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Η Ερώτηση με θέμα: 
Απαράδεκτη και δυσμενής μεταχείριση του ιστορικού “ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1923”  

με συνεχείς αλλαγές της έδρας του 
  

Πήρε Α.Π: 8816/8-9-2021 

____________________________________________________________________ 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

  Αθήνα, 8/9/2021 

Των:  Απόστολου Αβδελά, Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής, βουλευτή Α’ Θεσ/κης 

 Ασημακοπούλου Σοφίας - Χάιδως, βουλευτού Β' Πειραιώς 
 

 

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
 Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 
  
 
ΘΕΜΑ:  «Απαράδεκτη και δυσμενής μεταχείριση του ιστορικού “ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

1923” με συνεχείς αλλαγές της έδρας του» 
 

Κυρία και κύριε Υπουργοί,  

 

Αποτελούν ένα άκρως λυπηρό φαινόμενο οι δυσμενείς αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 

του ποδοσφαίρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά με την αλλαγή έδρας, κάθε νέα 

χρονιά, της ομάδας του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1923», όπως και σχετικά με τον εξαναγκασμό 

της εν λόγω ομάδας για χρήση του γηπέδου των Αγίων Αναργύρων ως έδρα της(!) ..την 

φετινή χρονιά. Το τελευταίο γεγονός  θα έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία της εν λόγω 

ομάδας και των φιλάθλων της, που θα αναγκάζονται να μετακινούνται (ως γηπεδούχοι) 30 

χιλιόμετρα μακριά από τον  Πειραιά, μη υπαρχούσης επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης  

της νέας έδρας της ομάδας τους με τον Πειραιά. 

 

Κυρία και κύριε Υπουργοί,  

 

Ο Εθνικός Πειραιώς είναι μία από τις πιο γνωστές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας 36 

συνολικά παρουσίες στην Α' Εθνική κατηγορία (οι 31 συνεχόμενες, κατά τα χρόνια 1959 

με 1990) και έχοντας κατακτήσει το δεύτερο στην ιστορία κύπελλο Ελλάδας, κατά την 

αγωνιστική περίοδο 1932-33. Στην ομάδα αυτή έχουν παίξει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, 

κατά το παρελθόν. Υπάρχουν λόγοι, που οι "κυανόλευκοι" θα πρέπει να αισθάνονται 

υπερήφανοι για την ιστορία τους, άσχετα αν, τα τελευταία χρόνια, παλεύουν να επανέλθουν 

στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα χρώματά τους είναι εμπνευσμένα 

από την Ελληνική σημαία και το όνομά τους δηλώνει τον πανεθνικό και πανελλήνιο 

χαρακτήρα της ομάδας. 

 

 

 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouleftes/Viografika-Stoicheia/?MPId=96c68c1d-272a-4f71-9d9d-aa8d00d4bb54


 

 

 

 

Η ως άνω «ΠΑΕ» υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά σωματεία της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων Πειραιώς», στα πρωταθλήματα της οποίας ήταν βασικός πρωταγωνιστής. Στο 

διάστημα όπου συμμετείχε, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Πειραιά: το 1928, το 1929 και 

το 1939, ενώ καταλάμβανε, σχεδόν μόνιμα, την δεύτερη θέση, κατά τις υπόλοιπες 

περιόδους, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ο Εθνικός συμμετείχε ανελλιπώς στα πρωταθλήματα 

της πρώτης Εθνικής, από την ίδρυσή της εν λόγω κατηγορίας, έως την περίοδο 1989-90, 

οπότε και  υποβιβάστηκε, για πρώτη φορά, στην Β΄ Εθνική. Κορυφαία στιγμή της ομάδας 

στην Α΄ Εθνική ήταν η σεζόν 1974-75, οπότε και τερμάτισε στην τέταρτη θέση, 

διεκδικώντας την έξοδό της στο κύπελλο «UEFA». Το 2011, η ομάδα μετονομάστηκε σε 

"Εθνικός Πειραιά 1923". Η αναγέννηση του εν λόγω συλλόγου ξεκίνησε υπό νέα διοίκηση, 

ώστε να προκύψει σιγουριά οικονομική και άνοδος στην Γ' Εθνική, όπου και παίζει φέτος 

η ομάδα. Έτσι, οι Πειραιώτες θα …ξενιτευτούν, και πάλι, εκτός του φυσικού τους χώρου 

(όπως συνέβη κατά  την περίοδο 2020-21), που είναι, βέβαια, ο Πειραιάς. 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, είχε δηλώσει, σχετικά, πέρυσι: «Θέλω να 

ευχαριστήσω τον φίλο Δήμαρχο Καλλιθέας  για την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου 

Πειραιά, προκειμένου, ο ιστορικός Εθνικός Πειραιά να αγωνιστεί για την περίοδο 2020/2021 

στο γήπεδο της Καλλιθέας». Ο δε Δήμαρχος Καλλιθέας είχε δηλώσει ότι, η φιλοξενία αυτή 

την χρονιά είναι και η τελευταία, καθώς, ήδη προγραμματίζεται η δημιουργία γηπέδου στην 

έδρα του Εθνικού στον Δήμο Πειραιά». Σύμφωνα με όσα είπε ο δήμαρχος της Καλλιθέας, 

αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν, καθώς, από την προσεχή σεζόν, 2021-22, ο Εθνικός 

Πειραιώς αναμένεται ότι θα επιστρέψει στα …πάτρια εδάφη.  

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,       

 

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 
  

1. Σκοπεύετε να παρέμβετε καταλλήλως, με απόφασή σας, ώστε να λήξει η ταλαιπωρία 

του ιστορικού αυτού σωματείου και των φίλων του και να βρεθεί γήπεδο εντός του Πειραιά, 

που είναι και η φυσική του έδρα; 
 

2. Ποια είναι η εκπεφρασμένη ενώπιόν σας θέση του Δήμαρχου Πειραιά, ως προς το θέμα 

της συνεχούς αλλαγής έδρας του «ΕΘΝΙΚΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ 1923», με ό,τι αυτό συνεπάγεται; 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ 

 

 

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 


