
Πρωτοφανής απόφαση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Αιγιαλείας Περικλή Παπαγιαννακόπουλου.

65 Αιγιωτόπουλα εκτός Αθλητισμού!!

Έξω από τα γήπεδα του τένις στην Άκολη Συμπολιτείας πέταξε 
κυριολεκτικά με απόφαση του ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του 
Δήμου Αιγιαλείας, αφήνοντας έτσι εκτός αθλητισμού πάνω από 65 
παιδιά αλλά και 30 ενήλικες που ανήκουν στον Όμιλο Αντισφαίρισης. 
Πρόκειται για μια αρνητική πρωτιά, που όμοια της δεν υπάρχει σε 
πανελλήνια κλίμακα, ενώ το αθλητικό σωματείο κατέφυγε στη 
δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει το αναφαίρετο δικαίωμα του 
να χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου!

Πριν λίγους μήνες και χωρίς καμία αιτιολογία, ο κ. Παπαγιαννακόπουλος
«κλείδωσε» με λουκέτο τα γήπεδα του τέννις, αρνούμενος το δικαίωμα 
της άθλησης σε δεκάδες παιδιά και ενήλικες. Τα γήπεδα παρέμειναν 
κλειστά για ……συντήρηση και αμέσως μετά το Νομικό Πρόσωπο 
αρνήθηκε  να παραχωρήσει ώρες και γήπεδο στον Όμιλο Αντισφαίρισης.
Παραβίασε έτσι απροκάλυπτα  τον κανονισμό λειτουργίας που το ίδιο 
είχε ψηφίσει και που ορίζει ότι προτεραιότητα στη χρήση των 
αθλητικών  χώρων έχουν τα σωματεία με αθλητική και αγωνιστική 
δραστηριότητα. Εφαρμόζοντας τη λογική του «αποφασίζουμε και 
διατάζουμε» αλλά και άλλες αντιδημοκρατικές πρακτικές που θυμίζουν 
άλλες εποχές, ο κ.Παπαγιαννακόπουλος σταμάτησε κάθε αθλητική 
δραστηριότητα στα γήπεδα τέννις, διώχνοντας από εκεί μικρούς και 
μεγάλους που αθλούνταν για πολλά χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι 
σήμερα τα γήπεδα να υπολειτουργούν, με λίγους αθλητές, ενώ τα μέλη 
του ομίλου, μεταξύ των οποίων και αθλητές με πανελλήνιες διακρίσεις, 
είτε κατέφυγαν σε ιδιωτικά γήπεδα, είτε σταμάτησαν το τέννις!

Όπως ήταν φυσικό, ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αιγιαλείας και οι γονείς των
παιδιών αντέδρασαν στην πρωτοφανή αυτή απόφαση, αλλά στις 



επαφές τους με το Νομικό Πρόσωπο συνάντησαν αδιαλλαξία και 
νοοτροπία του είδους «έτσι γουστάρουμε και κλείνουμε τα γήπεδα, 
εμείς αποφασίζουμε!». Οι υπεύθυνοι του Ομίλου κίνησαν όλες τις 
νομικές διαδικασίες, αλλά και πάλι ο κ.Παπαγιαννακόπουλος αρνήθηκε 
πεισματικά και χωρίς επιχειρήματα την παραχώρηση των γηπέδων. 
Ζήτησε μάλιστα το ποσό των 5€   για κάθε αθλητή κάθε μήνα  για τη 
χρήση των γηπέδων, τα οποία ας σημειωθεί ότι δεν παρέχουν καμία 
απολύτως υποδομή, αφού λείπουν βρύσες, τουαλέτες και αποδυτήρια!

Στη συνάντηση που είχαμε μαζί στο γραφείο του Νομικού Προσώπου 
επιδιώξαμε να του μεταφέρουμε το αρνητικό αποτέλεσμα της 
απόφασης του που αφήνει τα παιδιά μας εκτός αθλητισμού και μάλιστα
από γήπεδα που δεν είναι ιδιωτικά, αλλά του Δήμου Αιγιαλείας και 
ανήκουν σε όλους τους δημότες. Mε έκπληξη συναντήσαμε έναν 
άνθρωπο που βρίσκεται σε σύγχυση για το όλο θέμα, αφού ούτε είχε 
επιχειρήματα, ούτε σέβεται τον κανονισμό και τους συμπολίτες του, ενώ
δεν γνώριζε καν πόσα παιδιά αθλούνται σήμερα εκεί! Είναι 
εντυπωσιακό ότι δήλωσε ικανοποιημένος όταν του είπαμε ότι εκεί είναι 
μόνο 15 παιδιά και δήλωσε προκλητικά αδιάφορος για τα 65 παιδιά 
ηλικίας 5-17 ετών που έδιωξε από το χώρο! Στην έκκληση μας να 
επιστρέψουν τα παιδιά και ο Όμιλος εμφανίστηκε σκληρός και 
ανένδοτος, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα αλλά και την ίδια τη 
δημοτική αρχή λέγοντας: «Να πάτε και στον Άρειο Πάγο και στον 
Δήμαρχο και όπου θέλετε. Εγώ δεν αλλάζω γνώμη». Αγνοεί επίσης ο 
Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ότι ο Όμιλος Αντισφαίρισης είναι ένα
σωματείο με εξαετή πορεία, μέλος της πανελλήνιας ομοσπονδίας, με 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και δεκάδες συμμετοχές σε 
τοπικούς και πανελλήνιους αγώνες. 

Μετά από όλα αυτά τίθενται σοβαρότατα ερωτήματα για τη λειτουργία 
του Νομικού Προσώπου αλλά και τις αυθαίρετες αποφάσεις του 
προέδρου του, οι οποίες στρέφονται καταφανώς κατά των πολιτών και 
του δικαιώματος τους να χρησιμοποιούν δημόσιους αθλητικούς 
χώρους. Ως άλλος «νονός» του τοπικού αθλητισμού ο 
κ.Παπαγιαννακόπουλος επιδιώκει να ελέγξει και να καταπατήσει τα 
δικαιώματα των αθλητικών σωματείων της περιοχής, τους προπονητές, 



τα οικονομικά τους, τη λειτουργία τους και τον τρόπο άθλησης! Με την 
ίδια καταστρεπτική λογική του, όταν στο μέλλον δεν του αρέσουν και τα
υπόλοιπα σωματεία, μπορεί να κλειδώσει τα γήπεδα και  να αφήσει έξω
αθλητές του μπάσκετ, του χάντμπολ, ακόμη και τον ίδιο τον 
Παναιγιάλειο! Mε ποιο δικαίωμα τα κάνει αυτά όμως ο Πρόεδρος του 
Νομικού Προσώπου; Ποιος τον στηρίζει, ποιός τον ανέχεται και γιατί τον
αφήνουν να αυθαιρετεί εις βάρος των συμπολιτών; Επειδή πήρε στις 
εκλογές μερικές δεκάδες ψήφους και ανέλαβε μια υπεύθυνη θέση, έχει 
το δικαίωμα να απαγορεύει τον αθλητισμό στους Αιγιώτες που 
πληρώνουν τα δημοτικά τέλη και τον ίδιο για να βρίσκεται σε αυτή τη 
θέση;

Φύγαμε από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου εντελώς 
απογοητευμένοι. Σε μια εποχή δύσκολη, που θέλουμε τα παιδιά μας 
μέσα στα γήπεδα και όχι έξω από αυτά, να αθλούνται και να 
προοδεύουν, αρνούμαστε να αποδεχτούμε τον παραλογισμό του κάθε 
Παπαγιαννακόπουλου που θεωρεί ότι τα γήπεδα είναι ιδιοκτησία του 
και ο δήμος τσιφλίκι όσων εκλέχτηκαν, αλλά και εκείνων που κινούν τα 
νήματα στο παρασκήνιο. Δεν ξέρουμε αν και σε ποιόν λογοδοτεί ο 
κύριος αυτός, όμως είναι θλιβερό ο εκλεγμένος Σύμβουλος να 
στρέφεται εναντίον των δημοτών και των παιδιών τους! Για όλα αυτά 
και όσο συνεχίζει την αδιάλλακτη στάση του είναι υπόλογος έναντι 
όσων τον ψήφισαν αλλά και όλων των κατοίκων της Αιγιάλειας. Ας 
ελπίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή θα αντιδράσει δείχνοντας την 
απαραίτητη ευαισθησία και υπευθυνότητα. 

Γράφει ο Παναγιώτης Βάγιας

Φιλόλογος-Δημοσιογράφος


