
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟ 2022 = ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ … 

Η αθλητική περίοδος 2021-22, ως γνωστόν, ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη «μετά φόβου 

κορονοϊού». Παρόλα αυτά όμως ξεκίνησε και μάλιστα θετικά, χάρις στις 

προσπάθειες της διοίκησης, των προπονητών και κυρίως χάρις στην ανταπόκριση  

των αθλητριών μας και των γονέων τους, που απέδειξαν με την προσέλευσή τους 

στο γήπεδο ότι, παρά τις δυσκολίες,  πιστεύουν στα ιδανικά του αθλητισμού και 

στην δυνατότητα του ΓΣΑΠ να τα υπηρετήσει.  

Στην πορεία όμως τα εμπόδια πολλαπλασιάστηκαν.  

Τα 2022 ξεκίνησε με αναστολή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων για δύο 

εβδομάδες με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και της νέας 

μετάλλαξης «Ο». Έτσι η αγωνιστική δραστηριότητα επανεκκίνησε στις 22.01, αντί 

στις 08.01 που ήταν προγραμματισμένη. Κράτησε όμως μόνο για δύο ημέρες, 

αφού στις 24.01 ενέσκηψε η … «Ελπίδα»! Κάποιος μας κάνει μαύρο χιούμορ 

βεβαίως… 

Το Γήπεδο Κοντοπεύκου έκλεισε για όλες τις δραστηριότητες για πέντε ημέρες και 

επανήλθαμε , δειλά-δειλά στις προπονήσεις το Σάββατο 29.01, ενώ οι νεάνιδες 

έδωσαν τον πρώτο αγώνα την Δευτέρα 31.01.22, μετά από … 49 ημέρες 

αγωνιστικής απραξίας! Το τμήμα γυναικών δεν αγωνίστηκε την Κυριακή 30.01.22 

με τα Μελίσσια , αφού δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθούν προπονήσεις στο 

γήπεδο. Και βέβαια στις συνθήκες αυτές οι προπονήσεις που γίνονταν στα 

ανοιχτά (Μανσούρη και ΕΠΑΛ), λόγω έλλειψης προπονητήριου, απλά δεν 

γίνονται. 

Ακόμα αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα του κλιματισμού του γηπέδου, ο οποίος 

είτε λειτουργεί στο 50% της δυναμικότητάς του , είτε δεν λειτουργεί καθόλου. 

Άλλο ένα χρόνιο πρόβλημα του γηπέδου για το οποίο, ενώ έχουμε βοηθήσει 

καθοριστικά την διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ στο να έχει στα χέρια της  τεχνική έκθεση 

που ορίζει τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί το πρόβλημα, ακόμα είμαστε στο … 

«περιμένουμε την έγκριση του προϋπολογισμού του 2022»! 

Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι! Κυριολεκτικά! 
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