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Ο Λ. Αυγενάκης τόνισε την εξωστρέφεια του αθλητισμού μας, την ενίσχυση του κύρους του 
στο διεθνές περιβάλλον και την αναγκαιότητα προώθησης των Ολυμπιακών Αξιών και Αρχών 

  

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή η κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Υπέρ τάχθηκαν όλα τα κόμματα 
του κοινοβουλίου, πλην του ΚΚΕ που ψήφισε «παρών». 

Στην ομιλία του, πριν από την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ανέφερε τα εξής:  

«Με μεγάλη χαρά, παρουσιάζεται σήμερα ένα νομοσχέδιο, το οποίο αφορά σε έναν 
ιδιαιτέρως σημαντικό στρατηγικό μας στόχο:  

Αυτόν της εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισμού στο διεθνές γίγνεσθαι. 

Και χαίρομαι για δύο ακόμη λόγους: 

1) Επειδή το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε από την προηγούμενη 
Κυβέρνηση. Και το φέρνουμε εμείς προς κύρωση.  

2) Διότι, όπως αναδείχτηκε και κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων, υπάρχει σχεδόν ομοφωνία των κομμάτων στο θέμα αυτό, με την εξαίρεση του ΚΚΕ, το 
οποίο διαφωνεί για τους δικούς του ιδεολογικούς λόγους.  

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι τουλάχιστον στο θέμα της εξωστρέφειας στον αθλητισμό και 
στην προώθηση των Ολυμπιακών αρχών και αξιών έχουμε κοινή βάση.   

Η χώρα μας, τον τελευταίο χρόνο, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βαδίζει σταθερά 
και αποφασιστικά στο δρόμο της ανάπτυξης. Η επιτυχημένη έως τώρα αντιμετώπιση της κρίσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού μας έβαλε στο χάρτη των χωρών προς μίμηση, μας γέμισε περηφάνεια 
και δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για την γρήγορη ανάταξη του τουρισμού και της οικονομίας.       

Συνεργασίες με άλλες χώρες, ενισχύουν το κύρος του ελληνικού αθλητισμού, επικοινωνούν 
διεθνώς τις πρακτικές του και εισάγουν καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζουν άλλα αθλητικά 
συστήματα. 

Η εξωστρέφεια δεν είναι ζωτικής σημασίας μόνο για την ανάπτυξη εφαρμογών καλής 
διακυβέρνησης, αλλά και για την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού.  

Για το λόγο αυτό άλλωστε, στοχεύουμε στη διεκδίκηση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, οι 
οποίες πρόκειται να αποτελέσουν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες, λάτρεις των σπορ, οι οποίοι 
θα ενισχύσουν τις κατά τόπους οικονομίες.  

Η πανδημία πάγωσε λίγο τον προγραμματισμό μας, όπως άλλωστε και σε παγκόσμιο 
επίπεδο με τις αναβολές διεθνών διοργανώσεων, αλλά δεν άλλαξε το στρατηγικό μας σχεδιασμό 
για ανάπτυξη, ενίσχυση και εξωστρέφεια του αθλητικού τομέα. 

Ιδιαίτερα φέτος, που διανύουμε προ-Ολυμπιακή χρονιά, η δραστηριότητά μας και η 
παραγωγική συνεργασία μας με τις άλλες χώρες κρίνεται ιδιαιτέρως επιβεβλημένη. Όπως όλοι 
γνωρίζουμε, αναβλήθηκαν για το 2021 οι Ολυμπιακοί και  Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο.  
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες όμως δεν είναι μόνο αγωνίσματα και επιδόσεις. Είναι ιδέα διαχρονική 
που πηγάζει από την αρχαιότητα, περνάει από γενιά σε γενιά και συνεχίζει απερίσπαστη την πορεία 
της στο χρόνο. 

Οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες διδάσκουν την αξία της κοινής, αρμονικής και ειρηνικής 
συμπόρευσης των αθλητών που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές 
κουλτούρες.  

Ο Ολυμπισμός είναι αυτός που καταδεικνύει ότι η ειρήνη, το ευ αγωνίζεσθαι και η ευγενής 
άμιλλα είναι απαραίτητα συστατικά για την κοινωνία που θέλουμε να έχουμε. 

Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία, να οικοδομήσουμε με στέρεες βάσεις τις αξίες του Ολυμπιακού 
Ιδεώδους και να τις μεταλαμπαδεύσουμε στην κοινωνία μας.  

Παράλληλα, με αφορμή την ιδιαίτερη βαρύτητα της φετινής χρονιάς, επενδύουμε στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισμού, μέσα από τη σύναψη και την κύρωση μιας 
σειράς μνημονίων συνεργασίας με άλλες χώρες. 

Ήδη έχουν δρομολογηθεί μνημόνια συνεργασίας με χώρες διαφορετικής κουλτούρας και 
αθλητικής νοοτροπίας από τη δική μας, όπως η Κούβα, το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ, η Κίνα, η Σερβία, 
και, εν προκειμένω, η Ιαπωνία,    

Η πρακτική αυτή δεν γίνεται για το θεαθήναι.  

Η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να μείνει σε τύπους, αλλά προχωρά στην ουσία των 
συμφωνιών αυτών, διοχετεύοντας όλα τα οφέλη της στην κοινωνία.  

Μέσα από τα μνημόνια συνεργασίας, ο ελληνικός αθλητισμός έχει την ευκαιρία να προάγει 
τις αρχές που τον διέπουν, την κουλτούρα του και την τεχνογνωσία του. 

Το βασικότερο όμως, είναι ότι χάρη σε αυτές τις εποικοδομητικές συμφωνίες, μπορούν να 
εισαχθούν στον ελληνικό αθλητισμό, συνήθειες και πρακτικές άγνωστες προς εμάς, οι οποίες θα 
αναβαθμίσουν το επίπεδό μας. 

Η κύρωση του μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας δεν είναι τυχαία. Η Ιαπωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ολυμπιακής προετοιμασίας  και δουλεύει εντατικά ώστε να είναι έτοιμη να προσφέρει υψηλού 
επιπέδου παροχές σε αθλητές, προπονητές, φορείς και θεατές. 

Η Ιαπωνία μπορεί να μας διδάξει πολλά, μέσα από το επίπεδο προετοιμασίας της με αφορμή 
τους Αγώνες. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς, ότι με βάση τοπικές έρευνες ένα χρόνο πριν τους αγώνες, 
το 17% των δήμων, εκτός του Τόκιο, έχει ξεκινήσει διαφημιστικές εκστρατείες με στόχο την 
προσέλευση επισκεπτών, ενώ το 42% πραγματοποιεί ανάλογες καμπάνιες μήνες πριν από τους 
Αγώνες.  

Το Τόκυο είναι σταθερά ταξινομημένο ως μια από τις πλέον ευχάριστες πόλεις στον κόσμο. 
Έχει υποδομές σύγχρονες και πρωτοποριακές και χώρους για όλα τα αθλήματα. Προσφέρει, επίσης, 
τις μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφαλείας. 

Επιπλέον, η Ιαπωνία διδάσκει τι σημαίνει προγραμματισμός. Οι κατασκευές των νέων και 
των προσωρινών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Στάδιο, το Ολυμπιακό και το 
Παραολυμπιακό χωριό, προχωρούν ταχέως.  

Μας προδιαθέτει για μια διοργάνωση υπεράνω προσδοκιών. Είναι βέβαιο λοιπόν, ότι έχουμε 
πολλά να μάθουμε, μέσα από τη νέα αυτή συνεργασία, τόσο για την τεχνοτροπία, όσο και για τον 
αποδοτικό και συνεπή προγραμματισμό των Ιαπώνων, σε ό,τι αφορά την εκπόνηση, μελέτη και 
υλοποίηση της κατασκευής των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και  σε συνάρτηση με τα 
ανταποδοτικά οφέλη που πρόκειται να λάβουν.  

Κυρίες και κύριοι,  

από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης της χώρας επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας ότι 
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό.  

Κι αυτό όχι μόνο επειδή ο αθλητισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού της 
Ελλάδας, της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και του ολυμπιακού ιδεώδους. Αλλά και διότι 
θεωρούμε ότι είναι μια αναγκαία σωματική και πνευματική αποτοξίνωση.  



Θέλουμε έναν αθλητισμό για τους πολλούς και κυρίως για τις επόμενες γενιές.  

Στόχος μας είναι να τονώσουμε το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για τον αθλητισμό και 
να διαμορφώσουμε μια αθλητική νοοτροπία στις νεαρές ηλικίες, η οποία θα αποδώσει καρπούς 
μεσοπρόθεσμα, οδηγώντας σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο διαβίωσης.  

Και όλοι διαπιστώσαμε, την περίοδο της καραντίνας, την αναγκαιότητα της στροφής προς 
ένα πιο υγιεινό τρόπο διαβίωσης, εντάσσοντας την άσκηση στην καθημερινότητά μας.     

Αν κατορθώσουμε να αποκτήσουμε έναν ποιοτικότερο αθλητισμό, δεν θα έχουμε μόνο 
καλύτερη υγεία. Θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να βελτιωθούμε ως κοινωνία. 

Στόχος μας είναι ο αθλητισμός να είναι γιορτή!  

Μια γιορτή που επιβραβεύει την προσπάθεια, την ευγενή άμιλλα, τον αγώνα για βελτίωση, 
την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα, τη χαρά του ταξιδιού και το έπαθλο της νίκης.  

Μια γιορτή που μπορούν να συμμετέχουν όλοι, όπου οικογένειες με παιδιά μπορούν να πάνε 
στο γήπεδο να χειροκροτήσουν την ομάδα τους.  

Μια γιορτή όπου δεν υπάρχει φανατισμός και βία, αλλά που όλοι ενθαρρύνουν τους παίκτες, 
τους αθλητές, την ομάδα τους και που όλοι στο τέλος του αγώνα αναγνωρίζουν τον καλύτερο!  

Όλα αυτά δεν είναι έκθεση ιδεών. Μπορούν να γίνουν πράξη!  

Εμείς αυτό επιδιώκουμε, αυτό οραματιζόμαστε, γι’ αυτό εργαζόμαστε.  

Η κυβερνητική μας πολιτική για τον αθλητισμό επιδιώκει να γίνει συνείδηση ότι αποτελεί 
βασικό κοινωνικό αγαθό και όχι πολυτέλεια.  Θέλουμε να γίνει κτήμα όλων, να αποτελέσει μέρος της 
καθημερινότητας όλων των πολιτών, να γίνει τρόπος ζωής.  

Να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του αθλητισμού στις 
μικρές ηλικίες. Από τις μικρές ηλικίες διαπλάθουμε χαρακτήρες, νοοτροπίες κι έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής.  

Να έχουμε έναν αθλητισμό προσιτό και εύκολα προσβάσιμο σε όλους.  

Ένα φιλόδοξο, αλλά εφικτό σχέδιο. Ένα σχέδιο που δεν απαιτεί τόσο πολύ επιπλέον 
οικονομικούς πόρους, αλλά πλάνο και προγραμματισμό. 

Δημιουργούμε ένα διαφανές και αξιοκρατικό πλαίσιο στις αρχές της ισότητας. Ενδεικτικά 
αναφέρω:  

• το σύστημα «ΧΙΛΩΝ» για την αξιολόγηση των Ομοσπονδιών και την κατανομή της κρατικής 
χρηματοδότησης 

• το «Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων» για την εγγραφή όλων των ερασιτεχνικών 
αθλητικών σωματείων της χώρας μας  

• το πρόγραμμα «Πέλοπας» για την καταγραφή όλων των αθλητικών υποδομών της χώρας 

• το πρόγραμμα «Ζήσε Αθλητικά» όπου οι Ολυμπιονίκες και οι Πρωταθλητές μας, οι 
«πρεσβευτές» του «ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ», ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για πρωτοβουλίες. 
Έτρεξαν να συνεισφέρουν σε γνώσεις και εμπειρίες, διαδίδουν τα αθλητικά μηνύματα και τα ιδεώδη 
στη νέα γενιά, συμμετέχουν σε δράσεις αλληλεγγύης και καμπάνιες ευαισθητοποίησης. 
Προσφέρουν, δίνουν πίσω, όλα τα σπουδαία που έγιναν κτήμα τους μέσα από τον αθλητισμό. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τη Σύμβαση που φέρνουμε προς Κύρωση:  

Στόχος του παρόντος σχεδίου νόμου είναι να ενδυναμώσουμε την αθλητική μας συνεργασία 
με την Ιαπωνία, τη χώρα που φέτος φιλοξενεί του Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες.  

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στο Καζάν της Ρωσίας, στις 15 Ιουλίου 2017. Εμείς, 
όχι μόνο προχωράμε το Μνημόνιο αυτό, αλλά επιλέγουμε αυτό να είναι το 1ο Μνημόνιο Συνεργασίας 
που κυρώνουμε.  

Κι αυτό έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού η Ιαπωνία θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς 
και Παραολυμπιακούς Αγώνες (Τόκιο 2021).  

Το υπό συζήτηση Μνημόνιο Συνεργασίας επιδιώκει:  



• Να ενισχύσει τη συνεργασία Ελλάδος-Ιαπωνίας εν όψει των Ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών του Τόκιο 2021 και εκφράζει την πρόθεση μας να διατηρηθούν οι Ολυμπιακοί και 
Παραολυμπιακοι Αγώνες ως ένα διεθνές αθλητικό γεγονός «καθαρής συνείδησης».  

Εδώ αναφερόμαστε στις αξίες του Ολυμπισμού, στις Ολυμπιακές αρχές και στους κανόνες 
του «ευ αγωνίζεσθαι». 

• Να συνεργαστούμε για τη διατύπωση και υποστήριξη σχετικών με την Ολυμπιακή Εκεχειρία 
προτάσεων.  

Ένα φιλόδοξο σχέδιο, που αξίζει να το προσπαθήσουμε και να υπενθυμίσουμε στην υφήλιο 
ότι στην αρχαία Ελλάδα, την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων σταματούσαν όλες οι 
εχθροπραξίες.  

• Να εργαστούμε για την ενίσχυση των μεσών της μεταξύ μας συνεργασίας στον τομέα του 
Αθλητισμού μέσω της ανταλλαγής:  

o εμπειριών και γνώσης,  

o πληροφοριών και υλικού τεκμηρίωσης στον τομέα του Αθλητισμού,  

o τεχνογνωσίας στον τομέα των επενδύσεων και συντήρησης αθλητικών κατασκευαστικών 
έργων,  

o επισκέψεων αθλητικών συνδέσμων και αθλητικών ομάδων από διάφορα αθλήματα, σε 
συνεργασία με την αντίστοιχη ομοσπονδία.  

• Να μεταφέρουμε τεχνογνωσία και δεξιότητες που αποκτηθήκαν στη διάρκεια των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακων Αγώνων του 2004 στους τομείς της πολιτικής προστασίας και 
ασφάλειας για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την τεχνική και τεχνολογική υποδομή 
παγκοσμίων αθλητικών διοργανώσεων, κυρίως των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακων Αγώνων 
του 2020.  

• Να συνεργαστούμε σε Προγράμματα:  

- Αθλητισμού για Όλους,  

- Αθλητισμού για ΑμεΑ,  

- Αθλητιατρικής,  

- Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης,  

- Διαχείρισης και συντήρησης Αθλητικών εγκαταστάσεων,  

- προπονητικών κέντρων,  

καθώς και σε άλλους τομείς, οι οποίοι θα προσδιοριστούν από κοινού». 

  
 

 


