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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των
εργαζόμενων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, που εκτός των
άλλων γιορτάζει και τα 30 χρόνια λειτουργίας του.
Ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτή την επετειακή για το Στάδιο χρονιά προσέδωσε η παρουσία του
Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Σταύρου Κοντονή τον οποίο συνόδευσε ο κ. Ιούλιος Συναδινός,
επικεφαλής του Τομέα Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Υφυπουργός, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, είχε σύντομη συνάντηση γνωριμίας με τον
πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Σταδίου, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου
των εργαζομένων, καθώς και τους Συντονιστές Διευθυντές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
υπήρξε ενημέρωση για όλα τα θέματα του Σταδίου.
Καλωσορίζοντας τον Υφυπουργό ο Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων κ. Φάνης
Αυγουστιανός, έθεσε το ζήτημα της επιστροφής της περιουσίας του ΣΕΦ από το ΤΑΙΠΕΔ, την
ανάγκη νέων προσλήψεων στο Στάδιο, καθώς και τη θεσμοθετημένη συμμετοχή δύο αιρετών
εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ καθώς επίσης ο αντιπρόεδρος του
Σωματείου κ. Κώστας Καββαδίας επισήμανε ότι «πρώτη φορά υπουργός τιμά την εν λόγω
εκδήλωση στα 30 χρόνια λειτουργίας του ΣΕΦ» και πρόσθεσε πως «αυτή η συμβολική κίνηση
είναι σημαντική για τους εργαζόμενους που απρόσκοπτα και αδιάκοπα προσπαθούν να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των εκδηλώσεων του Σταδίου».
Ο κ. Υφυπουργός απευθυνόμενος στους εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τόνισε
μεταξύ άλλων:
«Η Κυβέρνηση δίνει μεγάλη πατριωτική και εθνική μάχη. Η μάχη της επαναδιαπραγμάτευσης
δίνεται με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης. Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένο και
το σεβόμαστε. Όπως σεβόμαστε και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Οι λαοί πρέπει να
προχωρήσουν ενωμένοι. Όπως αποδεχόμαστε τους κανόνες και οι συνομιλητές μας πρέπει να
δεχθούν την τελευταία ετυμηγορία του Ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση Σωτηρίας - Εθνικής
συνεργασίας δεν μπορεί να πάει πίσω σε θέματα περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεων, εθνικού
πλεονάσματος και εργασιακών σχέσεων. Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Να αντιληφθούν οι πάντες
ότι η κυβέρνηση δεν παίζει. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την λαίλαπα και την φτωχοποίηση της
Ελληνικής κοινωνίας. Ούτε βήμα πίσω.
Αναφορικά με τον αθλητισμό ιεραρχούμε την διαφάνεια και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και
της βίας στους αθλητικούς χώρους. Οφείλουμε να απαλλαγούμε από τις παθογένειες. Η Κυβέρνηση
έχει κοινωνικό όραμα. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια. Αναφορικά με τα αιτήματα των
εργαζομένων δεσμευόμαστε για συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του ΣΕΦ όσον αφορά τα άλλα θα πρέπει
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να υπάρχει περαιτέρω συνεννόηση με τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών
. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη στελέχωση όλων των Σταδίων και να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά
προβλήματα συντήρησης που υπάρχουν.»
Ο Πρόεδρος του ΣΕΦ, Στέλιος Δασκαλάκης, από τη πλευρά του αναφέρθηκε στη συμπλήρωση
30 χρόνων προσφοράς του Σταδίου, από τις 16/2/1985, καθώς και στο τεράστιο αθλητικό και
κοινωνικό έργο που έχει παραχθεί τα 30 αυτά χρόνια. Αφού ευχαρίστησε τους εργαζόμενους
διαχρονικά για την καθοριστική συνδρομή τους στις επιτυχίες του Σταδίου, επεσήμανε την
ανάγκη δημιουργίας ενός νέου κοινού Οράματος και της κατάρτισης «οδικού χάρτη» για τα
επόμενα 10 χρόνια. Η κοινή χάραξη της μελλοντικής πορείας, συμπλήρωσε ο Πρόεδρος, θα
δώσει σύγχρονη προοπτική στην λειτουργία του Σταδίου και, μαζί με την εφαρμογή ενός
σύγχρονου οργανογράμματος, θα διασφαλίσει ακόμα λαμπρότερο μέλλον για τον Σ.Ε.Φ. και
τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτής της κοινής πορείας, είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά
απαραίτητη η συμμετοχή των εργαζομένων στο Δ.Σ.
Στη συνέχεια έθεσε ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, αλλά και αναγκαίας συνθήκης για τη
μελλοντική ανάπτυξη, την επιστροφή της περιουσίας του ΣΕΦ από το ΤΑΙΠΕΔ. Έθεσε δε ως
βραχυπρόθεσμο στόχο, με την ευκαιρία και του εορτασμού των 30 χρόνων, τη διεκδίκηση και
διεξαγωγή μιας μεγάλης Διεθνούς Αθλητικής Διοργάνωσης.
Εστίασε στην ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού και τη συμπλήρωσή του με
πρόσληψη νέων εξειδικευμένων στελεχών προκειμένου το Στάδιο να εξακολουθήσει να
προσφέρει υψηλού επιπέδου αθλητικό και κοινωνικό έργο, τονίζοντας παράλληλα τον μεγάλο
όγκο αλλά και το υψηλό επίπεδο του έργου που προσφέρουν σήμερα Εργαζόμενοι, Διοικητικό
Συμβούλιο και Γενική Διεύθυνση. Κλείνοντας διαβεβαίωσε ότι «συντασσόμαστε όλοι, διοίκηση
και εργαζόμενοι, στην εθνική προσπάθεια και θεωρούμε ότι θα έχει αίσιο τέλος».
Ο Συντονιστής Διευθυντής, Γιώργος Σιγάλας, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του Σταδίου τα
30 χρόνια λειτουργίας του στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και τόνισε ότι «είναι μια
μεγάλη ευκαιρία να κτίσουμε με έναν νέο σχεδιασμό χρησιμοποιώντας ως παρακαταθήκη την
ιστορία αυτών των 30 χρόνων για το επόμενο διάστημα.. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι έτοιμη να
παρουσιάσει, όπως και υποχρεούται, στην νέα ηγεσία του υπουργείου όλες τις ενέργειες που έχουν
γίνει τα τελευταία 2,5 χρόνια σε θέματα συντήρησης αναβάθμισης, εκμετάλλευσης και νέου
οργανογράμματος που αφορούν στη λειτουργία του ΣΕΦ». Ο Αναπληρωτής Συντονιστής
Διευθυντής, Λάζαρος Αλεξανδρίδης συμπλήρωσε ότι «πέραν του επαγγελματικού αθλητισμού
βασικό μέλημα μας πρέπει να είναι ο κοινωνικός, μαζικός και σχολικός αθλητισμός. Μετά την
ανακατασκευή του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκη δεν υπάρχει χώρος για να φιλοξενεί τις διοργανώσεις
του Στίβου καθιστώντας το ΣΕΦ μοναδικό και εμάς υπεύθυνους για την αξιοποίηση και την
ανάπτυξη αυτού..»
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία του σωματείου των εργαζομένων
του Ο.Α.Κ.Α., αναδεικνύοντας ακόμη μία φορά τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας αλλά και τη
διαρκή καθημερινή συνεργασία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων αθλητικών εγκαταστάσεων της
χώρας. Το παρόν έδωσε και αντιπροσωπία του Ο.Δ.Ι.Ε.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκαν για την πολύχρονη προσφορά τους στο Στάδιο οι
πρόσφατα συνταξιοδοτηθέντες κκ. Σεληνιωτάκης Γιώργος, Αθανασίου Χάρης, Τσαουσίδης
Τάσος, Μαντά Ματίνα, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Κουλούρη Σούλα, Παραράς Νίκος,
Σουλτανίδου Κωνσταντίνα και Παππά Άρτεμις.
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