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Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10 

 
Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν 

θα συμμετάσχει οικονομικά για την περίοδο 2021-2022 στο Πρόγραμμα 
Άθλησης για Όλους, το οποίο υλοποιούν οι Δήμοι της χώρας. Το πρόγραμμα 
αυτό λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και σαράντα χρόνια και παρόλο που 
υποχρηματοδοτούνταν διατηρήθηκε ζωντανό ακόμη και στα χειρότερα χρόνια 
των μνημονίων. Συνήθως, επωφελούνται κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς 
ομάδες. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν επίσης επαγγελματική διέξοδο σε 
χιλιάδες άνεργους ή υποαπασχολούμενους γυμναστές. 

 
Η συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης έχει αδιάσειστα αποδειχθεί ότι 

αυξάνει την ευρωστία και την ευεξία του ατόμου και το προφυλάσσει από 
χρόνιες σωματικές, νοητικές και ψυχικές ασθένειες. Μειώνει τη συχνότητα και 
τα έξοδα νοσηλείας των πολιτών και αυξάνει την ποιότητα ζωής και την 
κοινωνικότητα αυτών. 

 
Ερωτώνται λοιπόν οι κυβερνώντες: άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι 

και πληθυσμοί που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα να νοσήσουν (για 
παράδειγμα παχύσαρκοι, καταθλιπτικοί, άτομα τρίτης ηλικίας) από πού θα 
αντλήσουν μηνιαία συνδρομή για ιδιωτικά γυμναστήρια; Η οικονομική 
κατάσταση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού της χώρας είναι  τραγική 
ύστερα από δέκα χρόνια μνημονιακών πολιτικών και δύο χρόνια πανδημίας. 
Πιθανόν να μην έχετε εν συναίσθηση για το πώς κατορθώνουν και ζουν αυτοί 
οι άνθρωποι, αλλά σας διαβεβαιώνουμε ότι η τραγική οικονομική κατάστασή 
τους δεν τους επιτρέπει ούτε έξω από την είσοδο γυμναστηρίων να περάσουν. 

 
Κύριε υπουργέ Υγείας, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εθνική 

πολιτική σε θέματα πρόληψης και διασφάλισης Υγείας του πολίτη και τι μέτρα 
έχετε πάρει; Μέχρι πότε το Υπουργείο Υγείας θα ασχολείται αποκλειστικά με 
τις ασθένειες και τη συνταγογράφηση φαρμάκων; Είναι επίκαιρο και διδακτικό: 
όταν πιάσει η φωτιά δύσκολα σβήνει. Και όταν σβήσει το ατομικό, κοινωνικό 
και οικολογικό κόστος είναι δυσθεώρητο. 

 
 



 
Κύριε υφυπουργέ Αθλητισμού έχετε αναρωτηθεί ποιος είναι ο 

πραγματικός ρόλος ενός Υφυπουργού Αθλητισμού; Δύο χρόνια μετά το 
διορισμό σας, να βγείτε και να μας πείτε ποια είναι η πολιτική του χώρου που 
προΐστασθε σε θέματα αναψυχής, υγείας, ευρωστίας και ευεξίας του πολίτη, 
με μοχλό τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. 

 
Η κατάργηση του προγράμματος Άθληση για Όλους είναι απαράδεκτη. 

Ζητάμε άμεση οικονομική, οργανωτική και διοικητική αναβάθμιση του 
προγράμματος και λειτουργία αυτού για το 2021-2022. Απαιτούμε από την 
Κυβέρνηση να καταθέσει εθνικό σχέδιο με τη συνέργια των υπουργείων 
Αθλητισμού, Υγείας, Παιδείας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης προαγωγής της 
φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη χώρα προτού είναι αργά. Η πανδημία 
της παχυσαρκίας, της κατάθλιψης και του σακχαρώδη διαβήτη έρχεται ως 
λίβας να προστεθεί στη μάστιγα των καρδιοπαθειών και των καταγμάτων 
οστών από πτώση των ηλικιωμένων. Δεν χρειάζονται σχέδια εκκένωσης 
χρειάζεται Άσκηση, Αναψυχή και χώροι Άθλησης. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο Πρόεδρος                                                                                             Ο Γραμματέας 
 
         *                                                                                                                    * 
   Γελαδάς Ν                                                                                                  Σμήλιος Η. 
 
*Οι υπογραφές εμφανίζονται στο πρωτότυπο 

 
  

 


