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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Αντικοινωνική και αντιλαϊκή η κατάργηση των Προγραμμάτων Αθλητισμού
για Ολους
Η αξία της άθλησης είναι εγνωσμένη παγκοσμίως ως μέσο πρόληψης σωματικών
και ψυχικών νοσημάτων, ως διέξοδος από τα προβλήματα της καθημερινότητας
μέσω της εκτόνωσης και της ευεξίας, ως ένα εκ των δικαιωμάτων του ανθρώπου
όπωςαυτάπροβλέπονταιαπότον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των πολιτών της Ε
υρωπαϊκήςΈνωσης (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Α
νθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, 1950).
Η αμφίδρομη και επιστημονικά
αδιαμφισβήτητη σχέση της σωματικής άσκησης και της ψυχικής υγείας είναι
αναπόσπαστο μέρος της πρωτοβάθμιας πρόληψης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ
γανισμό Υγείας καιέχειαποδειχθεί επιστημονικάαπό δεκάδες έρευνες εντός των τελ
ευταίων 2 ετών πουέδειξαν ότι η ένταξη σεπρόγραμμαάσκησης μέτριας έντασης μει
ώνειαισθητά τον κίνδυνο βαριάς νόσησης από την COVID-19.
Οι πολίτες όλου του πολιτισμένου κόσμου καταφεύγουν στην άθληση κάθε είδους
για να βελτιώσουν το σώμα και να διατηρήσουν ακμαίο το πνεύμα τους,
αποδεχόμενοι το πασίγνωστο ρητό «Νους υγιής εν σώματι υγιεί». Στη χώρα μας
εκτός από τα ιδιωτικά γυμναστήρια και την άθληση που – ομολογουμένως σε πολύ
περιορισμένο βαθμό - προσφέρει το σχολείο, υπάρχουν ευτυχώς και τα ΠΑγΟ,
Προγράμματα Αθλησης για Ολους, που προσφέρουν οι κατά τόπους Δήμοι στους
κατοίκους τους.
Ο Μαζικός Αθλητισμός στην Ελλάδα υφίσταται τα τελευταία 35 χρόνια και
χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σήμερα, το υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει διακόψει τη χρηματοδότηση και καθυστερεί την
έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, στερώντας σε χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών

(παιδιά, ΑΜΕΑ, γυναίκες, Γ’ ηλικία, άνεργοι, χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι) το
δικαίωμα να αθληθούν στη γειτονιά τους με χαμηλό κόστος ή και χωρίς κόστος.
Επιπλέον, οι επιστήμονες του Αθλητισμού, οι 1.142 Πτυχιούχοι
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Π.Α.γΟ. βρίσκονται
αντιμέτωποι με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια. Ολοι αυτοί οι
άνθρωποι που στήριξαν τον Μαζικό Αθλητισμό επί δεκαετίες, τώρα μένουν στα
αζήτητα. Σύμφωνα με υπόμνημα που δημοσιοποίησαν οι
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, Συμβασιούχοι των Δήμων στα Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο), στην ιστοσελία της ΓΓΑ προαναγγέλλεται
η αναδιαμόρφωση τουαθλητισμού στον τόπο μας χωρίς νααναφέρεται πουθενά το
μέλλον των ΠΑγΟ, ούτε οι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής πτυχιούχοι των Δημοσίων ΤΕΦΑΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,
Ερωτάται η υπουργός:









Είναι σημαντικός ή άνευ αξίας κατά τη γνώμη σας ο θεσμός της άθλησης για
όλους;
Γιατί καταργείτε ή έστω αναστέλλετε τα ΠΑγΟ μέχρι την τελική διαμόρφωση
του νομοσχεδίου; Γιατί επιτρέπετε να χαθούν πολύτιμοι μήνες στην
αναμονή;
Γιατί βγάζετε στην ανεργία τους επιστήμονες του Αθλητισμού που έχουν
φοιτήσει στα Δημόσια ΤΕΦΑΑ και έχουν στηρίξει επί σειρά ετών τα ΠΑγΟ;
Πώς θα επιτευχθεί η αναδιαμόρφωση του μαζικού αθλητισμού χωρίς
διαβούλευσημε τους Ειδικούς Επιστήμονες του Αθλητισμού και τους εκπροσ
ώπους τους (ΠΣΕΑΑ, ΠΕΠΦΑ κ.α);
Aκόμα και στην καραντίνα που επιβλήθηκε λόγω covid-19, οι πολίτες
ενθαρρύνθηκαν από το κράτος να αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους κοντά στο
σπίτι τους. Γιατί σήμερα τους στερείτε τη δυνατότητα να αθληθούν στα ΠΑγΟ
της γειτονιάς όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικά γυμναστήρια και
personal trainers;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

