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Σε συνέντευξη στον ΣΕΠΚ (sepk.gr) ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Εσπέρου
ΑΟΠΑ, Βαγγέλης Φλωράτος, είχε αναφερθεί στις ελάχιστες ώρες που του παραχωρεί ο
Δήμος Πατρέων στο κλειστό "Π. Αλεξιώτισσα". Πρόσφατα ο σύμβουλος του Δημάρχου
αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος, θέλησε να απαντήσει, όμως ο
Έσπερος ΑΟΠΑ με νέα επιστολή του προς τον ΣΕΠΚ εκφράζει τις αντιρρήσεις του σε όσα
υποστηρίζει η δημοτική αρχή.

Αναλυτικά στην απαντητική επιστολή της η ομάδα της Πάτρας αναφέρει

"Με αφορμή την απάντηση του εκπρόσωπου του Δήμου Πατρέων κου Τάκη Πετρόπουλου
στις 21/9/2015 στην τοποθέτηση του προπονητή μας κου Βαγγέλη Φλωράτου θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για τα εξής :

Η γυναικεία μας ομάδα που θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της στην Α2 εθνική
κατηγορία στις αρχές Οκτώβρη, πραγματικά ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στην
αναδιανομή των ωρών του Δήμου και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δεν πήρε ούτε μια προπονητική ώρα
στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Παναγιά Αλεξιώτισσα».
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των προπονητικών ωρών καθώς και τους όρους χρήσης
που μας διένειμε ο κ. Πετρόπουλος στις 18/8/2015
Η γυναικεία μας ομάδα αυτή την περίοδο προπονείται καθημερινά (μετά από συντονισμένες
προσπάθειες της διοίκησης η οποία δεν συνηθίζει να απαξιώνει κανένα τμήμα του
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Συλλόγου) σε άλλα «κλειστά» της πόλης, εκτός από το «κλειστό» στο οποίο θα αγωνίζεται
ως γηπεδούχος την φετινή σεζόν και ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
Τους πραγματικούς λόγους για αυτό, και όχι αυτούς που συμπερασματικά ισχυρίζεται ο κ.
Πετρόπουλος με βάση τα ποσοστά χρήσης, καθώς και οι υπόνοιες για το αν ο Σύλλογος μας
στηρίζει ή όχι τα τμήματά του και ποια, είναι ζητήματα που αφορούν τον Σύλλογο μας και
έχουν ήδη τεθεί υπ' όψιν των εκλεγμένων οργάνων του Δήμου Πατρέων.
Με βάση πάντως το πρόγραμμα γίνεται αντιληπτό ότι το 44% της χρήσης του κλειστού
δημοτικού γυμναστηρίου «Παναγιά Αλεξιώτισσα» από τον Σύλλογό μας, αφ' ενός
αναφέρεται σε δύο ομάδες, του Έσπερου ΑΟΠΑ, που συμμετέχει στην Β' Εθνική μπάσκετ
ανδρών και στους Νέους Έσπερου ΑΟΠΑ, που αγωνίζονται στην Α1 Κατηγορία ΕΣΚΑ-Η και
αφετέρου στο ποσοστό αυτό υπολογίζονται και οι 10 πρωινές ώρες των ακαδημιών του
Σαββατοκύριακου(οι καλύτερες ίσως υποδομές της πόλης όπως παραδέχεται ο κος
Πετρόπουλος σε δηλώσεις του στις τοπικές εφημερίδες στις 21/8/15).

Από τις 5 προπονητικές ώρες που απομένουν μέσα στην εβδομάδα για τα αγωνιστικά
τμήματα υποδομών μας (εφήβων, νεανίδων, δύο παίδων, κορασίδων, δύο παμπαίδων, τρία
μίνι) και που μας προτρέπει ο κ. Πετρόπουλος να εντάξουμε το γυναικείο τμήμα, δεν έλαβε
υπ' όψιν του α) ούτε ότι το γυναικείο τμήμα θα αγωνιστεί στην Α2 εθνική κατηγορία και ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, β) ούτε και την γραπτή ενημέρωση(e-mail) από τον αρμόδιο
έφορο του γυναικείου τμήματος του Συλλόγου, ΠΡΙΝ τον καταρτισμό του προγράμματος ότι
υπάρχει αναγκαιότητα προπονήσεων για διάφορους λόγους σε διαφορετική ζώνη από την
μεσημεριανή.
Δεν την κατέταξε ούτε μετά τις ομάδες της Α1 και Α2 κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η(κατά
δήλωση του στην συνάντηση μας η αθλητική αξία του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής
κατηγορίας γυναικών αξιολογήθηκε από τον ίδιο ως κατώτερη από τις τοπικές κατηγορίες
ανδρών την Α1 και Α2 ΕΣΚΑ-Η).
Στην κατάρτιση βέβαια του προγράμματος στην συνέχεια φαίνεται πως δεν την κατατάσσει
σε καμία Εθνική ή τοπική κατηγορία.

Σχετικά με τις προσωπικές επιθέσεις προς τον προπονητή μας κο Βαγγέλη Φλωράτο περί
«διολίσθησης» σας ενημερώνουμε πως ο Κος Φλωράτος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην
ομάδα μας επί 24 συναπτά έτη.
Για την ομάδα μας (αλλά και για όλη την οικογένεια του Πατραϊκού μπάσκετ) η παρουσία
του Βαγγέλη Φλωράτου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, είναι ένας πολύ
σημαντικός άνθρωπος με ήθος, με αξιοπρέπεια, με σωστές αρχές, απόλυτα συνεπής στο
έργο που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια, με αγάπη και πάθος γι αυτό που κάνει,
πραγματικός δάσκαλος για τα παιδιά μας, άξιος πρεσβευτής της ομάδας μας και της
φιλοσοφίας της, έχει συμβάλλει στον μέγιστο βαθμό στην πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια
και η παρουσία του είναι πραγματική ευλογία για τον σύλλογο μας.
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Η μόνη δε άποψη η οποία μας ενδιαφέρει και έχει αξία για εμάς είναι αυτή των παιδιών μας
και των γονέων τους, καθώς και όσων τον γνωρίζουν προσωπικά.
Από την πλευρά του Συλλόγου επισημαίνουμε ότι ο προπονητής μας ότι έχει την αμέριστη
στήριξη όλων των μελών μας, των αθλητών, αθλητριών και γονέων καθώς όπως
αναφέρουμε και παραπάνω η προσφορά του στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομών και
του γυναικείου τμήματος, όπως και η εν γένει συμπεριφορά του είναι άψογη, και έχει
συμβάλλει τα μέγιστα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της προπονητικής μας ομάδας(11
συνολικά) στο να χαρακτηρίζεται ο ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ όπως ο ίδιος ο κ. Πετρόπουλος
παραδέχεται status στο Πατραϊκό μπάσκετ.

Κ. Πετρόπουλε,
Έχουμε κατανοήσει πλήρως το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει ο Δήμος όσο αφορά την
δίκαιη κατανομή των ωρών προπόνησης ενός σημαντικού αριθμού ομάδων(περισσοτέρων
των 30) σε δύο μόλις δημοτικά κλειστά γυμναστήρια.
Γνωρίζοντας τους περιορισμένους χώρους που έχετε στην διάθεση σας έχουμε και εμείς
την αίσθηση ότι προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο δυνατό.
Όμως η αρχική σας τοποθέτηση όσο αφορά την γυναικεία μας ομάδα (την οποία δεν
υπολογίσατε στο προσωρινό πρόγραμμα λειτουργίας του δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου
«Παναγιά Αλεξιώτισσα» έως 20/9/2015) ήταν τουλάχιστον ατυχής.
Το λέμε γιατί πιστεύουμε ότι η προσπάθεια των κοριτσιών μας (πρόκειται για μία ομάδα η
οποία αποτελείται αποκλειστικά από Πατρινές αθλήτριες οι οποίες ξεκίνησαν από τα
τμήματα υποδομών μας) πραγματικά αξίζει της προσοχής και της υποστήριξης όλων μας,
ειδικά φέτος που θα αγωνιστούν σε ένα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα
όπως είναι αυτό της Α2 Εθνικής κατηγορίας.
Θα μπορούσατε πολύ απλά να το παραδεχθείτε και να το διορθώσετε στην συνέχεια, παρά
να επιμένετε και να προσπαθείτε α) να μειώσετε και να προσβάλλετε τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας και β) να οργανώσετε αντίδραση των υπολοίπων ομάδων εναντίον μας (γιατί
προσπαθούμε με πλάγιους τρόπους - αλήθεια τι εννοείται δεν καταλαβαίνουμε - να
υφαρπάξουμε περισσότερες ώρες από το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Παναγιά
Αλεξιώτισσα» το οποίο χωρίς το όραμα, την αγωνία και τις προσπάθειες των παλιότερων
παραγόντων του Συλλόγου μας δεν θα υπήρχε καν).
Αυτό για το οποίο θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι πως ότι λέμε και υποστηρίζουμε
στις συναντήσεις μας είναι απόλυτα ειλικρινές και έτσι θα είναι πάντα.
Συμφωνούμε μαζί σας ότι η λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες
είναι να ευοδωθεί η προσπάθεια που μας ενημερώσατε πως κάνετε στον Δήμο Πατρέων
ώστε να διαμορφωθούν επιπλέον 2-3 αίθουσες – προπονητήρια (προσπάθεια στην οποία θα
είμαστε, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει στην συνάντηση μας αρωγοί).
Τελειώνοντας πιστεύουμε ότι μόνο με πνεύμα λογικής και συνεργασίας μπορούμε να
βρούμε λύσεις δίκαιες και αποδεκτές για όλους.
Δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα, αντιθέτως μας ενώνει όλους μας πιστεύουμε,
η αγάπη και η διάθεση για ειλικρινή και ανιδιοτελή προσφορά προς την νεολαία της πόλης
μας.
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Μετά τιμής,

Το Δ.Σ. του ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ"
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