
Κφριε Διμαρχε, κφριοι αντιδιμαρχοι, κφριοι δθμοτικοί 

ςφμβουλοι διμου Γαλατςίου, αιδεςιμότατε, αγαπθτοί 

πρόεδροι και μζλθ φιλικϊν ςωματείων, αγαπθτοί 

ακλθτζσ, αγαπθτοί γονείσ, κυρίεσ και κφριοι. 

 

Εννζα μινεσ τϊρα που αναλάβαμε ωσ νζα διοίκθςθ του 

ΑΟ Γαλατςίου το κακικον να ςυνεχίςουμε τθ 

λειτουργία του ιςτορικοφ αυτοφ ςυλλόγου, 

δθμιουργιςαμε μία μεγάλθ οικογζνεια, δίπλα ςτισ 

οικογζνειεσ και ςτα παιδιά μασ. Μζςα από τισ 

αντιξοότθτεσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ 

που μαςτίηουν τθν πατρίδα μασ, να ςυνεχιςτεί να 

παραδίδεται το ακλθτικό ιδεϊδεσ ςτα παιδιά μασ, τθσ 

ευγενοφσ άμιλλασ, του υγιϊσ ςκεπτόμενου ακλοφμενου 

νζου. Η καλλιζργεια ςωματικϊν και ψυχικϊν 

χαριςμάτων από προπονθτζσ εγνωςμζνθσ αξίασ, 

γνϊςτεσ του ακλιματοσ, που μεταλαμπαδεφουν τα 

αγακά τθσ πεικαρχίασ και τθσ ςωματικισ ευεξίασ που ο 

ακλθτιςμόσ ζχει ςυνϊνυμά του.  

Εμείσ εμπλακικαμε χωρίσ να είμαςτε επαγγελματίεσ 

παράγοντεσ και επιδιϊξαμε από τθν αρχι ζναν ςφλλογο 

ανοιχτό ςε όλουσ και πολυςυλλεκτικό. Σασ καλοφμε 

ΟΛΟΥΣ λοιπόν να εγγραφείτε μζλθ του ςυλλόγου αυτοφ 

ϊςτε με τθν ψιφο ςασ να ζχετε λόγο ςτα διοικθτικά τθσ 

ομάδασ και ςε μελλοντικζσ αρχαιρεςίεσ να μποροφν να 

εκλζγονται άξιοι. 



 

Η διοίκθςι μασ δυςτυχϊσ δεν είχε μόνο ςτόχο το 

διοικθτικό και ακλθτικό μζροσ του ςωματείου. Ζχει να 

αντιμετωπίςει και το αντίξοο ηιτθμα τθσ ςτζγαςθσ των 

ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων μασ, ζνα κζμα που ζχουμε 

ςχεδόν αποκλειςτικά ενςκιψει όλοι μασ προκειμζνου 

να καταφζρουμε αυτό που και οι προκάτοχοί μασ αλλά 

και οι υπόλοιποι ακλθτικοί φορείσ τθσ πόλθσ μασ 

ονειρευόμαςτε: Τθ λειτουργία και χριςθ του ΠΑΛΑΙ 

μερικϊσ από τα ακλθτικά ςωματεία του Γαλατςίου, 

ςτεγάηοντασ τα παιδιά μασ που ακλοφνται κάτω από 

αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ανταγωνιηόμενα 

ςυνακλθτζσ τουσ από όμορουσ διμουσ, με ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα μόνον τισ καλφτερεσ υποδομζσ. Διότι είναι 

παγκοίνωσ γνωςτό ότι το Γαλάτςι υπιρξε και είναι 

φυτϊριο ταλζντων ςε ΟΛΩΝ των ειδϊν τα ακλιματα 

και πολλοί γνωςτοί μασ ακλθτζσ που διαπρζπουν ςε 

εκνικζσ ομάδεσ και κατθγορίεσ, αποτζλεςαν περιφανα 

για όλουσ εμάσ μζλθ υποδομϊν Γαλατςιϊτικων 

ςωματείων. Κάποιοι από τουσ οποίουσ ςε λίγο κα 

περάςουν από μπροςτά ςασ για να τιμθκοφν από το 

ςφλλογό μασ.  

 

Θζλω από τθ κζςθ αυτι να κάνω μια ουςιαςτικι 

αναφορά ςτισ προςπάκειεσ τθσ ανδρικισ μασ ομάδασ 

να διατθριςει τθ κζςθ τθσ και τθν ιςτορία τθσ 



παίηοντασ και αντιμετωπίηοντασ επάξια ανϊτερουσ  

αντιπάλουσ και ςιμερα υπό αντιξοότατεσ ςυνκικεσ και 

με μόνο όπλο το πάκοσ των παικτϊν τθσ, να διεκδικεί 

ακόμα και τθν πικανότθτα τθσ ανόδου ςτθν επόμενθ 

κατθγορία, κακοδθγοφμενθ από τον προπονθτι Μάκθ 

Κουμαρά ο οποίοσ με τθν ψυχι, το γνωςτό του πάκοσ 

και τθν αγάπθ του για το άκλθμα υποκατζςτθςε ακόμα 

και τισ ελλείψεισ υποδομϊν. Παραλλιλωσ πρζπει να 

τονίςω τθν καταξίωςθ τθσ παιδικισ μασ ομάδασ, των 

μίνι και των παμπαίδων για τισ κατθγορίεσ τουσ και τισ 

πρωτιζσ που κατάφεραν. 

 

Άξιοι αναφοράσ και ευχαριςτιϊν είναι οι άοκνοι και 

άμιςκοι εργάτεσ του ςυλλόγου, του εφόρου 

ακαδθμιϊν, ψυχισ τθσ ομάδασ Μιτςου Ανδριτςογιάννθ 

και του φροντιςτι Γιϊργου Φωτόπουλου. 

 

Αξίηουν ςυγχαρθτιρια ςτθν κ. Λυδία Ψαραδζλλθ θ 

οποία επιμελείται δωρεάν το site και το facebook του 

Συλλόγου και φροντίηει κακθμερινά τισ ενθμερϊςεισ 

για οτιδιποτε αφορά τθν κακθμερινι επαφι μασ με τον 

ζξω κόςμο. 

Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτουσ χορθγοφσ μασ, ςτισ 

εταιρίεσ και ςτουσ επαγγελματίεσ που διαφθμίςτθκαν 

μζςα από τισ ςελίδεσ του θμερολογίου μασ, το οποίο 



βρίςκεται και ςιμερα προσ πϊλθςθ ςτθ διάκεςι ςασ, οι 

ειςπράξεισ του οποίου βοθκοφν τουσ ςκοποφσ του 

ςυλλόγου μασ. Επίςθσ ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ ςτθν 

εταιρία BMW Σπανόσ θ οποία προςζφερε εξοπλιςμό και 

ακλθτικό υλικό ςτο τμιμα παμπαιδικό και βρίςκεται 

ςυνεχϊσ αρωγόσ ςτισ προςπάκειζσ μασ. 

 

Τζλοσ κζλω να ευχαριςτιςω από καρδιάσ τουσ 

προπονθτζσ μασ Γιάννθ Ανυφαντάκθ, Μιχάλθ Γκολεμά, 

Πάρθ Καράμπελα και Παντελι Χαρταβζλλα. Είναι οι 

άνκρωποι που δίπλα ςτα παιδιά μασ, βρζχονται, 

κρυϊνουν, αλλά τα μακαίνουν υπομονετικά  μπάςκετ. 

 

Ιδιαιτζρωσ κζλω να ευχαριςτιςω τα λοιπά μζλθ του ΔΣ 

για τθ ςυνεργαςία και τθν υπομονι τουσ. Ιδιαιτζρωσ 

κζλω ευχαριςτιςω το Γενικό Γραμματζα του ςυλλόγου 

μασ κ. Ευάγγελο Φλϊρο ο οποίοσ πανταχοφ παρϊν, δεν 

φείδεται κόπων και αςταμάτθτα τρζχει και οργανϊνει 

ότι όλοι υπόλοιποι δεν βλζπουμε. Να του ευχθκϊ 

περαςτικά και ταχεία ανάρρωςθ από ζνα τροχαίο που 

του ςυνζβθ.  

 

Κυρίεσ και κφριοι,  

 



Θα ακολουκιςουν βραβεφςεισ διακρικζντων ακλθτϊν 

του ςυλλόγου μασ ςτισ εκνικζσ κατθγορίεσ μπάςκετ και 

ςτθν εκνικι ομάδα κακϊσ και απονομι μεταλλίων 

ςτουσ μικροφσ μασ ακλθτζσ των ακαδθμιϊν μασ. Στουσ 

αυριανοφσ super stars!!!   

 

Για μια ακόμα φορά ευχαριςτϊ τουσ γονείσ για τθ 

μεγάλθ ευκφνθ που μασ ζχουν ανακζςει για τα παιδιά 

τουσ, τουσ προπονθτζσ μασ, τουσ ςυνεργάτεσ μου. 

 

Ευχαριςτϊ πολφ 


