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 Επειδή πράγματι πολλοί δεν γνωρίζουν και πρέπει να μάθουν, αυτός 

είναι και ο λόγος που σας απαντάμε, αγαπητοί κύριοι του Δ.Σ. της Κορωνίδας. 

Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να μάθουν οι υπόλοιποι αλλά 

και να μάθετε και εσείς οι ίδιοι, ποιοι είμαστε και τι αξίες πρεσβεύουμε μαζί με 

την Νίκη Γαλατσίου. 

 Σας βεβαιώνουμε, ότι πράγματι είμαστε επιχειρηματίες στην δουλειά 

μας, αλλά δεν είμαστε επιχειρηματίες στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ήρθαμε για 

να προσφέρουμε και όχι για να κερδοσκοπήσουμε στον χώρο του αθλητισμού, 

καθότι είμαστε ήδη επιχειρηματίες στις δουλειές μας και δεν έχουμε ανάγκη να 
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κερδοσκοπήσουμε στον αθλητικό χώρο. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στον 

αθλητικό κόσμο από αγάπη και όχι για το επιχειρείν εις βάρος του αθλητισμού. 

Ο Αθλητισμός είναι Δικαίωμα Όλων! 

 Αυτές λοιπόν είναι οι αρχές μας αγαπητοί κύριοι του Δ.Σ. του Α.Ο. 

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Αυτές, γνωρίζαμε ότι είχατε και εσείς τα παλαιά 

χρόνια για αυτό και μας εκπλήσσετε με τις πρόσφατες τοποθετήσεις σας. 

 Το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προσφέρεται 

δωρεάν (όπως κάνει άλλωστε και ο Δήμος Γαλατσίου). Δωρεάν ή έστω στο 

ελάχιστο κόστος επίσης, θα πρέπει να προσφέρεται από όλους τους φορείς που 

το υπηρετούν, ώστε να δώσουμε διέξοδο στα τόσα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. 

 Η ομάδα μας, Νίκη Γαλατσίου, όπως εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο 

Αθηνών και έτσι θα πρέπει να αναφέρεται πλέον, έχει έτος ιδρύσεως 1949, 

από τότε που και ο Δήμος Γαλατσίου άνηκε στον Δήμο Αθηνών. 

 Δεν είναι φήμη πλέον, η ομάδα της Νίκης Γαλατσίου, αλλά μια 

πραγματικότητα που ταράζει τα θολά νερά της άθλησης των νέων του 

Γαλατσίουκαι προκαλεί αντιδράσεις. Είμαστε στον χώρο του αθλητισμού 

χρόνια, και ίσως αυτό σας φοβίζει.Δεν θα αφήσουμε έτσι τις κακοήθειες, τα 

ψέματα και τις αναλήθειες. Θα σας παρακαλέσουμε, για την αγαθή συνύπαρξη 

των σωματείων μας, για το καλό του Γαλατσίου να προσέχετε τα λεγόμενα 

σας. 



 Έχουμε δηλώσει, ότι δεν θα δεχτούμε ούτε ένα παιδί από αυτά που είναι 

ήδη εγγεγραμμένα και προπονούνται στα σωματεία του Γαλατσίου, όμως θα 

προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που δεν μπορέσατε να κάνετε τα τελευταία 

χρόνια: να βγάλουμε από τις ακαδημίες του Γαλατσίου έναν Δοντά, έναν 

Μανωλά, έναν Αντωνίου [...]. Θα προσπαθήσουμε, να αναδείξουμε τα ταλέντα 

των ακαδημιών του Γαλατσίου. 

 Κανένας δήμαρχος που θέλει το καλό των δημοτών του δεν μπορεί να 

είναι αρνητικός, σε μια νέα ομάδα που θέλει να προσφέρει οργανωμένη 

άθληση στους δημότες του. Ήδη η ομάδα μας, έχει πλαισιωθεί με 150 μέλη 

Δημότες Γαλατσίου. 

 Τέλος θα θέλαμε να σας συγχαρούμεγια την τελευταία παράγραφο της 

ανακοίνωσης σας: ‘Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι ο Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ουδέποτε ήταν αντίθετος στην δημιουργία νέων αθλητικών 

σωματείων, εφόσον βέβαια επαρκούν οι ώρες των αθλητικών εγκαταστάσεων 

στον Δήμο μας για την ομαλή λειτουργία πρωτίστως των υφιστάμενων 

τοπικών σωματείων. Απεναντίας αναμέναμε από τον Δήμο μας την ανάπτυξη 

και επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος του αθλητισμού του 

Δήμου μας. 

 Και μην ξεχνάτε, ότι στον αθλητισμό, όλοι έχουν δικαίωμα. 

Η διοίκηση του Δ.Σ. της ΝΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
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