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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απάντηση του Γυμναστικού Συλλόγου στην ανοιχτή επιστολή του Δημάρχου 

Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη 

 Προς αντίκρουση των ισχυρισμών και των συκοφαντιών,  που αποτελούσαν 

το περιεχόμενο επιστολής του Γυμναστικού Συλλόγου, ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

απάντησε με ανοιχτή επιστολή του προς τα άτομα που γυμνάζονται με τον 

Γυμναστικό Σύλλογο Μεγάρων παραπέμποντας τόσο στην κείμενη νομοθεσία για τον 

Μαζικό Αθλητισμό, όσο και στον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Χώρων του 

Δήμου Μεγαρέων, διαμηνύοντας μεταξύ άλλων  ότι «…δεν θα επιτραπεί σε κανέναν 

να κάνει τους αθλητικούς χώρους  τσιφλίκι του και πολύ περισσότερο  σ’ αυτούς, που 

θέλουν να τους μετατρέψουν σε επαγγελματικό «μαγαζάκι τους...».  

 Με νέα επιστολή, που ο Γυμναστικός Σύλλογος απευθύνει στον κ. Δήμαρχο 

δηλώνει τα παρακάτω:  

«Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την από 

30/11/2016 ανοιχτή επιστολή σας προς τον Σύλλογό μας σχετικά με τους 

προβληματισμούς που σας αποστείλαμε, καθώς και να εκφράσουμε την βαθύτατη 

λύπη μας σχετικά με την άστοχη κατάληξη που είχε το περιεχόμενο της αρχικής 

επιστολής μας, την οποία παρακαλούμε πολύ να αποδώσετε σε μία λάθος στιγμή 

υπέρμετρου παρορμητισμού και να αποδεχθείτε πως δεν είχαμε καμία σκοπιμότητα 

προσβολής της προσωπικότητάς σας και του αξιώματός σας.  

 Ο Γυμναστικός Σύλλογος έχει σαν αποκλειστική επιδίωξη του την 

διασφάλιση, προαγωγή και διαρκή αναβάθμιση των ιδανικών του αθλητισμού και του 

«ευ αγωνίζεσθαι» που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπου 

και της κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι  στην περαιτέρω βελτίωσή τους. Ο αθλητισμός 

ως ένα πραγματικά σπουδαίο και αξιόλογο κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός, 

χαράσσει μία ιδιαίτερη πορεία και δυναμική και επιδιώκει την ειρηνική κατοχύρωση 

του «περί δικαίου» αισθήματος σε όλες τις εκφάνσεις  της αθλητικής ζωής, 

διεκδικώντας μια αέναη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς. Η έντονη 

επιθυμία μας για διατήρηση άρρηκτων δεσμών μαζί σας, αποδεικνύει έμπρακτα, την 

ειλικρινή πρόθεσή μας να αποσαφηνιστεί και να αποκατασταθεί πλήρως το ατυχές 

καταληκτικό σκέλος της αρχικής μας επιστολής, καθώς και ότι σε μία εποχή τόσο 

σημαντικών γεγονότων και ανακατατάξεων, υπάρχουν αξίες που παραμένουν 



αναλλοίωτες, όπως η αγάπη για τον τόπο μας, το συνεργατικό πνεύμα και ο από 

κοινού διάλογος. 

 Ο Σύλλογός μας, προς επίρρωση όλων των ανωτέρω, είναι πάντα πρόθυμος  

να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο σε κάθε ζήτημα του αθλητικού πεδίου, στο 

πλαίσιο της χρηστής συνεργασίας και επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό θα είμαστε 

πάντα στην διάθεσή σας, καθώς και όλων των αρμοδίων, για λεπτομερή παράθεση 

των απόψεων μας, όσο και για την ουσιαστική προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων για την 

αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων αθλητικού περιεχομένου μέσα σε έναν 

ολοκληρωμένο και εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο.  

 Με τις θερμότερες ευχές μας για καλή επιτυχία στην συνέχιση του έργου σας 

με τον ερχομό του νέου έτους, ελπίζουμε σε μία αδιάκοπη, υγιή και αποτελεσματική 

συνεργασία, με μοναδικό σκοπό το συμφέρον του αθλητισμού και της πόλης που 

αγαπάμε.  

Με ειλικρινή εκτίμηση και σεβασμό,  

Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου» 
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