Επιστροφή στα γήπεδα

Δευτέρα, 18 Μάιος 2020 19:03

Το μήνυμα του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για την επιστροφή στα γήπεδα
από σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου.

Από σήμερα το πρωί, σχεδόν όλα τα σωματεία και οι αθλητές της χώρας μας επιστρέφουν
στα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα. Επανεκκινούμε, ατομικά και συλλογικά, την αθλητική
δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Αφήνουμε πίσω δύο δύσκολους μήνες. Προσπαθήσαμε όλες και όλοι ξεπερνώντας τον
εαυτό μας, συχνά και τις αντοχές μας, απέναντι στον κορωνοϊό. Με επιτυχία.

Συνεχίζουμε να κερδίζουμε μικρές και μεγαλύτερες μάχες. Αλλά δεν εφησυχάζουμε. Δεν
επαναπαυόμαστε. Τηρούμε κατά γράμμα τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων τους
οποίους κ ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε, βήμα βήμα, στην κανονικότητα με πολλά νέα
δεδομένα.

Βήμα βήμα, όπως δουλεύουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, από την πρώτη
στιγμή που ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μου εμπιστεύθηκε αυτόν τον τόσο
σημαντικό και πολύ απαιτητικό τομέα της κοινωνικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Βήμα βήμα, για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα πολλών ετών. Να κρατήσουμε τα θετικά,
να βελτιώσουμε τις αρρυθμίες, να λύσουμε τα προβλήματα...

Είναι εύκολο; Καθόλου...
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Για να λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να μένεις ανεπηρέαστος. Ακούς πολλούς και
πολλά, κάνεις διάλογο, συνθέτεις, αλλά πάνω απ' όλα αδιαφορείς για τα συμφέροντα και
τις «σειρήνες» που ηχούν ασταμάτητα. Δεν υποκύπτεις στις πιέσεις, ούτε επηρεάζεσαι από
τους ευφάνταστους τίτλους ορισμένων ΜΜΕ.

Με αυτή τη φιλοσοφία:
• Νομοθετήσαμε τις διατάξεις για τις θητείες και τα όρια ηλικίας στις Ομοσπονδίες.
Δώσαμε το θεωρητικό πλαίσιο για την αναγκαία ανανέωσή τους.
• "Αγκαλιάσαμε" την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Αναβαθμίσαμε τον ρόλο των πρωταγωνιστών,
των αθλητριών και των αθλητών. ΖΗΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ.
• Ενισχύσαμε τις θεσμικές αρχές, με διοικητικά εργαλεία. Διευκολύναμε το έργο της
Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τη βία. Ο
καθένας μας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του. Ο ρόλος του Υφυπουργείου Αθλητισμού
δεν είναι επί παντός επιστητού, όπως κάποιοι ηθελημένα υποστηρίζουν...
• Κυρώσαμε τη σύμβαση Macolin, για να καταπολεμηθούν οι χειραγωγημένοι αγώνες κι
έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να μπει σε εφαρμογή σωστά και ολοκληρωμένα.
• Αποκαταστήσαμε το κύρος της χώρας διεθνώς στον τομέα του αντι-ντόπινγκ,
ολοκληρώνοντας σε ελάχιστες εβδομάδες ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων για τις
οποίες δεσμευτήκαμε απέναντι στον WADA και την αθλητική μας κοινότητα.

Και συνεχίζουμε!

Αφήνουμε πίσω όσους νομίζουν πως μπορούν να δρουν και να αντιδρούν όπως έκαναν επί
ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αλλάξει οι εποχές...

Στόχος μας είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, ερασιτεχνική
και επαγγελματική.
Να εξορθολογήσουμε τις στρεβλώσεις που κατά κοινή ομολογία υπάρχουν.
Να εξυπηρετήσουμε το γενικότερο καλό. Όχι το ειδικό συμφέρον...

Αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού μας.
Αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού, που μας επέλεξε να κυβερνήσουμε.

Σ' αυτούς, σε όλες και όλους τους πολίτες της χώρας μας, είμαστε υπόλογοι. Στη σιωπηρή,
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αλλά μεγάλη πλειοψηφία των αθλητών και των φιλάθλων μας.
Είμαστε υπόλογοι στη μεγάλη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, που περιμένει και άλλες αλλαγές,
όπου χρειάζεται και όσο χρειάζεται.

Σ' αυτή την προσπάθεια, δεν φοβόμαστε το οπαδικό μίσος, τις ιδεοληψίες, τα υπόγεια
συμφέροντα που υποκινούν και υπαγορεύουν δημοσιεύματα σε ορισμένα ΜΜΕ, αλλά και σε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Που ενθαρρύνουν τις φωνές πόλωσης, μίσους και
σύγκρουσης.

Παράδοξο, λόγω εποχής, αλλά αντί να ολοκληρώνεται, αύριο ξεκινά και πάλι,
αποφασιστικά, η αθλητική σεζόν.

Με ευχές για υγεία και ενότητα!
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