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                        Ιερισσός, 06/04/2016 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

 
Σχετικά με δημοσιεύματα γύρω από την απόρριψη πρότασης της Ε.Ο.Α.Β., για 

χορήγηση αιγίδας του Δήμου Αριστοτέλη, σε αθλητικές της εκδηλώσεις  

 

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τη φημολογία γύρω από την απόρριψη, από πλευράς του 

Δήμου, της πρότασης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη και την παραχώρηση των κλειστών αθλητικών 

εγκαταστάσεων Αρναίας και Ιερισσού και με μοναδικό στόχο την αποφυγή δημιουργίας λανθασμένων 

εντυπώσεων, ο Δήμος Αριστοτέλη ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα παρακάτω:  

Πράγματι, ο Δήμος Αριστοτέλη έγινε δέκτης πρότασης παραχώρησης της αιγίδας του στην 

Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) για την διοργάνωση των παρακάτω αθλητικών 

διοργανώσεων : 

 22-24/4/2016 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων - Κορασίδων στο 

κλειστό γυμναστήριο Αρναίας 

 28-30/10/2016 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών και Νέων Ανδρών - Νέων 

Γυναικών  στο κλειστό γυμναστήριο Ιερισσού.  

Δείτε εδώ τη σχετική αίτηση της Ε.Ο.Α.Β. 

Διευκρινίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, πως ο Δήμος μας είναι και θα είναι πάντοτε θετικός στη 

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, τόσο από τους τοπικούς αθλητικούς φορείς όσο και από 

Ομοσπονδίες και Αθλητικούς Συλλόγους πανελλήνιας εμβέλειας.  Λόγω όμως, του κλίματος και της 

αντίθεσης που υπάρχει στον Δήμο μας, σχετικά με την επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις 

Σκουριές από την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και δεδομένου του γεγονότος, ότι η εν λόγω εταιρεία θα 

αποτελούσε χορηγό των συγκεκριμένων αθλητικών διοργανώσεων, (παρότι υπήρχε η δυνατότητα 

κάλυψης των εκδηλώσεων από το Δήμο και άλλους Φορείς), δεν ήταν δυνατόν ο Δήμος Αριστοτέλη να 

χορηγούσε την αιγίδα του και τους συγκεκριμένους χώρους για την τέλεση των πρωταθλημάτων.   

Είναι σαφές, λοιπόν, πως πρόκειται για μία ακόμη καλοστημένη μεθόδευση, με μοναδικό στόχο 

να βρεθεί ο Δήμος Αριστοτέλη στη δίνη μιας επιπλέον διαμάχης και να αποτελέσει το γεγονός αυτό, 

https://drive.google.com/file/d/0B7tShsY48aBNM3FVS0tQdTVTMk0/view?usp=sharing
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εμπόδιο στην τουριστική και αναπτυξιακή πορεία που θέλει ο Δήμος να προσδώσει στον τόπο, 

υποδεικνύοντας διέξοδο για τους δημότες του, από τα εκβιαστικά διλήμματα που κάποιοι θέτουν.  

Είναι δεδομένη η θέληση της δημοτικής αρχής να καθίσταται αρωγός σε κάθε προσπάθεια 

ανάπτυξης της ευγενούς άμιλλας, της προαγωγής του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και της ανάδειξης και 

διάδοσης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, με την προϋπόθεση, όμως, πως καμία τέτοια δράση 

δεν υποκρύπτει σκοπιμότητες και πολιτικές, που συμβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στη διόγκωση  και 

διαιώνιση του υφιστάμενου προβλήματος και την άμβλυνση του κοινωνικού διχασμού.  

Δείτε εδώ τη σχετική απάντηση του Δήμου Αριστοτέλη. 

 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7tShsY48aBNS3F1Y0t6TU93OU0/view?usp=sharing

