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Με τθν παροφςα επιςτολι κζλουμε να ςασ εκφράςουμε τόςο τθ δυςαρζςκεια όςο και τθν 

ανθςυχία μασ ςχετικά με τθν παφςθ λειτουργίασ του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου ςτο Παγκριτιο 

Στάδιο. 

Δυςαρζςκεια γιατί ενϊ ιδθ από αρχζσ Ιουνίου κα ζπρεπε να ζχουν δοκεί ςε χριςθ οι 

εγκαταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ κυβερνθτικζσ οδθγίεσ, το Κολυμβθτιριο παραμζνει κλειςτό ζωσ και 

ςιμερα χωρίσ τθν παραμικρι επίςθμθ ενθμζρωςθ. Ανθςυχία γιατί από τισ ελάχιςτεσ και ςκόρπιεσ 

πλθροφορίεσ που φτάνουν ςτ’ αυτιά μασ αντιλαμβανόμαςτε ότι είναι ορατό, αν όχι ςίγουρο, το 

ςενάριο του μόνιμου λουκζτου. 

Γνωρίηετε πολφ καλφτερα από μασ τον αρικμό των ακλοφμενων που εξυπθρετοφςε το 

Δθμοτικό Κολυμβθτιριο μζχρι τισ αρχζσ Μάρτθ. Το κολφμπι προςφζρει πολλαπλά ψυχικά οφζλθ 

ενϊ ταυτόχρονα πολλοί από μασ αντιμετωπίηουμε προβλιματα υγείασ ( ορκοπεδικά κ.ά) για τα 

οποία κρίνεται επιβεβλθμζνοσ ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ άςκθςθσ. Βριςκόμαςτε λοιπόν ξαφνικά ςε 

μία εποχι ζντονου ςτρεσ, να μετράμε ιδθ τζςςερισ μινεσ αποχισ από τθν πιςίνα οπότε ελπίηουμε 

να μπορείτε να αντιλθφκείτε ςε τί κατάςταςθ ζχουμε περιζλκει οι περιςςότεροι από μασ. 

Στο Δθμοτικό Κολυμβθτιριο φιλοξενοφνται επίςθσ ςφλλογοι οι οποίοι λειτουργοφν ωσ 

φυτϊρια μελλοντικϊν ακλθτϊν. Ωςτόςο θ ςθμαντικότερθ ςυμβολι του ςτθν κακθμερινότθτά μασ  

είναι ότι όλοι μασ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ, εκπαιδευόμαςτε ϊςτε να ζχουμε μία αςφαλι εναςχόλθςθ 

με το υγρό ςτοιχείο, ςε ζνα νθςί όπου δυςτυχϊσ κάκε χρόνο ςθμειϊνεται ανθςυχθτικά μεγάλοσ 

αρικμόσ περιςτατικϊν πνιγμοφ. 

Αντιλαμβανόμαςτε τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ που προζκυψαν με αφορμι αρχικά τθν 

εμφάνιςθ τθσ πανδθμίασ και ακολοφκωσ με τθν εφαρμογι των απαραίτθτων μζτρων (δίμθνο 

lockdown, επιςτροφι με δραματικά μειωμζνο αρικμό ακλθτϊν ). Οι όροι αυτοί βζβαια ιςχφουν για 

όλουσ τουσ διμουσ τθσ Επικράτειασ, θ πλειοψθφία των οποίων ζχει ιδθ δϊςει ςε χριςθ τα 

κολυμβθτιριά τθσ. Το ςυνεχιηόμενο λουκζτο όμωσ είναι μακθματικά βζβαιο ότι κα οδθγιςει πολφ 

γριγορα ςε γιγάντωςθ των ιδθ υφιςτάμενων προβλθμάτων. Όταν τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ μζνουν 

επί μακρόν αδρανείσ, θ ςυντιρθςθ και θ επανεκκίνθςι τουσ κακίςτανται ακόμθ δυςκολότερεσ. 

Επιςτζγαςμα όλων των προαναφερκζντων, είναι ότι ςε μία κρίςιμθ χρονικι ςτιγμι όπωσ 

αυτι που βιϊνουμε, κατά τθν οποία οφείλουμε να προςτατεφςουμε και τθν τελευταία κζςθ 

εργαςίασ, μερίδα ςυμπολιτϊν μασ που κα μποροφςαν να εργάηονται, περνοφν αναγκαςτικά ςτθν 

ανεργία. Δυςτυχϊσ ο Κορωνοϊόσ ιρκε για να μείνει οπότε οι μοναδικζσ μασ επιλογζσ, ωσ κοινωνικό 

ςφνολο, κα πρζπει να είναι θ αναδιαμόρφωςθ και θ προςαρμογι και όχι το τζλμα και θ 

οπιςκοδρόμθςθ. 

Το βαςικό μασ αίτθμα είναι θ άμεςθ, επίςθμθ και λεπτομερισ ενθμζρωςθ όλων των 

ενδιαφερομζνων, όχι μόνο για το ςφνολο των προβλθμάτων που κρατοφν κλειςτό το Κολυμβθτιριο 



αλλά και για το εάν και ποιζσ ενζργειεσ γίνονται από μζρουσ ςασ για τθν επίλυςι τουσ. Είμαςτε ςτθ 

διάκεςι ςασ για διάλογο και κοινι προςπάκεια εφρεςθσ βιϊςιμων λφςεων. 

Θεωροφμε ότι είςτε μία δθμοτικι αρχι που, αν μθ τι άλλο, ζχει επιδείξει ευαιςκθςία και 

ενδιαφζρον για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν τθσ. Ζχουμε ιδθ ξεπεράςει το χρονικό 

ςθμείο που κα ζπρεπε να ζχει δρομολογθκεί θ καταςκευι νζου Κολυμβθτθρίου για τθν 

αποςυμφόρθςθ των ιδθ κορεςμζνων Λίντο και Παγκρθτίου. Εάν επιτρζψετε να περάςει το 

Δθμοτικό Κολυμβθτιριο ςτθν αδράνεια, μόνο ωσ οπιςκοδρόμθςθ μπορεί να λογιςκεί. Είναι 

απαράδεκτο και λυπθρό εν ζτει 2020, ςε μία πόλθ όπωσ το Ηράκλειο που αναμορφϊνεται ςυνεχϊσ 

τα τελευταία χρόνια, αντί ν’ αυξάνονται οι χϊροι άκλθςθσ, να μειϊνονται. Ειδικά ςε μία ςυγκυρία 

όπωσ αυτι, που ζνασ ςυντοπίτθσ μασ βρίςκεται ςτο τιμόνι του Υπουργείου Ακλθτιςμοφ. 

Εν αναμονι των ενεργειϊν ςασ 

Μζλθ του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου 

 

 

 


