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Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ξεκινάμε μια νέα κοινοβουλευτική περίοδο με αισιοδοξία, όραμα και σχέδιο!
Στην έναρξή της, θέλω να ευχαριστήσω, και θεσμικά από το βήμα της Βουλής, τους
συμπολίτες μου στο Ηράκλειο, που με τίμησαν με την ψήφο τους για ακόμη μια θητεία.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη που μου
έδειξε και με τίμησε με το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Κυρίες και κύριοι, ο αθλητισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο
του πολιτισμού της Ελλάδας, της γενέτειρας των Ολυμπιακών
Αγώνων και του Ολυμπιακού ιδεώδους. Ο αθλητισμός είναι μια
τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Για τους αρχαίους Έλληνες, η
καλλιέργεια του σώματος ήταν εξίσου σημαντική με την καλλιέργεια
του πνεύματος. Στην κλασσική Ελλάδα, οι δύο τομείς ανθρώπινης
δραστηριότητας ήταν ο αθλητισμός για το σώμα και η μουσική για
το πνεύμα, που περιελάμβανε τη φιλοσοφία, το θέατρο, κλπ.
Βέβαια, και στη σύγχρονη Ελλάδα, «ο αθλητισμός τελεί
υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους»,
σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλει στο
Κράτος την υποχρέωση στήριξης του αθλητισμού (άρθρο 12),
αλλά και τη δυνατότητα των πολιτών (άρθρο 16) να
εντάσσονται ελεύθερα σε αυτόν, μέσα από τους φορείς του
(σωματεία, αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες).
Και βέβαια, ο αθλητισμός έχει κι άλλα δύο χαρακτηριστικά:
Πρώτον, οι επιτυχίες στον αθλητισμό μας ενώνουν ως λαό,
δημιουργούν αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και ομοψυχίας. Και
αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε ως χώρα, περισσότερο τώρα
παρά ποτέ.
Δεύτερον, ο αθλητισμός φέρνει πιο κοντά τους λαούς ολόκληρου του κόσμου, καλλιεργεί
πνεύμα ειρήνης, συνεργασίας μεταξύ των λαών και αποτελεί εργαλείο άσκησης ακόμα και
εξωτερικής πολιτικής.
Ο αθλητισμός, βέβαια, πέρα από την τεράστια πολιτιστική του αξία, είναι και μια μεγάλη και
ισχυρή οικονομική βιομηχανία με πολλές σημαντικές πτυχές και προοπτικές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ, δίνουμε ιδιαίτερη
σημασία στον αθλητισμό. Οι πολιτικές μας για τον αθλητισμό είναι σχεδιασμένες σε συνδυασμό με
τις πολιτικές μας για τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και την οικονομία, ως πυλώνα ανάπτυξης
1

και ευημερίας των πολιτών. Θέλουμε έναν αθλητισμό για τους πολλούς και κυρίως για τις επόμενες
γενιές.
Κυρίες και κύριοι, στον αθλητισμό πρέπει να πιάσουμε τον μίτο του ευ αγωνίζεσθαι
από την αρχή. Από αυτά που σημαίνει ο αθλητισμός. Από τις αξίες του, ως πολύτιμο κοινωνικό και
πολιτιστικό αγαθό. Έτσι, οι πολιτικές μας για τον αθλητισμό περιλαμβάνουν, τόσο τον ερασιτεχνικό
και τον επαγγελματικό αθλητισμό, όσο και το μαζικό αθλητισμό.
Το σχέδιο μας για τον αθλητισμό περιλαμβάνει τους εξής πυλώνες:
1) Επαγγελματικός και αγωνιστικός αθλητισμός:
Σχεδιάζουμε πολιτικές στήριξης του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, με βελτίωση του
αθλητικού νόμου, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, την αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης
και την εξάλειψη της βίας. Με σεβασμό μεν στο αυτοδιοίκητο των Ομοσπονδιών, αλλά και
με τη δημιουργία ενός ειλικρινούς και θετικού κλίματος συνεργασίας.
Με έλεγχο και εποπτεία των αθλητικών δραστηριοτήτων του επαγγελματικού αθλητισμού. Με
τη θέσπιση διαφανούς πλαισίου για την αναγνώριση των αθλητικών οργανισμών. Με έμφαση στην
επικαιροποίηση των Κανονισμών των Ομοσπονδιών και τη δημιουργία, άμεσα, Ηλεκτρονικού
Μητρώου Αθλητικών Φορέων.
Θα επιδιώξουμε, σεβόμενοι τα δημοσιονομικά, την αύξηση της χρηματοδότησης των
Ομοσπονδιών, με κύριο μέλημα την ανάταση και διάκριση των Εθνικών ομάδων, κάθε ηλικιακής
κατηγορίας και των δύο φύλων.
Στην "πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας" είμαστε αποφασισμένοι να «παραδώσουμε» τα
γήπεδα, τους αγώνες, για κάθε μέρα της εβδομάδας, πίσω στις οικογένειες, στο φίλαθλο κοινό. Να
κάνουμε τον αθλητισμό διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας
και προστασίας.
Σε συνεργασία με τις FIFA/UEFA, συστήνουμε Επιτροπή, η οποία αξιοποιώντας τη διεθνή
εμπειρία και εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, θα διερευνήσει λύσεις. Φυσικά, σε
συνεργασία με τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), όλους τους εμπλεκόμενους
και τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.
Σε ότι αφορά στους "προ-συνεννοημένους αγώνες", το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν
μπορούμε να το αγνοούμε ή να το βάζουμε κάτω από το χαλί. Από την άλλη, πρέπει να το δούμε
στις πραγματικές του διαστάσεις και όχι να προβαίνουμε σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Είμαστε
αποφασισμένοι να το αντιμετωπίσουμε δραστικά και άμεσα. Θα αξιοποιήσουμε την καλή γνώση,
την εμπειρία και τις σύγχρονες μεθόδους, για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ήδη, σε συνάντηση
με κλιμάκιο των FIFA/UEFA, συζητήσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύντομα θα
ακολουθήσουν συναντήσεις με την ΕΠΟ, τις λίγκες και όλα τα προεδρεία των ΠΑΕ. Θα
εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για να υπάρξει συνεννόηση και από κοινού πρωτοβουλία.
Ανάλογα, εξετάζουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος και στα άλλα ομαδικά
επαγγελματικά αθλήματα.
Στο "αντιντόπινγκ" ενισχύουμε θεσμικά και στηρίζουμε την αποστολή και το έργο
του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ). Είναι πολιτική μας
προτεραιότητα να στηρίξουμε τον «καθαρό» αθλητισμό, ενάντια στη σύγχρονη μάστιγα των
«ενισχυμένων» υπερ-επιδόσεων.
Ήδη, συμφωνήσαμε στη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής, για την υποστήριξη του έργου
του ΕΣΚΑΝ. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε συνέργειες με επιστημονικούς, θεσμικούς και
αυτοδιοικητικούς φορείς, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης,
κυρίως των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τη βέλτιστη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
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2) Άθληση για Όλους:
Ο μαζικός αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητά μας. Εξασφαλίζουμε τους κατάλληλους
χώρους άθλησης, για να γαλουχήσουμε τους πολίτες και ειδικά την νεολαία στην άθληση.
Ενισχύουμε και στηρίζουμε το θεσμό "Άθληση για Όλους". Ενισχύουμε το Σχολικό Αθλητισμό σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Δημιουργούμε συνέργειες με τους ΟΤΑ, τα Επιμελητήρια,
νομικά πρόσωπα, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς για την ουσιαστική ενίσχυση του μαζικού
αθλητισμού.
Ενδεικτικά, αναφέρω ότι πρώτη φορά φέτος είμαστε έτοιμοι για την κατανομή των θέσεων
για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Προγράμματος "Άθλησης για Όλους 20192020".
Ανάλογα ισχύουν και για το πρόγραμμα "Διδασκαλία Κολύμβησης", στο πλαίσιο του
μαθήματος Φυσικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
3) Αθλητικές εγκαταστάσεις:
Αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ανάπτυξη και στήριξη του αθλητισμού.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σχεδιάζουμε πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, που θα
συμβάλλει σημαντικά στη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας των υποδομών αυτών, όσο και
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Άμεσα, ξεκινάμε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Παράλληλα, εξετάζουμε την αξιοποίηση των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα, σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, καθώς και την αξιοποίηση προγραμμάτων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε αλλού, με σκοπό να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ, που θα
μπορούσε να εισρεύσει στα ταμεία.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία ώστε, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τους
λοιπούς φορείς, να προχωρήσουν γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, η ανέγερση, η αποπεράτωση
και ο εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων. Να εξεταστεί και να προωθηθεί, για παράδειγμα,
ο βαθμός ωριμότητας των έργων στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, η ανακαίνιση σε εκείνο του Άρη και οι
προϋποθέσεις έναρξης εκείνων του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Ήδη, ξεμπλοκάραμε το ζήτημα της χρηματοδότησης για τις εργασίες αναβάθμισης του
Παγκρήτιου Σταδίου, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με κλιμάκιο των FIFA/UEFA.
Αντίστοιχες συνεργασίες θα κάνουμε με όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας από
Σεπτέμβριο, που αναλαμβάνουν, με στόχο την αξιοποίηση όλων των εργαλείων χρηματοδότησης.
Σε ότι αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, σε συνεργασία με το νέο
Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον νέο Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής
Επιτροπής, συμφωνήσαμε το πλαίσιο μιας προγραμματικής σύμβασης «Μελέτη Αξιοποίησης» του
ΟΑΚΑ, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, εξετάζουμε την ίδρυση Μουσείου Αθλητισμού και
Ελλήνων Ολυμπιονικών. Κι όμως, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη χώρα που γέννησε τους
Ολυμπιακούς αγώνες.
Παράλληλα, αναζητούμε χώρο με σκοπό την κατασκευή αθλητικού κέντρου Ατόμων με
Αναπηρία, στην Αττική.
4) Αθλητικές διοργανώσεις:
Δουλεύουμε ήδη για την καλύτερη δυνατή παρουσία της χώρας μας στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020.
Εργαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να προσελκύσουμε, ακόμα, πολλές μικρής και μεσαίας
κλίμακας διοργανώσεις. Διοργανώσεις που μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας πόλο αθλητικού
τουρισμού, να προσελκύσουν επενδύσεις και να εξασφαλίσουν χρήματα, ενισχύοντας την τοπική
οικονομία, αλλά παράλληλα εκσυγχρονίζοντας τις τοπικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
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Εξετάζουμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την καθιέρωση φοροαπαλλαγών για χορηγίες–δωρεές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (Σωματεία, Ομοσπονδίες).
Διερευνούμε τη δυνατότητα αξιοποίησης ΕΣΠΑ για τον αθλητισμό.
Στόχος μας είναι, μέσα από τον αθλητισμό, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των
πολιτών και να προετοιμάσουμε καλύτερους πολίτες για την κοινωνία μας. Στόχος μας είναι να
τονώσουμε το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον αθλητισμό και να διαμορφώσουμε μια νοοτροπία
στη νεολαία, η οποία θα αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα, οδηγώντας σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο
διαβίωσης.
Και φυσικά, λέμε όχι στη λογική του κρατικοδίαιτου μοντέλου στον αθλητισμό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα μας δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Αυτά είναι
μόνο η αρχή και οι άμεσες προτεραιότητες μας! Εμείς θέλουμε και δουλεύουμε ώστε ο αθλητισμός
να γίνει τρόπος ζωής. Ο αθλητισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιδέα του Ολυμπισμού, την
ευγενή άμιλλα, τον σεβασμό, την ομαδικότητα, τον συναγωνισμό, το κάλλος και εν τέλει την αριστεία
και το πνευματικό ήθος.
Κυρίες και κύριοι, citius, altius, fortius. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά!
Έχει ξεκινήσει μια νέα, μια φωτεινή περίοδος για τη χώρα μας. Οι πολίτες επέλεξαν το
ρεαλισμό, την κοινή λογική και την αισιοδοξία.
Κλείνοντας, και στο πλαίσιο που προανέφερα, αναπτύσσουμε μια σειρά συνέργειες με την
άξια και αγαπητή Υπουργό Πολιτισμού, την κ. Μενδώνη, προς όφελος της κοινωνίας, των πολιτών
και του πολιτισμού – αθλητισμού.
Κυρία Υπουργέ, είμαι βέβαιος ότι η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε ήδη αναπτύξει θα
συνεχισθεί και θα εξελιχθεί.
Σας ευχαριστώ.
* Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Υφυπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.
https://www.youtube.com/watch?v=kHawiPoW91o&fbclid=IwAR34LaHHnrRUzEyVJ7trw5zv
CEVvvVe6GlVuFZ9n0iOSRg1B9Xv-7SjncKs
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