Να μην αφήσουμε τη Δημοτική Αρχή να υποβαθμίσει, να κλείσει, να ιδιωτικοποιήσει
τις κοινωνικές δομές της πόλης.
Οι πολίτες με τις παρεμβάσεις και τη δράση τους μπορούν να υπερασπιστούν
τη λειτουργία των κοινωνικών δομών.
Τον Απρίλιο του 2004, το Δημοτικό Γυμναστήριο αναβαθμίστηκε όταν προστέθηκε
στην 25χρονη λειτουργία του η αίθουσα οργάνων, δημιουργώντας έτσι το 1ο Δημοτικό Κέντρο
Άθλησης του δήμου μας. Οι πολίτες το αντιμετώπισαν ως μία θετική ενέργεια της Δημοτικής
Αρχής καθώς το πλαισίωσαν από την πρώτη στιγμή και το επέλεξαν για την καθημερινή
τους άθληση καταβάλλοντας τη μηνιαία συνδρομή τους, ανάμεσα σε αυτούς άτομα με ειδικές
ανάγκες και ηλικιωμένοι, οι οποίοι μπορούσαν εύκολα να προσεγγίσουν τον χώρο, εξαιτίας της
προνομιακής θέσης του.
Το Δημοτικό Κέντρο Άθλησης μέχρι το τέλος της περσινής χρονιάς, παρείχε ικανοποιητικές
αθλητικές δραστηριότητες με την ουσιαστική συνδρομή των Γυμναστών, Γυμναστριών παρά το
γεγονός ότι οι συμβασιούχοι γυμναστές έχουν να πληρωθούν από το Δεκέμβριο του 2010. Ο
φετινός Σεπτέμβρης όμως ξεκίνησε με ελλείψεις και προβλήματα αφού ύστερα από 25 χρόνια για
πρώτη φορά δε λειτούργησαν τα προγράμματα γυμναστικής, στα οποία συμμετείχαν περίπου
300 και παραπάνω γυναίκες ετησίως.
Δυστυχώς ο Δήμος Βύρωνα είναι σε καθεστώς κατάρρευσης και χρεωκοπίας εξ αιτίας της
βάρβαρης πολιτικής της κυβέρνησης, της Τρόικας, του Δ.Ν.Τ., και των πολιτικών που άσκησε
και ασκεί η Δημοτική Αρχή του κ. Χαρδαλιά. Το Δημοτικό Κέντρο Άθλησης πέφτει και αυτό
θύμα της πολιτικής περικοπών της Δημοτικής Αρχής. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού
Προσώπου του Αθλητισμού- Πολιτισμού ουσιαστικά κλείνει αφού θέλουν να το μεταφέρουν σε
αίθουσα του κλειστού σταδίου δίπλα στο νεκροταφείο και να λειτουργεί μέχρι τις 3 μ.μ.. Με ένα
φύλλο χαρτί που θυροκολλήθηκε στην είσοδο του γυμναστηρίου τη Δευτέρα 31/10 ενημέρωσαν
τους αθλούμενους ότι από σήμερα Τρίτη 1/11/2001 θα είναι κλειστό.
Η απόφαση αυτή του Δήμου έχει προκαλέσει τους πολίτες οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα. Την
Τρίτη 1/11/2011 συγκεντρώθηκαν στο Γυμναστήριο και έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στη
Διοίκηση απαιτώντας να συνεχίσει τη λειτουργία του και εξέφρασαν τη θέληση ότι θα ανοίξουν
το γυμναστήριο και θα συνεχίσουν να αθλούνται στο χώρο. Παρόντες στη διαμαρτυρία ήταν ο
Κατοπώδης Άκης Δημοτικός Σύμβουλος της Στάση Βύρωνα και τα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου
εργαζομένων Παναγιωτόπουλος Χρήστος και Μπίκα Πελαγία.
Μετά από την παρέμβαση των πολιτών η διοίκηση υποχρεώθηκε να αναδιπλωθεί,
άνοιξε το γυμναστήριο, το οποίο θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να δοθεί λύση, η οποία
θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων όσων συμμετέχουν και αθλούνται σήμερα
και όσων άλλων πολιτών το επιθυμούν. Η κινητοποίηση των πολιτών έφερε ένα πρώτο
αποτέλεσμα και χρειάζεται επαγρύπνηση γιατί μπορεί η Δημοτική Αρχή να επιμείνει στα
σχέδια της. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες η Δημοτική Αρχή να εκχωρήσει ακόμη και τα
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γήπεδα π.χ. Κουταλάς και άλλες αθλητικές υποδομές δομές σε ιδιωτικά αθλητικά σωματεία,
αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσβαση των πολιτών σε χώρους άθλησης π.χ. γήπεδα
5Χ5.

