
Πρόταση από την ΕΟΕ για αναστολή όλων των δραστηριοτήτων των 
Αθλητικών Ομοσπονδιών στις 12 και 13 Απριλίου 
 
Η Oλομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε ομόφωνα να 
συστήσει σε όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες των ερασιτεχνικών αθλημάτων 
της χώρας, την αναστολή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων τους, το 
Σαββατοκύριακο 12-13 Απριλίου, λόγω των τεράστιων προβλημάτων που 
εξακολουθεί ν’ αντιμετωπίζει ο ελληνικός αθλητισμός μετά τη συνεχιζόμενη 
άρνηση της Πολιτείας να δώσει λύσεις όχι μόνο στα οικονομικά θέματα, αλλά 
κυρίως στα θεσμικά προβλήματα. 
 
Η πρόταση της ΕΟΕ απευθύνεται στα ∆ιοικητικά Συμβούλια των Αθλητικών 
Ομοσπονδιών, τα οποία θα πάρουν και την τελική απόφαση για τη συμμετοχή 
τους στην αναστολή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρείται η 
συμμετοχή Ελλήνων αθλητών και αθλητριών σε διεθνείς διοργανώσεις. 
 
Η σύσταση για την αναστολή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο της Ολομέλειας της 
ΕΟΕ που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Αθλητικών Ομοσπονδιών, οι 
οποίοι αποφάσισαν με τη στάση τους να διαμαρτυρηθούν για τη συνεχιζόμενη 
απραξία και αδιαφορία που επιδεικνύει η Πολιτεία, απέναντι στην αθλούμενη 
νεολαία της χώρας, η οποία κινδυνεύει να στερηθεί ενός τόσο σημαντικού 
κοινωνικού αγαθού, όπως ο αθλητισμός 
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Το 2013, ο νέος Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας 
Μπαχ, θέλησε να τιμήσει τη χώρα μας επιλέγοντας το πρώτο ταξίδι μετά την 
εκλογή του, να είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Η στήριξή του είναι ουσιαστική, 
αφού η ∆ΟΕ χορηγεί για την Ολυμπιακή προετοιμασία των αθλητών μας για 
τα έτη 2015 & 2016, ενάμιση εκατομμύριο δολάρια συνολικά. 
 
Επιπλέον, ενισχύει οικονομικά τη ∆ιεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και 
χρηματοδοτεί και τη συλλογή του αρχείου των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004. 
 
Tη χρονιά που μας πέρασε, οι επιτυχίες των αθλητών και αθλητριών, μας 
γέμισαν υπερηφάνεια και μας χάρισαν ελπίδα. Η Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της τους αθλητές μας. Πρώτη 
προτεραιότητά μας είναι να είμαστε ουσιαστικά στο πλευρό τους. 
 
Για τον λόγο αυτό, ετοιμάσαμε ειδική έκδοση, με τα προσωπικά στοιχεία των 
καλύτερων Ελλήνων αθλητών, το οποίο απευθύνεται σε πιθανούς χορηγούς, 
εταιρείες ή άτομα, με την ελπίδα ότι θα συμπαρασταθούν στην προσπάθεια, 
τώρα που δεν υπάρχει πια χρηματοδότηση από την Πολιτεία για την 
Ολυμπιακή Προετοιμασία. 
 
Επίσης, έχουμε έλθει σε επαφή με τη νέα ∆ιοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ και 
ευελπιστούμε ότι θα σταθούν ξανά αρωγοί στον αγώνα επιβίωσης του 
ελληνικού αθλητισμού. 



 
Στην ΕΟΕ θα συνεχίσουμε παράλληλα τις προσπάθειές μας, με αιχμή του 
δόρατος την ΕΘΝΟΑ και τη ∆ΟΑ, για τη διάδοση των αρχών του 
Ολυμπισμού. Θα εντείνουμε και τις προσπάθειές μας για την αναβάθμιση του 
ρόλου του Παναθηναϊκού Σταδίου, με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων 
μαθητών στο μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον Αθλητισμό/ 
Kids Athletics». 
 
Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο Ελληνικός αθλητισμός μάχεται για την 
επιβίωσή του. Χρειάζονται, λοιπόν, ριζικές τομές, με κύριο στόχο την 
εξοικονόμηση πόρων για τις πραγματικές αθλητικές ανάγκες. 
 
Αυτή τη στιγμή, σχεδόν το σύνολο των χρημάτων του Προϋπολογισμού για 
τον Αθλητισμό πηγαίνει σε διοικητικά έξοδα, δηλαδή έξοδα μισθοδοσίας και 
λειτουργικά έξοδα της ΓΓΑ, των Σταδίων και των Ομοσπονδιών και επομένως 
δεν μένει σχεδόν τίποτα για τους αθλητές, τους προπονητές και τα Σωματεία, 
για τον πραγματικό αθλητισμό. 
 
Είναι απαραίτητες, επίσης, νομοθετικές ρυθμίσεις, που δεν έχουν καμία 
οικονομική επιβάρυνση για το Κράτος αλλά θα βοηθήσουν στην 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Ακόμη, θα πρέπει να επανέλθουν τα 
φορολογικά κίνητρα για χορηγίες στον αθλητισμό, η δε χρηματοδότηση των 
Ομοσπονδιών να γίνεται σε τακτικά διαστήματα ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 
 
Υπάρχουν πολλά πράγματα που, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη εποχή που 
βιώνει η χώρα μας, μπορούν να γίνουν για τον αθλητισμό. ∆εν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό, απαραίτητο για την υγεία των 
ανθρώπων και ειδικά των νέων. Αυτό που χρειάζεται είναι όραμα, βούληση, 
καλός σχεδιασμός και συνεργασία. 
 
Θα επαναλάβω, για μια ακόμη φορά, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή και εγώ προσωπικά, θα είμαστε πάντα στο πλευρό των 
αθλητών αλλά και της Πολιτείας σε κάθε προσπάθεια για το καλό του 
αθλητισμού της χώρας μας. 
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