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      Η Δημοτικό Αρχό προβληματιζόμενη για τισ ανϊγκεσ και ςυμμεριζόμενη τισ 

ανηςυχύεσ κϊθε ηλικιακόσ ομϊδασ ςτϋκεται κοντϊ ςτουσ δημότεσ τησ. Απόρροια 

αυτών αποτελεύ και η πρόταςό τησ για καταςκευό ενόσ ςύγχρονου θεματικού 

πϊρκου bmx και skateboard ςτην πόλη μασ. Με τον όρο αυτό εννοεύται ϋνασ χώ-

ροσ ειδικϊ διαμορφωμϋνοσ με ρϊμπεσ κι εμπόδια που προβλϋπονται για την εν 

λόγω εναςχόληςη να τοποθετούνται ςτα θεματικϊ αυτϊ πϊρκα τηρουμϋνων 

των προδιαγραφών αςφαλεύασ.  

     Χαρακτηριςτικό αποτελεύ πωσ το περαςμϋνο καλοκαύρι  μύα ομϊδα νϋων επι-

ςκϋφθηκε τον Δόμαρχο και του ζότηςε τη διαμόρφωςη ενόσ χώρου κατϊλληλου 

για ϊθληςη και εναςχόληςη με τα παραπϊνω μϋςα. Ο Δόμαρχοσ ερχόμενοσ ςε 

επαφό με την παρϋα των νϋων διαπύςτωςε πωσ και τα δύο αποτελούν  κϊτι 

παραπϊνω από χόμπυ γι’ αυτούσ και δεν πρϋπει να υποτιμώνται ό να απα-

ξιώνονται, ςτϊςη που παρατηρεύται ωσ γενικότερη ςτην κοινωνύα μασ. Bmx και 

skateboard αποτελούν για εκεύνουσ μύα ιδϋα, νοοτροπύα, ςτϊςη ζωόσ και τρόπο 

αντιμετώπιςησ των πραγμϊτων. Δηλώνουν την ταυτότητα των νϋων, το “εύναι” 

τουσ και τον τρόπο με τον οπούο ςκϋφτονται. Πϋραν των παραπϊνω, οι νϋοι 

μοιρϊςτηκαν τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν καθημερινϊ κατϊ την ϋνα-

ςχόληςη τουσ με το bmx και το skateboard. Έτςι, ο Δόμαρχοσ αντιλόφθηκε την 

ανϊγκη ύπαρξησ κατϊλληλα διαμορφωμϋνων χώρων που ενδεύκνυνται για να 

φιλοξενόςουν με αςφϊλεια την μερύδα αυτόν των δημοτών, η οπούα και ολοϋνα 

αυξϊνεται ςτην πόλη μασ. Αποτελούν, λοιπόν,  δύο ςύγχρονεσ μορφϋσ εκτό-

νωςησ ςτην επικύνδυνη μορφό τουσ και κατ’ επϋκταςη μύα τϋτοια πρωτοβουλύα 

θα απϋτρεπε τη ςημεύωςη περαιτϋρω ατυχημϊτων που παρατηρούνται μϋχρι 

τώρα ςτισ αλϊνεσ και ςτουσ κεντρικούσ ό μη δρόμουσ τησ πόλεισ, όπου και 

καταφεύγουν οι νϋοι ςτερούμενοι εναλλακτικόσ. Καθοριςτικόσ λόγοσ ςτην προ-

βολό αυτόσ τησ πρόταςησ και τησ ανϊγκησ υλοπούηςόσ τησ ςτϊθηκε και η δό-

λωςη του Αντιδημϊρχου Παιδεύασ & Αθλητιςμού ςύμφωνα με την οπούα  οι νϋοι 

του Δόμου Πϋλλασ ϋχουν ςημειώςει ςε διαγωνιςμούσ εξαιρετικϋσ επιδόςεισ και 

αξύζει να ενιςχύςουμε τισ προςπϊθειϋσ τουσ. 

      Η δημοτικό αρχό, λοιπόν, ϋχοντασ αντιληφθεύ την κριςιμότητα του θϋματοσ 

για τη νϋα γενιϊ τϊςςεται με το ρεύμα τησ εποχόσ. Αποφαςύζει να εκςυγχρονύςει 

τον Δόμο μασ και να απαλλϊξει τουσ λϊτρεισ του bmx και του skateboard από 

την μϋχρι τωρα ταλαιπωρύα που τουσ εκθϋτει την ύδια ςτιγμό ςε κύνδυνο. Προ-

τεύνει την δημιουργύα αυτού του πϊρκου λύγο πιο ϋξω από το κϋντρο τησ πόλησ 

και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτο πϊρκο του Αγύου Γεωργύου. Δεν προτεύνει την κατϊρ-
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γηςη του όδη υπϊρχοντοσ πϊρκου αλλϊ την μεταπούηςό του ςτο ύψοσ τησ ςυμ-

βολόσ των οδών Παπαδοπούλου και Κωνςταντινύδη. Έξαλλου, ϋνα τϋτοιο ϋργο 

θα “ζωντανϋψει” την περιοχό χωρύσ να προκαλεύ ενοχλητικό θόρυβο ςτουσ περύ-

οικουσ. Για την πραγμϊτωςη του ϋργου ο Δόμοσ θα κηρύξει διαγωνιςμό ώςτε να 

πληρωθούν οι θϋςεισ των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, ενώ θα αναλωθούν 

τόςο ευρωπαώκϊ κονδύλια μϋςω προγραμμϊτων, όπωσ ΕΠΑ 2014-2020, όςο 

και από τουσ ιδύουσ πόρουσ. 

      Αναμενόμενο, βϋβαια όταν πωσ οι αντιδρϊςεισ ςτην πρόταςη ενόσ τϋτοιου 

εγχειρόματοσ δεν θα ϋλειπαν. τη ςυνϊντηςη του Δημϊρχου με τον νομικό 

εκπρόςωπό του Ιερού Ναού Αγύου Γεωργύου, η τελευταύα φϊνηκε επιφυλακτικό 

εκφρϊζοντασ οριςμϋνεσ αντιρρόςεισ εκφρϊζοντασ ότι το πϊρκο οφεύλει να 

λειτουργεύ ωσ χώροσ αναψυχόσ όλων των δημοτών και όχι ωσ αθλητικό κϋντρο 

για λύγουσ. 

      Ποικύλεσ αντιδρϊςεισ ςημειώθηκαν και ςτην αντιπολύτευςη, όπου η ςτϊςη 

τησ Εκκληςύασ επηρϋαςε ςημαντικϊ την ςτϊςη των παρατϊξεων με χαρακτη-

ριςτικό παρϊδειγμα αυτό τησ «Νϋασ Πορεύασ». υγκεκριμϋνα, η παρϊταξη 

κινεύται ςε διαφορετικό μόκοσ κύματοσ και θα καταψηφύςει την πρόταςη, αφού 

δεν υπϊρχει ςτόριξη από την Εκκληςύα. Αξύζει μϊλιςτα να ςημειωθεύ η ϋνθερμη 

δόλωςη ενόσ δημοτικού ςυμβούλου τησ παρϊταξησ: «Εύναι αθεόφοβοι! Δεν 

ςϋβονται τύποτα! Σα ψωμιϊ τουσ εύναι λύγα. Οι εκλογϋσ ϋρχονται!». Από την ϊλλη, 

πιο μετριοπαθό και μη απόλυτη μϋχρι ςτιγμόσ ςτϊςη διατηρεύ η μεύζονα 

αντιπολύτευςη που εκπροςωπεύται από την «Αυτοδιοικητικό Κύνηςη» και η ο-

πούα ενώ διϊκειται καταρχόν θετικϊ, δηλώνει την αντύθεςό τησ λόγω τησ ςτα-

ςησ τησ Εκκληςύασ. Σϋλοσ, το «Ενωτικό Δημοτικό χόμα» δεν ϋχει τοποθετηθεύ 

ακόμα και κϊτι τϋτοιο επύκειται κατϊ τη ςυζότηςη ςτην Επιτροπό.  

Η Δθμοτικι Αρχι κζτει ςτο προςκινιο μία νζα πρόταςθ για υπερψιφιςθ γφρω από τθν 

επίτευξθ ενόσ μεγάλου και πολυαναμενόμενου ζργου ςτθν πόλθ μασ, τθν ανζγερςθ του 

δθμοτικοφ κολυμβθτθρίου. Για να ευοδωκεί μια τζτοια ελπιδοφόρα πρόταςθ απαιτείται 

φυςικά προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου μασ, οπότε και 

ςε μεταγενζςτερο χρόνο το ηιτθμα κα μεταβιβαςκεί ςτο ΔθμοτικόΣυμβοφλιο ϊςτε να 

μπορζςουν τελικά να ξεκινιςουν οι εργαςίεσ ζπειτα από τθν απαιτοφμενθ ζγκριςθ τθσ 

Ολομζλειασ. 
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Εν προκειμϋνω, γύνεται λόγοσ για μύα αθλητικό πρόταςη του Δόμου Πϋλλασ. Η 

δημοτικό Αρχό ϋχει ςχϋδιο και δεν πρόκειται απλώσ για ϋνα δαπανηρό, χρονο-

βόρο και ανούςιο ϋργο, όπωσ χαρακτηριςτικϊ ςημειώνει η ύδια. Σα Γιαννιτςϊ θα 

γύνουν επιτϋλουσ το αθλητικό κϋντρο που επιθυμούν . Κατ’ επϋκταςη, η ςημαςύα 

του Δόμου μασ προσ τουσ γύρω όμορουσ  Δόμουσ και νομούσ δεν θα περιορύζεται 

μόνο ςτην αδιαμφιςβότητη ιςτορικό ςημαςύα αυτού, αλλϊ θα λϊβει και μύα νϋα 

χροιϊ. Πλϋον, οι κϊτοικοι κοντινών περιοχών και γενικότερα τησ Περιφϋρειασ 

Κεντρικόσ Μακεδονύασ θα ϋχουν πρόςβαςη ςε ϋνα εξαιρετικϊ ςύγχρονο κολυμ-

βητόριο ςτο κϋντρο των Γιαννιτςών, επιςκεπτόμενοι ταυτόχρονα και την ιςτο-

ρικό Πϋλλα, καλλιεργώντασ νου, ςώμα και ψυχό. Ακόμα, ο αθλητικόσ τουριςμόσ 

τησ πόλησ μασ θα αυξηθεύ ςε ςυνδυαςμό με την φυτικό και αθλητικό αναβϊθ-

μιςη του Λουδύα που ϋχει θϋςει ςτόχο η Δημοτικό Αρχό . Εξϊλλου, το ϋργο αυτό 

τησ ανϋγερςησ του δημοτικού κλειςτού κολυμβητηρύου ςτηρύζει και ο Περιφε-

ρειϊρχησ τησ Κεντρικόσ Μακεδονύασ μϋςω του Αντιπεριφερειϊρχη Περιφερει-

ακόσ Ενότητασ Πϋλλασ.      

      Πρόκειται για ϋνα ςημαντικό ϋργο για το οπούο η Δημοτικό Αρχό υποβϊλλει 

υπεύθυνη πρόταςη ϋχοντασ όδη διεξαγϊγει εκτενό ϋρευνα κι ϋχοντασ κϊνει τισ 

απαραύτητεσ μελϋτεσ διαπιςτώνοντασ το εφικτό και το ωφϋλιμο τησ ανϋγερςησ. 

Σα ςχϋδια αναφϋρονται ςε ϋνα μεγϊλο κλειςτό γυμναςτόριο ευρωπαώκών 

προδιαγραφών με εμβαδό που εκτιμϊται γύρω ςτα 2.200 m2 . Θα περιλαμβϊνει 

δύο πιςύνεσ, μύα μεγϊλη και μύα μικρότερη παιδικό (και οι δύο επενδυμϋνεσ με 

αντιμυκητιακό πλακϊκι και εξοπλιςμϋνεσ με ςύγχρονη δεξαμενό ανακύκλωςησ 

και φιλτραρύςματοσ του νερού ), τισ κερκύδεσ, τα αποδυτόρια και τι λεβητο-

ςτϊςιο. Η μεγϊλη πιςύνα θα ϋχει 6 διαδρόμουσ κολύμβηςησ ιδανικούσ να χρηςι-

μοποιηθούν τόςο από το κοινό όςο και από αθλητικούσ ςυλλόγουσ για προ-

πόνηςη και για την πραγματοπούηςη αγώνων. Σο κλειςτό κολυμβητόριο θα 

εύναι ικανό να φιλοξενόςει ςτισ κερκύδεσ του κϊτι παραπϊνω από 500 φι-

λϊθλουσ και θεατϋσ ςυνολικϊ. Ακριβώσ κϊτω από τισ κερκύδεσ θα εύναι ο χώροσ 

των αποδυτηρύων με δύο μεγϊλα δωμϊτια (ϋνα για τουσ ϊνδρεσ κι ϋνα για τισ 

γυναύκεσ) καθϋνα από τα οπούα θα διαθϋτει 3 αποδυτόρια, καθώσ κι ϋναν επι-

πλϋον κοινόχρηςτο χώρο με καθύςματα. Κρύςιμο εύναι πωσ για μια πιο φιλικό 

προσ το περιβϊλλον και οικονομικότερη για τον Δόμο λύςη υπόρξε πρόβλεψη 

για αντικατϊςταςη των ςυμβατικών ςυςτημϊτων θϋρμανςησ, όπου χρηςι-

μοποιεύται το πετρϋλαιο, με εναλλακτικϊ ςυςτόματα. Πιο ςυγκεκριμϋνα προ-

βλϋφθηκε η εγκατϊςταςη ηλιακών ςυλλεκτών για την παραγωγό ζεςτού νερού. 

Όταν η προςπύπτουςα βϋβαια ηλιακό ακτινοβολύα ςτην επιφϊνεια των ςυλλε-

κτών δεν εύναι αρκετό για να ανεβϊςει τη θερμοκραςύα του νερού ςτα επιθυ-

μητϊ επύπεδα τότε μόνον θα παρϋχεται ςτο ςύςτημα ςυμπληρωματικό θερμό-
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τητα. Έτςι, η θερμοκραςύα του νερού ςτην μεγϊλη πιςύνα θα εύναι 26°C ενώ 

ςτην μικρό 28-29°C.  

      Ο χώροσ τώρα όπου ςχεδιϊζεται η ανϋγερςη του κλειςτού δημοτικού 

γυμναςτηρύου δύχαςε την Δημοτικό Αρχό, η οπούα προτύμηςε να προβϊλλει δύο 

λύςεισ ωσ πιθανϋσ ϋτςι ώςτε να επιλεχθεύ η πιο ςυμφϋρουςα. Έτςι, προτϊθηκαν 

ωσ εναλλακτικϋσ επιλογϋσ για εγκατϊςταςη του κολυμβητηρύου μασ τόςο ο 

Πλατανότοποσ (Γηπεδϊκια) όςο και ο χώροσ του κλειςτού γυμναςτηρύου. Όςον 

αφορϊ ςτην πρώτη επιλογό εγϋρθηκαν πλεύονεσ ϋντονεσ αντιδρϊςεισ  από αθλη-

τικούσ ςυλλόγουσ λόγω τησ αναπόφευκτησ κατϊργηςησ ενόσ από τα γόπεδα πο-

δοςφαύρου ςτην περύπτωςη όπου γύνει δεκτό η πρόταςη. Από την ϊλλη, αν 

ψηφιςθεύ η λύςη του κλειςτού γυμναςτηρύου, το εξωτερικό γόπεδο μπϊςκετ και 

τϋννισ θα καταργηθούν και τη θϋςη τουσ θα πϊρει το κλειςτό κολυμβητόριο. 

Η χρηματοδότηςη για την επύτευξη των παραπϊνω θα εύναι αποτϋλεςμα των 

κονδυλύων του ΕΠΑ, αλλϊ και αυτών του Σαμεύου Περιφερειακόσ ανϊπτυξησ. 

Σο κολυμβητόριο θα ςτελεχώνεται από δύο καθηγητϋσ φυςικόσ αγωγόσ που θα 

αναδειχθούν μϋςω δημοτικού διαγωνιςμού, ενώ ςε μεταγενϋςτερο χρόνο ο χώ-

ροσ θα νοικιϊζεται και ςε αθλητικϋσ ομϊδεσ. Θα λειτουργεύ από τισ 10 το πρωύ 

ϋωσ τισ 2 το μεςημϋρι και απο τισ 5 το απόγευμα ϋωσ τισ 10 το βρϊδυ. Σουσ θε-

ρινούσ μόνεσ οι καθηγητϋσ και οι ώρεσ λειτουργύασ θα αυξϊνονται. Σο κόςτοσ 

ςυμμετοχόσ θα ανϋρχεται ςτα 10 ευρώ μηνιαύωσ, ενώ θα υπϊρχουν και ειδικϋσ 

προβλϋψεισ για ανηλύκουσ, φοιτητϋσ, ανϋργουσ και ΑΜΕΑ.    

      Όπωσ όταν φυςικό, η πρόταςη αυτό γϋννηςε ποικύλλεσ αντιδρϊςεισ και δεν 

υπόρξε ομοφωνύα ςτην αντιπολύτευςη, με ϊλλεσ παρατϊξεισ να διϊκεινται 

θετικϊ κι ϊλλεσ αρνητικϊ. Η αυτοδιοικητικό κύνηςη και μεύζονα αντιπολύτευςη 

εύναι θετικό ςτο μεγϊλο ϋργο και ύςτερα από τα αποτελϋςματα των πρόςφατων 

εκλογών θεωρεύ δεδομϋνο ότι εύναι αυτό που θα ολοκληρώςει το ϋργο μόλισ 

αναλϊβει την εξουςύα. Και το Ενωτικό χόμα επύςησ, δϋχεται να ψηφύςει θετικϊ 

με τον επικεφαλόσ-βουλευτό τησ παρϊταξησ να δηλώνει ϋνθερμοσ υποςτηρικτόσ 

τησ ιδϋασ. Δεςμεύτηκε επιπλϋον δημόςια ότι θα ακολουθόςει τον δόμαρχο ςε 

οποιαδόποτε ςυνϊντηςό του με τουσ αρμόδιουσ υπουργούσ. Αντύθετα, η Νϋα 

Πορεύα ςτϊθηκε αντύθετη ςτην υλοπούηςη ενόσ τϋτοιου εγχειρόματοσ και ςτη 

ςυνεδρύαςη τησ επιτροπόσ εύναι ϋτοιμη να αντιπροτεύνει ϋχοντασ εκ διαμϋτρου 

διαφορετικό αντύληψη για τον τρόπο αξιοπούηςησ των κονδυλύων τησ 

περιφϋρειασ.   


