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Έγινε κι αυτό λοιπόν. Ο άνθρωπος που όταν ήταν Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Πετοσφαίρισης
Κυκλάδων, η ομάδα του ήταν η μοναδική που δεν είχε ζητήσει την αντικατάστασή του, να κατηγορεί
τα μέλη της τωρινής για αδιαφορία, προχειρότητα, έλλειψη προγραμματισμού και οργάνωσης,
μεροληψία και τόσα άλλα, για ένα θέμα και σε μια εποχή που θα έπρεπε να επιδείξει την μέγιστη
υπευθυνότητα. Όμως όπως μαρτυρά και το περιεχόμενο της επιστολής την οποία υπογράφει μόνο
εκείνος, (άραγε δεν υπάρχει Γραμματέας;) η πικρία για την αντικατάστασή του είναι διαχρονική και
έψαχνε την ευκαιρία για να την εκφράσει διαλέγοντας όμως λάθος στιγμή αγνοώντας ότι πάνω από
τις ομάδες, τα πρωταθλήματα και τους πρωταθλητές είναι η υγεία των παιδιών, των οικογενειών τους
και της κοινωνίας.
Νομίζουμε λοιπόν ότι τα όσα ανυπόστατα και αναπόδεικτα αναφέρει δεν αγγίζουν κανένα από τα
μέλη της επιτροπής γιατί οι Διοικήσεις των ομάδων γνωρίζουν καλά και μπορούν να συγκρίνουν ποιοι
σήμερα σέβονται και ενδιαφέρονται για όλα τα Σωματεία και ποιος ενδιαφερόταν μόνο για το δικό
του. Γι αυτό άλλωστε ζητήσαμε η Επιτροπή να απαρτίζεται από εκπροσώπους σχεδόν όλων των
νησιών που εδρεύουν σωματεία βόλεϊ και όχι να ενεργεί και να αποφασίζει ο ΕΝΑΣ.
Σαν μέλη της επιτροπής που κληθήκαμε να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι με όλες τις ομάδες,
δεν πρέπει και δεν είμαστε διατεθειμένοι να εμπλακούμε σε αντιπαραθέσεις με ένα σωματείο που
πραγματικά σεβόμαστε και δεν μας φταίνε τα παιδιά να τα δηλητηριάζουμε και να τα φανατίζουμε
επειδή ο πρόεδρός του αποφάσισε να εκφράσει καθυστερημένα την πικρία του για την
αντικατάσταση του. Εμείς έχουμε άλλο ρόλο, άλλο τρόπο, άλλο σκοπό και ειδικά τους τελευταίους
μήνες λόγω Covid-19, τεράστια αγωνία και ευθύνη απέναντι στα παιδιά, στις οικογένειές τους και
στην κοινωνία. Και θα θυμίσουμε ότι η Τ.Ε Πετοσφαίρισης Κυκλάδων ήταν ο πρώτος αθλητικός
φορέας στην Ελλάδα που διέκοψε όλα τα πρωταθλήματα στις 10 Μαρτίου του 2020 για να
προστατέψει τα παιδιά και την κοινωνία και ο πρόεδρος του ΑΣΕ Νεωρίου μας είπε ότι βιαστήκαμε
!!!!!!
Ο λόγος λοιπόν που αναβάλαμε τον αγώνα εξαντλώντας όλα τα χρονικά περιθώρια ήταν γιατί μέχρι
την Παρασκευή το μεσημέρι..
Α) Οι ομάδες της Volleyleague (Φοίνικας Σύρου και Φίλιππος Βέροιας) δεν είχαν ενημερώσει την
Διοίκηση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου για τις ώρες που θα χρησιμοποιούσαν το Σάββατο την
αίθουσα "Γιάννης Γουλανδρής" και
β) Γιατί δεν είχαν βγει τα αποτελέσματα του ελέγχου Covid που έκαναν την Πέμπτη το πρωί οι παίκτες
του Φοίνικα λόγω της επαφής που είχαν με τους παίκτες του Μίλωνα στον αγώνα του League Cup.
Αν από τον έλεγχο βρισκόταν έστω ένα στέλεχος του Φοίνικα Σύρου θετικό είναι σίγουρο ότι πάλι θα
μας κατηγορούσε.
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Αντί λοιπόν άλλης απάντησης δημοσιεύουμε κάποια αποσπάσματα από το άρθρο του υπεύθυνου
τύπου της ΕΣΑΠ εξαίρετου δημοσιογράφου Κώστα Ασημακόπουλου με τίτλο:
"Θα κλάψουν μανούλες με τον κορονοϊό αν συνεχίσουν το ίδιο βιολί"
Το πρώτο κρούσμα στον Α.Ο.Ν.Σ Μίλων ήταν το καμπανάκι που υπενθύμισε σε όλους το πραγματικό
αντίπαλο της εφετινής σεζόν.
Ο COVID-19 έρχεται να υπενθυμίσει σε όλους πως αυτός είναι ο πραγματικός μεγάλος αντίπαλος για
την εφετινή αγωνιστική σεζόν.
Όπως φαίνεται όμως ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί την σοβαρότητα της κατάστασης και ακόμα πιο λίγοι
έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα εφαρμογής των αυστηρών μέτρων πρόληψης κατά του COVID-19.
Δε μιλάμε για αυτούς που συνεχίζουν το βιολί τους με παρελθοντολογίες και ρεμβασισμούς γιατί
χάνουμε και το χρόνο μας και το μυαλό μας.....
Ο βασικός και κοινός αντίπαλος όλων είναι η πανδημία και όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί ή ακόμα
αισθάνονται άτρωτοι καλό είναι να αλλάξουν ρότα και μυαλά διότι το πρωτάθλημα αυτό θα τελειώσει
πριν καν ξεκινήσει.
Τα πρωτόκολλα υπάρχουν, τα μέσα προφύλαξης υπάρχουν, οι κανονισμοί υπάρχουν. Αρκεί όλοι να
τηρήσουν τα μέτρα και να είναι σχολαστικά προσεκτικοί. Κανείς δεν είναι ανίκητος λόγω ηλικίας ή
καλής φυσικής κατάστασης. Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις και όπως έχει αποδειχτεί χτυπάει
ανελέητα ακόμα και δυνατούς οργανισμούς.
Αν οι παράγοντες, οι αθλητές και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη Volley League θέλουν να τελειώσει αυτό
το πρωτάθλημα και να νικηθεί ο κορονοϊός τουλάχιστον στα ελληνικά γήπεδα του βόλεϊ θα πρέπει όλοι
να μαζευτούν και να γίνουν μία γροθιά.
Διαφορετικά θα κλάψουν μανούλες μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και πρωτίστως αναφερόμαστε στο
ζήτημα της δημόσιας υγείας και στη συνέχεια στην πιθανή οικονομική και αγωνιστική καταστροφή σε
περίπτωση που έχουμε αναβολές αγώνων και τελικά διακοπή ή και ματαίωση του πρωταθλήματος.
Αν για τους επαγγελματίες παίκτες και τις επαγγελματικές ομάδες ο διακεκριμένος δημοσιογράφος
κρούει των κώδωνα του κινδύνου, φανταστείτε πόσο περισσότερο προσεκτικοί και υπεύθυνοι θα
πρέπει να είμαστε απέναντι στα παιδιά ....
Εμείς της Τοπικής Επιτροπής Πετοσφαίρισης Κυκλάδων το έχουμε καταλάβει, ελπίζουμε και
ευχόμαστε να το αντιληφθεί και ο κ. Μπαλόπητας.Για την Τ.Ε. Κυκλάδων
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