
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
          Ο ∆ήµος Στυλίδας, προκειµένου να αποκατασταθεί η αλήθεια,  νιώθει την 
ανάγκη να ενηµερώσει τους δηµότες του για την παραχώρηση του δηµοτικού 
βοηθητικού γηπέδου στις οµάδες της Στυλίδας.  
 
        Στο ∆ήµο αυτή τη στιγµή υπάρχουν τρεις οµάδες: ΑΟΣ, ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ 
ΦΘΙΑΣ(νεοσύστατη γυναικεία οµάδα) και ο  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Υπάρχουν επίσης  και 
δύο ακαδηµίες ποδοσφαίρου, του ΠΡΟΜΗΘΕΑ και των ΝΗΡΗΙ∆ΩΝ. 
Όλες οι οµάδες για τις προπονήσεις τους-πέραν του µεγάλου γηπέδου- 
χρησιµοποιούν και το δηµοτικό βοηθητικό γήπεδο Στυλίδας. Εδώ, αξίζει να 
σηµειωθεί, ότι ο ΑΟΣ χρησιµοποιεί εκ περιτροπής το βοηθητικό γήπεδο, κατά το 
µήνα Οκτώβριο, όταν και πραγµατοποιείται επισπορά στο µεγάλο γήπεδο και τις 
ηµέρες που λόγω ισχυρής βροχόπτωσης η προπόνηση στο χλοοτάπητα θα ήταν 
εξαιρετικά επιβαρυντική για το γρασίδι. 
     Με την ίδρυση της γυναικείας οµάδας και την δραστηριοποίησή της τον 
Αύγουστο, ανέκυψε θέµα ωρών χρήσης στο βοηθητικό γήπεδο.  
     Ο ∆ήµος κατόπιν επανειληµµένων συναντήσεων και παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες του να διευθετήσει το θέµα, διαπίστωσε µετά από δύο περίπου µήνες 
άκαρπων συζητήσεων, αρνητική διάθεση συνεργασίας από µέρους των οµάδων, µε 
αποτέλεσµα  όλες οι προσπάθειες να πέσουν στο κενό.  
 
     Ο ∆ήµος διαβλέποντας το ενδιαφέρον των παιδιών και των νέων για τον 
αθλητισµό και ειδικά για το ποδόσφαιρο, αποφάσισε να ανακατασκευάσει δύο 
ακόµη γήπεδα ποδοσφαίρου, στην Πελασγία και στις Ράχες.  
Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί  και τα γήπεδα αναµένεται να παραδοθούν προς 
χρήση το Νοέµβριο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι τρείς τοπικές οµάδες να 
αναγκάζονται να προπονούνται σε άλλα γήπεδα, µεταξύ αυτών και στο βοηθητικό 
γήπεδο Στυλίδας. 
      Περαιτέρω ο ∆ήµος αποφάσισε να ανακατασκευάσει και το γήπεδο του 
Γυµνασίου Στυλίδας, καθώς λόγω παρέλευσης  δεκαετίας από την 
κατασκευή του η υποδοµή έχει φθαρεί. Πιστεύουµε ότι µέχρι τα 
Χριστούγεννα θα είναι έτοιµο ώστε να δοθεί στα παιδιά του ∆ήµου µας 
και να αποσυµφορηθεί το βοηθητικό γήπεδο Στυλίδας.  
 
Πλέον αναγκαζόµαστε να διευθετήσουµε τις ώρες προπόνησης των οµάδων, 
λαµβάνοντας υπόψη  

• τις ήδη παραχωρηµένες ώρες σε άλλες οµάδες, γεγονός που δεσµεύει το 
∆ήµο 

• το γεγονός ότι οι ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ ΦΘΙΑΣ-σύµφωνα µε το καταστατικό τους-
ανήκουν στη Γ¨ εθνική κατηγορία και έχουν προβάδισµα έναντι των 
άλλων στους αγώνες και όχι στις προπονήσεις 

• το γεγονός ότι οι ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ ΦΘΙΑΣ όλο αυτό το διάστηµα προπονούνται, 
κάνοντας χρήση και των δύο γηπέδων, ώρες κατά τις οποίες είναι 
ελεύθερο το βοηθητικό γήπεδο 

• το γεγονός ότι ο  ∆ήµος  διαθέτει και άλλα γήπεδα πέραν του βοηθητικού 
στη Στυλίδα 

• το γεγονός ότι  ο ΑΟΣ χρησιµοποιεί εκ περιτροπής και το βοηθητικό 
γήπεδο, ειδικότερα ∆ευτέρα-Τετάρτη-Πέµπτη  16:30-18:00 



• το γεγονός ότι οι οµάδες των Ραχών και του Κενταύρου Αχινού, µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του γηπέδου τους προς 
χρήση, αναγκάζονται να προπονούνται  στο βοηθητικό γήπεδο Στυλίδας  
 

      Το πρόγραµµα που ακολουθεί είναι προσωρινό , καθώς µε την παράδοση 
των γηπέδων Πελασγίας και Εχιναίων και του βοηθητικού του Γυµνασίου όλες οι 
οµάδες και οι ακαδηµίες θα έχουν επαρκή χώρο και αρκετές ώρες για να 
προπονούνται ικανοποιητικά.  
 
      Τέλος, θέλουµε να διαβεβαιώσουµε τους δηµότες και ειδικά τους 
γονείς  ότι προτεραιότητα του ∆ήµου µας είναι πάντοτε τα παιδιά. Προς 
αυτή την κατεύθυνση    στρεφόµαστε πάντοτε και ευελπιστούµε στην 
κατανόησή τους και στην αρωγή τους σε αυτούς τους δύσκολους για 
όλους καιρούς.    
 
 

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 16:30-18:00 ΑΟΣ   

 18:00-20:30  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

 20:30-22:00 ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(οµάδα)   

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(ακαδηµ
ία) 

  

ΤΡΙΤΗ 16:00-18:00  ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(οµάδα)   

 18:00-21:30 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ   

 21:30-…….   ΚΕΝΤ.ΑΧΙΝ
ΟΥ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(ακαδηµ
ία) 

  

ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:00 ΑΟΣ   

 18:00-20:30  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

 20:30-22:00 ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(οµάδα)   

 22:00-…..   ΡΑΧΕΣ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(ακαδηµ
ία) 

  

ΠΕΜΠΤΗ 16:30-18:00 ΑΟΣ   

 18:00-21:30  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

 21:30-…….   ΡΑΧΕΣ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(ακαδηµ
ία) 

  

ΠΑΡ/ΕΥΗ 16:00-19:00 ΝΗΡΗΙ∆ΕΣ(οµάδα)   

 19:00-21:30  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

 21:30-…….   ΚΕΝΤ.ΑΧΙΝ
ΟΥ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ    

     

 
 

Eκ του ∆ήµου Στυλίδας 


