεροι 
αθλητές υποδέχονται, υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τους νεώτερους. Είναι και αυτό ένα δείγμα της 
παγιωμένης κουλτούρας, παράδοσης και καθεστηκυίας τάξης του συλλόγου μας. Θερμά 
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συγχαρητήρια στους αθλητές και στους προπονητές τους Χρήστο Σγουρίτσα και Ανδρέα 
Μπεζεριάνο. 

 Το εφηβικό τμήμα τερμάτισε πρώτο στον όμιλό του εξασφαλίζοντας την άνοδό του σε μεγαλύτερη 
κατηγορία εφήβων, όπου φέτος διεκδικεί νέα άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία εφήβων. Το 
σημαντικότερο όλων είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών είναι παιδιά προερχόμενα από 
τις ακαδημίες μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον προπονητή της περσινής τους εξαιρετικής 
πορείας Πάνο Κομπόγιωργα. 

 Το παιδικό  τμήμα έκανε μια καταπληκτική πορεία τερματίζοντας πίσω μόνο από τις παραδοσιακά 
ισχυρές ομάδες Περιστέρι, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Δούκα. Όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ αυτών 
των ηλικιών μπορούν να κατανοήσουν πόσο σπουδαία είναι αυτή η επιτυχία, δεδομένου ότι και εδώ 
η συντριπτική πλειοψηφία των αθλητών προέρχεται από τις ακαδημίες μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά 
και τους προπονητές τους Χρήστο Σγουρίτσα και Πάνο Κομπόγιωργα. 

 Το τμήμα των παμπαίδων συμμετείχε στο FINAL 4 της ΕΣΚΑ. Συγχαρητήρια στα παιδιά και τους 
προπονητές τους Χρήστο Σγουρίτσα και Πάνο Κομπόγιωργα. 

 Το τμήμα των κοριτσιών, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή και ανοδική του πορεία, κατέλαβε την 
πρώτη θέση στον όμιλο του συμμετέχοντας έτσι στην επόμενη φάση. Φέτος όλα δείχνουν ότι θα 
επαναληφθεί η περσινή επιτυχία. Πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια, και στον προπονητή τους 
Μιχάλη Μάζαρη. 

 Το τμήμα των προμίνι (γεν. 2006), κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλο του συμμετέχοντας έτσι 
στην επόμενη φάση. Φέτος όλα δείχνουν ότι θα έχουμε επανάληψη της περσινής επιτυχίας. Πολλά 
συγχαρητήρια στα παιδιά, και στον προπονητή τους Γιώργο Δελή 

 Και δεν είναι μόνο οι αθλητές μας. Ο σύλλογός μας στελεχώνει με προπονητές του την αναπτυξιακή 
προσπάθεια της Ομοσπονδίας με τον ομοσπονδιακό προπονητή ανάπτυξης της ΕΟΚ Χρήστο 
Σγουρίτσα και τους προπονητές των τμημάτων επιλογής και ανάπτυξης της ΕΣΚΑ, Γιώργο Δελή 
και Κοσμά Μελισσάρη-Παπανικολάου 

 
Όλες αυτές οι δράσεις και οι επιτυχίες έχουν από πίσω συντελεστές άλλους στην πρώτη γραμμή και άλλους 
αφανείς εργάτες της προσπάθειάς μας. Οι αθλητές μας, οι προπονητές μας, οι γονείς των αθλητών είναι η 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ και όλοι μαζί βήμα-βήμα προχωράμε όλο και καλύτερα. 
 
Ξεχωριστό και ιδιαίτερο ευχαριστώ αξίζουν οι γονείς των παιδιών για την υποστήριξη, τη συμπαράσταση αλλά και 
την κατανόηση τους στα αναπόφευκτα λάθη και παραλείψεις μας. 
 
Η οικογένεια της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ δουλεύει και ανταποκρίνεται χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά των 
μελών του ΔΣ που αφιερώνουν πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους για τη λειτουργία του συλλόγου. Ένα 
ευχαριστώ είναι το λιγότερο που αξίζει στους συνεργάτες μου μέλη του ΔΣ τον ΄Αρη Ζαχαρία, τον Κώστα Κώτση, 
τον Γιώργο Παπακωνσταντινόπουλο, τον Σπύρο Τζανετάκο, τον Γιώργο Κουκή και τον Δημήτρη Μπιλάλη. 
 
Η προσπάθεια, η δουλειά μας πραγματώνεται και παρουσιάζεται χάρη σε ένα περιβάλλον και συνθήκες για τις 
οποίες δουλεύουν και προσπαθούν οργανισμοί, άτομα και σύλλογοι. 
 
Ευχαριστούμε το Δήμο για την οικονομική υποστήριξη, αλλά κυρίως τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε όπως 
και τον ΔΟΠΑΠ για τη δουλειά που συνεχίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Το πλήθος των παιδιών, 
αθλητών, και πολιτών που χρησιμοποιούν το πρόσφατα εξαιρετικά ανακαινισμένο αθλητικό κέντρο Παπάγου είναι 
απόδειξη της ανάγκης και της σπουδαιότητας τέτοιων επεμβάσεων. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε του 
ΔΟΠΑΠ, νομίζουμε ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για σοβαρές παρεμβάσεις και στο κλειστό γυμναστήριο Παπάγου.  
 
Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τη κατανόηση και την ευελιξία που επιδεικνύουν τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών 
σε ότι αφορά τη παραχώρηση των σχολικών γυμναστηρίων. Τους ευχαριστούμε. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους 
προέδρους των Σχολικών επιτροπών Μιχάλη Τράκα και Χρήστο Πετράκη για τη συνεργασία, καθώς και τους 
Δ/ντες του Γυμνασίου, του Λυκείου και του 1

ου
 Δημοτικού για τη φιλοξενία που μας παρέχουν. Η συμβολή τους 

στο έργο μας είναι πολύ μεγάλη.  
 
Αισθανόμαστε όχι απλά την υποχρέωση αλλά και την ανάγκη να ευχαριστήσουμε: 

 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 
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 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 
o Τα φωτοτυπικά κέντρα και βιβλιοπωλεία ΠΑΣΙΑΛΗ στο εμπορικό κέντρο Χολαργού και στη 17 

Νοεμβρίου 

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

 Τους Αθλητικούς συλλόγους του Δήμου και ιδιαίτερα τους παράγοντες και τους προπονητές του ΑΣ 
ΠΑΠΑΓΟΥ για τη γόνιμη συνεργασία και συγκατοίκηση. Επ΄ ευκαιρία σε ότι αφορά στο μπάσκετ, 
συγχαίρουμε την ΑΕ ΧΟΛΑΡΓΟΥ για την άνοδο στην Α1 κατηγορία, τον ΑΚΟ ΑΡΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ για την 
εκπροσώπηση του δήμου μας στην Α΄ΕΣΚΑ γυναικών και τον ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ για την άνοδο του Εφηβικού 
τμήματος στην Κατηγορία. 

 Για την υποστήριξη της αποψινής εκδήλωσης το SuperMarket Σκλαβενίτης 

 Τον ορθοπεδικό χειρούργο Νεοπτόλεμο Σεργίδη και τον Φυσιοθεραπευτή Σωτήρη Χατζηγεωργίου. Ένα 
ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ στο γιατρό Γιώργο Γεωργιάδη, που επί σειρά ετών, κάθε χρόνο, εξετάζει 
αφιλοκερδώς με υπευθυνότητα και συνέπεια δεκάδες αθλητές μας. 
 

Είμαστε ένα 100% ερασιτεχνικό σωματείο και η σημαντικότερη πηγή της ενέργειάς μας είστε εσείς οι γονείς των 
αθλητών μας. Επιδίωξη μας είναι να είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός στα μέλη του και στην κοινωνία. Τι πιό 
σίγουρος και ασφαλής τρόπος από τη δική σας συμμετοχή και δραστηριοποίηση. Με τη μαζική συμμετοχή σας θα 
μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την οργάνωση και τη λειτουργία του συλλόγου. Το 2019 
είναι χρονιά που θα εκλεγεί νέο ΔΣ του συλλόγου. Σας καλούμε να γραφτείτε και να γίνετε μέλη του συλλόγου και 
να συμμετέχετε κατ΄αρχήν στη διαδικασία αλλά και στις γενικότερες δραστηριότητες μας. Στο φουαγιέ τα μέλη 
μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας καθώς και να εγγραφείτε νέα μέλη όσοι επιθυμείτε. Το 2019 είναι και 
χρονιά εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επ΄ ευκαιρία της παρουσίας εδώ υποψηφίων τοπικών αρχόντων 
να ευχηθούμε σε όλους τους υποψήφιους ΚΑΛΟ και ΕΥΓΕΝΗ προεκλογικό αγώνα και να ζητήσουμε από όλους 
να συνεργαστείτε για το καλό του τόπου και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, γιατί μόνο με υγιή, δραστήρια και 
ανήσυχη νεολαία υπάρχει μέλλον. 
 
Πέρσι ξεκίνησε η πρωτοβουλία να δίνουμε το λόγο και σε άλλη μέλη της οικογένειας της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 
ΠΑΠΑΓΟΥ. Ας τους ακούσουμε και φέτος λοιπόν. 
 
Από τα μέλη το ΔΣ και από τους προπονητές της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ, σας μεταφέρω τις καλύτερες ευχές 
για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ένα ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2019. 


