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Νέο Φάληρο 3.4.2012
Κύριε Διευθυντά
Αναφορικά με σημερινή ανάρτησή σας για τον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και
Φιλίας, για την αποκατάσταση της αλήθειας και την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων, θα
θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής :
Ο περιβάλλων χώρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων
(280 στρέμματα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις), αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για τη
Διοίκηση και τη Διεύθυνση του Σ.Ε.Φ. Καταβάλλονται δε συντονισμένες προσπάθειες για την
ανάδειξη και την αξιοποίησή του, προς όφελος των αθλουμένων και γενικότερα των πολιτών,
του Πειραιά και των πέριξ Δήμων που τον κατακλύζουν σε καθημερινή βάση και ιδιαίτερα
τα Σαββατοκύριακα.
Μάλιστα έχει καταρτιστεί κι έχει εγκριθεί απ΄το Δ.Σ. του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας,
συγκεκριμένος « Επιχειρησιακός και Στρατηγικός Σχεδιασμός 2012-2015 » με σειρά
δράσεων και δραστηριοτήτων, καθοριστικών για την επιβίωση, αναδιάρθρωση, ανάπτυξη
και αξιοποίηση του Σ.Ε.Φ.
Στρατηγικός Σχεδιασμός που αφορά τόσο στις κύριες εγκαταστάσεις του, όσο και στον
περιβάλλοντα χώρο του, με ότι αυτός συμπεριλαμβάνει.
Η Διοίκηση του Σταδίου εξαντλώντας όλες τις δυνατότητές της, σε δύσκολους καιρούς, έχει
αξιοποιήσει πολλούς και σημαντικούς χώρους, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί από μισθωτές,
πραγματοποιώντας εργασίες αποκατάστασης, παρά το γεγονός ότι οι οικονομικές
δυνατότητες της είναι περιορισμένες.
Πρόθεση και φιλοδοξία είναι, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό, παραγωγικό και
επωφελή τρόπο, όλοι οι διαθέσιμοι αθλητικοί χώροι( υφίστανται καθημερινά φθορές και
γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων), ώστε να
εξυπηρετηθούν, και οι εθνικές-ελληνικές ομάδες, στο δρόμο και στην πορεία για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου ( με την προσδοκία των διακρίσεων ) αλλά και ο
ερασιτεχνικός λαϊκός αθλητισμός, για την άντληση νέων αθλητών, την παροχή της χαράς της
άθλησης και τη θωράκιση της υγείας των πολιτών.
Ειδικότερα :
Έχουν δρομολογηθεί εργασίες αποκατάστασης των γεφυρών των καναλιών.
΄Εχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός του καναλιού που περιβάλλει το Σ.Ε.Φ. και διόρθωση –
συντήρηση αποκατάσταση των αντλιών ( περιοχή Μυρτιδιώτισσας).
Μετά τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας, έγιναν μεγάλες προσπάθειες για τη
συντήρηση και τον καθαρισμό της παραλίας, χωρίς δυστυχώς τη βοήθεια κανενός άλλου
φορέα.

Πραγματοποιήθηκε περίφραξη των γηπέδων και τοποθέτηση στεφανιών στις μπασκέτες, και
θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις, όπως εργασίες φωτισμού, ύδρευσης, απορροής και
καθαρισμού ομβρίων κ.λ.π.
Ακόμη, δρομολογήθηκε σειρά εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου, που στεγάζει ομάδες της
Ε.Π.Σ.Πειραιώς οι οποίες θα εκτελεστούν μετά την εκταμίευση της επιχορήγησης που έχει
εγκριθεί απ΄τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Το Σ.Ε.Φ. βρίσκεται σε συνεργασία με :
- Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, για τη σύνταξη τοπογραφικών μελετών και
διπλωματικών εργασιών, προς όφελος της λειτουργίας του.
- Το ΥΠΕΚΑ για τη δρομολόγηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, με στόχο την
ασφαλέστερη κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους χώρους του.
- Την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την αποφυγή - αντιμετώπιση ατυχημάτων των
αθλουμένων και των επισκεπτών , καθώς και την πυρασφάλεια του χώρου.
Σε ότι αφορά στην καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου,
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το υφιστάμενο προσωπικό προσπαθεί να καλύψει
ολόκληρη την έκταση ( με τις τεράστιες επιβαρύνσεις από την προσέλευση δεκάδων χιλιάδων
φιλάθλων, λόγω της διεξαγωγής συνεχώς ποδοσφαιρικών και μπασκετικών αγώνων ),
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη συμμετοχή ακόμη και εθελοντικών δράσεων
ΟΛΩΝ των εργαζομένων του, και το αγκάλιασμα ευρύτερων περιβαλλοντικών
πρωτοβουλιών που αφορούν στην καθαριότητα, είτε της παραλίας, είτε του ευρύτερου
περιβάλλοντα χώρου.
Το Σ.Ε.Φ. έχει απευθυνθεί κατ΄επανάληψη στο Δήμο Πειραιά, ζητώντας να συμβάλλει με τις
υπηρεσίες που διαθέτει στον καθαρισμό και στην ευπρέπεια του περιβάλλοντα χώρου,
πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στο βαθμό που απαιτείται.
Μάλιστα είναι ενδεικτική η εικόνα εγκατάλειψης του χώρου του « Δελφιναρίου », που ανήκει
στο Δήμο Πειραιά.
Θα πρέπει πάντως να γίνει σαφές ότι δεν μπορεί να απαξιώνεται μιά τόσο μεγάλη αθλητική
εγκατάσταση, στη βάση ότι ο Δήμος Πειραιά, θα μπορούσε να τη συντηρήσει καλύτερα απ΄το
προσωπικό του Σταδίου που και γνώση και μεγάλη εμπειρία διαθέτει .
Αυτό που απαιτείται είναι ο Δήμος Πειραιά να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να
συμβάλλει στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του Σταδίου, προς όφελος της ευταξίας,
της ευπρέπειας του περιβάλλοντος, αλλά και της υγείας των πολιτών.
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