
Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται δίπλα στους αθλούµενους και στους αθλητές,
στους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής και στους εθελοντές
του ερασιτεχνικού αθλητισµού, στους γονείς και στους αγνούς
φιλάθλους και απευθύνει κάλεσµα αντίστασης και ανατροπής

Μαζί µπορούµε να τους σταµατήσουµε
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Η Φυσική Αγωγή και ο αθλητισµός,όπως και οι τοµείς της
παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, ήταν από τα
πρώτα κοινωνικά αγαθά που µπήκαν στο στόχαστρο των πολιτικών
των µνηµονίων.

Η επιβολή των συνταγών
του ∆ιεθνούς Νοµισµατι-
κού Ταµείου, µε τη δραµα-
τική µείωση των πόρων και
µε τη στοχευµένη και συ-
στηµατική διάλυση µιας
σειράς θεσµικών, προνοι-
ακών και οργανωτικών
δοµών, οδηγούν τον αθλη-
τισµό στην οριστική κα-
τάρρευση. ∆ιαλύεται η
φυσική αγωγή στην εκπαί-
δευση, απαξιώνονται τα
προγράµµατα µαζικού
αθλητισµού από την τοπική
αυτοδιοίκηση, µπαίνει λου-
κέτο στον αγωνιστικό, σωµατειακό αθλητισµό.
Αντιθέτως, διατηρείται η διαπλοκή, αυξάνεται η διαφθορά, η σήψη, η βία, οι αν-
τικοινωνικές παθογένειες και η ηθική απαξία του επαγγελµατικού, εµπορευµα-
τοποιηµένου αθλητισµού.

Για την αριστερά πρωτεύει το αίτηµα για ικανοποίηση της κοινωνικής
ανάγκης για άθληση και άσκηση και η απόρριψη του νεοφιλελεύθερου
αθλητικού µοντέλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει ένα πλήρες σχέδιο και τους
βασικούς άξονες µιας διαφορετικής κρατικής πολιτικής στον ελληνικό
αθλητισµό, επιδιώκοντας να διαµορφώσει τις συνθήκες ώστε να γίνει
πράξη η συνταγµατική επιταγή για τον αθλητισµό ως κοινωνικό δι-
καίωµα.



Για το δικαίωµα κάθε πολίτη να έχει ίσες ευκαιρίες συµµετοχής
στον αθλητισµό, στη φυσική άσκηση εκεί που ζει, σπουδάζει
κι εργάζεται, χωρίς διακρίσεις,

έχουµε στόχο τη ριζική αλλαγή του σηµερινού αθλητικού συστήµατος µε τη δη-
µιουργία ενός «Ενιαίου, Κοινωνικού και ∆ηµοκρατικού Συστήµατος Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισµού» στη χώρα µας, µε σαφή πολιτικά, κοινωνικά
και ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά

Με δηµιουργία αντικειµενικών συνθηκών άθλησης και υποδοµών σε όλη
την επικράτεια της χώρας, στοιχείο της γενικότερης πολιτικής πρόνοιας, συνδε-
µένο µε τις επιµέρους πολιτικές στον χώρο της παιδείας, της υγείας και του πο-
λιτισµού

Με στόχευση στην υγεία των πολιτών, στη διαµόρφωση συνηθειών υγιούς
τρόπου ζωής, στη φυσική και πνευµατική ανάπτυξη της νέας γενιάς, στη δια-
µόρφωση κοινωνικά ενεργών πολιτών, αλλά και στην ορθολογική ανάπτυξη των
αθληµάτων

Με σεβασµό στα δικαιώµατα των αθλουµένων και των αθλητών, στα ερ-
γασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στον κλάδο, µε δηµοκρατική ρύθµιση των
σχέσεων των εµπλεκόµενων φορέων µε το κράτος και µεταξύ τους

Με έµπρακτη κοινωνική ευαισθησία και προτεραιότητα στην ανάπτυξη της
φυσικής αγωγής και του αθλητισµού ανάµεσα στις πιο αδύναµες και µη προνο-
µιούχες οµάδες του πληθυσµού

Με απόρριψη των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της εµπορευµατο-
ποίησης, που αναπαράγει ηγεµονικά καπιταλιστικά, εθνικιστικά και σεξιστικά
πρότυπα, µέσα σε ένα αντιδηµοκρατικό πλαίσιο εργασιακών, εξουσιαστικών σχέ-
σεων και παραοικονοµίας

Με πολιτική στήριξης των τριών πυλώνων: της φυσικής αγωγής και του
αθλητισµού στην εκπαίδευση, των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του
«αθλητισµού για όλους», του ερασιτεχνικού αγωνιστικού και σωµατειακού αθλη-
τισµού



Ειδικότερα:

∆ηµιουργούµε ένα αθλητικό σύστηµα η αποτελεσµατικότητα του οποίου κρίνεται
κυρίως από την αύξηση του αριθµού των αθλούµενων στο σύνολο της κοινωνίας,
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.

Ξεκαθαρίζουµε απολύτως τις οικονοµικές σχέσεις του κράτους µε τον αθλητισµό.

Ενισχύουµε τον δωρεάν χαρακτήρα των παρεχόµενων υπηρεσιών από το δηµόσιο
σχολείο, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ερασιτεχνικούς συλλόγους.

Εντάσσουµε άµεσα τον επαγγελµατικό αθλητισµό στις αρµοδιότητες των Υπουρ-
γείων Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α ι Ε µ π ο ρ ί ο υ , κ α ι σ τ ο υ ς µ η χ α ν ι σ µ ο ύ ς ε λ έ γ χ ο υ υ π η ρ ε σ ι ώ ν
θ ε ά µ α τ ο ς .

Αλλάζουµε ριζικά το θεσµικό πλαίσιο για τον αθλητισµό, µε µέτρα εκδηµοκρατισµού
και διαδικασίες αντιπροσωπευτικότητας και άµεσης δηµοκρατίας.

Ορίζουµε επακριβώς την έννοια του «αυτοδιοίκητου» στον αθλητισµό.

Θεσπίζουµε τη λειτουργία µόνιµης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για τη
διαφάνεια στον αθλητισµό και ειδικότερα στον επαγγελµατικό αθλητισµό.

Αναδιοργανώνουµε ολόκληρη τη διοικητική πυραµίδα του αθλητισµού.

Αναδιοργανώνουµε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και επαναπροσδιορίζουµε το ρόλο
της ούτως ώστε να ασκήσει τις λειτουργίες της σαν ενιαίο επιτελικό όργανο σχεδια-
σµού, άσκησης κι ελέγχου µιας διαφορετικής αθλητικής πολιτικής.

Αναβαθµίζουµε και στηρίζουµε την αθλητική έρευνα και τεχνολογία, αναβαθµίζουµε
το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και δηµιουργούµε σοβαρές υποδοµές για την εκ-
παίδευση στελεχών του αθλητισµού από τα ΤΕΦΑΑ. Αναβαθµίζουµε την ιδιότητα του
αθλητικού επιστήµονα.

Παρεµβαίνουµε και αλλάζουµε ριζικά τον όρο αθλητικός «παράγοντας», µε τα όσα
αρνητικά χαρακτηριστικά συνοδεύεται.

∆ηµιουργούµε στα πλαίσια των ΤΕΦΑΑ, µε συνεργασία των αθλητικών οµοσπονδιών, ανε-
ξάρτητη σχολή διαιτησίας.

Αναδεικνύουµε τον δηµόσιο αθλητικό χώρο, τον αθλητισµό για όλους, µε οικονοµική,
επιστηµονική και οργανωτική ενίσχυση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Προωθούµε πολιτική εθελοντικών συγχωνεύσεων των αθλητικών σωµατείων της πε-
ριφέρειάς τους.

Αξιοποιούµε τις αθλητικές ολυµπιακές εγκαταστάσεις παραχωρώντας τις στην το-
πική αυτοδιοίκηση µαζί µε τους αναγκαίους πόρους για την εξυπηρέτηση αθλητικών, πο-
λιτιστικών και άλλων κοινωνικών δράσεων, αποτρέποντας την εκποίησή τους.

Συνδέουµε έµπρακτα τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση µε την υγεία.

Αντιµετωπίζουµε το ντόπινγκ.

Αλλάζουµε τα πρωτοβάθµια αθλητικά σωµατεία, αναδεικνύουµε το ρόλο τους ως
ζωντανά κύτταρα µέσα στη κοινωνία.

Υπερασπιζόµαστε και αναδεικνύουµε τα δικαιώµατα των αθλητών.

Σεβόµαστε τα δικαιώµατα των φιλάθλων, θεσπίζουµε τον «Συνήγορο του φιλάθλου».


