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Ο αθλητισµός είναι ένα πολυλειτουργικό κοινωνικό φαινόµενο. Αφορά ένα πολυπληθές κοµµάτι της
κοινωνίας που ασχολείται µε τις διάφορες πλευρές του, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µε τις κοινωνικές εξελίξεις και τα πρότυπα που διαµορφώνονται σε κάθε
εποχή. Έτσι, και στον τοµέα του αθλητισµού η νεοφιλελεύθερη ηγεµονία έχει αφήσει τα ίχνη της, όχι
µόνο ενισχύοντας την εµπορευµατοποίηση και υποβαθµίζοντας την αξία του ερασιτεχνικού και του
µαζικού αθλητισµού, αλλά και προωθώντας µια σειρά από ρυθµίσεις που θα µπορούσε κανείς να αποκαλέσει ακόµη και προποµπό των ευρύτερων αλλαγών που επιφυλάσσουν οι σηµερινές κυρίαρχες δυνάµεις στην κοινωνία συνολικότερα:
-- Άνοιξαν µε προκλητικό τρόπο τα ταµεία του κράτους και κατασπαταλήθηκε δηµόσιο χρήµα για την
σωτηρία των αθλητικών ιδιωτικών εταιρειών,
-- Εντάθηκαν τα φαινόµενα, δηµιουργίας ιδιωτικών στρατών επιχειρηµατιών και κοινωνικής βίας,

-- ∆οκιµάστηκαν και εφαρµόζονται µέθοδοι άµεσου ελέγχου και επιβολής, ιδιωτικοί αστυνοµικοί µε αρµοδιότητες που δεν προβλέπονται από το σύνταγµα, ηλεκτρονικά µέσα παρακολούθησης, ηλεκτρονικά εισιτήρια, απαγορεύσεις µετακίνησης, χρήση σκύλων, και εν γένει µέτρα που αντίκεινται στα
ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες, µε σκοπό µεταξύ άλλων να καλλιεργήσουν την ευρύτερη κοινωνική
τους αποδοχή

-- Εφαρµόστηκε η ιδιωτικοποίηση δηµόσιων αθλητικών χώρων, η εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε ιδιωτικά
συµφέροντα και πρωτοεµφανίστηκαν µορφές σύµπραξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα (Σ∆ΙΤ),

-- Καταλήφθηκαν ελεύθεροι χώροι για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εµπορικές χρήσεις. Με πρόσχηµα τον αθλητισµό καταστρατηγήθηκαν ρυθµιστικά σχέδια, πολεοδοµικά πλαίσια και κανόνες και
υποβαθµίστηκαν οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε µεγάλα αστικά κέντρα καθώς και οι πραγµατικές
ανάγκες των πολιτών

-- Αυξήθηκε ο επίσηµος κρατικός κι ο παράνοµος αθλητικός τζόγος, δηµιουργώντας επιπλέον κοινωνικές παθογένειες

-- ∆ηµιουργήθηκαν συνθήκες ενσωµάτωσης του αθλητισµού στο σύστηµα της πολιτικοοικονοµικής διαπλοκής και ενισχύθηκε ένα σκληρό σύστηµα πελατειακών σχέσεων

-- Καθιερώθηκαν ευέλικτες σχέσεις ανασφάλιστης εργασίας και υποαπασχόλησης στους εργαζόµενους
στον χώρο του αθλητισµού, µε µεγάλο αριθµό ηµιαπασχολούµενων, µε την ώρα, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, αλλά και µεγάλο πρόβληµα ανεργίας.
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Το σηµερινό αθλητικό µοντέλο, όπως διαµορφώθηκε από την µεταπολίτευση µέχρι σήµερα, έχει στρεβλό χαρακτήρα. Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, µέσα από µια ιδιότυπη συναντίληψη για το ρόλο του κράτους και
των ιδιωτικών επενδύσεων, καθόρισαν τους όρους, τη δυναµική της ανάπτυξης και επέβαλαν τη σηµερινή κατάσταση στον αθλητισµό.

Το σηµερινό αθλητικό οικοδόµηµα αποτελεί την έµπρακτη εφαρµογή των προγραµµατικών θέσεων
της Νέας ∆ηµοκρατίας «για το αθλητικό προϊόν», «τη συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σύµφωνα
µε τις επιταγές του σύγχρονου αθλητικού marketing», «τις προϋποθέσεις για την ακµή της βιοµηχανικής παραγωγής αθλητικού θεάµατος, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονοµίας της αγοράς», «τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος».

Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και εφαρµογή των αντιλήψεων του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτές εκφράζονται στις
διακηρύξεις του για «σχήµατα διαχείρισης, που θα επιτρέπουν τη συνέργεια του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα», για «µακροπρόθεσµο πρόγραµµα διεκδίκησης µεγάλων αθλητικών γεγονότων» και για
«στήριξη της οικονοµικής του επαγγελµατικού αθλητισµού, που δεν πρέπει να µας οδηγήσει στην αποβολή του από τον αθλητισµό και την αποκλειστική του ένταξη στις οικονοµικές δραστηριότητες της
κοινωνίας». Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ φέρει και την κύρια ευθύνη για τον κοµµατικό εναγκαλισµό των
φορέων του αθλητισµού και για τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων οικονοµικής και πολιτικής διαπλοκής τους µε την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ο αθλητισµός στη χώρα µας περνά σοβαρή κρίση. Πρόκειται για κρίση αξιών, κοινωνικού προσανατολισµού και πολιτικών επιλογών, για την οποία οι ευθύνες των δυνάµεων του δικοµµατισµού είναι τεράστιες.

Είναι το πολιτικό προσωπικό των δυο κοµµάτων που εξελίχθηκε σε µηχανισµό επαγγελµατιών παραγόντων του αθλητισµού και δηµιούργησε τη βιοµηχανία ανάληψης διεθνών αθλητικών διοργανώσεων
ως µέσο πλουτισµού. Οι ίδιοι αθλητικοί παράγοντες που εν συνεχεία δραστηριοποιήθηκαν, κάτω από
την οµπρέλα των διεθνών αθλητικών οµοσπονδιών και αυτονοµήθηκαν από τους ελεγκτικούς θεσµούς,
κοινωνικούς και κρατικούς. Επαγγελµατίες παράγοντες που είναι πλήρως ενσωµατωµένοι στην παγκόσµια αθλητική «βιοµηχανία» και οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλουν σε ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα τις δικές τους αντιλήψεις για τον τρόπο λειτουργίας των αθλητικών θεσµών. Είναι αυτός ακριβώς
ο µηχανισµός που στο όνοµα κάποιων εθνικών µεγαλοϊδεατισµών, για χάρη των κερδών, στήριξε την
εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού, το κυνήγι των ρεκόρ και της τηλεθέασης, υπέθαλψε τη µάστιγα
του ντόπινγκ, που τόσο υποκριτικά καταγγέλλει.

Είναι ο µηχανισµός της σηµερινής κυβέρνησης και πολύ περισσότερο του ΠΑΣΟΚ, που, επιδιώκοντας
να συντηρήσει το τέλµα και τις καθεστωτικές λογικές στις αθλητικές οµοσπονδίες, αγωνίστηκε στη
Βουλή µε νύχια και µε δόντια ώστε να αποσυρθεί η τροπολογία για την απλή αναλογική στον αθλητικό
νόµο. Για να αποδειχθεί ότι στη λογική αυτών των κοµµάτων η κρατική παρέµβαση είναι αποδεκτή
µόνο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων.
Όπως συνέβη για παράδειγµα στο παρελθόν µε την βίαιη εµπορευµατοποίηση του ποδοσφαίρου και
τον ν. 879/79, µε την παραχώρηση των σταδίων στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τους απαραίτητους
πόρους και τον ν. 423/76, µε την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ και τη µεταφορά των εσόδων του από το
υπουργείο Πολιτισµού στο υπουργείο Οικονοµικών, µε τις διαχρονικές παρεµβάσεις των υπουργών
αθλητισµού στο εκλογικό σύστηµα της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής, µε την ψήφιση εν όψει του
2004 ακόµη και «Ολυµπιακών» νόµων, που µετέτρεψαν την Βουλή σε πολεοδοµικό γραφείο.
Αυτά τα κόµµατα, ωστόσο, αποδεικνύεται ότι όταν επιχειρείται ένα βήµα εκδηµοκρατισµού, όπως η καθιέρωση ανόθευτης και αναλογικής εκπροσώπησης στις αθλητικές οµοσπονδίες, δηλώνουν «αναρµόδια» και επικαλούνται το λεγόµενο «αυτοδιοίκητο» των αθλητικών οµοσπονδιών.
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Το πολιτικό προσωπικό του δικοµµατισµού στον αθλητισµό, που εδώ και τριάντα χρόνια κατασπαταλά
το δηµόσιο χρήµα µε την επίκληση του λεγόµενου «αυτοδιοίκητου», επιδιώκει µε σαφήνεια την διατήρηση της αυθαιρεσίας, του προνοµίου να εξακολουθούν να διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα και αδιαφανώς
το δηµόσιο χρήµα, να εκµεταλλεύονται µε καταχρηστικό τρόπο δηµόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις,
να διοργανώνουν σε συνεργασία µε την εκάστοτε κυβέρνηση διεθνείς διοργανώσεις µε υπερβάσεις
προϋπολογισµών και υπερκοστολογήσεις, ακόµα και να λειτουργούν τµήµατα αθλητικών σπουδών,
υποκαθιστώντας τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας που δίνουν τους επίσηµους τίτλους
σπουδών.

Οι συνολικές δαπάνες για τον αθλητισµό, διαχρονικά, δεν ξεπερνούν ετησίως το 0,4% του ΑΕΠ και µάλιστα δεν πρόκειται για αναπτυξιακές αλλά στην πλειοψηφία τους για ανελαστικές δαπάνες. Πρόκειται
κυρίως για παροχές στον υψηλό αθλητισµό, που δεν αντιστοιχούν σε αναπτυξιακές ανάγκες. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν τα κονδύλια του υπουργείου Παιδείας (ο περιβόητος κωδικός 5272 για
τον σχολικό αθλητισµό και την τριτοβάθµια εκπαίδευση), οι δαπάνες για τον «Αθλητισµό για όλους», που
για το 2009 ανέρχονται στο «ιλιγγιώδες» ποσό των 300.000 ευρώ και φυσικά το αντισταθµιστικό πρόγραµµα για την περιφέρεια «Ελλάδα 2004», το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η συρρίκνωση των δαπανών είναι ακόµα εντονότερη στην περιφέρεια, όπου δεν καλύπτονται ακόµα και οι πιο βασικές
ανάγκες, όπως η συντήρηση των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων, η διενέργεια σχολικών αγώνων,
η προµήθεια υλικού για τα σχολεία, η ανάπτυξη στοιχειωδών προγραµµάτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Από την άλλη πλευρά, τη στιγµή που οι κοινωνικές δαπάνες για τον αθλητισµό συνεχώς συρρικνώνονται και ο αθλητισµός αποκλείεται από τις πολιτικές της κοινωνικής πρόνοιας, η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ χρησιµοποιούν το µοντέλο πρωταθλητισµού και υψηλού αθλητισµού ως µέσο κερδοφορίας και µάλιστα
µέσα από την αύξηση του αθλητικού τζόγου, που αποφέρει τεράστια έσοδα στο υπουργείο Οικονοµικών. Υπερκέρδη που δεν µπορούσε παρά να αποτελέσουν αντικείµενο αντιθέσεων εγχώριων και διεθνών οικονοµικών συµφερόντων και τα οποία έφεραν ως επακόλουθο την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ,
µε συναίνεση των δύο κοµµάτων.

Παράλληλα, ο αθλητισµός χρησιµοποιείται σαν εργαλείο για την ανάπτυξη άλλων κλάδων της οικονοµίας -ΜΜΕ, κατασκευές, εµπόριο, τουριστική βιοµηχανία κ.λπ.- χωρίς, επί της ουσίας, να εισπράττει ανταποδοτικά κοινωνικά οφέλη. Αυτή η λογική εµπορευµατοποίησης του αθλητισµού έφτασε στο απόγειό
της µε την ανάληψη και διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, που είχε τα γνωστά καταστρεπτικά για την ορθολογική και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας αποτελέσµατα. Πέντε χρόνια µετά
τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας δικαιώνεται απολύτως η θέση του Συνασπισµού, που από την
πρώτη στιγµή τάχθηκε αντίθετος µε την ανάληψή τους, προβλέποντας την κατασπατάληση των δηµόσιων πόρων για χάρη ενός µοντέλου ανάπτυξης ενάντια στους πολίτες, ενάντια στις περιβαλλοντικές ανάγκες και την ποιότητα ζωής και υπέρ της ασύδοτης κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστική η τύχη
των ολυµπιακών εγκαταστάσεων µέχρι σήµερα, τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας σπεύδει άρον άρον να παραχωρήσει σε ιδιωτικά συµφέροντα, για εµπορικές και όχι για δηµόσιες, κοινωνικές και αθλητικές χρήσεις.
Ανάµεσα λοιπόν στον «κοινωνικό» αθλητισµό και τον επαγγελµατικό αθλητισµό - πρωταθλητισµό υπάρχει ένα τεράστιο χάσµα, το οποίο είναι αποτέλεσµα πολιτικής επιλογής. ∆εν αφορά µόνο το επίπεδο των
οικονοµικών µεγεθών, αλλά και τη διοικητική οργάνωση και επιστηµονικο-τεχνική στήριξη από την πολιτεία. Στο σύνολό της, η σηµερινή γραφειοκρατική δοµή και λειτουργία του εµπορευµατοποιηµένου
αθλητισµού, του αθλητισµού-θέαµα για τα κέρδη, επιβάλλει τους όρους της, πνίγει τον αθλητισµό των
πολλών και δηµιουργεί τεράστιες συγχύσεις. Αυτός ο αθλητισµός είναι γίγαντας µε ξύλινα πόδια, ένας
αθλητισµός βιτρίνα. Ένα µοντέλο το οποίο η ριζοσπαστική αριστερά θέλει να ανατρέψει.
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Η σ τρατηγ ική µας κατεύ θυ νσ η:
Αθλ ητι σ µός γι α τ ον άν θρ ω πο και όχι γι α τ α κέρ δη

Το πρόταγµα της Αριστεράς «αθλητισµός για τον άνθρωπο και όχι για τα κέρδη» απορρίπτει και ξεπερνά το σηµερινό νεοφιλελεύθερο µοντέλο του εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού. Σε αντίθεση µε
αυτό, τοποθετεί στο κέντρο της προσοχής τον αθλούµενο και τον αθλητή, στοχεύει στην ανάδειξη των
κοινωνικά θετικών λειτουργιών του αθλητισµού και ορίζει ως διακυβεύµατα τον εκδηµοκρατισµό στη
λειτουργία, την ενδυνάµωση του κοινωνικού ελέγχου, την επικράτηση της διαφάνειας και την αναδιανοµή των πόρων µε ριζικά διαφορετικό σκεπτικό και κοινωνικούς όρους.

Πρόκειται για τη σύγχρονη πρόταση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η οποία διατυπώνει τους κανόνες
µιας διαφορετικής κρατικής πολιτικής στον ελληνικό αθλητισµό και επιδιώκει να διαµορφώσει τις συνθήκες ώστε να γίνει πράξη η συνταγµατική επιταγή για τον αθλητισµό ως κοινωνικό δικαίωµα.

Α θλο ύµεν οι - αθ λητές - θ εατές

Στην αντίληψή µας, ο αθλητισµός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες προσωπικών και κοινωνικών εµπειριών.

Από τη µια πλευρά είναι ο αθλητισµός, η φυσική άσκηση των πολλών, η ενεργητική ενασχόληση µε
αγωνίσµατα και αθλήµατα. Αυτό το θεωρούµε κοινωνικό δικαίωµα. ∆ικαίωµα όλου του λαού, κάθε πολίτη, να έχει ίσες ευκαιρίες για συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και µάλιστα χωρίς διακρίσεις
µε βάση το φύλο, το χρώµα, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την οικονοµική κατάσταση κλπ. Αυτός ο αθλητισµός πρέπει να αναπτύσσεται εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι και ιδίως
οι νέοι. ∆ηλαδή, στην εκπαίδευση, στη γειτονιά, στο στρατό και στον τόπο εργασίας. Εποµένως, κεντρικό στοιχείο µιας αριστερής στρατηγικής για την ανάπτυξη αυτού του αθλητισµού είναι η στήριξη των
τριών πυλώνων του αθλητισµού για όλους ή ερασιτεχνικού αθλητισµού: φυσική αγωγή και αθλητισµός
στην εκπαίδευση, δράσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για αθλούµενους πολίτες και σωµατειακός αγωνιστικός αθλητισµός.

Από την άλλη µεριά, υπάρχει και εκείνος ο αθλητισµός που οι πολίτες προσλαµβάνουν ως θέαµα. Ως
θεατές είτε από το σπίτι είτε από τις εξέδρες ενός γηπέδου. Ο αθλητισµός-θέαµα ενσωµατώνει σηµαντικές, διαχρονικές δραµατικές κοινωνικές λειτουργίες και σε ορισµένες περιπτώσεις είναι το πιο
χαρακτηριστικό, «ζωντανό» λαϊκό δρώµενο. Παράλληλα, όµως, ο αθλητισµός-θέαµα λειτουργεί σύµφωνα µε τα πρότυπα της παγκόσµιας βιοµηχανίας θεάµατος, έχει σκοπό του το κέρδος, παράγει και
αναπαράγει ηγεµονικά καπιταλιστικά, εθνικιστικά και σεξιστικά πρότυπα και συντηρεί ένα σύστηµα
εργασιακών σχέσεων που ορίζεται από την παραγωγή µιας ιδιότυπης «αθλητικής υπεραξίας» στην οποία
µετέχει ένα διεθνώς διαρθρωµένο κρατικό και ιδιωτικό σύστηµα ανάδειξης και εκµετάλλευσης αθλητικού ταλέντου.
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Γι α τ η ρ ιζ ι κή αναδι άρ θ ρ ωσ η κ αι τ η δηµι ου ρ γί α
ενός εν ιαίου , κο ιν ωνικού και δηµοκρατικού
σ υσ τ ήµατ ος φυ σι κής αγω γής κ αι αθ λητ ι σµο ύ

O ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη δηµιουργία ενός «Ενιαίου, Κοινωνικού και ∆ηµοκρατικού συστήµατος Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού». ∆εν πρόκειται για τεχνοκρατικό σχέδιο, αλλά για τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητισµού µε σαφή πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά.
Ενιαίο σύστηµα διότι πρέπει να εξυπηρετεί στο σύνολό του τη φιλοσοφία ενός αθλητισµού για τον άνθρωπο και µια αντίστοιχη στρατηγική ανάπτυξης ολόκληρης αυτής της κοινωνικής δραστηριότητας, η
οποία χωρίς να παραγνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τοµέα αθλητισµού (π.χ. αθλητισµός
στην εκπαίδευση, αθλητισµός για όλους, αγωνιστικός αθλητισµός, ανάδειξη αθλητικών ταλέντων και
στελέχωση των εθνικών οµάδων της χώρας), τους συνδέει θεσµικά και οργανικά σε µια οργανωµένη
και συστηµατική λειτουργία και συντονισµό.

Κοινωνικό σύστηµα, διότι πρέπει να έχει στόχο τη δηµιουργία αντικειµενικών συνθηκών άθλησης και
υποδοµών σε όλη την επικράτεια της χώρας, αστικά κέντρα, περιφέρεια, αγροτικές περιοχές και ειδικές προβλέψεις για τις ακριτικές περιοχές της χώρας. Μια ανθρωποκεντρική κρατική πολιτική στον
αθλητισµό οφείλει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πρόνοιας. Τέµνει και συνδέεται µε τις επιµέρους πολιτικές στον χώρο της παιδείας, της υγείας και του πολιτισµού. Πρέπει να στοχεύει στην υγεία των πολιτών, στη διαµόρφωση συνηθειών υγιούς τρόπου ζωής,
στη φυσική και πνευµατική ανάπτυξη της νέας γενιάς, στη διαµόρφωση κοινωνικά ενεργών πολιτών,
αλλά και στην ορθολογική ανάπτυξη των αθληµάτων.

∆ηµοκρατικό σύστηµα, διότι πρέπει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, να υπερασπίζεται και να κατοχυρώνει στην πράξη το δικαίωµα κάθε πολίτη και κάθε κοινωνικής οµάδας στην ισότιµη σωµατική
άσκηση και ενασχόληση µε τον αθλητισµό. Όλων, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, οικονοµικών δυνατοτήτων, µορφωτικού επιπέδου, χωρίς διάκριση φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων και
άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. ∆ιότι πρέπει να εγγυάται το σεβασµό στα δικαιώµατα των αθλουµένων και των αθλητών, στα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στον κλάδο, και να ρυθµίζει δηµοκρατικά τις σχέσεις των εµπλεκόµενων φορέων µε το κράτος και µεταξύ τους. ∆ιότι πρέπει να είναι
κοινωνικά ευαίσθητο, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού ανάµεσα στις πιο αδύναµες και µη προνοµιούχες οµάδες του πληθυσµού (παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, νέες µητέρες, πολίτες µε αναπηρία, µετανάστες, άνεργοι κ.λπ.).

Β ασ ι κοί άξον ες για τ η σ υ νο λι κή αλλαγή της αθλ ητ ικής πο λι τι κής

Πρεσβεύουµε και επιδιώκουµε ένα αθλητικό σύστηµα η αποτελεσµατικότητα του οποίου κρίνεται κυρίως από την αύξηση του αριθµού των αθλούµενων στο σύνολο της κοινωνίας και όχι µόνο των αθλητών που λαµβάνουν µέρος σε αγωνιστικές δραστηριότητες ή των κερδισµένων µεταλλίων. Ένα αθλητικό
σύστηµα συµβατό µε τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών, µε µια άλλη οικολογική πολιτική, µέρος ενός διαφορετικού µοντέλου οικιστικής ανάπτυξης κι εξυπηρέτησης των άµεσων αναγκών της κοινωνίας.
Με θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον αθλητισµό από τον κρατικό προϋπολογισµό, σταθερή ετήσια χρηµατοδότηση των αθλητικών δραστηριοτήτων βάσει αναπτυξιακής λογικής, κατάργηση των έκτακτων επιχορηγήσεων, των ειδικών αδιαφανών λογαριασµών και των πελατειακών σχέσεων. Η
επιχορήγηση του αθλητισµού ως κοινωνικού δικαιώµατος είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι του τζόγου.
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Ένα σύστηµα µε προνοµιακή στήριξη από την πολιτεία του αθλητισµού στα σχολεία και τα πανεπιστήµια, µε σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιµες σε όλους υποδοµές. Με αθλητικές δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση για κάθε κοινωνική οµάδα. Με αναδιανοµή των «αθλητικών πόρων» υπέρ του
«αθλητισµού για όλους» και του ερασιτεχνικού αθλητισµού και σαφή προσδιορισµό του ποιοι πόροι µοιράζονται, σε ποιους φορείς, µε ποιον τρόπο και µε ποια αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια. Έτσι
ώστε οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες από το δηµόσιο σχολείο, την τοπική αυτοδιοίκηση και
τους ερασιτεχνικούς συλλόγους να παρέχονται δωρεάν και χωρίς επιβάρυνση των νέων και των οικογενειών τους.

Με ριζική αλλαγή του σηµερινού σαθρού θεσµικού πλαισίου για τον αθλητισµό, που στοχεύει στην ποδηγέτηση των ανθρώπων του αθλητισµού. Με αποτελεσµατική λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών
για την τήρηση της νοµοθεσίας και διακοµµατικό έλεγχο. Με σαφές ξεκαθάρισµα και διαχωρισµό του
µαζικού αθλητισµού από τον επαγγελµατικό αθλητισµό, ο οποίος εµπίπτει στις αρµοδιότητες των οικονοµικών και άλλων ελεγκτικών µηχανισµών της πολιτείας και στους µηχανισµούς ελέγχου υπηρεσιών
θεάµατος. Καµιά άµεση, ούτε έµµεση µέσω των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, επιχορήγηση των
αθλητικών ανωνύµων εταιρειών δεν είναι αποδεκτή. Απόλυτη τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των ΠΑΕ και καµιά προνοµιακή διευκόλυνση ή χάρισµα χρεών.
Τροποποίηση του ν. 879/79 και άλλων νοµοθετηµάτων για το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο και θεσµική
ενθάρρυνση άλλων συλλογικών µορφών διοίκησης ποδοσφαιρικών οµάδων. Αδειοδότηση αθλητικών
εκδηλώσεων µε αυστηρούς όρους και τήρηση των όρων ασφαλείας για αθλητές και φιλάθλους.

Με στήριξη του δικαιώµατος των φιλάθλων να παρακολουθούν το αθλητικό θέαµα της αρεσκείας τους
σε οποιοδήποτε αθλητικό στάδιο της χώρας επιθυµούν µε διαδικασίες εισόδου που δεν προσβάλλουν
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε εισοδηµατικές κατηγορίες µε αποµονωµένες µεταξύ τους ζώνες γηπέδου, µε κοινό, προσιτό στα λαϊκά στρώµατα εισιτήριο, χωρίς αστυνόµευση.
Με ανάδειξη του δηµόσιου αθλητικού χώρου, οικονοµική στήριξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και ταυτόχρονη απαγόρευση σύµπραξης των
δήµων µε αθλητικές ανώνυµες εταιρείες ή αποκλειστική µακρόχρονη παραχώρηση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε ανώνυµες αθλητικές εταιρείες εις βάρος της άθλησης των πολιτών. Αξιοποίηση για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και όχι ιδιωτικοποίηση των πληρωµένων από τον ελληνικό
λαό ολυµπιακών εγκαταστάσεων.

Με εκδηµοκρατισµό, άνοιγµα και µαζικοποίηση των αθλητικών σωµατείων και στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού. Ώστε να εκλείψουν φαινόµενα ιδιοτέλειας και αντιθέτως να ευαισθητοποιηθούν οι
πολίτες για συµµετοχή στην ζωή των αθλητικών συλλόγων, κάτι που θα δώσει νέο αέρα. Με λειτουργία
θεσµών όπως η αθλητική συνέλευση σε επίπεδο πόλεων, το εθνικό συµβούλιο αθλητικής πολιτικής, και
άλλοι θεσµοί τακτικού απολογισµού και ελέγχου που σήµερα υπολειτουργούν.

Παράλληλα, πιστεύουµε στην αυτοτέλεια των αθλητικών φορέων και υποστηρίζουµε το δικαίωµα κάθε
εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας να ορίζει τα της λειτουργίας και διαχείρισης του αθλήµατός της (αθλητική δικαιοσύνη για οικονοµικές διαφορές και παραβίαση αθλητικών κανόνων, κανονισµούς διαιτησίας, αναπτυξιακά προγράµµατα κ.λπ.).

Αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισµός του ρόλου της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, ως επιτελικού οργάνου σχεδιασµού κι ελέγχου µιας διαφορετικής αθλητικής πολιτικής, µε έµφαση στις ευρύτερες ανάγκες άθλησης και ποιότητας ζωής της ελληνικής κοινωνίας και ανάπτυξης
των αντίστοιχων αθλητικών υποδοµών, µε συγκεκριµένα µετρήσιµα και αξιοκρατικά κριτήρια.
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Με στήριξη µιας παραγωγικής και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ΓΓΑ µε αύξηση των απαραίτητων
για τον σκοπό αυτό πόρων. Με αναβάθµιση των τοµέων του µαζικού κι ερασιτεχνικού αθλητισµού,
καθώς και των τοµέων προγραµµατισµού - σχεδιασµού, έρευνας και προδιαγραφών. Εξασφάλιση ενιαίου κέντρου άσκησης αθλητικής πολιτικής µε άµεση κατάργηση της Γραµµατείας Ολυµπιακής Αξιοποίησης, ώστε να συγκεντρωθούν όλες οι αρµοδιότητες που αφορούν τον αθλητισµό στην χώρα µας
στην ΓΓΑ, σε ένα φορέα χωρίς επικάλυψη ρόλων και κατασπατάληση του δηµόσιου πλούτου. Επέκταση
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στον αθλητισµό και δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών.
Αναβάθµιση των γραφείων φυσικής αγωγής και των νοµαρχιακών διευθύνσεων, που σήµερα αποτελούν
απλώς διαχειριστικούς µηχανισµούς χωρίς αναπτυξιακό ρόλο.
Αναβάθµιση και στήριξη της αθλητικής έρευνας και τεχνολογίας, όχι κατ' αποκλειστικότητα για τον
υψηλό αθλητισµό, αλλά στη λογική της ανάπτυξης του αθλητισµού για όλους και της φυσικής αγωγής
στην εκπαίδευση. Αναβάθµιση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών για όλες τις αθλητικές επιστήµες και εφαρµογές, µε ταυτόχρονη λειτουργία του ως κέντρου αθλητικής τεκµηρίωσης. Αναβάθµιση
συνολικά της αθλητικής επιστήµης, δηµιουργία σοβαρών υποδοµών για την εκπαίδευση στελεχών του
αθλητισµού από τα ΤΕΦΑΑ. Αναβάθµιση της ιδιότητας του αθλητικού επιστήµονα, περιορισµός των εµπειρικών προπονητών µέσα από πολύ συγκεκριµένα κριτήρια και πολύ αυστηρούς όρους εκπαίδευσης
και λειτουργίας σχολών προπονητών, µε αρµοδιότητα των ΤΕΦΑΑ σε συνεργασία µε το ΕΚΑΕ.

Ο ι π ρο γρ αµ µατι κο ί µ ας σ τ όχο ι

Μ αζι κό ς αθ λ ητισµό ς, α θ λητι σµό ς γι α ό λους

-- Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε οικονοµικό και οργανωτικό επίπεδο και υπέρβαση της σηµερινής δυσλειτουργίας και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων των ∆ηµοτικών Αθλητικών Οργανισµών
(∆ΑΟ).

-- Εκχώρηση ουσιαστικών αρµοδιοτήτων, µε τους αντίστοιχους πόρους, ενίσχυση των προγραµµάτων
αθλητισµού για όλους, δηµιουργία και συντήρηση µικρών δηµοτικών αθλητικών υποδοµών κατάλληλων
για τον αθλητισµό στην γειτονιά.

-- Προστασία και ενδυνάµωση της υγείας των πολιτών µε δράσεις φυσικής άσκησης και αναψυχής, µε
αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου, σε σύνδεση µε το σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.

-- Ενίσχυση αθλητισµού για τις γυναίκες, τις εργαζόµενες µητέρες, για πολίτες µε αναπηρίες µέσα από
συστηµατικές κι οργανωµένες αθλητικές δράσεις.

-- Ενθάρρυνση της συµµετοχής γυναικών στα όργανα διοίκησης όλου του αθλητικού οικοδοµήµατος.

-- Ανάπτυξη σταθερών πολιτικών για την κοινωνική ένταξη µέσω του αθλητισµού των µεταναστών, των
µειονοτήτων, των εξαρτηµένων και φυλακισµένων πολιτών.

-- Συγκεκριµένες πολιτικές ενίσχυσης του εργασιακού αθλητισµού, µακριά από λογικές αντιγραφής των
όρων του πρωταθλητισµού. Ενίσχυση του αθλητισµού στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
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Η φ υ σικ ή α γωγ ή στ η ν ε κ πα ίδε υ ση

Η φυσική αγωγή πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς
παίζει (ή µπορεί να παίξει) σηµαντικό παιδαγωγικό, αλλά και βιολογικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο δεν µπορεί να «προωθείται» ευκαιριακά, µέσω αµφιλεγόµενων και υποχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
αλλά πρέπει ν' αποτελεί κύριο στοιχείο της σχολικής δραστηριότητας, διότι συνδέεται:
-- Με τις παιδαγωγικές πλευρές του εκπαιδευτικού συστήµατος

-- Με τις κρίσιµες ηλικιακές περιόδους διαµόρφωσης των όρων και συνθηκών υγείας των νέων, αυριανών ενηλίκων πολιτών
-- Με τον υγιεινό τρόπο ζωής και την ελεύθερη ώρα των νέων

-- Με την ανάδειξη της βιολογικής αξίας της φυσικής άσκησης

-- Με το µηχανισµό κοινωνικοποίησης, ψυχολογικής και ηθικής ολοκλήρωσης του ατόµου, αλλά και κοινωνικών οµάδων.

Μιλώντας για φυσική αγωγή δεν αναφερόµαστε απλώς σε ένα ακόµη µάθηµα στο ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά σε µια µακρόχρονη διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική-νηπιακή ηλικία, φτάνει
µέχρι την τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατόπιν συνδέεται µε τις άλλες µορφές αθλητικής δραστηριότητας. Είναι αναγκαία λοιπόν µια σειρά από παρεµβάσεις:

-- εκσυγχρονισµός των αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής, µε έµφαση στη βελτίωση της φυσικής και κινητικής κατάστασης των νέων και την επιστηµονική παρακολούθηση της ανάπτυξης τους.
-- επανένταξη της φυσικής αγωγής στη ζωή του σχολείου, µε ικανό χρόνο στο ωρολόγιο πρόγραµµα, κάλυψη των κενών σε καθηγητές φυσικής αγωγής, ιατροφαρµακευτική κάλυψη, παρακολούθηση από
αθλητίατρο και προληπτικό έλεγχο της υγείας των µαθητών.

-- θεσµοθέτηση εναλλακτικών µορφών φυσικής αγωγής, σύνδεση µε τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θεσµοθέτηση απογευµατινών ωρών φυσικής αγωγής µέσα στη σχολική µονάδα ή σε
εγκαταστάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένο σχέδιο σύνδεσης µε τον σωµατειακό αθλητισµό.

-- επιστηµονικό σύστηµα ανάδειξης των αθλητικών ταλέντων και δηµιουργία δικτύου αυτοτελών και
αναβαθµισµένων αθλητικών σχολείων

-- σύνδεση του σχολείου µε τους αθλητικούς χώρους και ρητή απαγόρευση δηµιουργίας νέων σχολικών
µονάδων χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις

Α θλητικές οµ οσπ ονδί ες

-- Αλλαγή φιλοσοφίας και αποκοπή από τον οµφάλιο λώρο της εµπορευµατοποίησης, την εντατικοποίηση για το κυνήγι των µεταλλίων στις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Ουσιαστική οικονοµική, οργανωτική και επιστηµονική υποστήριξη του επιτελικού τους ρόλου στην ανάπτυξη των αθληµάτων και
µέσω αυτών στήριξη του πρωτοβάθµιου αθλητικού σωµατείου, µακριά από µικροκοµµατικές, πελατειακές σχέσεις και εισπρακτικές λογικές.
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-- Οργανωµένη αθλητιατρική κάλυψη, πρόληψη υγείας και υποστήριξη των αθλητών των εθνικών οµάδων.

-- Προληπτικές πολιτικές και µέτρα αντιντόπινγκ (π.χ. δηµιουργία ανεξάρτητου φορέα αντι-ντόπινγκ,
έλεγχοι σε όλες τις εθνικές αθλητικές διοργανώσεις και για όλους τους αθλητές που αναδεικνύονται
πρωταθλητές στους πανελλήνιους αγώνες όλων των ατοµικών αθληµάτων, συστηµατική ενηµέρωση
των αθλητών σχετικά µε τις επιπτώσεις του ντόπινγκ στην υγεία τους, υποχρεωτικός αιµατολογικός
έλεγχος αντιντόπινγκ στα µέλη των εθνικών οµάδων 2 φορές το χρόνο, πέραν των ελέγχων των διεθνών
οµοσπονδιών κ.ά.)

-- Ανεξάρτητη αρχή διαιτησίας. Εκδηµοκρατισµός και εκπροσώπηση στα ∆.Σ. των αθλητών, των προπονητών και των διαιτητών.

Γι α το ντόπιν γκ

Το ντόπινγκ στον αθλητισµό είναι αποτέλεσµα της διαπλοκής της παγκόσµιας βιοµηχανίας του αθλητικού θεάµατος, της διαφήµισης, της παραγωγής αθλητικών ειδών, της παραγωγής και διακίνησης
φαρµάκων, των αθλητικών «συµβούλων» που συµπίπτουν σε ένα κοινό στόχο: το κέρδος χωρίς να υπολογίζουν την υγεία του αθλητή, µέσα από το κυνήγι των µεταλλίων και των προνοµίων που τα συνοδεύουν.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: εναρµόνιση της αθλητικής νοµοθεσίας
µε το δίκαιο που αφορά την δηµόσια υγεία, τον ιατρικό κώδικα, την εισαγωγή, το εµπόριο και την διακίνηση φαρµακευτικών ουσιών. ∆ηµιουργία ανεξάρτητου µη κυβερνητικού φορέα, ιατρικής επιστηµονικής οµάδας ελέγχου των φαρµακευτικών σκευασµάτων που χορηγούνται στους αθλητές όλων των
αθληµάτων. Θεσµοθέτηση ποσοστού από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων υπέρ της έρευνας για την καταπολέµηση του ντόπινγκ. Στήριξη του Παγκόσµιου Οργανισµού
Αντιντόπινγκ ( W.A.D.A.) και ενεργός συµµετοχή στις δράσεις του.

Μέτρα για την πλατιά επιµόρφωση των αθλητών και ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης κι ενηµέρωσης στην εκπαίδευση. Λήψη µέτρων για τις εθνικές οµοσπονδίες, όταν αθλητές τους κατόπιν εξετάσεων
βρίσκονται να έχουν κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών, Ειδικά για τον επαγγελµατικό αθλητισµό, θεωρούµε αναγκαίο να υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις (αφαίρεση βαθµών) για τους συλλόγους των
οποίων οι αθλητές συλλαµβάνονται ντοπαρισµένοι.
Εξορθολογισµός των προνοµίων, αφαίρεσή τους σε περιπτώσεις ντόπινγκ και αυστηρή εφαρµογή της
νοµοθεσίας για κάθε εµπλεκόµενο.

Π ρωτοβ άθµι α αθλ ητικά σωµα τεία

-- Ανάδειξη του ρόλου του αθλητικού σωµατείου σε ερασιτεχνική βάση, χωρίς αντιγραφή των όρων λειτουργίας των αθλητικών εταιρειών, ως ζωντανό κύτταρο άθλησης και σύνδεσης µε τις υπόλοιπες κοινωνικές δραστηριότητες (π.χ. σύνδεση της αθλητικής δραστηριότητας µε τη διεκδίκηση για προστασία
των ελεύθερων χώρων και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής).

-- ∆ωρεάν παροχή υπηρεσιών στους αθλούµενους και στους αθλητές και απαλλαγή του ερασιτεχνικού
αθλητικού σωµατείου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από φορολογικές επιβαρύνσεις και πληρωµή για
τη χρήση δηµόσιων και δηµοτικών εγκαταστάσεων.
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-- Συµµετοχή των ερασιτεχνών αθλητών στα όργανα των σωµατείων και ισχυροποίηση του νοµικού
πλαισίου για την προστασία τους από αυθαιρεσίες και καταχρηστικές συµπεριφορές.

-- Προστασία της υγείας των ερασιτεχνών αθλητών και δωρεάν κάλυψη των προληπτικών ελέγχων από
το δηµόσιο σύστηµα υγείας και εξειδικευµένα αθλητιατρικά κέντρα.

-- ∆ηµιουργία σύγχρονου συστήµατος προστασίας και κινήτρων σε πρωταθλητές-µέλη των εθνικών οµάδων που διακρίνονται, µε οικονοµικές επιβραβεύσεις µόνο των ερασιτεχνών αθλητών, πλήρη κάλυψη
των εξόδων προετοιµασίας των αθλητών, µέτρα για την οµαλή φοίτηση και ένταξη στην παραγωγική
διαδικασία µετά τη λήξη της αθλητικής σταδιοδροµίας και επαγγελµατική αξιοποίηση σε φορείς σχετικούς µε τον αθλητισµό.
-- Πλήρης ασφάλιση όλων των εν ενεργεία ερασιτεχνών αθλητών.

∆ ικ α ιώ µα τα τω ν φι λά θλ ω ν

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατ' επανάληψη εκφράσει δηµόσια τις απόψεις του για το θέµα της βίας και για τους συνδέσµους φιλάθλων. Θεωρούµε σηµαντικό πρόβληµα τη µη συµµετοχής των φιλάθλων στα όργανα των
οµάδων, γεγονός που προέκυψε από την αποκοπή των ΠΑΕ από τα µητρικά τους σωµατεία. Πιστεύουµε
στη χρησιµότητα νέων ενώσεων φιλάθλων, πιο συνειδητοποιηµένων, που δεν θα αποτελούν ιδιωτικούς
στρατούς και χειροκροτητές «επενδυτών-φωστήρων» και θα έχουν σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους: το σεβασµό τους από τις ΠΑΕ, τον περιορισµό της εκµετάλλευσής τους από την ακρίβεια
των εισιτηρίων, τη διαµόρφωση ανθρώπινων συνθηκών παρακολούθησης ενός αθλητικού γεγονότος,
τον περιορισµό στην εκµετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων από συνδροµητικές εταιρείες που
στερούν τη δυνατότητα παρακολούθησής ενός αθλητικού γεγονότος από όλους, την προστασία από
αστυνοµικά µέτρα που θίγουν τα ατοµικά δικαιώµατα και προσωπικά δεδοµένα. Ενώσεις φιλάθλων
που θα αναλάβουν αντιρατσιστικές, φιλειρηνικές πρωτοβουλίες και θα αποτελέσουν αντίβαρο στην
τυφλή βία.
Πιστεύουµε στη χρησιµότητα νέων συλλογικοτήτων φιλάθλων, που θα αντιληφθούν και θα αγγίξουν
τον πυρήνα του προβλήµατος του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και µπάσκετ, µη αποδεχόµενες το
ρόλο του πελάτη. Που θα διεκδικήσουν το δικαίωµα στην δηµιουργία οµάδων µε άλλες συλλογικές, δηµοκρατικές µορφές διοίκησης και ιδιοκτησίας, όπως ήδη επιτυχηµένα εφαρµόζεται στο πιο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Ισπανία, Αγγλία).
Στο πλαίσιο αυτό θετικά θα µπορούσε να συνεισφέρει η πρόταση για τη θέσπιση του «Συνηγόρου του
Φιλάθλου», στα πρότυπα του αγγλικού µοντέλου.

Η ρι ζο σπαστ ική αριστ ερά, ο Σ ΥΡΙ ΖΑ , µε τ ις προτ άσεις του στέκετ αι δ ίπ λα στ ους
α νθ ρώ πους του α θλητισ µού ώσ τε να ξα να βρού ν την χ αµ ένη του ς α υ τοπε ποίθησ η.
Γ ια ν α ι δρών ουν τ ην φαν έλ α µ ε όρο υς κοι ν ωνι κών αγώνων και όχι τ ους ό ρους
των χ ορηγών, της ενσωµάτωσ ης και της αλλοτρίωσης των συνειδήσεων. Για τη
δ ιάλ υση των ρ ουσφετ ολο γικών µ ηχαν ι σµών και τ ην εν ί σχυση τ ης αξι οπρέπ ει ας.
∆ ίπλα στους αθλούµε νους, τους αθλητέ ς, τους εθ ελοντές του ερασιτεχνικού
α θλητισµού, τους γονείς και τους ε κπα ιδευτικ ούς της φυσικής αγω γής, γ ια το
ό ραµα και τ η δι εκδ ίκη ση ενό ς άλ λο υ αθλ ητ ισµ ού σε µι α απελευθ ερωµ έν η κοι ν ωνία.
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