


Να π πιονευονμε 
για τον αθληηομο

Ο Αθλητισμός είναι πράξη, που συνδέεται με 
την Παιδεία. Κρίνουμε απαραίτητη τη ζεύξη των 
μεθόδων και των τρόπων διαμόρφωσης και 
άσκησης του σώματος και του πνεύματος. Και 
τούτο γιατί η άθληση κι η μόρφωση αντανακλούν 
δύο διαφορετικές εκφάνσεις και στιγμές 
ανθρώπινων αναγκών και επιθυμιών.

Η άθληση οφείλει να είναι μια 
απελευθέρωση των φυσικών δυνατοτήτων του 
ανθρώπου. Οφείλει να είναι πράξη αυτογνωσίας. 
Δάσκαλος της ομαδικότητας, της πειθαρχημένης 
δύναμης της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και 
της άμιλλας.

Ο Αθλητισμός -  σ’ όλες του τις εκφράσεις 
-  πρέπει να αξιοποιηθεί ως βασικό μέσον 
επικοινωνίας των ανθρώπων, των χωριών, των 
πόλεων, των εθνών, των λαών. Είναιμέσο 
Συναδέλφωσης, Συνεργασίας και Ειρήνης.

Για μας ο Αθλητισμός δεν είναι μόνο 
θεωρητικό δικαίωμα, αλλά πρακτική δυνατότητα 
κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλλο και 
τάξη.

Φιλοδοξούμε με αυτή την Πολιτική να 
συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αφύπνιση του 
ενδιαφέροντος και την έλξη των νέων από τον 
Αθλητισμό. Να αναπλάσουμε τη σημερινή 
«φθαρμένη» και παθητική σχέση των νέων με τον 
Αθλητισμό, τον Αγώνα και το θέαμα.

Ο Αθλητισμός ως συστατικό στοιχείο της 
ζωής μας, αλλά και του Πολιτισμού μας, είναι 
αναγκαίο να μετασχηματίζει Κριτικές και 
Μαχόμενες συνειδήσεις. Να αναδεικνεύει 
Δημοκρατικά πρότυπα και Αυτόνομες σχέσεις 
συμμετοχής και όχι να αλλοιώνει συνειδήσεις, να 
φθείρει αξίες και να καθηλώνει αναζητήσεις.

Να π παραλαβαμε
Η Κυβέρνηση της Αλλαγής, παρέλαβε τον 

Ελληνικό Αθλητισμό τελείως ανοργάνωτο, έρμαιο 
της εμπορευματοποίησης και του κακώς 
εννοούμενου πρωταθλητισμού και χωρίς τις 
στοιχειώδεις βάσεις.

Έτσι αθλητισμός και σχολείο ποτέ δεν είχαν 
βρει την κοινή έκφρασή τους. Αθλητισμός και 
Επιστήμη δεν συναντήθηκαν ποτέ. Αθλητισμός και 
εγκαταστάσεις υποδομής ακολούθησαν την τύχη 
των τσιμεντουπόλεων της πρωτεύουσας και της 
εγκατάλειψης της επαρχίας. Η επιμόρφωση των 
Αθλητικών Στελεχών ήταν ανύπαρκτη. Ο 
Αγωνιστικός Αθλητισμός ήταν χωρίς πνοή

πρόγραμμα και προοπτική. Ο Μαζικός -  Λαϊκός 
Αθλητισμός παρέμενε άγνωστος. Η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και οι άλλοι Κοινωνικοί φορείς ήταν 
υπό διωγμόν. Οι διοικήσεις των περισσοτέρων 
Σωματείων και Ομοσπονδιών αποτελούσαν 
περιχαρακωμένα κάστρα του Κράτους της Δεξιάς 
και των υμνητών της Χούντας.

Σ ’ αυτή την κατάσταση παρέλαβε τον 
Αθλητισμό το ΠΑΣΟΚ και στα 4 περίπου χρόνια 
που πέρασαν έβαλε τις βάσεις για μια νέα πορεία, 
βελτιώνοντας καθημερινά με τη λαϊκή συμμετοχή 
την ποιότητα του Αθλητισμού.



Να η κ α
ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το 1983 ήταν η αφετηρία του 
δετούς προγράμματος ανάπτυξης του 
Ελληνικού Αθλητισμού, με 
ιεραρχημένους στόχους, με θεσμικές 
προτεραιότητες, με συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις, με κλιμακούμενα έργα, 
εμπνευσμένους φορείς και με 
επαναπροσδιορισμό των φθαρμένων 
αξιών, ιδανικών και προτύπων. Ο 
προγραμματισμός αυτός στηρίχθηκε 
στις επιλογές:
— Του Δημοκρατικού 

Προγραμματισμού και 
Σχεδιασμού.

— Της σταδιακής εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων και εξασφάλιση 
των αναγκαίων πόρων στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 
Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

— Της σταδιακής μετατροπής της 
Κεντρικής Διοίκησης (Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού), σε 
επιτελικό όργανο σχεδιασμού.

— Της κατοχύρωσης του 
Αθλητισμού, ως κοινωνική 
υποχρέωση της Πολιτείας και ως 
καίριο δικαίωμα των νέων και των 
Πολιτών, όπως η Υγεία και 
Παιδεία.

— Της συσχέτισης των Αθλητικών 
έργων με την υποδομή και τη 
λειτουργία των πόλεων και των 
περιοχών που πρέπει να 
υπακούουν στο Γενικότερο 
Χωροταξιακό Σχεδίασμά.

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή 
ο νέος Νόμος για τον Αθλητισμό, 
που θα ψηφισθεί άμεσα με την 
έναρξη των εργασιών της νέας 
Βουλής.

Ο νέος Νόμος προσδιορίζει την 
φιλοσοφία, τις αξίες, τους στόχους, 
τις προτεραιότητες και την πορεία 
του Αθλητισμού. Με τις γενικές 
κατευθύνσεις του νέου Νόμου για 
την Εξυγίανση, τη Ριζική Αλλαγή, τον 
Εκδημοκρατισμό και την Ανάπτυξη 
του Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα:

— ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ο 
εκδημοκρατισμός των Σωματείων, 
των Ενώσεων και των 
Ομοσπονδιών.

— ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ η συμμετοχή των 
Αθλητών, η απλή αναλογική στις 
εκλογικές διαδικασίες και ισχύει 
η αναλογική εκπροσώπηση των

Ενώσεων στις γενικές 
συνελεύσεις των Ομοσπονδιών 
τους, ο προληπτικός έλεγχος 
υγείας, το Εθνικό Συμβούλιο 
Αθλητικής Έρευνας και Υγείας, η 
Εθνική Αθλητική Αγωγή.

— ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ όργανα 
ανάπτυξης του Μαζικού -  
Λαϊκού Αθλητισμού στις βαθμίδες 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

— ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ το Ανώτατο 
Συμβούλιο του Αθλητισμού.

— ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ για όλα τα Αθλήματα 
Σχολές Προπονητών.

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί 
η αναμόρφωση του νόμου πλαισίου 
λειτουργίας των Γυμναστηρίων και 
Αθλητικών Κέντρων, καθώς και 
καθιερώθηκαν νέοι οργανισμοί και 
κανονισμοί λειτουργίας.

Ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 
απόδοση της ευθύνης της διοίκησης 
και λειτουργίας των Γ υμναστηρίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ -  
ΛΑΎΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια του Εθνικού 
Σχεδιασμού για τον Αθλητισμό, 
υλοποιήσαμε πρόγραμμα Μαζικού -  
Λαϊκού Αθλητισμού, στο σχολείο, στη 
συνοικία, στην ύπαιθρο και την πόλη, 
καταρρίπτοντας πάντα τους 
διαχωρισμούς ανάμεσα στα «Λαϊκά» 
και «Αριστοκρατικά», στα «Κλειστά» 
και στα «Ανοιχτά» σπορ.

Ο Μαζικός -  Λαϊκός 
Αθλητισμός αφορά τη γενικότερη 
διάθεση των ανθρώπων, για άσκηση, 
κίνηση, ενασχόληση, ψυχαγωγία και 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Είναι ένα νέο πρωτόγνωρο 
πρόγραμμα που αποδεικνύει τους 
νέους και όλους τους πολίτες 
ανεξάρτητα από φύλο ηλικία και 
τάξη από παθητικούς θεατές της 
εξέδρας και της τηλεόρασης σε 
συμμέτοχους των αθλητικών 
γεγονότων. Με το Μαζικό -  Λαϊκό



ευθύνες του. Ξεκινώντας με σταθερά 
βήματα κατοχυρώνει και θεσμοποιεί 
εκείνες τις επιλογές που αλλάζουν 
τον Ελληνικό Αθλητισμό και 
συμβάλλουν δημιουργικά και θετικά 
στη ζωή των νέων και όλου του 
Ελληνικού Λαού.

Ποιά είναι τα συγκεκριμένα 
προγράμματα:

ΓΡΟΤΥΓΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΣΚΗΣΗΣ &4Λ*ΑΙΉΠΑΣ

για παιδια 6-12 χρόνων

αθλητισμό δημιουργούνται οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
καθιέρωση του αθλητισμού ως 
συστατικού στοιχείου της 
προσπάθειας για την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής στις πόλεις και στα 
χωριά.

Το κράτος σήμερα, γνωρίζει τις 
υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει τις

Αθλητισμός και Παιδί

1983: 7.000 μαθητές 9.000.000 δρχ. δαπάνες
1984: 200.000 μαθητές 100.000.000 δρχ δαπάνες
1985: 427.000 μαθητές 280.000.000 δρχ. δαπάνες

Αθλητισμός και Γυναίκα

1984: 60.000 γυναίκες 28.000.000 δρχ. δαπάνες
1985: 80.000 γυναίκες 60.000.000 δρχ. δαπάνες

Αθλητισμός και Εργαζόμενοι

Στα εργοστασιακά πρωταθλήματα έλαβαν μέρος περισσότεροι από 
200.000 εργαζόμενοι.

Συνολικά οι δαπάνες πλησίασαν τα 5.000.000 δραχμές.

Αθλητισμός και Παιδί με Ειδικές Ανάγκες

1984: 1.500 παιδιά 8.000.000 δρχ. δαπάνες
1985: 5.000 παιδιά 25.000.000 δρχ. δαπάνες

Αθλητισμός στην Τρίτη Ηλικία

Η συμμετοχή ξεπερνάει τα 10.000 άτομα και οι δαπάνες φτάνουν 
τα 30.000.000 δραχμές.

Εργασιακός Αθλητισμός

Η συμμετοχή ξεπερνάει τα 30.000 άτομα και οι δαπάνες φτάνουν 
τα 10.000.000 δραχμές.

Παιδί και Θάλασσα

1984: 20.000 παιδιά 15.000.000 δρχ. δαπάνες
1985: 30.000 παιδιά 35.000.000 δρχ. δαπάνες

Παιδί, Έφηβος, Νέος και Σκάκι

Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού συμβάλλουμε στη θε
τική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου περισσοτέρων από 15.000 νέων. 

Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000.000 δραχμές.

Νέοι και Χορός, Ρυθμός και Κίνηση

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια ουσιαστική προσέγγιση των εφήβων 
μας με την τέχνη του χορού μέσα από την κίνηση.

Η εφαρμογή του προγράμματος απασχολεί περισσότερους από 
20.000 νέους (και στην εξέλιξη θα καλύψει 150.000 έφηβους) με προϋπο
λογισμό δαπανών 20.000.000 δραχμές. ΙΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣ» ΜΕΣΟΥΣ «ΗΜΟΤΣ



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η πολιτική μας για την 
τόνωση, ανανέωση και την ανάπτυξη 
του Αγωνιστικού Αθλητισμού 
προσδιορίστηκε με δέσμη μέτρων 
που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο, τον 
προγραμματισμό, τις επιχορηγήσεις 
σε Ομοσπονδίες, Σωματεία και 
Γυμναστήρια και την αθλητική 
υποδομή.

Έγινε προσπάθεια για 
σφαιρική αντιμετώπιση του 
Προγραμματισμού Αθλητικών 
δραστηριοτήτων, σε Διαπεριφερειακό 
και Διανομαρχιακό επίπεδο, έτσι 
ώστε να αποκαλυφθούν οι 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
περιφερειακών Νομών.

Η ανάπτυξη των πιο 
διαδεδομένων και προσφιλών 
Αθλημάτων στη χώρα μας, 
αθλημάτων που πηγάζουν από την 
ιστορικότητα και τον τρόπο ζωής του 
τόπου και συμβαδίζουν με τη φύση 
και το περιβάλλον.

Ενισχύθηκε η ιδιαίτερη 
συμπεριφορά του Νομού ή του 
Δήμου σε άθλημα ή αθλήματα που 
κατ’ εξοχήν διακρίνονται, για να 
δημιουργηθεί το Αθλητικό Πρόσωπο 
του Νομού ή της Πόλης, χωρίς να 
παραμελείται η Ισόροπη Ανάπτυξη 
των άλλων αθλημάτων.

Ο πίνακας της θετίας 80 -  85 
δίνει χαρακτηριστική την εικόνα του 
ενδιαφέροντος μας για την αθλητική 
ανάπτυξη όπως αυτή εμφανίζεται 
από το σύνολο των ετήσιων 
επιχορηγήσεων Ομοσπονδιών -  
Σωματείων και Γυμναστηρίων.

Επιμόρφωση αθλητικών στελεχών

Οι αθλητικές δραστηριότητες 
για να είναι αποδοτικές απαιτούν το 
ανάλογο επιστημονικό προσωπικό 
που θα τις υλοποιήσει.

Από το 1974 μέχρι σήμερα το 
1981 στη Γ.Γ.Α. είχαν λειτουργήσει 
τρεις σχολές προπονητών με τη 
συμμετοχή συνολικά 300 ατόμων.

Μόνο στο 1984, στη Γ.Γ.Α. 
λειτούργησαν 10 σχολές προπονητών

σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός 
του καθιστά τη χώρα μας Κέντρο 
Διεθνούς Εγκυρότητας ελέγχου 
Ντόπιγκ.

Η ύπαρξη και ανάπτυξη της 
Αθλητιατρικής Επιστήμης 
συμπληρώνουν αυτή την αισιοδοξία.

Αθλητικό υλικό
Τα διεθνή μονοπώλια 

αθλητικών ειδών καλύπτουν σε 
πωλήσεις το μεγαλύτερο ποσοστό 
της Ελληνικής αγοράς.

Για να περιορίσουμε την 
«κυριαρχία» αυτή, συμβάλλαμε στη 
σύσταση Ελληνικής Κοινοπραξίας 
Αθλητικών Ειδών και ήδη έγινε μια 
πρώτη παραγγελία αθλητικού υλικού 
της τάξης των 200 εκατ. δραχμών.

και οργανώθηκαν 22 σεμινάρια.
Συνολικά συμμετείχαν 

περισσότεροι από 5.000 καθηγητές, 
σπουδαστές Φυσικής Αγωγής καθώς 
και προπονητές.

Οι δαπάνες για όλα αυτά 
ξεπέρασαν τα 15.000.000 δρχ.

Η ίδρυση πανεπιστημιακών 
τμημάτων Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, η συνεργασία και η 
οικονομική συμβολή στην καλή 
λειτουργία τους που μέσα στο 1985, 
είναι προγραμματισμένο να φθάσει 
τα 100.000.000 δρχ. προσδιορίζει 
αισιόδοξο το μέλλον στον τομέα της 
επιμόρφωσης των αθλητικών 
στελεχών.

Η συγκρότηση του κέντρου 
ελέγχου Ντόπιγκ, ο πλήρης και

1980 953.733.094
1981 1.296.476.000
1982 1.634.235.000
1983 2.129.421.000
1984 3.247.741.000
1985 5.084.692.000



Διεθνείς Σχέσεις
Η Ελλάδα που έδεσε τον 

Αθλητισμό με την Ειρήνη που 
γέννησε την «εκεχειρία» και που 
μεταλαμπαδέυσε τις αρχές και τις 
αξίες του Ολυμπισμού σε όλο τον 
κόσμο οφείλει να έχει σήμερα 
απαστράπτουσες Διεθνείς σχέσεις.

Από το 1974 μέχρι το 1981 
είχαν συναφθεί σχέσεις μόνο με την 
Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση και 
αυτές χωρίς τελική και δεσμευτική 
επικύρωση.

Το 1982 επικυρώθηκαν αυτές οι 
συμφωνίες και σε συνέχεια 
προωθήθηκαν και υπογράφτηκαν 
συμφωνίες με τη Λιβύη, την 
Ανατολική Γερμανία, την 
Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία.

Μέσα στο 1985 έχουν 
προετοιμάστεί και υπογράφονται 
συμφωνίες με την Βουλγαρία, 
Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Σουηδία.

Ακόμη, η συμφωνία για την 
αναβάθμιση των Βαλκανικών 
Αγώνων, οι σχέσεις που αναπτύξαμε 
στα διεθνή αθλητικό όργανα και η 
συμμετοχή μας στα όργανα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, κάνουν τη 
χώρα μας από «φτωχό συγγενή», 
ενεργητικό συμμέτοχο στις 
διαδικασίες του Διεθνούς Αθλητικού 
Κινήματος.

Διοργάνωση εκδηλώσεων 
παγκόσμιας ακτινοβολίας
Την προσπάθεια μας για την 
ανάπτυξη και αναβάθμιση των

Διεθνών Αθλητικών μας σχέσεων 
ενισχύει έντονα τόσο η ανάληψη 
μεγάλων διεθνών Αθλητικών 
διοργανώσεων, όσο και η επιτυχία με 
την οποία τις φέρνουμε σε πέρας.

Όλοι θυμόμαστε την λαμπρή 
επιτυχία:
— Των Πανευρωπαϊκών Αγώνων του 

1982 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
— Των Πανευρωπαϊκών Αγώνων 

Κλειστού Στίβου το 1985 στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

— Των Διεθνών ποδοσφαιρικών 
συναντήσεων και αγώνων 
μπάσκετ 1983 -  1985

— Της Ολυμπιάδας Σκακιού 1984 
στη Θεσ/νίκη

— Με την ανάληψη της μόνιμης 
εκτέλεσης των Ολυμπιάδων 
σκακιού

— Με την ανάληψη της 
διοργάνωσης του Παγκόσμιου 
πρωταθλήματος εφήβων 
Κλασσικού Αθλητισμού του 1986 
καθώς και άλλες διεθνείς 
διοργανώσεις αθλοπαιδιών, 
ναυτικών Αθλημάτων.

— Με την ανάληψη της διεξαγωγής 
των Μεσογειακών Αγώνων του 
1991, ΑΝΟΙΞΑΜΕ το δρόμο για 
την ανάληψη της διοργάνωσης 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 
1996 στη χώρα μας.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Προχωρήσαμε στο σχεδίασμά, 
την προώθηση και εκτέλεση

Αθλητικών έργων υποδομής (στάδιο, 
κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια 
κ.α.) και εξοπλισμού (στους Δήμους, 
Κοινότητες, στα σχολεία, στο Στρατό).

Βασικός στόχος των έργων 
είναι η εξυπηρέτηση και η προώθηση 
των Αθλητικών Διοργανώσεων αλλά 
και των αθλητικών προγραμμάτων 
του Μαζικού Αθλητισμού, του 
Αγωνιστικού και Αθλητικού Υψηλού 
Συναγωνισμού. Ταυτόχρονα όμως, να 
αποτελούν αναπτυξιακά έργα του 
Δήμου, της Πόλης, του Νομού, 
εξυπηρετώντας και τον πολιτισμό, 
την ψυχαγωγία και την κοινωνική 
δραστηριότητα.

Διατέθηκαν για Αθλητικά έργα 
την πενταετία 1980 -  1985:

1980 1.879.115.100 δρχ.
1981 4.099.859.140 δρχ.
1982 4.506.855.000 δρχ.
1983 4.335.104.000 δρχ.
1984 5.104.222.000 δρχ.
1985 5.345.000.000 δρχ.



Αποκεντρωμένα μελετήθηκαν 
και κατασκευάστηκαν με ευθύνη του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου έργα σε 
Κοινότητες ύψους:

1982 101.500.000 δρχ.
1983 340.500.000 δρχ.
1984 349.500.000 δρχ.
1985 543.000.000 δρχ.

Χρηματοδοτήθηκαν οι Δήμοι
για έργα στις συνοικίες τους με 
3άση το δικό τους προγραμματισμό

1983 120.450.000 δρχ.
1984 286.700.000 δρχ.
1985 350.000.000 δρχ.

ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
1980 7.067.000
1981 50.800.000
1982 89.800.000
1983 131.000.000
1984 226.200.000

ΕΡΓΑ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
1980 5.350.000
1981 54.700.000
1982 15.290.000
1983 36.700.000
1984 90.000.000

Η παρέμβαση μας στα Τοπικής 
και Νομαρχιακής σημασίας έργα 
έγινε με βάση το πενταετές 
πρόγραμμα (1983 -  1987)

Έτσι πανελλαδικά στην 
αθλητική περίοδο 1983 -  1985, 
κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται 
ή είναι για δημοπράτηση:

Είκοσι δύο (22) Γήπεδα 
ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα: 
Βοηθητικό γήπεδο ΟΦΗ, 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, 
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ) 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βοηθητικό γήπεδο 
ΗΡΑΚΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Στάδιο 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ -  ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ, ΑΙΓΙΟΥ, 
ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ και 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Δέκα (10) Στίβοι με ελαστικό 
τάπητα, (ταρτάν):
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΟΚ, 
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ Ε.Σ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ, 
ΧΑΝΙΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ PIO ΣΤΙΒΟΥ και 
ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ και ΦΙΛΙΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ.

Πενήντα ένα (51) Στίβοι και 
Γήπεδα Ποδοσφαίρου.
ΑΤΤΙΚΗ: Βύρωνας, Ηλιούπολη, 
Καισαριανή, Γκράβας, Αγ. Δημητρίου, 
Αλίμου (Τράχωνες), Κερατσινίου, 
Νεάπολη, Νίκαιας, Ελευσίνα,
Ερυθρές, Κορυδαλλός, Μέγαρα, 
Χαϊδάρι, Φυλή, Ωρωπός, Σπάτα, 
Μαρκόπουλο, Βουλιαγμένη.
ΒΟΙΩΤΙΑ: Αλίαρτος, Φθιώτιδα: 
Στυλίδα, Κρήτη: Ηράκλειο, Μοίρες, 
Νεάπολη Λασιθίου, Σητεία,
Ιεράπετρα. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: 
Αρχάγγελος Ρόδου, Καραιόνερου 
Ρόδου, ΣΑΜΟΣ: Καρλόβασι, ΧΙΟΣ: 
Καρδάμυλα, Καλλιμασία, Οινούσες, 
Βολίσου Κάμπυ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: 
Βόνιτσα, ΑΧΑΙΑ: Ροδοδάφνη 
Αιγιάλης, ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Λουτράκι, 
Ξυλόκαστρο, ΛΑΚΩΝΙΑ: Μολάοι, 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Γαργαλιάνοι, Φιλιατρά, 
ΚΕΡΚΥΡΑ: Λευκίμη, ΘΕΣΣΑΛΙΑ: 
Νεάπολη Λάρισα, Σκιάθος.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Απόλλων Καλαμαριάς, 
ΠΕΛΛΑ: Γιανιτσά, ΔΡΑΜΑ: Δοξάτο 
Δράμας, ΚΑΒΑΛΛΑ: Ελευθερούπολη, 
Θάσος, ΕΒΡΟΣ: Ορεστιάδα,
ΑΡΚΑΔΙΑ: Λαγκαδιά, Λεβίδι.

Πέντε (5) Ηλεκτροφωτισμοί 
Εθνικών Σταδίων.
ΧΑΝΙΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 
ΜΕΛΑΘΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.



Εβδομήντα ένα (71) Κλειστά 
Γυμναστήρια 700 -  3.500 θεατών 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, 
Ν. ΛΟΙΣΙΩΝ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΜΕΤΣ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΕΚ, 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ, 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ. 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ,
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΓΚΡΗΤΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, 
ΑΡΧΑΝΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ,
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΡΟΔΟΥ, ΚΩ, ΣΥΡΟΥ, 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΠΥΡΓΟΥ, 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ -  
ΣΠΑΡΤΗΣ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΡΗΣ, 
ΒΟΤΣΗ, ΘΕΡΑΠ. ΚΟΙΝ. ΣΙΝΔΟΥ,

Β.Α.Ο., ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ, 
ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, 
ΔΟΞΑΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ, 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ, 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

Έντεκα (11) Κολυμβητήρια 
Ανοικτά και Κλειστά.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ, ΕΑΚΝ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ, 
ΑΘΗΝΩΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ, Σχολ. Συγκροτ. Γκράβας, 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΧΙΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ,
ΑΡΤΑΣ, ΣΙΝΔΟΥ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 
ΞΑΝΘΗΣ.

Επτά (7) Ανοικτά Κολυμβητήρια 
σε Κλειστά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 
ΠΑΤΡΑΣ.

Τέσσερα (4) Κλειστά 
Κωπηλατήρια.
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ν. 
Ο. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Δύο (2) Κωπηλατικά Κέντρα -  
Στίβοι Κωπηλασίας.
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δύο (2) Σκοπευτήρια. 
ΧΑΤΔΑΡΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Δύο (2) Χιονοδρομικά κέντρα. 
ΝΑΟΥΣΑ και ΣΕΛΙ.

Πέντε (5) Περιφερειακά Στάδια. 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ, 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ, ΠΑΤΡΩΝ, 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Σημαντικό σημείο προσοχής 
δεν είναι μόνο το ύψος της 
προϋπολογιζομένης παρέμβασης, 
αλλά η κατανομή χωροταξικά των 
πιστώσεων για μια ισομερή στήριξη 
και ανάπτυξη του Αθλητισμού.

Τα κριτήρια που στηρίχθηκε η 
κατανομή είναι:
— Στα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
των Νομών.
— Στην Αθλητική δραστηριότητα 
των Νομών.
— Στην υπάρχουσα Αθλητική 
υποδομή των Νομών.
— Στην προηγούμενη 
χρηματοδότηση των Νομών.
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— Στο ποσοστό Αυξιομείωσης του 
πληθυσμού των Νομών.
— Στη βούληση για Διορθωτική 
παρέμβαση στο Νομό.

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Με την αξιόλογη, για πρώτη 
φορά, οικονομική επιβάρυνση των 
δαπανών από τις Δημόσιες 
Επενδύσεις αποδεικνύεται ότι ο 
Αθλητισμός αποτελεί πια κρατική 
μέριμνα και ενισχύεται κατ’ ευθείαν 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έτσι είναι χαρακτηριστική η 
εξέλιξη των αθλητικών δαπανών από 
το 1980 μέχρι το 1985.

1980 3.600.000
1981 5.860.000
1982 6.630.000
1983 6.900.000
1984 8.753.000
1985 10.280.000

Ο αθλητισμός ήταν ένα 
«κλειστό κύκλωμα» από συμφέροντα. 
Τώρα έγινε ένας καθαρός 
«διαφανής» χώρος. -

Η διάθεση των κονδυλίων 
γίνεται με βάση τους 
προγραμματισμένους στόχους και τις 
γενικότερες επιδιώξεις.

Με τον εκσυγχρονισμό και τη 
βελτίωση των λειτουργιών του 
ΟΠΑΠ (ΠΡΟ -  ΠΟ) και του ΟΔΙΕ 
(Ιπποδρομίες), που αποτελούν πηγή 
εσόδων για τον Ελληνικό Αθλητισμό 
πετύχαμε να γίνουν αξιόπιστοι 
οργανισμοί πράγμα που συνέβαλε 
καθοριστικά στην αύξηση των 
εσόδων του.

ΜΑΖΙ ΑΡΧΙΣΑΜΕ
Με την αλλαγή στη νοοτροπία 

για το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, άρχισε 
η μεγάλη στροφή. Σήμερα το 6,3% του 
πληθυσμού της χώρας αθλείται.
Κι είναι ελπιδοφόρα αυτή η πορεία.

ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
Τα περιθώρια για ανάπτυξη του 

Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού είναι 
απεριόριστα. Έγιναν πολλά. Αλλά 
ήταν αδύνατο να γίνουν όλα.
Μαζί προχωράμε για να κάνουμε τον 
αθλητισμό δικαίωμα όλων, τρόπο 
ζωής για όλους.



ΠΑΣΟΚ


