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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΕΦ

Διαψεύδουμε ρητά και κατηγορηματικά όσα αναληθή και
παραπειστικά αναφέρονται στην ανακοίνωση του Σταδίου Ειρήνης
και Φιλίας, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Σταδίου
σε σχέση με την παρουσία του Ομίλου μας στο δυτικό λιμενίσκο
του χώρου που έχει παραχωρηθεί από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, όπου ανήκει, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για
να το διαχειριστεί.

Οι εκπρόσωποι του Ομίλου μας έχουν συναντηθεί πάνω από
τέσσερις φορές τον τελευταίο χρόνο με εκπροσώπους της
Διοίκησης του Σταδίου προκειμένου για το εν λόγω ζήτημα πλην
όμως, η Διοίκηση του Σταδίου, εμμένουσα στην υλοποίηση του
στρατηγικού της σχεδιασμού να εκδιώξει τον Όμιλό μας από το
χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται είναι απολύτως
αδιάλλακτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει
σε συνάντηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όπου και
εκλήθη κατόπιν αιτήματος του Ομίλου μας.

Ως εκ τούτου είναι απολύτως αναληθής ο ισχυρισμός ότι οι
εκπρόσωποι του Ομίλου μας ουδέποτε απάντησαν στις
προσκλήσεις του Σταδίου.

Είναι υποχρέωση του Σταδίου, πηγάζουσα μεταξύ άλλων και από
το Αυγούστου 2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της τότε
Διοίκησης του Σταδίου και του Ομίλου μας, να προχωρήσει στη
σύνταξη συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης για το χώρο όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ομίλου μας στις Λιμενικές
Εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ένας χώρος
στον οποίο ο Όμιλός μας ασκεί τις ναυταθλητικές του
δραστηριότητες από το έτος 1990 και ο οποίος έχει
διαμορφωθεί και εξοπλιστεί με έξοδα και δαπάνες του Ομίλου
μας, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης του Σταδίου.
Το εν λόγω συμφωνητικό ποτέ δεν κληθήκαμε να το υπογράψουμε
από τη Διοίκηση του Σταδίου.

Αντιθέτως, τμήμα του εν λόγω χώρου η Διοίκηση του Σταδίου
παραχώρησε αυθαιρέτως σε άλλο σωματείο αδιαφορώντας για την
ασφάλεια των μαθητών και των αθλητών μας και θέτοντας σε
κίνδυνο τα μέλη και τους αθλητές του Ομίλου.

Όπως έχουμε πλειστάκις ενημερώσει την Διοίκηση του Σταδίου,
η υπ’ αριθμ. 10057 ΥΑ στην οποία το Στάδιο αναφέρεται και
όχι ο Όμιλός μας, καθορίζει τους όρους χρήσεις των θέσεων
ελλιμενισμού στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας και δεν κάνει οποιαδήποτε άλλη αναφορά
στις χρήσεις των χερσαίων εγκαταστάσεων του Ομίλου μας.
Αποτελεί απόλυτη διαστρέβλωση των θέσεων της Διοίκησης του
Ομίλου μας, ο ισχυρισμός των Διοικούντων το Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας ότι «μοναδικό έρεισμα» του Ομίλου μας αποτελεί η
εν λόγω Υπουργική απόφαση.

Θα θέλαμε η Διοίκηση του Σταδίου να μας επιδείξει έστω και
ένα ναυταθλητικό σύλλογο οπουδήποτε και εάν αυτός εδρεύει, ο
οποίος να μην έχει τοποθετήσει τη δηλωτική της
δραστηριότητάς του πινακίδα. Άραγε τα υπόλοιπα σωματεία που
κάνουν χρήση των χερσαίων εγκαταστάσεων του Σταδίου, οι
επιχειρήσεις, η μαρίνα, το θέατρο κλπ. δεν έχουν τοποθετήσει
πινακίδα δηλωτική της παρουσίας τους στο χώρο; Μήπως και
αυτά προσπαθούν να οικειοποιηθούν το χώρο; Αυτός είναι ο
ισχυρισμός της Διοίκησης του Σταδίου;

Η Διοίκηση του Σταδίου ενεργώντας αυθαίρετα και παράνομα
αποπειράθηκε να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας
χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωσή μας. Ο Όμιλός μας,
παρά τις προσπάθειες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς,
ακόμα και με την έκκληση για την παρέμβαση του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού, υποχρεώθηκε, λόγω της αδιαλλαξίας των
διοικούντων το Στάδιο, να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια
τα οποία απαγόρευσαν οποιαδήποτε μεταβολή από το Στάδιο στο
χώρο των εγκαταστάσεων του Ομίλου μας. Πότε άραγε του Στάδιο
προσέφυγε αυτό στη Δικαιοσύνη, φρόνιμο θα ήταν να μας
ενημερώσει και εμάς.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι «ετσιθελικές» πρακτικές της
Διοίκησης του Σταδίου, οι πράξεις αυτοδικίας και κατάχρησης
εξουσίας και αξιωμάτων τα οποία έχουν αποδοθεί από την
πολιτεία σε κάποιους για την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος και την προάσπιση δημόσιων αγαθών, όπως ο
αθλητισμός, δεν θα πετύχουν. Τα μέλη του Ομίλου μας, τα
οποία με δικές τους δαπάνες και στερήσεις προάγουν το
ναυταθλητικό έργο του Ομίλου μας, η πλειονότητα των οποίων
δεν έχει ούτε «βάρκα με κουπιά» στην ιδιοκτησία του, θα
συνεχίσουν να αντιστέκονται προς όφελος των μαθητών και των
αθλητών μας. Οι επιτυχίες του Ομίλου μας αποτελούν
αδιάψευστο συνήγορο της προσπάθειάς μας και θεωρούμε ότι οι
αρμόδιοι φορείς της πολιτείας θα αποτρέψουν την παρούσα
Διοίκηση του Σταδίου από μελλοντικές αυθαίρετες πράξεις
επίδειξης ισχύος με κρατικές δαπάνες.

