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Με δελτίο τύπου απαντά ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην καταγγελία - αίτημα της Δημ.
Παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" να αλλάξει όνομα η διοργάνωση Αγώνα Ανώμαλου
Δρόμου, η οποία επί 57 χρόνια φέρει το όνομα "Κώστας Κοτζιάς".
Ο Δήμος θεωρεί σωστή τη διαμαρτυρία της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και την
παραπέμπει να απευθύνει την καταγγελία - αίτημά της στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣΣ,
ο οποίος ήταν ο εμπνευστής της διοργάνωσης και επέλεξε την ονομασία αυτή για να
τιμήσει τον μεταξικό υπουργό,

αλλά και πρωταθλητή σπάθης & ξιφασκίας Κώστα Κοτζιά, ο οποίος ως Υπουργός
Πρωτευούσης το 1937 υποστήριξε θερμά και βοήθησε στη δημιουργία του Γηπέδου
του Πανιωνίου και στη μεταφορά της έδρας του Συλλόγου από το Παναθηναϊκό
Στάδιο στη Νέα Σμύρνη
,
ενώ θεμελίωσε το Στάδιο το 1938 σε πανηγυρική τελετή. Στη φωτογραφία από το βιβλίο
"Νέα Σμύρνη η πολιτική ιστορία της" του Α. Πανταζή, ο Κώστας Κοτζιάς διακρίνεται στο
μέσον (με το καπέλο) ως αφέτης κατά την έναρξη Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου που
διοργάνωσε ο Πανιώνιος το 1938.

Διαβάστε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του Δήμου...
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» αναφέρει ότι …
«Την Κυριακή 20.01.13, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και ο ΟΝΑ, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ
διοργανώνει αγώνες δρόμου με την ονομασία ‘ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΖΙΑΣ’ … και καταλήγει ότι « η
δημοτική αρχή δίνει το όνομα του φασίστα Κώστα Κοτζιά, σε αγώνες δρόμου που θέλει να
πιστεύει ότι συνεισφέρουν στο λαϊκό ερασιτεχνικό αθλητισμό.»
Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι, όποιος γνωρίζει την ιστορία και την παράδοση αυτής της
πόλης οφείλει να ξέρει ότι εδώ και 57 χρόνια η ετήσια διεξαγωγή του «Λαϊκού ανωμάλου
δρόμου» στη μνήμη Κ. Κοτζιά αποτελεί μια παράδοση του ιστορικού συλλόγου ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΓΣΣ, που δεν επέλεξε να αφαιρέσει κάποια στιγμή τη φράση «στη μνήμη Κ. Κοτζιά».
Ο μεταξικός υπουργός έχει «πιστωθεί» από τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ την πρώτη του παρουσία στη Ν.
Σμύρνη, την εγκατάστασή του στο χώρο που βρίσκεται σήμερα (γήπεδο) με τα εγκαίνια του
γηπέδου κατά τη μεταξική περίοδο.
Στο δήμο ζητήθηκε εδώ και μερικά χρόνια από τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ η συνδρομή του ως
συνδιοργανωτή με το ΣΕΓΑΣ για να συμπεριληφθεί η διοργάνωση αυτή στο πλαίσιο του
θεσμού «Γύροι των πόλεων». Ευθύνη συνεπώς για τη διαγραφή ή όχι της φράσης «στη
μνήμη Κ. Κοτζιά» έχει ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ και όχι ο Δήμος Ν. Σμύρνης.
Όσοι διαμαρτύρονται – και ορθώς διαμαρτύρονται – να απευθυνθούν στον ιστορικό σύλλογο
και όχι στο δήμο.
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