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ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 
 

Έμαπ από ςξσπ ρημαμςικόςεοξσπ αθληςικξύπ υώοξσπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ 
είμαι ςξ γήπεδξ πξδξρταίοξσ ςξσ Αμσμςαίξσ, πξσ από ςημ καςαρκεσή ςξσ 
έυει παοαμείμει αμεμεογό, με απξςέλερμα μα καςαρςοατξύμ πξλλέπ από ςιπ 
σπξδξμέπ ςξσ. 

Επειδή είμαι αδιαμόηςξ η έδοα ςξσ Δήμξσ μα μη διαθέςει γήπεδξ 
πξδξρταίοξσ ρςόυξπ ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ είμαι η πλήοηπ λειςξσογία ςξσ 
γηπέδξσ καςά ςη μέα πξδξρταιοική πεοίξδξ. Για ςξ λόγξ ασςό 
ποαγμαςξπξιήθηκαμ εκςεςαμέμεπ εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ και ρσμςήοηρηπ. 
Ειδικά ρε όςι ατξοά ρςξμ αγωμιρςικό υώοξ ποαγμαςξπξιήθηκε απξμάκοσμρη 
ςηπ παλιάπ τσςικήπ γηπ και ςξπξθέςηρη μέαπ, εμώ αμςικαςαρςάθηκε ςξ 
καςερςοαμμέμξ ρύρςημα πξςίρμαςξπ ςξσ γηπέδξσ. Σςη ρσμέυεια ξ 
αγωμιρςικόπ υώοξπ ιρξπεδώθηκε με ςη βξήθεια ςηπ ςευμξλξγίαπ laser και 
τσςεύςηκε με γκαζόμ. Τξ γήπεδξ πξςίζεςαι με ασςόμαςξ ρύρςημα, εμώ για 
ςιπ αοδεσςικέπ αμάγκεπ ςξσ επιρκεσάρςηκε και ρσμςηοήθηκε παλιά αμεμεογή 
πξμόμα, πξσ ρσμδέθηκε με ςξ ρύρςημα πξςίρμαςξπ ςξσ γηπέδξσ. Με ςξμ 
ςοόπξ ασςό δεμ επιβαούμεςαι ρςξ δίκςσξ ύδοεσρηπ ςξσ Αμσμςαίξσ και 
καλύπςξμςαι πλήοωπ ξι αμάγκεπ άοδεσρηπ ςξσ γηπέδξσ. 

Ο Νίκξπ Παπαυοήρςξσ, Δημξςικόπ Σύμβξσλξπ και Ποόεδοξπ ςηπ ΔΕΤΕΠΑ πξσ 
έυει δείνει διαυοξμικά μεγάλη εσαιρθηρία για ςξ θέμα ςξσ γηπέδξσ, δήλωρε 
για ςξ θέμα «Η αμςιμεςώπιρη ςξσ θέμαςξπ ςξσ γηπέδξσ από ςημ ποξηγξύμεμη 
Δημξςική Αουή ήςαμ αομηςική, θα έλεγα ευθοική, και μάλιρςα υχοίπ λόγξ. Τξ 
γήπεδξ είμαι δημξςικό ρςάδια και όυι ιδιξκςηρία ςξσ Εομή. Ασςό ξ κ. 
Θεξδχοίδηπ δεμ ςξ καςάλαβε με απξςέλερμα η ξμάδα μα παοαμείμει 
ξσριαρςικά άρςεγη και πεοιτεοόμεμη, γεγξμόπ πξσ απξςέλερε ςη βαρική 
αιςία διάλσρηπ ςχμ ςμημάςχμ σπξδξμήπ και ςχμ ακαδημιώμ. Η απξκαςάρςαρη 
ςξσ γηπέδξσ ήςαμ μία από ςιπ βαρικέπ δερμεύρειπ ςξσ Δημάουξσ και όλχμ 
μαπ και γι’ ασςό ξι εογαρίεπ για ςημ απξκαςάρςαρη και ρσμςήοηρή ςξσ 
νεκίμηραμ άμερα μεςά ςημ αμάληφη ςχμ καθηκόμςχμ μαπ, χπ μέαπ Δημξςικήπ 
Αουήπ». 

Ο αομόδιξπ Αμςιδήμαουξπ, κ. Θωμάπ Τζήγαπ, πξσ εογάρςηκε και ποξρωπικά 
για ςημ ποξεςξιμαρία ςξσ γηπέδξσ πξδξρταίοξσ, δήλωρε για ςξ θέμα 
«Επιςέλξσπ, ξ Δήμξπ Αμσμςαίξσ δείυμει ςημ εσαιρθηρία ςξσ για ςξμ αθληςιρμό 
και ςη μεξλαία ςηπ έδοαπ ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ με έογα και όυι με λόγια. Από 
ςη μέα πεοίξδξ ςξ Αμύμςαιξ θα διαθέςει έμα πλήοχπ λειςξσογικό γήπεδξ 
πξδξρταίοξσ». 

Ο Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, κ. Μάκηπ Ιωρητίδηπ, πξσ βοέθηκε ρςξ υώοξ ςξσ 
γηπέδξσ δήλωρε «Για μαπ ςξ θέμα ςξσ γηπέδξσ ήςαμ πξλύ ρημαμςικό ήδη 
από ςημ ποξεκλξγική πεοίξδξ. Είυαμε δερμεσςεί όςι θα λειςξσογήρξσμε ςξ 



γήπεδξ, διόςι είμαι αδιαμόηςξ η ιρςξοικόςεοη πξδξρταιοική ξμάδα ςξσ Δήμξσ 
μα μημ έυει έδοα και ακόμη πεοιρρόςεοξ η μεξλαία ςηπ έδοαπ ςξσ Δήμξσ μα 
μη διαθέςει αμξιυςή αθληςική σπξδξμή για πξδόρταιοξ και ρςίβξ. Με ςη 
λειςξσογία ςξσ γηπέδξσ ςξσ Αμσμςαίξσ, πιρςεύχ όςι απξκαθιρςξύμε μία 
αδικία πξσ έυει γίμει ςα ςελεσςαία υοόμια ειπ βάοξπ ςξσ ρσμόλξσ ςχμ 
Αμσμςαιχςώμ. Θα ρσμευίρξσμε, πιρςξί ρςιπ δερμεύειπ πξσ έυξσμε αμαλάβει 
έμαμςι ςχμ ρσμδημξςώμ μαπ, μα εογαζόμαρςε για ςη βελςίχρη ςχμ σπξδξμώμ 
ςηπ πεοιξυήπ, όρξ ςξ επιςοέπει η δσρυεοήπ ξικξμξμική ρσγκσοία πξσ πεομάει 
η υώοα, ξ Δήμξπ και όλξι ξι Έλλημεπ». 
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