ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Ο αθλητισμός είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει
αποδείξει την ιδιαίτερη επιρροή που ασκεί σε πολλούς τομείς της κοινωνίας.
Είτε ως δραστηριότητα σωματικής άσκησης είτε ως θέαμα ο αθλητισμός καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του ανθρώπου (ψυχαγωγικών-παιδαγωγικών-ψυχολογικών-κοινωνικών) τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται υψίστης σημασίας γεγονός η αναζήτηση των
κοινωνικών εκείνων αιτιών που συμβάλλουν στον εκφυλισμό του αθλητικού
ιδεώδους, καθώς και η υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των συναρμόδιων φορέων με
γνώμονα την εξυγίανσή του.
Σήμερα,


Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η ένταξή του στους κανόνες της
ελεύθερης αγοράς με την επένδυση τεράστιων κεφαλαίων στα λεγόμενα
δημοφιλή αθλήματα, αλλά και το νόμιμο και παράνομο στοίχημα, έχουν
μετατρέψει τον αθλητισμό από κοινωνικό αγαθό σε προϊόν και τον αθλητή
σε μηχανή παραγωγής ρεκόρ.



Το φαινόμενο του doping καταλύει κάθε έννοια αθλητικής ηθικής και ευ
αγωνίζεσθαι.



O αθλητισμός μεταβλήθηκε σε επαγγελματική δραστηριότητα. Η χαρά που
προσφέρει ο υγιής συναγωνισμός, η άμιλλα και η συνεργασία τείνουν να
εξαφανιστούν, ενώ κυριαρχεί το αδιάκοπο κυνήγι των υψηλών - και υψηλά
αμειβόμενων - επιδόσεων και του κέρδους. Εξαιτίας των υλικών συμφερόντων, ο αθλητισμός αντικαταστάθηκε από τον πρωταθλητισμό και μετατράπηκε σε τμήμα της βιομηχανίας του θεάματος. Οι όροι της τηλεθέασης
έχουν καταστήσει με τη σειρά τους τα φιλοθεάμον κοινό σε παθητικούς
δέκτες μηνυμάτων που προσλαμβάνουν άκριτα και τελικώς αποπροσανατολίζονται από τα φλέγοντα ζητήματα του κοινωνικού και πολιτικού
γίγνεσθαι.



Το γεγονός ότι αποφασίζουν να ασχοληθούν ως παράγοντες του αθλητισμού
άτομα αμφιβόλου ηθικής και προθέσεων και ύποπτων αν όχι παράνομων
δραστηριοτήτων και μάλιστα έχοντας ως μοναδικό πολλές φορές σκοπό την
προώθηση και ικανοποίηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων, δεν προάγει
σε καμία περίπτωση το πνεύμα του αθλητικού ιδεώδους.



Τέλος, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας εμφανίζονται έντονα και στο
χώρο του αθλητισμού: βία, εγκληματικότητα, φανατισμός, ρατσισμός,
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τοξικομανία κλπ είναι μερικά μόνο παραδείγματα προς επίρρωση του
ισχυρισμού, των οποίων γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες.
Ο αθλητισμός συνιστά ένα φαινόμενο άρρηκτα δεμένο με τις δομές της σύγχρονης
κοινωνίας, το οποίο μάλιστα συντελεί στην πρόοδο και την ανάπττυξή της. Αυτό
λοιπόν, που όλοι οι αρμόδιοι οφείλουν να κάνουν είναι να στραφούν με συνέπεια
και υπευθυνότητα στην κατεύθυνση της διαφύλαξης και εξυγίανσης του αθλητικού
ιδεώδους, στις περιπτώσεις που αυτό έχει πληγεί.
Προτείνεται:
1. Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Εφαρμογή και έλεγχος της υφιστάμενης
νομοθεσίας και παράλληλη εντατικοποίηση των ελέγχων αντιντόπινγκ και
επιβολή αυστηρών ποινών σε αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων
χημικών ουσιών και των προπονητών τους.
Ναι

Όχι

2. Εξυγίανση των αθλητικών συλλόγων, χώρων, ομοσπονδιών και αποστασιοποίηση του αθλητισμού από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, συναλλαγές και κερδοσκοπία.
Ναι

Όχι

3. Δημιουργία αθλητικών υποδομών, ώστε ο αθλητισμός να ξαναγίνει το
κοινωνικό αγαθό που το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει χωρίς
ανισότητες και διακρίσεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Ναι

Όχι

4. Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού με τριπλό στόχο την καλή υγεία των
μαθητών, την ανακάλυψη των μελλοντικών ταλέντων και την καλλιέργεια
της φίλαθλης συνήθειας.
Ναι

Όχι

5. Καλλιέργεια γενικότερης παιδείας, ολυμπιακής ιδέας και υγιούς αθλητικής
συνείδησης.
Ναι

Όχι

6. Υπαγωγή του Αγωνιστικού Αθλητισμού – Εκπροσώπιση Εθνικών Ομάδων
στην Ολυμπιακή Επιτροπή με εντελώς νέο Καταστατικό, δομή και τρόπο
διοίκησης.
Ναι

Όχι

2

7. Υπαγωγή του εποπτικού έργου της Πολιτείας στον Αθλητισμό στο Υπουργείο
Υγείας, διότι ο Αθλητισμός πρωτίστως είναι πρόληψη υπέρ της υγείας.
Ναι

Όχι

8. Πλήρης αναθεώρηση του Σχολικού και Φοιτητικού Αθλητισμού που ανήκει
στο Υπ. Παιδείας.
Ναι

Όχι

9. Ο Εργασιακός Αθλητισμός να υπαχθεί στο Υπ. Εργασίας.
Ναι

Όχι

10. Ο Τουριστικός Αθλητισμός να υπαχθεί στο Υπ. Τουρισμού.
Ναι

Όχι

11. Χάραξη εθνικής πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις
του (πρωταθλητισμός, αθλητική παιδεία, σχολικά αθλητικά προγράμματα,
αθλητικές υποτροφίες, υποδομές σε Πανεπιστήμια), μέσω της δημιουργίας
Εθνικού Αθλητικού Κώδικα, που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την
προαγωγή και καθιέρωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των
βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Αθλητικού Προγράμματος Δραστηριοτήτων και
Εκγύμνασης, σε υποχρεωτική βάση.
Ναι

Όχι

12. Απαγόρευση κυκλοφορίας αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής και συστηματικός έλεγχος εφαρμογής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια
υγεία και να προαχθεί η υγιής ανάπτυξη των αθλητικών χαρακτηριστικών
των αθλουμένων, χωρίς τεχνητή υποβοήθηση. Η χρήση αναβολικών και
άλλων σκευασμάτων συνεπάγεται σε μακροχρόνια βάση και επιβάρυνση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ναι

Όχι

13. Οριστική παύση από τα καθήκοντά τους και οριστική απόλυση προπονητών,
αθλιάτρων, ιατρών, και άλλων αθλητικών παραγόντων, που εν γνώσει τους
χορηγούν, ή λόγω βαρείας αμελείας ανέχονται τη χορήγηση αναβολικών,
αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλούμενους και αθλητές.
Ναι

Όχι
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14. Συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας
συνδέσμων οργανωμένων οπαδών ομάδων και συλλόγων, καθώς και
αυστηροποίηση των ποινών στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες για επεισόδια
ή καταστροφές που ενεργούν οι φίλαθλοί τους σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή
υποδομές ή σε ιδιωτική περιουσία.
Ναι

Όχι

15. Άμεσος υποβιβασμός σε ερασιτεχνική κατηγορία κάθε ανώνυμης αθλητικής
εταιρίας, η οποία τελεσίδικα και οριστικά κριθεί ότι συμμετείχε σε στημένα
παιχνίδια, ή παράγοντές της χρημάτισαν ή χρηματίστηκαν, ή οι φίλαθλοί της
εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, προέβησαν πάνω από δύο φορές σε
επεισόδια ή σε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, εντός ή εκτός
σταδίων.
Ναι

Όχι

16. Κατάργηση του μέτρου αστυνόμευσης από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών οργανώσεων ανωνύμων αθλητικών
εταιριών. Κάθε εταιρία θα είναι κατά νόμο αρμόδια και υπεύθυνη να
οργανώσει και συντηρήσει ομάδες ασφάλειας γηπεδικών και άλλων
εγκαταστάσεων, από δικούς της πόρους. Όποια αδυνατεί, θα υποβιβάζεται
αμέσως σε ερασιτεχνική κατηγορία.
Ναι

Όχι

17. Παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και διαφανείς και
αδιάβλητες διαδικασίες, δημοσίων χώρων ή γηπέδων, καθώς και
περιφερειακών σταδίων, γηπέδων και άλλων υποδομών, σε ιδιώτες και
συλλόγους, που επιθυμούν να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν για
αθλητικές δραστηριότητες.
Ναι

Όχι

18. Παροχή κινήτρων και συνεργασία με Συλλόγους και Ομοσπονδίες σχετικά
άγνωστων στο ελληνικό κοινό αθλημάτων (όπως ενδεικτικά, σκοπευτικούς
ομίλους, ομίλους καταδύσεων, αναρριχήσεων, θαλάσσιου σκι κλπ) με σκοπό
τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, επειδή κατεξοχήν
διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και εκτός αστικών κέντρων, επιτρέπουν
αφενός την προσφορότερη επαφή των αθλουμένων με το ελληνικό φυσικό
περιβάλλον αλλά και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, λόγω αυξημένης
επισκεψιμότητας».
Ναι

Όχι
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19. Θεσμοθέτηση νομοθετικά του τρόπου χρηματοδότησης του Αγωνιστικού
Αθλητισμού από χορηγίες του Ιδιωτικού Τομέα, με παράλληλη Διαδικτυακή
– τηλεοπτική προβολή από Κρατικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων στους Χορηγούς.
Ναι

Όχι

20. Καθιέρωση ίδιων κριτηρίων για την Αξιολόγηση Αθλητών ,σωματείων,
Ενώσεων & Ομοσπονδιών με σκοπό την επιχορήγηση τους.
Ναι

Όχι

21. Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων σχετικών με τον αθλητισμό, όπως πχ. « Αναβίωση Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων ».
Ναι

Όχι
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