
 
Αμηφηηκε θ. Πξσζππνπξγέ, 
  
 Με ηελ ιήμε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ θαη ηελ ηεξάζηηα επηηπρία πνπ είραλ, ηελ 
θαηάθηεζε ηνπ EURO 2004 απφ ηελ Εζληθή καο νκάδα Πνδνζθαίξνπ θαη ηελ πξφζθαηε 
θαηάθηεζε ηνπ Επξσπατθφ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο απφ ηελ Εζληθή καο Οκάδα 
Μπάζθεη, κνπ ήηαλ αδχλαηνλ λα κε λνζηαιγήζσ ηηο επηηπρίεο ηεο Εζληθήο καο νκάδαο 
Φφθευ επί Πάγνπ πξηλ απφ ρξφληα.  
 
 Είκαη βέβαηνο φηη γλσξίδεηε φηη ππάξρεη Φφθευ επί Πάγνπ ζηελ Ειιάδα. Υπάξρεη απφ 
ην 1983. Δελ είκαη φκσο βέβαηνο αλ γλσξίδεηε φηη ηο 1992 ε Εζληθή Οκάδα Αλδρώλ 
θαηέθηεζε ηο τάιθηλο κεηάιιηο ζηο Παγθόζκηο Πρωηάζιεκα Γ’ θαηεγορίας. Απφ 
απηήλ ηελ απξφζκελε επηηπρία κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ γίλεη ηξαγηθά πξάγκαηα ψζηε ην 
άζιεκά καο λα βξίζθεηαη ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε. Απφ ηε κία ε αδηαθνξία ηεο Πνιηηείαο θαη 
απφ ηελ άιιε ην «βφιεκα» ησλ παξαγφλησλ ηεο Οκνζπνλδίαο πνπ ππαγφκαζηε, νδήγεζε ην 
Φφθευ επί Πάγνπ έλα βήκα πξηλ απφ ηνλ γθξεκφ. Σηηο ήδε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ήξζε λα 
πξνζηεζεί θαη ην θιείζηκν ηνπ ηειεπηαίνπ παγνδξνκίνπ ζηελ Ειιάδα ην Μάην ηνπ 2003. 
Σήκερα ε Ειιάδα είλαη ε κόλε τώρα ζηελ Εσρώπε (καδί κε ηελ Αιβαλία) ποσ δελ 
έτεη Παγοδρόκηο. Δπζηπρψο ε αλάιεςε ηεο Οιπκπηάδαο απφ ηε ρψξα καο έβαιε ηα 
αζιήκαηα ηνπ πάγνπ ζην πεξηζψξην. Καλείο πιένλ δελ αζρνιήζεθε κε ηα αζιήκαηα πνπ 
ήηαλ εθηφο ζεξηλήο Οιπκπηάδαο, δειαδή ηα ρεηκεξηλά αζιήκαηα. Αληηζέησο ε αλάιεςε ηεο 
Οιπκπηάδαο «γέλλεζε» λέα αζιήκαηα πνπ δελ είραλ θακία παξάδνζε θαη ηζηνξία ζηε ρψξα 
καο. Φηίζηεθαλ γήπεδα θαη δεκηνπξγήζεθαλ Εζληθέο Οκάδεο. Γήπεδα ηα νπνία κπνξεί λα 
κελ αμηνπνηεζνχλ πνηέ. Καη παξάιιεια ζε φια απηά, ην Φφθευ θαη ηα ππφινηπα αζιήκαηα 
ηνπ πάγνπ, απιά μεράζηεθαλ. Καη ην πην εηξσληθφ ζε φιε απηή ηελ ηζηνξία είλαη φηη νη 
παξάγνληεο θέξλνπλ δηάθνξα show, φπσο ην Holiday on Ice ην νπνίν γίλεηε κέζα ζε 
Οιπκπηαθέο Εγθαηαζηάζεηο, ζην ίδην γήπεδν πνπ είρακε δεηήζεη λα παξαρσξεζεί ζην Φφθευ 
επί Πάγνπ θαη ζην Καιιηηερληθφ Παηηλάδ. Έρεη κεγάιε ηζηνξία ην Φφθεπ επί Πάγνπ. Μπνξείηε 
λα επηζθεθηείηε ην www.icehockey.gr θαη λα κάζεηε θαη εζείο ηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπκε 
θάλεη γηα λα θξαηήζνπκε ην άζιεκά καο δσληαλφ.  
 
Υπάξρεη φκσο ηξφπνο ψζηε ε Οιπκπηάδα λα σθειήζεη θαη ηα αζιήκαηα ηνπ Πάγνπ. Δειαδή 
ην Φφθευ, ην Καιιηηερληθφ Παηηλάδ, ην Speed Skating θαη ην Curling. 
 
Αθνχγεηαη ζπλέρεηα ε απνξία: «Απηά ηα Οιπκπηαθά έξγα πνηνο ζα ηα πάξεη;»  
Έρσ κία πξφηαζε, δειαδή ην έλα ζηάδην λα δνζεί ζηα αζιήκαηα ηνπ πάγνπ ψζηε λα 
κεηαηξαπεί ζε παγνδξφκην.    
Εχθνια κεηαηξέπεηαη θάπνην ζηάδην ζε παγνδξφκην θαη πνιχ εχθνια κπνξεί λα ζπληεξεζεί 
θαη λα αμηνπνηεζεί, αλαπηχζζνληαο ηα αζιήκαηα θαη παξάιιεια δεκηνπξγψληαο έλα λέν 
ρψξν ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο γηα φινπο. 
 
Με ηελ θίλεζε απηή ζψδνληαη απφ αθαληζκφ 4 Οιπκπηαθά Αζιήκαηα θαη παξάιιεια ρηιηάδεο 
αζιεηέο απνθηνχλ ην «δηθφ ηνπο ζπίηη». 
  
Σαο δεηψ ινηπφλ θ. Πξσζππνπξγέ λα αζρνιεζείηε εζείο πξνζσπηθά κε ην ζέκα ηνπ 
Παγνδξνκίνπ. Τν άζιεκά καο θαη πεξίπνπ ρηιηάδεο αζιεηέο βξίζθνληαη πιένλ ζε πνιχ 
δχζθνιε θαηάζηαζε. Είκαη ζίγνπξνο πσο κφιηο αλαθαιχςεηε ηε δπλακηθή πνπ θξχβεηαη 
πίζσ απφ απηφ ην έξγν ζα ελζνπζηαζηείηε θαη εζείο φζν θαη εκείο κε ην αγαπεκέλν καο 
άζιεκα. 
 
Αζθαιψο είκαη πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα κηα ζπλάληεζε ζηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα 
κεηαιακπαδεχζνπκε ζε εζάο πξνζσπηθά ή ζηνπο ζπλεξγάηεο ζαο φιε ηελ γλψζε θαη ηελ 
εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ ηελ ελαζρφιεζή καο. 
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