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Στο πλαίσιο της επταμηνιαίας αποτίμησης και του προγραμματισμού του
κυβερνητικού έργου στον αθλητισμό, κατά τη χτεσινή συνάντηση του Υφυπουργού
Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
επιβεβαιώθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες για το 2020, που ως γνωστόν είναι και χρονιά
Ολυμπιακών Αγώνων.
Πέραν των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση παραβατικών
φαινομένων και την αναβάθμιση και εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού, ακόμη
περισσότερη έμφαση με σχεδιαζόμενες δράσεις θα δοθεί στην εφαρμογή της πολιτικής για τον
μαζικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη σημασία με την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής
Φλόγας να πραγματοποιείται στις 12 Μαρτίου στην Ολυμπία, είναι ευκαιρία, έως εκείνη τη
σπουδαία ημέρα για τον παγκόσμιο αθλητισμό, να έχουν υλοποιηθεί σημαντικές
παρεμβάσεις σ’ αυτή την κατεύθυνση:
Την προσεχή Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα αξιολόγησης
Ομοσπονδιών «Χίλων», με απολύτως μετρήσιμα στοιχεία για τις δραστηριότητες των 48
εν ενεργεία Ομοσπονδιών (Ολυμπιακών και μη), όπως το μέγεθός τους, η δραστηριότητα
και οι διακρίσεις τους. Βάσει αυτών, με διαφάνεια, θα γίνεται πλέον η χρηματοδότησή τους.
Οι πρωτοβουλίες για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητριών και των αθλητών μας
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και των ΠαραΟλυμπιακών το προσεχές καλοκαίρι
περιλαμβάνουν το πρόγραμμα «Είμαστε Μαζί Σας 2020». Μια καμπάνια χορηγικής στήριξης και
συναισθηματικής διασύνδεσης της ελληνικής αποστολής με την κοινωνία, που θα καλεί εταιρείες,
φορείς και πολίτες να παίξουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία για τους ΟΑ.
Επιπλέον, για την προώθηση του Αθλητικού Ιδεώδους και Ήθους, ως προτύπου της
καθημερινής ζωής, μέσα από την κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς στο πλαίσιο της
οικογένειας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα υλοποιηθεί το πολυεπίπεδο πρόγραμμα
«Ζήσε Αθλητικά» με τη συστράτευση και αξιοποίηση Ολυμπιονικών, Πρωταθλητών,
Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αθλητικών φορέων.
Οι δράσεις του «Ζήσε Αθλητικά» θα προωθούν το ευ αγωνίζεσθαι και τη συμμετοχικότητα,
θα στοχεύουν στις θεματικές ενότητες του εκφοβισμού, της ομαδικής συμπεριφοράς, της ισορροπημένης διατροφής, του εθελοντισμού και της εξάσκησης δεξιοτήτων.

