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«Ο ελληνικός Αθλητισμός την εποχή της πανδημίας» 

 

Διοργάνωση: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου 

Καλωσόρισμα: Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, Πρόεδρος ΠΣΑΤ 

Συντονιστής: Κώστας Χατζηδημητρίου, Γενικός Γραμματέας ΠΣΑΤ 

Συμμετείχαν ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο Γενικός Γραμματέας 

Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της 

ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος και ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Επιτροπής 

Λοιμωξιολόγων και μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής.  

 

Έλαβαν επίσης μέρος η πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες Βούλα 

Κοζομπόλη, η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Εύη Μωραϊτίδου, ο Πρόεδρος της 

Super League Λεωνίδας Μπουτσικάρης, ο Πρόεδρος της Super League 2 & Football League Λεωνίδας 

Λεουτσάκος, ο Πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ Ευαγγελος Γαλατσόπουλος, ο Πρόεδρος της Volley League 

Παντελής Ταρνατόρος, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

Παναγιώτης Τσαγκρώνης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος 

Καραμπέτσος, ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Δημήτρης Διαθεσόπουλος, ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας Κωνσταντίνος Γκαντής, ο Πρόεδρος του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Γιώργος Μπαντής, ο Πρόεδρος του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ο Πρόεδρος του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Πετοσφαιριστών Παναγιώτης Πελεκούδας, η Αντιπρόεδρος 

του Συνδέσμου Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης Αλεξάνδρα Ασημάκη, ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης, ο πρόεδρος της Ένωσης 

Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαϊας Άγγελος Δανιήλ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Προπονητών Ποδοσφαίρου Λάμπρος Ανδριόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων 

Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Παρασκευάς Μουρατίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 

Προπονητών Πετοσφαίρισης Κώστας Χαριτωνίδης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών 

Χειροσφαίρισης Δημήτρης Σκάρλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών 

Υδατοσφαίρισης Ελευθέριος Βούρος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου 

Ελλάδας Ηλίας Καραμάνης, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών Σοφιανός 

Μαράνος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας Κωνσταντίνος 

Μπούσιας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας Σταύρος Μαυρικίδης και ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Υδατοσφαίρισης Μιχάλης Σκαλοχωρίτης. 

 

Γιάννης Θεοδωρακόπουλος: Πρόεδρος ΠΣΑΤ  

Καλημέρα σε όλους και σας καλωσορίζουμε. Είχαμε υποχρέωση ως διοίκηση να διοργανώσουμε μια 

τέτοια συζήτηση, γιατί θεσμικά, όπως αναφέρεται και στο Νόμο 2725/1999 είμαστε φορέας 

στήριξης, ανάπτυξης και προβολής του ελληνικού αθλητισμού. Και έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία 

στην αθλητική οικογένεια, που λόγω της πανδημίας αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, να 

παρουσιάσει τις θέσεις και στην πολιτική ηγεσία του αθλητισμού και στην επιστημονική επιτροπή. 

Επιδιώκουμε μια συζήτηση ήρεμη  και ουσιαστική, μια συζήτηση που θα φωτίσει όλες τις πτυχές. 

Δεν μπορεί να μένουμε αδρανείς την ώρα που διεθνώς έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς την 

κανονικότητα, την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες αθλητές που έχουν να αγωνιστούν εδώ και οκτώ 

μήνες. Θέλουμε να δει η αθλητική οικογένεια έστω και διαδικτυακά όλη την εικόνα και να συζητήσει 

ήρεμα, γιατί στόχος μας είναι να βρεθεί η ορθότερη λύση σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον για τον 

αθλητισμό, για τη χώρα μας, για όλο τον κόσμο. Οι αθλητές από τον περασμένο Μάρτιο είναι εκτός 

δράσης και όταν οι αθλητές είναι εκτός δράσης είναι και όλο το οικοδόμημα του αθλητισμού. 

Αγαπούμε τον αθλητισμό και τους αθλούμενους και θέλουμε να βοηθήσουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι 

στο τέλος θα έχουμε κάνει όλοι βήματα προς τα εμπρός.  



Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ έδωσε το λόγο στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 

ήταν ο πρώτος ομιλητής. 

 

Λευτέρης Αυγενάκης: Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού  

Είμαι πολύ χαρούμενος που χαιρετίζω τη σημερινή τηλεημερίδα. Μιλάμε για μια πανδημία, που 

ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη και δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι του 

αθλητισμού. Στόχος, επιδίωξη, αγωνία (το νιώθω, το αφουγκράζομαι από τα αιτήματα, που 

φτάνουν στο Υφυπουργείο) είναι κοινός. Η προστασία του συνόλου του αθλητικού 

οικοδομήματος και η διατήρησή του σε ανταγωνιστικό υψηλό επίπεδο. Η αθλητική οικογένεια όλο 

αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να σταθεί ενωμένη και με μεγάλη υπευθυνότητα και υπομονή 

να βγει, όπως όλοι οι τομείς της καθημερινότητάς μας, από το τούνελ που έχουμε μπει, που έχει 

μπει όλη η υφήλιος, σε ένα τούνελ μακρύ και σκοτεινό. Μόλις πριν από λίγες μέρες αρχίζαμε να 

διακρίνουμε κάποια φωτεινά σημεία. Η έλευση του εμβολίου αποτελεί για την κοινωνία και τον 

αθλητισμό σανίδα σωτηρίας, για να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, και με αισιοδοξία να κοιτάμε 

την επικείμενη διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων, που αναβλήθηκαν και ευελπιστούμε να 

γίνουν την επόμενη χρονιά. Τα μηνύματα του αθλητικού κινήματος της χώρας, που εξέπεμψε η 

χώρα και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της πανδημίας, αποτελούν ορόσημο και οροδείκτη για 

όλη την κοινωνία, που χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να ξεφύγει από τις δυσκολίες που έχουν 

παρουσιαστεί. Δυσκολίες, που σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά μας επέβαλαν ένα νέο 

τρόπο ζωής με πρωτόγνωρες συνθήκες, κάτω από τις οποίες οφείλουμε να προσαρμοστούμε και 

μάλιστα προσαρμοστήκαμε γρήγορα. Ακούσαμε τις εισηγήσεις των ειδικών, πειθαρχήσαμε σε 

αναγκαία μέτρα και καταφέραμε, τόσο στην άνοιξη, όσο και τώρα, να έχουμε όσο το δυνατόν 

λιγότερες συνέπειες για τον αθλητισμό και λιγότερο επώδυνες. Παρά τη δύσκολη κατάσταση 

κατορθώσαμε τον περασμένο μήνα, με την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων, να 

παραμείνει ένα μικρό κομμάτι της αθλητικής δραστηριότηταςανοιχτό, πχ προπονήσεις 

παραολυμπιακών και προολυμπιακών ομάδων, εθνικών συγκροτημάτων που έχουν αγωνιστικές 

δραστηριότητες, ομάδες μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και μεμονωμένα αγωνίσματα, είτε 

επαγγελματικά όπου μπορούν να εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες είτε ανοιχτού χώρου χαμηλής 

επικινδυνότητας, όπως εκτιμούν οι λοιμωξιολόγοι. Δίνουμε καθημερινά μάχη με την υγειονομική 

επιτροπή της ΓΓΑ για να βρούμε λύσεις και να πιέσουμε για την επιστροφή στις προπονήσεις 

αθλητών και άλλων αθλημάτων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και τα πρωτόκολλα. Σε αυτή τη 

ρευστή κατάσταση και στην αβεβαιότητα, πρέπει να πορευόμαστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ασφάλεια σε κάθε βήμα επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας. Και να ακούμε τους 

ειδικούς. Έχοντας πλέον την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου, ξέρουμε σίγουρα τη διαδικασία 

επανεκκίνησης και πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα οχι μόνο για τον αθλητισμό 

αλλά γενικότερα για την κοινωνία. Το έχω ξαναπει και το λέω και εδώ. Δεν μου είναι ευχάριστο ως 

επικεφαλής του αθλητισμού να κλείνω εγκαταστάσεις αντί να ανοίγω ούτε να περιορίζω τον 

αθλητισμό, ενώ πρέπει να τον αναπτύσσω. Ενώ προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα σε όλη τη 

χώρα «ζούμε αθλητικά», τώρα πάμε να το κάνουμε «ζούμε αθλητικά αλλά κάτω από ειδικές 

συνθήκες και στο σπίτι μεμονωμένα». Περνάμε δύσκολα και πρωτόγνωρα και όπου μπορούμε 

έχουμε αποδείξει έμπρακτα οτι στηρίζουμε τον αθλητισμό ποικιλοτρόπως σε αυτή την εποχή της 

πανδημίας. Στα οικονομικά μέτρα στήριξης εντάχθηκαν οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, προπονητές, 

προσωπικό όλων των σωματείων και ομοσπονδιών. Τα ερασιτεχνικά σωματεία εισπράττουν για 

πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ειδική ενίσχυση. Ήδη αναλύουμε πρόταση μετά από τη 

συνάντηση που κάναμε με τους εκπροσώπους αθλημάτων μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου 

και είναι σε επεξεργασία με το επιτελείο του Βρούτση για αθλητές που δεν εχουν επαγγελματικά 

συμβόλαια, αλλά ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Επίσης, μπορώ να σας πω ότι 

σήμερα, αυτή την ώρα, πιστώνονται 3.508 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που ενεγράφησαν, 

αξιολογήθηκαν και ελέγχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ, με το ποσό των 9.672.000€. Κάθε 

σωματείο αυτή την ώρα εισπράττει τουλάχιστον 2.500€ ως βάση και άλλα 1.000€ για κάθε επιπλέον 

άθλημα που αποδεδειγμένα καλλιεργεί, ενώ συμπληρώνω ότι από Δευτέρα πιστώνονται οι 

λογαριασμοί όλων των ολυμπιακών και των παγκόσμιων πρωταθλημάτων και βέβαια θα 

συνεχίσουμε την προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ό,τι ποσό απαιτείται για να ανταποκριθεί η 



πολιτείο στο ακέραιο σε αυτή την υποχρέωση. Να θυμίσω σε ό,τι αφορά τα σωματεία, πρόκειται για 

σωματεία που είχαν έως τις 10/12 ολοκληρώσει την κατάθεση της αίτησής του για εγγραφή στο 

μητρώο αθλητικών σωματείων, το μητρώο της νομιμότητας, το μητρώο της νοικοκυροσύνης, το 

μητρώο της τάξης, που μέχρι σήμερα το άναρχο αθλητικό μας οικοδόμημα δεν μας επέτρεπε να 

έχουμε εικόνα πλήρη. Τώρα μπορούμε, τα πάντα καταγράφονται και είναι προσβάσιμα σε όλους, 

χωρίς καμία διάκριση. Όμως για εκείνα τα υπόλοιπα σωματεία που θα ολοκληρώσουν τις αιτήσεις 

τους στο τέλος του χρόνου, θα υπάρξει επίσης καταβολή με τις ίδιες προϋποθέσεις, έως τα τέλη 

Ιανουαρίου για αντίστοιχη ενίσχυση. Στόχος μας είναι να μη μείνει αβοήθητος κανείς. Θα μπορούσα 

να αναφερθώ και σε άλλα οικονομικά μέτρα στήριξης και φοροκίνητρα που θεσπίσαμε την περίοδο 

της πανδημίας για να διευκολύνουμε το κύτταρο του αθλητισμού. Οι εκπτώσεις χρήσης των 

αθλητικών και δημοτικών μας εγκαταστάσεων, η δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να 

επιχορηγεί μετακινήσεις, η διευκόλυνση δωρεών, χορηγιών, η μείωση φορολογικών συντελεστών, η 

μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια μόλις επιτραπεί και πάλι ο κόσμος στα γήπεδα κλπ. Χαίρομαι που 

αυτές οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί διέπουν κάθετα τους φορείς της αθλητικής κοινότητας. 

Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας της χώρας. Οι 

τηλεδιασκέψεις σε επίπεδο υπουργών αθλητισμού στην ευρωπαϊκή ένωση αλλά και στο 

συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο προεδρεύουμε αυτή την περίοδο ως χώρα, είναι συνεχής. Η 

αγωνία όλων είναι έντονη. Χαίρομαι όμως που όλοι μαζί ζητάμε και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε 

να καταθέσουμε ιδέες. Κυρίως, που αναπτύσσουμε αίσθημα αλληλεγγύης και συνεργασίας, εντός 

των συνόρων μας ως μια μεγάλη ενωμένη εθνική ομάδα και έξω από αυτά ως πολίτες της 

κοινωνίας των εθνών. Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα και το ξέρετε πολύ καλά. Άλλωστε το γραφείο 

μου ήταν και θα εξακολουθεί να είναι ανοιχτό. Για όλους, αθλητές, εκπροσώπους αθλητικών 

φορέων, μέλη της αθλητικής οικογένειας της χώρας μας, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε, να 

δουλέψουμε, να ενώσουμε δυνάμεις για να βγούμε νικητές από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση 

και να αποδείξουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα του αθλητισμού, είναι πως δεν τα 

παρατάμε ποτέ. Θα χαρώ πολύ να πληροφορηθώ τα συμπεράσματα της σημερινής συνάντησης ή τις 

πρωτοβουλίες που θα κληθούμε να πάρουμε.  

 

Σπύρος Καπράλος: Πρόεδρος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ  

Συγχαίρω τον ΠΣΑΤ για την ημερίδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους καιρούς να 

ακούγονται όλες οι απόψεις και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για το καλό του 

ελληνικού αθλητισμού. Η πανδημία, που έπληξε τον πλανήτη, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει 

βαθύτατα τον παγκόσμιο αθλητισμό. Τρανή απόδειξη η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα 

χρόνο, που συνέβη πρώτη φορά στην ιστορία. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πέρα από τις αξίες που 

προσβεύουν, αποτελούν γιορτή για την ανθρωπότητα, αλλά δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να 

ρισκάρουμε την υγεία των αθλητών και των φιλάθλων. Άρα όσο επώδυνη και αν είναι η απόφαση 

της μετάθεσης, αναδεικνύει και τη σύνδεση των ολυμπιακών αγώνων με τις αξίες της ανθρώπινης 

ζωής. Ωστόσο, αυτή η αναβολή έχει φέρει τα πάνω κάτω σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις 

εκφάνσεις του αθλητισμού. Από τη διοργάνωση των αγώνων σε εθνικό και πανηπειρωτικό επίπεδο 

μέχρι την οικονομία του αθλητισμού που δέχτηκε βαρυτατο πλήγμα. Και τελικά όλες αυτές οι 

επιπτώσεις καταλήγουν στα εκατομμύρια των αθλητών παγκοσμίως, που είδαν τη ζωή τους να 

αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως άλλαξε και η ζωή των Ελλήνων αθλητών που τόσο στην 

πρώτη οσο και στη δεύτερη καραντίνα συναντούν πολλά εμπόδια και αντιμετωπίζουν μεγάλα 

προβλήματα. Οι αγώνες έχουν σταματήσει, οι προπονήσεις έχουν διακοπεί και όλα αυτά τα παιδιά 

καλούνται σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον να προσπαθούν να διατηρήσουν τη φυσική τους 

κατάσταση σε όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο. Η δεύτερη καραντίνα είναι ακόμη πιο επώδυνη 

από την πρώτη, γιατί ήρθε στη μέση της χρονιάς, διακόπτωντας απότομα κάθε αθλητική 

δραστηριότητα. Δεν το κρύβω ότι φοβάμαι πως όλη αυτή η κατάσταση θα έχει αντίκτυπο στα νέα 

παιδιά και ότι ίσως κάποια μέρα αυτά κινδυνεύσουν να μείνουν εκτός αθλητισμού. Και φυσικά δεν 

θα πρέπει να ξεχνάμε τις επιπτώσεις, που έφεραν οι δυο αυτές καραντίνες σε όσους ασχολούνται με 

τον επαγγελματικό αθλητισμό. Για παράδειγμα δεν νοείται στα ομαδικά αθλήματα να επιτρέπεται η 

πραγματοποίηση αγώνων ανδρών και όχι γυναικών. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό αυτό. Πέρα 

όμως απο αθλητές, ακόμη περισσότερο πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζουν τα ερασιτεχνικά 



σωματεία, ιδίως τα μικρά, με οικονομικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την 

επιβίωσή τους με δυσοίωνο μέλλον. Και στο σημείο αυτό, δεν θα μπορούσα παρά να μην χαιρετίσω 

την απόφαση της πολιτείας να δοθεί οικονομική ενίσχυση σε όλους τους συλλόγους που 

εντάσσονται στο νέο μητρώο της ΓΓΑ. Συγχαρητήρια Υπουργέ για την πρωτοβουλία, αλλά σαφώς το 

ποσό δεν αρκεί για να καλύψει όλα τα προβλήματα, που έχουν δημιουργήσει η πανδημία και η 

καραντίνα, αλλά είναι ένα πολύ καλό βήμα για να βοηθηθούν όλα τα τα ερασιτεχνικά σωματεία. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε προπονητές και γυμναστές, που έχουν δεχθεί μεγάλο χτύπημα και 

αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί και για αυτούς μια 

φόρμουλα ενίσχυσης, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσος καίριος είναι ο ρόλος των προπονητών 

στο αθλητικό οικοδόμημα. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε και έναν κλάδο που δέχεται μεγάλους 

κλυδωνισμούς και είναι οι επαγγελματίες του αθλητισμού, διοργανωτές αγώνων, εταιρίες με 

αθλητικό υλικό, οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι στα γυμναστήρια και πολλοί άλλοι που παρά την 

οικονομική ενίσχυση που έχουν λάβει, βρίσκονται και αυτοί στο μάτι του κυκλώνα. Εμείς ως ΕΟΕ δε 

σταματήσαμε να αναζητούμε λύσεις, στηρίζοντας τους αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, 

καταφέραμε να διατηρήσουμε όλους τους χορηγούς της ΕΟΕ αλλά και όσους μετέχουν στο 

πρόγραμμα του «Υιοθετείστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο». Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για 

το σύνολο των εταιριών ήταν μια δύσκολη απόφαση, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουν να 

χρηματοδοτούν με διαφορετικό τρόπο τους αθλητές και τις αθλήτριες, χωρίς μάλιστα αγώνες, όπου 

θα είχαν τη δυνατότητα της προβολής τους. Η επέκταση του προγράμματος σημαίνει πρακτικά ότι τα 

μέλη της προολυμπιακής ομάδας συνεχίζουν να επωφελούνται από τα προνόμια, ώστε να 

προχωρούν, όσο γίνεται πιο απρόσκοπτα, την προετοιμασία τους για την πρόκριση στο Τόκιο. Και 

εδώ να ευχαριστήσουμε την πολιτεία για την άμεση αντίδραση και την πρώτη και τη δεύτερη φορά 

της καραντίνας, γιατί άμεσα δόθηκε η δυνατότητα στους αθλητές μας να προπονούνται στις 

εγκαταστάσεις, τηρώντας βεβαίως τα πρωτόκολλα υγείας. Όλοι εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού 

πρέπει να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης των συνεπειών της 

πανδημίας στον ελληνικό αθλητισμό. Η ανακάλυψη και εφαρμογή του εμβολίου ήδη μας φέρνει 

μπροστά στο επόμενο μεγάλο στοίχημα. Πρέπει άμεσα να εφαμροστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις 

που θα φέρουν τον αθλητισμό σε πορεία επανεκκίνησης. Ένας πρώτος τομέας είναι ο ψυχολογικός 

και πρέπει να υπάρχει ανάλογη στήριξη αρχίζοντας από τα μικρά παιδιά και φτάνοντας ως τον 

επαγγελματία αθλητή. Χθες, η επιτροπή αθλητών της ΕΟΕ διοργάνωσε ένα άκρως ενδιαφέρον 

webinar, κατά τη διάρκεια του οποίου αθλητικοί ψυχολόγοι, όπως η Μαρία Ψυχουντάκη και η 

Βαρβάρα Μαγνίσαλη, μίλησαν, ανέλυσαν και έκαναν προτάσεις για το πως πρέπει να χειριστούν 

όλοι οι αθλητές αυτή τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας. Ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να 

ληφθούν σε πανελλήνιο επίπεδο, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των αθλητών μας. Επίσης πρέπει να 

συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση στον ελληνικό αθλητισμό, με επίκεντρο πάντα τα σωματεία, ενώ 

στήριξη χρειάζονται και οι αθλητικές ομοσπονδίες, που ούτε αυτές έχουν μείνει αλώβητες. Και όπως 

είπα και πριν, το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα νέα παιδιά, στην αθλητική νεολαία της 

χώρας, που πρέπει να επιστρέψει χωρις απώλειες στις προπονήσεις. Ο αθλητισμός, ειδικά ο 

ερασιτεχνικός, δημιουργεί υγιή τρόπο ζωής. Οι αθλητές τρέφονται σωστά, δεν έχουν εθισμούς, 

δεν κάνουν καταχρήσεις και αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους έξω από το 

σπίτι για να γυμναστούν και να εξασκήσουν το αγαπημένο τους άθλημα. Οι άνθρωποι που 

αθλούνται είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς, καθώς έχουν μάθει να ζουν με πειθαρχία και 

αυτοσυγκράτηση. Όλο αυτό λοιπόν πρέπει να το διατηρήσουμε και να το συντηρήσουμε με κάθε 

τρόπο και είμαι σίγουρος ότι, κρατώντας πάντοτε βέβαια τους όρους υγιεινής, θα μπορέσουμε να 

δώσουμε λύσεις και να ικανοποιήσουμε όλο τον κόσμο.  

 

Αθανάσιος Τσακρής: Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ και 

μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολογίας και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ  

Όλοι έχετε δείξει μια ομαδική προσπάθεια και η χαρά μου, που συμμετέχω σε αυτή την 

πρωτοβουλία, είναι μεγάλη. Ελπίζω πραγματικά και άλλες πρωτοβουλίες πανελλαδικά να έχουν 

τέτοιου είδους ενότητα, γιατί τη χρειαζόμαστε. 



Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα πανδημίας και το πιο δύσκολο. Το 

βιώνουμε σε όλη την Ευρώπη και νομίζω ότι είμαστε στους πιο κρίσιμους μήνες μπροστά μας, που 

πρέπει όλοι να λειτουργήσουμε συνετά, ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καθώς 

μπαινουμε στο χειμώνα περιμένουμε και μεγαλύτερη έξαρση, αλλά όλα εξαρτώνται από την 

ενσυναίσθηση που θα δείξουμε στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Έτσι ο αθλητισμός πρέπει να σταθεί και 

ήδη έχει σταθεί πολύ καλά. Έχει ήδη γινει σημαντική προσπάθεια από τη ΓΓΑ με σαφή και 

συντονισμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε ο αθλητισμός να μπορέσει να επανέλθει βήμα 

βήμα στην κανονικότητα. Τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Τα κύρια προβλήματα διασποράς 

διαπιστώνονται στο εργασιακό περιβάλλον και στο οικογενειακό. Πολλές μεταδόσεις έχουν να 

κάνουν με τους ασυμπτωματικούς, που συμβάλλουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Στον 

αθλητισμό είναι συνηθισμένες οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις, για αυτό τα υγειονομικά πρωτόκολλα 

πρέπει με συντονισμένη στρατηγική να εφαρμόζονται και να λειτουργούν. Με συντονισμένες 

προσπάθειες λειτούργησαν καλά και οι προπονήσεις σε ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Και στον 

επαγγελματικό αθλητισμό τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται. Παροτι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη 

καμπή, ευελπιστούμε όλα να βρουν όλα ένα ρυθμό κανονικότητας. Παίζει ρόλο το πώς ο αθλητισμός 

θα αντιδράσει και πιστεύω σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα για τη δυνατότητα του αθλητισμού για 

επανένταξη. Αυτά τα πρωτόκολλα καλό είναι να μείνουν ακόμη και μετά την πανδημία και να 

εφαρμοστούν όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στις άλλες δραστηριότητες.  

 

Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, Γενικός Γραμματέας ΠΣΑΤ: Βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, 

διαβάζουμε και έρευνες στα περισσότερα κράτης της Ευρώπης, όπου τα πρωταθλήματα διεξάγονται 

κανονικά. Μάλιστα, αρκετά και χωρίς τεστ. Τι κάνουν στο εξωτερικό καλύτερα από εμάς? Εμείς γιατί  

έχουμε κλείσει τόσο καιρό τα του αθλητισμού?  

Αθανάσιος Τσακρής: Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, μεγάλο ρόλο στην 

αναστολή των αποφάσεων, έχει παίξει το σύστημα υγείας και το γεγονός ότι δεν είναι σε καλή 

κατάσταση. Σε άλλες χώρες τα συστήματα είναι πιο ενδυναμωμένα και έτσι μπορούν να 

λειτουργήσουν και άλλες δραστηριότητες. Πχ το εμπόριο σε αρκετές χώρες της Ευρώπης δουλεύει 

κανονικά. Στην Ελλάδα τώρα τελευταία έγινε το click away για να αποσυμφορηθούν οι 

ταχυμεταφορές. Η Ελλάδα είναι μπροστά στο μεγαλο πρόβλημα και υπάρχει δυσκολία στο σύστημα 

υγείας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Σιγά σιγά θα μπορέσουν και άλλες δραστηριοτητες να 

ανοίξουν, παρά το ότι μπαίνουμε σε δύσκολη περίοδο.  

 
Γιώργος Καραμπέτσος: Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης απευθυνόμενος στον 

καθηγητή Αθανάσιο Τσακρή: Θέλετε να μου πείτε ότι 2000 νέοι είναι περισσότερο επικίνδυνοι χωρίς 

να κάνουν εβδομαδιαία τεστ ή λιγότερο επικίνδυνοι. 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής: Είναι χαρακτηριστικό αυτής της επιδημίας γενικότερα και όχι μόνο 

στον αθλητισμό, το έχει δείξει όλη η επιστημονική εμπειρία και τα δεδομένα ότι οι μαζικοί 

εργαστηριακοί έλεγχοι είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαχείριση της επιδημίας.  

Γιώργος Καραμπέτσος: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου 76 ομάδες με περίπου 2000 νέους. Είναι 

σίγουρο ότι αυτά τα παιδιά δεν κάνουν τεστ, γυρνάνε με τους φίλους του, κάνουν τις βόλτες τους, 

πίνουν όρθιοι καφέδες, αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι αν τους βάλουμε στα γήπεδα, 

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα θα κάνουν τεστ και πιστεύω ότι αυτό θα ήταν πολύ 

καλύτερο από το να τους έχουμε εκτός αθλητισμού. Είναι καλύτερο να κάνεις τεστ και να είσαι 

μέσα στην κοινωνία, παρά να μην κάνεις. Έχω τρία εγγονάκια στη Γαλλία και από τη Δευτέρα 

άρχισαν να παίζουν όλες οι κατηγορίες κάτω των 18 ετών. Θεωρώ ότι και στα άλλα σπορ άνοιξε. 

Πιστεύω ότι αν δώσουμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, θα έχουμε λιγότερους από 2000 

υποψήφιους νέους να μεταφέρουν την ασθένεια στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Αυτή είναι η 

άποψή μου και θεωρώ ότι είναι πρακτική. Δεν είναι ιατρική, αλλά είναι λογική. Είναι καλύτερο να 

έχουμε κάποιους που κάνουν ένα τεστ την εβδομάδα και ξέρουμε ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν 

την ασθένεια. Η επιτροπή σας, το κράτος, είναι αυτοί που μας λένε ότι οι νέοι είναι αυτοί που 

μεταφέρουν τον ιό στους μεγαλύτερους κι έχουν κάνει και μένα 6 μήνες να είμαι μέσα στο σπίτι. 

Πρέπει να ανοίξουν τουλάχιστον τις ανώτερες κατηγορίες και άμεσα. Επειδή έχω κάνει μια σοβαρή 



δουλειά, είναι σίγουρα πολλά όλα τα σωματεία για να ανοίξει ο αθλητισμός στο σύνολο, είναι 

σίγουρα τεράστιος. Οι ανώτερες όμως πρέπει να ανοίξουν, γιατί μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 

κυρίως διεθνείς αθλητές, που είναι η πηγή να παίξουν οι εθνικές ομάδες. Ιδιαίτερα στο άθλημά μου 

όπως γνωρίζετε, έχουμε και προκριματικά τον Μάιο, όπως άνοιξε το βόλεϊ των ανδρών και 

χαιρόμαστε, θέλουμε να ανοίξει και εκείνο των γυναικών και δεν μιλάω μόνο για το βόλεϊ, μιλάω για 

όλα τα αθλήματα στις μεγάλες κατηγορίες, εκτός από τις 3-4 ήδη επαγγελματικές κατηγορίες που 

έχουν ήδη ανοίξει.  

Αθανάσιος Τσακρής: Θα το πάω λίγο παραπέρα. Πέρα από αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος, ο 

αθλητισμός δίνει τη δυνατότητα, πέρα από το τεστ, γιατί δεν είναι μόνο κάνω το τεστ και μετά ειμαι 

χαλαρός σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητα, μέσα από τα πολύ καλά υγειονομικά 

πρωτόκολλα, που έχουν δημιουργηθεί μέσα από το Υπουργείο Αθλητισμού, να τηρούνται 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, επίσης πολύ σημαντικό, και όλο αυτό μπορεί να συντελέσει σε μια 

καλύτερη διαχείρισης της όλης κατάστασης. Η αύξηση της κινητικότητας πάει πίσω την όλη ιστορία, 

αλλά πιστεύω βήμα βήμα μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δείξουμε ότι ο αθλητισμός 

τελικά μπορεί να προσφέρει περισσότερα από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει. Κατά 

βάση συμφωνώ.  

Γιώργος Καραμπέτσος: Υπάρχει το τεκμαρτό παράδειγμα, όπως στο μπάσκετ έτσι και στο βόλεϊ και 

στο ποδόσφαιρο. Έχει αρχίσει εδώ και 3-4 μήνες, έχουμε μόλις επιβεβαιωμένα, και σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο που αναφέρατε, δεν ξεπερνάμε τα 30-40 συμπτώματα μέσα σε 6 μήνες όταν μιλάμε ότι 

το ποδόσφαιρο έχει ξεκινήσει ήδη και είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και λίγα προβλήματα 

έχουμε και τα ελέγχουμε. Οι αθλητές προσέχουν πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουν να δημιουργούν 

θέματα μέσα στον χώρο τους.  

 

Δημήτρης Διαθεσόπουλος: Πρόεδρος Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 

Έχω δυο ερωτήματα, απευθυνόμενα στον Καθηγητή, σε σχέση με όσα είπε και όσα ακούμε 

καθημερινά. Θα επανέλθω στο θέμα της μη διεξαγωγής των πρωταθλημάτων των μεγάλων 

κατηγοριών.  Θέλω να ρωτήσω- και σε σχέση με όσα είπε ο κ. Καραμπέτσος-το ότι τόσο δυνατό 

εθνικό σύστημα υγείας όταν εκατομμύρια Έλληνες σε σχέση με τις δεκάδες ανθρώπων που θα 

ασχοληθούν με τον αθλητισμό όταν ανοίξει, καθημερινά κυκλοφορούν στις δουλειές, στα μαγαζιά, 

στις τράπεζες, στα μποτιλιαρίσματα, τα ζούμε καθημερινά όλοι μας. Έχετε καταλάβει κύριε 

καθηγητά, πόσο καταστροφικό είναι για τον ελληνικό Αθλητισμό, να μη γίνονται πρωταθλήματα? 

Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στόχος όλων μας είναι η Ολυμπιάδα του Τόκυο που 

εύχομαι να γίνει, το επόμενο καλοκαίρι. Σε λίγες μέρες από τώρα, οι εθνικές μας ομάδες θα πάνε να 

παίξουν προολυμπιακά τουρνουά για να προκριθούν για την Ολυμπιάδα. Αυτοί οι αθλητές πώς θα 

πάνε να συναγωνιστούν τους αθλητές άλλων μεγάλων ομάδων, δυνατών ομάδων να διεκδικήσουν 

την πρόκριση όταν Ιταλοί, Ούγγροι, Ολλανδοί, Ισπανοί, Κροάτες, Σέρβοι παίζουν πρωταθλήματα, 

κάνουν αγώνες, έχουν την καθημερινότητα και τη ζωή του αθλητισμού και τα δικά μας παιδιά, 

αρκούνται κάποια σε κάποια προπόνηση και όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού ξέρουν ότι άλλο 

σημαίνει προπονούμαι για να είμαι σε φόρμα και άλλο προπονούμαι για να πάω να παίξω σε 

αγώνες για πρόκριση σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια και Ολυμπιάδες. Και κυρίως όταν έχει 

διαπιστωθεί, ιδίως για τα δικά μας αθλήματα της πισίνας, ότι το νερό είναι πολύ κακός παράγοντας 

μετάδοσης του ιού σε σχέση με άλλα αθλήματα και αυτό δεν το λέω εγώ, τα έχει πει ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας με ανακοινώσεις που είναι αναρτημένες από το τέλος Οκτωβρίου. Ότι το νερό 

είναι κακός παράγοντας μετάδοσης του ιού. Έχουμε, λοιπόν, καταδικάσει έξι αθλήματα, μιλάω για 

τον χώρο μου πάντα, σε μια αδράνεια, σε μια απραξία, με εκατοντάδες παιδιά, χιλιάδες παιδιά, διότι 

δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα, αν δείτε τα σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματά  μας, πόσα 

παιδιά απασχολούν καθημερινά στις πισίνες. Κι έρχομαι στη δεύτερη τοποθέτησή μου, που είναι 

συνάρτηση της πρώτης και μου δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Σε κάποια αθλήματα, σε 

ανοιχτούς χώρους, έχει επιτραπεί η προπόνηση. Και καλά κάνατε. Και το επικροτώ. Και ρωτώ. 

Κινδυνεύει περισσότερο η πισίνα δύο στρέμματα, με τρεις αθλητές σε κάθε διαδρομή κι άλλους 3-4 

προπονητές απέξω, σύνολο σε μια ωριαία βάση 40-50 άτομα σε ανοιχτό χώρο και μέσα στο νερό? 

Ποιος κίνδυνος ελλοχεύει για τη μετάδοση του ιού και την αύξηση των κρουσμάτων στην πισίνα? 

Έχουμε τοποθετηθεί με ανακοινώσεις μας, με δημοσιεύσεις μας, με ραδιόφωνα, με επιστολές στη 



ΓΓΑ και θέλουμε να το δείτε αυτό το θέμα. Καταδικάζετε εκατοντάδες σωματεία και χιλιάδες αθλητές 

και κυρίως παιδιά που θα τα χάσουμε.  

Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής: Κατανοώ απόλυτα όσα είπατε πρόεδρε. Η απάντησή μου θα είναι 

στο ίδιο πνεύμα και με εκείνη που έδωσα στον πρόεδρο της ομοσπονδίας βόλεϊ. Η γνώμη μου είναι 

ότι, με τα πρωτόκολλα που ισχύουν, υπάρχει το κατάλληλο έδαφος να δοθεί η δραστηριότητα όχι 

μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό αλλά και στα σωματεία. Συμφωνώ γιατί πέρα από την ανάγκη 

μας να μη χάσουμε τους αθλητές μας, είναι και ανάγκη για την ψυχική υγεία που μας προσφέρει ο 

αθλητισμός.  

Δημήτρης Διαθεσόπουλος: Στις 19/01, η εθνική γυναικών πόλο, αργυρή ολυμπιονίκης το 2004 στην 

Αθήνα και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2011 θα πάει να παίξει προολυμπιακό με Ουγγαρία, Ιταλία, 

Ολλανδία, πώς θα παίξουν όταν αυτές οι ομάδες είναι ενεργές σε πρωτάθλημα κι εμείς είμαστε σπίτι 

μας, με μια απλή προπόνηση. Φυσικά, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στο ακέραιο και 

τους υγειονομικούς κανόνες. Δεν το συζητάμε αυτό. Κάνουμε τεστ εβδομαδιαία και δη μοριακά. Ότι 

το εξετάζετε, το δέχομαι. Ένας μήνας έμεινε. Μετά από 10 μέρες πάνε οι άνδρες στο Ρόντερνταμ να 

παίξουν. Πότε θα προλάβουμε να μπούμε σε έναν ρυθμό? Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό που 

συνέβη από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Έγινε το champions league στην Ιταλία. Συμμετείχαν έξι 

μεγάλες ομάδες ανάμεσα σε αυτές και δική μας. Ήταν μέσα σε μια πισίνα και γύρω από αυτή πάνω 

από 100 άτομα, αθλητές, προπονητές, τεχνικοί, γραμματεία, υπάλληλοι κολυμβητηρίου, 

δημοσιογράφοι. Σε έξι μέρες ξέρετε πόσα κρούσματα παρατηρήθηκαν? Μόνο ένα, σε έναν Γάλλο 

αθλητή, άμεσα απομονώθηκε, η διοργάνωση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη χωρίς 

κανένα άλλο παρατράγουδο. Γιατί αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα?  

 

Βούλα Κοζομπόλη: Πρόεδρος Ένωσης Συμμετασχότων σε Ολυμπιακούς Αγώνες  

Έφυγε ο καθηγητής, αλλά ο πρόεδρος Δημήτρης Διαθεσόπουλος με κάλυψε, το ίδιο και ο κ. 

Καπράλος. Εγώ βέβαια απαντήσεις δεν έχω. Αυτό που θέλω να πω και να συμπληρώσω σε όλα όσα 

έχουν πει οι προλαλήσαντες είναι ότι πρέπει να δούμε όλοι μας τον αθλητισμό με άλλο μάτι. Ο 

αθλητισμός είναι το υγιές κύτταρο της κοινωνίας και θέλω να τονίσω ότι το πρώτο πράγμα που 

μαθαίνει ένα παιδί και στη συνέχεια ένας αθλητής που μπαίνει στον αθλητισμό είναι η πειθαρχία. 

Αυτό είναι που δείχνει και το δρόμο στο ότι ο αθλητισμός θα έπρεπε να έχει ανοιξει αυτή τη στιγμή. 

Το καλοκαίρι κάναμε στην ΚΟΕ όλα τα πρωταθλήματα με 1000 άτομα στο κολυμβητικό του ΟΑΚΑ, 

χωρις να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό έγινε γιατί ο αθλητισμός έχει μάθει να 

πειθαρχεί. Αυτό είναι που μαθαίνουμε από τη στιγμή που μπαίνουμε στους αθλητικούς χώρους, άρα 

πρέπει να το δούμε με τελείως διαφορετικό μάτι. Ένα άλλο που θέλω να προσθέσω και μου με έχει 

πειράξει ιδιαίτερα, όχι μόνο γιατί είμαι γυναίκα, γενικά γιατί είμαι αθλήτρια και ολυμπιονίκης και 

εκπρόσωπος των αθλητών είναι ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ειλικρινά 

αυτο με ξεπερνά και δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή τη στιγμή, για να πάω στο πόλο, ξεκίνησαν 

τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, να κάνουν προπονήσεις οι αντρικές ομάδες που συμμετείχαν 

στο champions league. Το ίδιο δε συνέβη και για τις γυναικείες ομάδες, με αποτέλεσμα πριν από 

λίγες μέρες, δύο γυναικείες ομάδες, ο Εθνικός και η Λάρισα, να αποσυρθούν απο τα πρωταθλήματα. 

Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω γιατί υπήρξε αυτός ο διαχωρισμός. Κάποιοι θα μου πουν επειδή 

ξεκινούσαν λίγο αργότερα οι υποχρεώσεις των γυναικών και είναι τον Φεβρουάριο. Ωραία, μα πώς 

μπορούν 3 και 4 ομάδες που δεν προπονούνται, να ξεκινήσουν προπονήσεις ένα μήνα πριν, γιατί 

τότε θα τους επιτραπεί και να πάνε να παίξουν στο champions league στους αγώνες? Και να 

πληρώσουν και λεφτά τα σωματεία που δεν έχουν? Πήραν την επιχορήγηση όσα γράφτηκαν στο 

μητρώο αλλά είναι λίγα τα χρήματα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις που έχουν. Για να μην πάω 

στους αθλητές που αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, δεν είναι επαγγελματίες, δεν πληρώνονται, 

οι παράγοντες οι ερασιτέχνες ή οι χορηγοί που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν τα λεφτά τους για να 

πληρώνονται τα οδοιπορικά τους κάθε μήνα αυτή τη στιγμή αδυνατούν κι αυτοί να πληρώσουν, κι 

αυτοί βέβαια λένε ότι αφού δεν κάνετε προπόνηση γιατί να σας πληρώσω και υπάρχει ένα τεράστιο 

πρόβλημα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια με πριν, γι’αυτό πήγα σε λίγο διαφορετικά θέματα. Δεν 

ξέρω ποιος μπορεί να μας δώσει απάντηση σε αυτά. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή από αθλητές και 

παράγοντες και να πάμε να μιλήσουμε στους λοιμωξιολόγους, γιατί ο αθλητισμός είναι μια ειδική 

κατηγορία και είναι το υγιές κύτταρο της κοινωνίας και πρέπει να το δούμε με διαφορετικό μάτι. Ο 



ερασιτεχνικός αθλητισμός αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως είπε 

ο κ. Διαθεσόπουλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τονίσει ότι στο νερό δε μεταδίδεται ο 

ιός, ειναι πολύ μικρό το φορτίο, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν οι 

πισίνες, με τα πρωτόκολλα που θα μας πουν οι λοιμωξιολόγοι, τρεις σε κάθε διαδρομή, πέντε σε 

κάθε διαδρομή, και να συμπληρώσω ότι οι αθλητές του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, του βόλεϊ 

μπορούν να προπονηθούν και έξω, δηλαδή να τρέξουν, να κάνουν ασκήσεις κλπ, οι αθλητές μας, οι 

κολυμβητές, οι πολίστες, οι καταδύτες, οι της συγχρονισμένης κολύμβησης δεν μπορούν να κάνουν 

φυσική κατάσταση ούτε να προπονηθούν εκτός νερού.  

 

Εύη Μωραϊτίδου: Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών  

Οι προηγούμενες τοποθετήσεις έχουν καλύψει μια μεγάλη γκάμα όλων αυτών που θέλαμε να 

πούμε. Οι επιπτώσεις στον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι τεράστιες, λόγω της καταστάσεως του 

covid, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ο αθλητισμός είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη σωματική όσο 

και για την ψυχική υγεία. Τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένα, 

μπροστά σε έναν υπολογιστή, γιατί από εκεί γίνονται και τα μαθήματα του σχολείου και, 

δυστυχώς, την επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβάλουμε στον αθλητισμό. Αυτά 

κυρίως για τα μικρά παιδιά που αυτή την περίοδο, εκτός σχολείου, ήταν στις πισίνες, ήταν στους 

στίβους, ήταν στους αθλητικούς χώρους κι εμείς ως παλιοί αθλητές κάναμε μεγάλο κόπο να τα 

παρακινήσουμε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, οπότε τώρα θα χρειαστεί διπλάσιος κόπος για να 

τα κάνουμε να επιστρέψουν, όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά τον πρωταθλητισμό, 

είναι πολύ δύσκολο όταν δεν υπάρχουν πρωταθλήματα, να κρατηθούν οι αθλητές μας σε μια πολύ 

καλή φυσική κατάσταση. Έχουμε μπροστά μας τα προολυμπιακά, όπως είπε και ο κ. Διαθεσόπουλος 

και η κα Κοζομπόλη, τουλάχιστον του δικού μας αθλήματος που είναι της υδατοσφαίρισης, που 

πραγματικά θα ήθελα να το ξαναδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα ήθελα να είναι τα κορίτσια μας 

και τα αγόρια μας εκεί, και αντιμετωπίζουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ναι μεν κάνουν 

προπονήσεις, δεν έχουν όμως αγωνιστική δράση και όπως ξέρουμε πολύ καλά μόνο η προπόνηση 

δεν φτάνει για αν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τους αντιπάλους σου, που σίγουρα αυτή τη 

στιγμή υπερτερούν σε αυτό το κομμάτι. Οι αθλητές έχουν δείξει ότι όντως είναι πειθαρχημένοι και 

δείξαμε το καλό παράδειγμα και στην πρώτη φάση της καραντίνας, βγαίναμε με μηνύματα, 

παρακινούσαμε όλους τους αθλητές να τηρήσουν τα μέτρα, τον κόσμο να γυμναστεί στο σπίτι, 

αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει άμεση ανάγκη να γίνει είναι να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν 

στον αθλητικό τους χώρο, να γυρίσουν δηλαδή οι αθλητές πίσω στις προπονήσεις, τηρώντας 

βέβαια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτό είναι λογικό και κατανοούμε τα μέτρα που 

ελήφθησαν στην αρχή, γιατί όντως ίσως η χώρα μας δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη 

ραγδαία αύξηση κρουσμάτων. Δικαιολογούμε λοιπόν τα μέτρα που παρθήκαν στην αρχή, τώρα όμως 

κι εμείς με τη σειρά μας πιστεύουμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στην όσο το δυνατόν κανονικότητα, 

αν είναι εφικτό, να γυρίσουν οι αθλητές μας στις προπονήσεις και να δούμε με ποιο τρόπο θα 

στηριχτουν οικονομικά και θα ενισχυθούν τα σωματεία, πέραν της μικρής ενίσχυσης που πήραν από 

το υπουργείο. Επειδή είδα ότι υπήρχε και μια πρόταση από το Ευρωκοινοβούλιο, πώς θα μπορούσαν 

από το Erasmus+ ίσως να δοθούν κάποια κονδύλια για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, μήπως θα 

έπρεπε όλοι οι φορείς, όλοι δηλαδή που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό στην ελλάδα, και ισως να 

κάνουμε κάποιες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήδη εχει γινει κάποια πρόταση και εχει 

απαντήσει η Επίτροπος Μαρίγια Γκάμπριελ, ότι θα το κοιτάξει πολύ σοβαρά, ίσως μέσω του 

Erasmus+ μπορούν να υπάρξουν λύσεις και να στηριχτούν αθλητικά σωματεία ανά την Ευρώπη, γιατί 

το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Έχουν ακυρωθεί και παγκόσμια πρωταθλήματα, ακυρώνονται 

διοργανώσεις και ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, μήπως μπορούμε να βρούμε και μια λύση από εκεί. 

Να στηριχτούν δηλαδή ερασιτεχνικά σωματεία, που είναι το κύτταρο του αθλητισμού και οι 

ομοσπονδίες που τώρα έχει πέσει το μεγάλο βάρος πάνω τους στο κομμάτι των μοριακών τεστ. 

Συμφωνώ απόλυτα ότι αν υπάρχουν συνεχή τεστ είναι πολύ καλύτερο από το να υπάρχουν οι νέοι 

έξω και να κυκλοφορούν, χωρίς να υπάρχει έλεγχος. Τα εβδομαδιαία τεστ που θα γίνονται όταν 

ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το να μη γίνονται τεστ και 

να υπάρχουν οι αθλητές μας έξω και να μην αθλούνται κιόλας αλλά και να μην ελέγχεται η 



κατάσταση. Πιστεύω οτι αν όλοι μαζί κάνουμε προτάσεις και αν όλοι μαζί συζητάμε όπως και 

σήμερα, θα μπορούμε να βρούμε λύσεις.  

 

Λεωνίδας Μπουτσικάρης: Πρόεδρος Super League  

Θέλω να δώσω μια διάσταση, γιατί το να εντοπίζουμε το πρόβλημα, είναι σίγουρα η βάση για να το 

λύσεις, γιατί αν δεν το εντοπίσεις δεν θα μπορέσεις να βρεις τη λύση, αλλά θα πρέπει να περάσουμε 

και στο επόμενο βήμα, τη λύση του προβλήματος. «Δεν κομίζω γλαύκα εις Αθήνας», θα πω το 

κοινότοπο, αλλά είναι κοινότοπο γιατι έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι πολύ αποτελεσματικό, 

για μένα το μήνυμα το οποίο εγώ έχω ουσιαστικά προσλάβει από ολη αυτή τη διαδικασία που 

περάσαμε εμείς τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματά μας, να εγκριθούν τα 

πρωτόκολλα, να μπει σιγά σιγά και η Super League είναι η λέξη συνεργασία και η λέξη ενότητα. 

Νομίζω ότι λειτουργήσαμε πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο γρήγορα όταν συνεργαστήκαμε, 

όταν ο καθένας στην υπόθεση αυτή έβαλε το δικό του κομμάτι, όταν συνεργαστήκαμε ως 

ποδόσφαιρο, η Super League έβαλε τα πρωτόκολλα, ο ΠΣΑΠ έβαλε ένα επικοινωνιακό κομμάτι που 

ανέδειξε το προσωπικό στοιχείο των ποδοσφαιριστών, η Superleague 2 έβαλε το δικό της κομμάτι 

και όλοι μαζί καταφέραμε να χτίσουμε κάτι. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας, για να 

πούμε και κάτι ως προς τι πρέπει να κάνουμε. Η συνεργασία και η ενότητα είναι αυτά που θα 

βοηθήσουν τον αθλητισμό για να ξεπεράσει στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα. Εγώ εκεί ηθελα να 

σταθώ, στη λέξη συνεργασία, ο καθένας μας έχει και κάτι διαφορετικό να βάλει στο τραπέζι, είτε 

αυτό είναι επιχειρήματα, είτε πρωτόκολλα, είτε δημιουργικότητα, είτε οργάνωση, είτε 

επικοινωνία και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματά 

μας αλλά και να διεκδικήσουμε ενισχύσεις, όχι μόνο από το κράτος, εγώ πιστεύω πολύ στις 

συνέργειες, ο καθε ένας από εμάς έχει κάτι να βάλει. Μπορεί να είναι χορηγίες, γνωριμίες, κάτι να 

συμπληρώσει ο ένας τον άλλο. Αυτό το σημείο ήθελα να αναδείξω, το σημείο της συνεργασίας όλου 

του αθλητισμού και η σημερινή ημερίδα είναι σε αυτή την κατεύθυνση και χαίρομαι πολύ που και 

έγινε και καλούμαστε να συμμετέχουμε. Φυσικά υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ κατηγοριών, 

αλλά κατά βάση ο αθλητισμός ενωμένος διεκδικεί κάτι. Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μέρος 

της λύσης. Εμείς ως ποδόσφαιρο αυτό  θέλουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μερος του προβλήματος. 

Ουδέποτε θα κάναμε κάτι ή θα προτείναμε κάτι που θα δυσχέραινε την προσπάθεια που γίνεται. 

Αντίθετα θέλουμε να είμαστε μέρος του προβλήματος. Θέλουμε ο κόσμος να είναι σπίτι του και να 

βλέπει αγώνες ποδοσφαίρου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι να υποβάλλονται σε τεστ, είναι πολύ 

σωστό το επιχείρημα να μπούμε όλοι στη διαδικασία των τεστ, να προστεθούν άνθρωποι που 

ελέγχονται, να προστεθούν άνθρωποι που είναι πιο ασφαλείς για τους ίδιους και τους υπόλοιπους, 

ζητάμε να προσθέσουμε τεστ. Αυτά κυρίως θέλω να τονίσω, την ανάγκη για συνεργασία. Είναι ένα 

από τα κλειδιά, ο αθλητισμός ενωμένος να συνεργαστεί προκειμένου να έχουμε τα θεμιτά 

αποτελέσματα.  

 

Λεωνίδας Λεουτσάκος: Πρόεδρος Super League 2 & Football League  

Συμφωνώ ότι στη διαδικασία που ξεκίνησε υπήρχε άριστη συνεργασία μεταξύ των φορέων 

τουλάχιστον στο κομμάτι που λέγεται ποδόσφαιρο μέχρι να πάρουμε το οκ για το κομμάτι των 

προπονήσεων. Συμφωνώ με τους κ.κ. Καραμπέτσο και Διαθεσόπουλο ότι πρέπει να μπουν οι 

αθλητές στη διαδικασία, γιατί είναι οι μόνοι που ελέγχονται και μπορεί να τους ελέγξει το κράτος. 

Θέλω να κάνω μια επισήμανση όμως. Ο επαγγελματικός αθλητισμός προέρχεται από τον 

ερασιτεχνικό. Αν δεν βοηθήσουμε και δεν στηρίξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δεν θα γινει 

τίποτα. Τα όνειρά άλλωστε κάθε αθλητή ξεκινούν απο ερασιτέχνη και μετά γίνεται επαγγελμαίας. 

Πρέπει να τον στηρίξουμε και για αυτό πρέπει να γίνει μια επιτροπή από όλα τα αθλήματα. Ο 

αθλητισμός έχει αποδείξει ότι κρατάει υπεύθυνη στάση και μπορεί να τηρήσει και τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και μπορεί να στηρίξει και πανελλαδικά τη χώρα μας. Το έχει αποδείξει αυτό, αφού και 

ολυμπιονίκες συμμετέχουν σε αιμοδοσίες κι όλοι οι αθλητές συμμετέχουν σε κοινωνικές δράσεις, 

αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό το κομμάτι. Πρέπει να γίνει συνολική στήριξη και να βγει προς τα έξω 

ότι ο αθλητισμός θέλει το κοινό καλό. Εύχομαι να επανεκκινήσει σύντομα και είμαστε κοντά σας.  

 

Ευάγγελος Γαλατσόπουλος: Πρόεδρος ΕΣΑΚΕ  



Αυτή η ημερίδα θα βοηθήσει όλους μας να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για να κρατήσουμε 

όρθιο τον αθλητισμό την περίοδο της πανδημίας. Μια περίοδος που δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται 

σε μερικές εβδομάδες, αλλά έχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά της, παρ’όλη την 

πρόοδο που έχει γίνει με τα εμβόλια και θα ξεκινήσει τώρα. Γι’αυτό είναι απαραίτητη η 

συστράτευση και η συσπείρωση όλων των δυνάμεων κι όλων των ανθρώπων που αγαπούν τον 

αθλητισμό και σίγουρα είναι απαραίτητη η στήριξη από την Πολιτεία, γιατί ο αθλητισμός συμβάλλει 

καθοριστικά στην προσωπική και κοινωνική υγεία, στη διαπαιδαγώγηση των νέων και κάθε ευρώ 

που ξοδεύεται για τον αθλητισμό αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον. Θα συμφωνήσω 

με όλους τους προλαλήσαντες, ειδικούς στο χώρο τους, και θα τονίσω κι εγώ ότι η συνέργεια και η 

συνεργασία είναι απαραίητη για το πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση από την πανδημία. Εμείς σαν 

επαγγελματικό μπάσκετ, τον Μάρτιο που είχε εμφανιστεί η πανδημία, έγκαιρα πήραμε την απόφαση 

για διακοπή του πρωταθλήματος, με κύριο στόχο την προφύλαξη της υγείας των αθλητών, των 

προπονητών, των διαιτητών και όλων των εμπλεκομένων και των φιλάθλων και από εκεί και πέρα με 

αποφάσεις ομόφωνες από το Δ.Σ. και ο πρώτος γνώμονας των αποφάσεων ήταν πώς θα 

εξασφαλίσουμε τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος 20-21, που αυτή τη στιγμή «τρέχει». Άρα, το 

πρώτο σημαντικό που κάναμε, ήταν να συστήσουμε Υγειονομική Επιτροπή με τους δύο γιατρούς 

μας, τους κ.κ. Παξινό και Γρηγορόπουλο, ετοιμάσαμε έγκαιρα το πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε 

και από τον ΕΟΔΥ και από τη ΓΓΑ και το οποίο τηρείται αυστηρά και προβλέπει τη διεξαγωγή 

εβδομαδιαίων τεστ και για τους αθλητές και για τους διαιτητές και για όλους που συμμετέχουν από 

κάθε ΚΑΕ στις ομάδες. Άρα αυτό μας βοήθησε, όπως και στο ποδόσφαιρο, να ξεκινήσει το 

πρωτάθλημα κανονικά, με σίγουρα μεγάλες απώλειες εσόδων και από τους χορηγούς και από το 

θέμα των φιλάθλων που λείπουν από τα γήπεδα και φυσικά είναι σωστό αυτό το μέτρο, ώστε να 

προφυλαχθούμε όλοι και από εκεί και πέρα τα δυο σημαντικά θέματα που κάναμε ήταν ότι σε 

συνεργασία με την πολιτεία πετύχαμε τη συμφωνία με την ΕΡΤ για την τριετή συμφωνία των 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων, οπότε διασφαλίσαμε μια οικονομική σταθερότητα στις ομάδες, στους 

αθλητές και τους προπονητές και φυσικά η ανανέωση και των υπόλοιπων χορηγών, η σημαντική 

συμφωνία με την εταιρία Stoiximan, ώστε να έχει για τα επόμενα τρία χρόνια κεντρικό χορηγό το 

πρωτάθλημα και το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι πάλι σε συνεργασία με την πολιτεία καταφέραμε μετά 

απο αρκετά χρόνια, όπως και η κεντρικη διαχείριση είχε να γίνει 20 και πλέον χρόνια, καταφέραμε ο 

ΕΣΑΚΕ να έχει πλέον σημαντικό λόγο στην αδειοδότηση των ομάδων από το νέο πρωτάθλημα και σε 

συνεργασία με την επιτροπή ευρωπαϊκού αθλητισμού για να εξασφαλίσουμε και την αξιοπιστία και 

την οικονομική σταθερότητα. Νομίζω είναι σημαντικά βήματα αυτά, όπως και λόγω του ότι υπήρχε η 

ανάγκη, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά και τον θεσμό του Σούπερ Καπ, που έγινε τον Νοέμβριο 

στο γήπεδο του Περιστερίου, με τη συμμετοχή των 4 πρώτων ομάδων, ένας καινούργιος θεσμός που 

στόχος μας είναι να καθιερωθεί. Από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στα προβλήματα 

που υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα με την Α2 του μπάσκετ, νομίζω και η ΕΟΚ και ο ΠΣΑΚ, 

προσπαθούν να ακολουθήσουν τα βήματα που ορίζει η πολιτεία, ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι 

αθλητές, γιατί μιλάμε για πολλές ομάδες, για πολύ κόσμο, να μπορέσει κι αυτή η κατηγορία να 

ξεκινήσει, γίνονται όμως οι προσπάθειες ώστε να μπορέσει από τον καινούργιο χρόνο να αρχίσει και 

η επανέναρξη της Α2.  

 

Παντελής Ταρνατόρος: Πρόεδρος Volley League  

Προσωρινά τουλάχιστον, ανήκουμε στις προνομιούχες κατηγορίες που πήραν το πράσινο φως για να 

αρχίσουν προπονήσεις και αγωνιστικές δραστηριότητες. Ήταν ένα πολύ ευχάριστο γεγονός και 

πιστεύουμε ότι τουλάχιστον μπήκε το νερό στο αυλάκι, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα και τους 

επίσημους αγώνες. Πραγματικά κι εμείς αγωνιστήκαμε πολύ και με τον κ. Καραμπέτσο, γιατί 

πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που μπήκε η Super League και η Basket League, θα έπρεπε να μπει και 

η Volley League. Το ζητούμενο είναι να κοιτάξουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα την 

κατάσταση. Όλα τα πρωταθλήματα έχουν τα δικά τους θέματα και τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Η 

ιδιαιτερότητα πχ στο δικό μας άθλημα είναι ότι αν το πρωτάθλημα δεν ξεκινήσει στις 10/01, θα 

έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί χρονικά δεν θα μπορούμε να το ολοκληρώσουμε, γιατί όπως 

γνωρίζετε υπάρχει και το καλεντάρι της ευρωπαϊκής και διεθνούς ομοσπονδίας για την έναρξη των 

τουρνουά των εθνικών ομάδων και του καλοκαιριού. Γι’αυτό κι εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε μπει και 



έχουμε κατορθώσει το 50%, αυτη τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το 100%, θεωρουμε ότι θα έχει 

ολοκληρωθεί όταν θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι μας αφήνει να 

ξεκινήσουμε το πρωτάθλημά μας. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, συμφωνώ απόλυτα με τους 

προλαλήσαντες στη λογική της συνεργασίας. Κατά το παρελθόν εμείς οι Λίγκες και του βόλεϊ και του 

μπάσκετ και του ποδοσφαίρου καθίσαμε και μιλήσαμε, παρά τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα 

τρία αθλήματα, πιστεύω ομως ότι υπάρχουν κοινά σημεία στο κομμάτι του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, που θεωρώ ότι αν ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία «η ισχύς εν τη ενώσει» όλοι 

μπορούμε να βοηθήσουμε, ο ένας τον άλλο. Από εκεί και πέρα συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να 

ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα άμεσα, τουλάχιστον των κορυφαίων ομαδικών αθλημάτων. Ο κ 

Αυγενάκης είπε ότι είναι ένα θέμα που θα δει στις αρχές του νέου χρόνου κι αυτό είναι πολύ 

ελπιδοφόρο και βέβαια όλοι να ευχόμαστε να είμαστε καλά στην υγεία μας, να μην αυξηθούν τα 

κρούσματα, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, το θέμα δεν είναι πότε ξεκινάμε τα 

πρωταθλήματα, το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τους ειδικούς που αποφασίζουν ότι,  πρέπει να 

ξεκινήσουμε. Καλά τα λέμε σε επίπεδο αθλητισμού μεταξύ μας και τα αναλύουμε, ξέρουμε ότι ο 

αθλητισμός είναι το υγιές κύτταρο της κοινωνίας, το θεμα είναι να πείσουμε όχι τους εαυτούς μας, 

αλλά και τους τρίτους, τους επιστήμονες, τους λοιμωξιολόγους, οι οποίοι σε καθημερινή βάση 

αντιμετωπίζουν τεράστια θέματα και κάποια στιγμή σφήνα τους έρχεται και κάτι από τον αθλητισμό. 

Εμείς είμαστε οι τυχεροί και με τη Super league 2 που μπήκαμε στον προθάλαμο, ας ελπίσουμε 

σύντομα να μπούμε και στο κυρίως δωμάτιο, γιατί η καταστροφή δεν θα είναι μόνο αγωνιστική, 

αλλά και οικονομική. Περιμένουμε και τα συμβόλαια από τους χορηγούς μας που έχουν όλα 

ανασταλεί, οι παράγοντές μας βρίσκονται σε απόγνωση κυριολεκτικά, γιατί δεν υπάρχει έσοδο 

ούτε από εισιτήρια ούτε από διαρκείας, παρόλα αυτά επειδή σεβόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει 

αθλητισμός και σεβόμαστε και τον θεσμό του αθλητή, πρέπει να συνεχίσουμε το πρωτάθλημά μας. 

Με τους αθλητές θα τη βρούμε την άκρη, γιατί είναι καλά παιδιά και πάνω από όλα έχουν 

συνειδητοποιήσει την κατάσταση, ώστε η νέα κατάσταση να είναι ελπιδοφόρα.  

 

Παναγιώτης Τσαγκρώνης: Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την πανδημία και είναι αλήθεια ότι προέχει η δημόσια υγεία και 

εκείνη των αθλητών. Το μπάσκετ μπορεί να έχει την επαγγελματική κατηγορία στις ελάχιστες 

εξαιρέσεις της αναστολής αγωνιστικής δράσης, όμως τα αθλητικά σωματεία, και όχι ερασιτεχνικά 

όπως τα ονομάζετε, έχουν πληγεί σημαντικά και συνεχίζουν να πλήττονται. Οι εθνικές μας ομάδες 

ανδρών και γυναικών υποχρεώθηκαν να δώσουν καθοριστικούς αγώνες πρόκρισης για τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χάνοντας το πλεονέκτημα της έδρας, είτε γιατί δεν υπήρχαν φίλαθλοι 

στις κερκίδες είτε γιατί αναγκάστηκαν να μεταφερθούν εκτός έδρας αγώνες, με το καθεστώς της 

«φούσκας». Εδώ οφειλω να επισημάνω μια πετυχημένη «φούσκα», που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης 

κι εκεί ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα της πολιτείας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων και δεν 

παρουσιάστηκαν προβλήματα, δεν είχαμε αθλήτριες που νόσησαν, πολύ σημαντική διοργάνωση για 

την οποία πήραμε τα συγχαρητήρια της FIBA και των εθνικών ομάδων. Σε εμάς υπάρχει ένα 

πρόβλημα, που πρέπει να το αναφέρουμε. Πρόκειται για τους άνδρες κυρίως και την αγωνία μας να 

ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα το πρωτάθλημα, γιατί ακολουθεί η προετοιμασία της ομάδας για το 

προολυμπιακό  τουρνουά, που θα γίνει στον Καναδά. Χρειαζόμαστε να υπάρξει τουλάχιστον μέσα 

στα χρονικά όρια να κάνουμε προπόνηση. Το μαζικό πλήγμα, εκεί που έχει παρουσιαστεί το 

μεγαλύτερο πρόβλημα με τους παράγοντες να προσπαθούν να κρατούν ζωντανό το άθλημα σε 

κάθε άκρη της χώρας και είδαν τους πόρους τους να μηδενίζονται, αφού τόσο υποστηρικτές που 

βρίσκονται στις τοπικές κοινωνίες  εχουν πληγεί και δεν μπορουν να συνεισφέρουν και είναι οι 

ίδιοι αυτοί παράγοντες που μάχονται να διασφαλίσουν τις δικές τους δουλειές και περιουσίες. 

Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και θα δούμε πώς μπορεί  με τη βοήθεια της πολιτείας να ξεπεραστεί 

αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα και αυτό είναι η αβεβαιότητα στους αθλητές, προπονητές 

και σε όσους ασχολούνται με το άθλημα, οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαρκή αβεβαιότητα για το τι 

θα γίνει. Και είναι σημαντικό αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η ελληνική ομοσπονδία από την αρχή 

τήρησε ευλαβικά τα πρωτόκολλα και τις συμβουλές των ειδικών, έκανε ακριβώς αυτά που λέει η 

πολιτεία και συνέχεια προσπαθεί να βρει λύσεις για να ξεκινήσει τόσο οι προπονήσεις όσο και οι 

αγώνες. Έχουν πει και οι προηγούμενοι συνάδελφοι ότι το σημαντικό δεν έιναι μόνο η προπόνηση. 



Χρειαζόμαστε αγώνες. Αρχές Φεβρουαρίου, η Εθνική Γυναικών κατεβαίνει στη Λιουμπλιάνα για τα 

προκριματικά του ευρωπαϊκού του 2021 και διεκδικεί την πρόκριση, χωρίς να έχει αγώνες στα πόδια 

της. Αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας που πρέπει να φροντίσουμε τόσο η ομοσπονδία όσο 

και η πολιτεία για να βρούμε μια σωστή λύση και να ξεκινήσουμε για να έχουμε μια καλη παρουσία 

για πρόκριση στο ευρωπαϊκό. Κατανοούμε ότι ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε ποτέ να προταθεί 

έναντι της δημόσιας υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βάλουμε τον αθλητισμό μπροστά 

από τη δημόσια υγεία και ουδέποτε διανοηθήκαμε να ξεφύγουμε έστω και στο ελάχιστο από τις 

επιταγές των επιστημόνων ή να παραβούμε τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων. Τηρούμε αυστηρά κάθε 

μέτρο και πρωτόκολλο. Αυτό που θέλω να τονίσω ειναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια από την 

πολιτεία, σχετικά με τον εμβολιασμό των αθλητών και των εθνικών ομάδων, γιατί ξεκινάνε οι 

προκριματικές φάσεις και θελουμε υγιείς αθλητές, για να επιτύχουμε το στόχο μας.   

 

Κωνσταντίνος Γκαντής: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας  

Οι προηγούμενοι κατέγραψαν το πρόβλημα όχι μόνο στο κομμάτι των δικών τους αθλημάτων αλλά 

και γενικότερα στον αθλητισμό. Εγώ να πω μόνο για το χάντμπολ ότι έχουν αναβληθεί διοργανώσεις 

που ήταν στόχοι ορόσημα για τη χρονιά που κλείνει. Μόνο ένα παιχνίδι εγκρίθηκε να γίνει με την 

εθνική ανδρών στο Βελιγράδι στις 13/01 για τα προκριματικά του Euro και όλες οι άλλες 

διοργανώσεις έχουν αναβληθεί. Ως άθλημα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος στόχος για τον Αύγουστο 

του 2021 που είναι η διοργάνωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος εφήβων στην Αθήνα εκείνη την 

περίοδο και αυτό είναι που μας πήγε τόσο πίσω. Αναβλήθηκαν ολα τα φιλικά παιχνιδια, όλες οι 

προετοιμασίες και περιλαμβάνεται και αυτό στο αίτημά μας προς την υγειονομική επιτροπή και τον 

Υπουργό τις προηγούμενες ημέρες όπως και η επανέναρξη των προπονήσεων για τις ομάδες Α1 

κατηγορίας ανδρών και γυναικών. Άκουσα πριν τον πρόεδρο της Λίγκας του Βόλεϊ να πει ότι έτυχε το 

βόλεϊ να ξεκινήσει. Κατά τη γνώμη μου το βόλεϊ έχει κάνει μια πολύ σοβαρή προετοιμασία για να 

μπει στις προπονήσεις και έπρεπε να έχει μπει ήδη. Δεν ξέρω το λόγο, γιατί είναι η φύση του 

αθλήματος τέτοια, όπως και το πόλο, και θα έπρεπε  να έχει ηδη ξεκινήσει. Δεν ξέρω με ποια 

κριτήρια οι λοιμωξιολόγοι και η επιτροπή άργησαν, προφανώς έχουν άλλα στοιχεία που δεν 

γνωρίζουμε εμείς, θεωρώ ότι αθλήματα που δεν έχουν επαφή θα έπρεπε να έχουν μπει πιο νωρίς 

έτσι ώστε κι εμείς σιγά σιγά να φέρουμε τα δικά μας πρωτόκολλα και να μπαίνουμε κι εμείς στις 

προπονήσεις κι αργότερα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και στους αγώνες. Εμείς προβλέψαμε 

από την αρχή του καλοκαιριού στις προκηρύξεις μας να κάνουμε τα πρωταθλήματά μας με τέτοιο 

τρόπο (της Α1 γυναικών και ανδρών) με χαμηλό κόστος, αλλά και όταν αναβάλλεται το παιχνίδι, να 

μπορεί  να γίνεται μετά από δυο εβδομάδες. Όλο αυτό ανατράπηκε με το lock down στις αρχές 

Νοεμβρίου κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε σε αναμονή όλες τις ομάδες, αθλητές και 

αθλήτριες όπως και σε όλα τα αθλήματα  είναι στον πάγο, εκτός από ΑΕΚ στους άνδρες και ΠΑΟΚ 

στις γυναίκες, που είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και προπονούνται ακόμη για κάποια 

παιχνίδια (τα δύο αναβλήθηκαν) και για το επόμενο του Ιανουαρίου. Ξέρω ότι όλοι οι αθλητικοί 

φορείς στη χώρα έχουν πρόβλημα επιβίωσης, γνωρίζουμε κι εμείς τα προβλήματα των συλλόγων 

μας, αλλά θέλω να πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξος. Αν τα νούμερα το επιτρέψουν και η υγειονομική 

επιτροπή μπει σε μια λογική επανεκκίνησης του αθλητισμού ότι θα μπορέσουμε μέσα στον 

Ιανουάριο να προγραμματίσουμε τα πρωταθλήματά μας εκ νεου και να ολοκληρώσουμε τις 

υποχρεώσεις της περιόδου 2020-2021. Νομίζω ότι και το εμβόλιο θα παίξει τον ρόλο του, πρέπει 

αθλητές και αθλήτριες να μπουν μπροστά σε αυτό, ειδικά των πρώτων κατηγοριών όλων των 

πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμη και το 2021 

θα ξημερώσει καλύτερα για όλους.  

 

Παρέμβαση Γιώργου Καραμπέτσου: Όλοι λέμε τον πόνο μας, όλοι λέμε για τα δικά μας αθλήματα 

και πιστεύω ότι ο νέος χρόνος θα μας φέρει κοντά στον αθλητισμό, γιατί όπως είπε ο κ. Ταρνατόρος 

αυτός μπήκε στον προθάλαμο, ενώ εμείς είμαστε ακόμη στο πεζοδρόμιο. Πρέπει λοιπόν όλα τα 

ομαδικά αθλήματα, κυρίως τα ομαδικά, χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τον στίβο, να ξεκινησουν 

και όπως είπα και τον καθηγητή, που είναι εξαίρετος επιστήμονας και μας βοηθά να λύσουμε τα 

προβλήματά μας, είναι προτιμότερο τα παιδιά αυτά να αθλούνται. Στην πορεία θα μας αναφέρει 

και ο κ. Πελεκούδας αν στην ομάδα του υπάρχει πρόστιμο, στην περίπτωση που αθλητής 



κυκλοφορεί στους δρόμους και δημιουργεί κίνδυνο. Σε όλα τα αθλήματα πιστεύω ότι έχουν μπει 

τέτοιοι κανόνες για να μην αποτελούν οι αθλητές κίνδυνο για την κοινωνία. Είναι λοιπόν καλό τα 

παιδιά να μπουν στα γήπεδα. Ο κ. Καπράλος πρέπει να λάβει μεγαλύτερη πρωτοβουλία, το κάνει 

ήδη αλλά δεν το διατυμπανίζει, να μπουν όλοι οι νέοι στα γηπεδα.  

 

Αλεξάνδρα Ασημάκη: Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης  

Καταρχάς κρατώ το θετικό της σημερινής συνάντησης. Βλέπω ότι όλο αυτό μας έχει φέρει πιο κοντά 

και μιλάω με αφορμή και τη σημερινή διαδικτυακή συνάντηση, όπου συζητάμε όλοι μαζί ενωμένοι 

τα προβλήματα του χώρου μας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και αποδεικνύνεται ότι σε όλο αυτό 

είμαστε μαζί. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να πορευτούμε. Άκουσα ό,τι ειπώθηκε, συμφωνώ 

σε όλα, οι κ.κ. Διαθεσόπουλος, Κοζομπόλη και Μωραϊτίδου ειδικά για το χώρο μας,  εγώ αυτό που 

έχω να πω ως εκπρόσωπος των αθλητών υδατοσφαίρισης είναι ότι όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε 

στη νέα κατάσταση και σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Έτσι, τα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί είναι πολλά και ειδικά για το άθλημα της υδατοσφαίρισης, που εκπροσωπώ, θεωρώ 

ότι είναι αδικημένο. Όπως είπε και ο κ. Διαθεσόπουλος το νερό είναι κακός παράγοντας μετάδοσης 

του ιού, είναι ένας χώρος που αποτρέπει την εξάπλωση του ιού, απο εκεί και πέρα ο λόγος για τον 

οποίο νιώθω ότι είναι αδικημένος είναι γιατί βλέπω να γίνεται ένας διαχωρισμός αθλημάτων, 

επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, ένας διαχωρισμός ανδρών και γυναικών και ένας 

διαχωρισμός μεταξύ ελίτ αθλητών και όλων των υπόλοιπων. Στο άθλημα της υδατοσφαίρισης, οι 

ελίτ αθλητές και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί τουλάχιστον 20 αθλητές και 20 αθλήτριες μπορουν να 

προπονούνται στα πλαίσια του προολυμπιακού τουρνουά και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα 

μπορούν αν είναι όσο πιο ετοιμοι γίνεται στους στόχους τους για το προολυμπιακό τουρνουά. 

Σίγουρα, όμως, ότι τα πρωταθλήματα δεν λαμβάνουν χώρα, είναι ένα πολύ σημαντικό μείον όταν για 

παράδειγμα οι γυναίκες παίζουν σε λίγες μέρες στο προολυμπιακό στην Ιταλία, και χώρες όπως π.χ.η 

Ουγγαρία που είναι ένας άμεσος αντίπαλος της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή αγωνίζονται κανονικά και 

το πρωτάθλημά τους είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστούμε, εφόσον 

επανεκκινήσουμε, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, που σαφέστατα η ΚΟΕ το έκανε και 

πέρυσι και ήμαστε από τα αθλήματα που ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημά μας χωρίς παρατράγουδα 

και κρούσματα. Επιπλέον, εγώ φέτος μπορώ να πω ότι το ζω και από την άλλη μεριά, γιατί ενώ 

πέρυσι μετά την πρώτη καραντίνα το έζησα ως αθλήτρια και ως αθλήτρια της κατηγορίας των ελιτ 

αθλητών, ως μέλος της Εθνικής ομάδας, φέτος το ζω και από ένα άλλο πόστο, εκείνο της 

προπονήτριας, γιατί βρίσκομαι ως προπονήτρια των ακαδημιών σε μια ιδιωτική πισίνα σε ανοιχτό 

χώρο και ζω και την αγωνία των μικρών παιδιών, των μικρών αθλητών, οι οποίοι αποτελούν και 

το υγιές κύτταρο της κοινωνίας, που είχαν το εύλογο ερώτημα οταν οι ακαδημίες έκλεισαν για 

ποιο λόγο κλείνουν οι πισίνες πριν τα σχολεία. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του 

αθλητισμού,  είναι ευχάριστο ότι έστω για τις ομάδες που θα συμμετέχουν στα προολυμπιακά 

επετράπησαν οι προπονήσεις, ωστοσο οι αθλητές της υδατοσφαιρισης είναι πολυ περισσότεροι και 

δημιουργούνται πολλά προβλήματα και από το πρωτάθλημα και απο τις προπονήσεις. Είναι μεγάλο 

πρόβλημα για τη φυσική τους κατάσταση, γιατί όσοι έχουν ασχοληθεί με το άθλημα της 

υδατοσφαίρισης ξέρουν ότι μόνο μέσα την πισίνα μπορούν να προπονηθούν και αν απέχουν είναι 

πολύ δύσκολο να επανέλθουν  αλλά το πρόβλημα είναι και οικονομικό και βιοποριστικό για 

αθλητές και προπονητές. Υπάρχει η αβεβαιότητα  και ειναι λογικό ότι εφοσον δεν γινονται 

προπονήσεις και εφόσον δεν πραγματοποιούνται τα πρωταθλήματα να μην πληρώνονται και πολλά 

παιδιά βιοπορίζονται από αυτό το άθλημα (αν και δεν γίνεται κανείς πλούσιος από την ενασχόλησή 

του με αυτό). Είναι ένας φαύλος κύκλος και μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Εύχομαι όμως σιγά σιγά 

να ξαναρχίσει ο αθλητισμός για όλους και για τα νέα μέλη. Είναι πιο σημαντικό να είναι στις πισινες 

και στα γήπεδα, παρά καθηλωμένα σε μια οθόνη υπολογιστή.Ειδικά δε για τα ανοιχτά 

κολυμβητήρια, αν τηρηθούν τα πρωτόκολλα, οι πιθανότητες εξάπλωσης είναι μηδενικές.  

 

Παναγιώτης Πελεκούδας: Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβομένων Πετοσφαιριστών 

Η αλήθεια είναι ότι είμαι από τους τυχερούς του χώρου, αφού προπονούμαι κανονικά. Ναι μπήκαμε 

σε μια διαδικασία προπονήσεων, το πρωτόκολλο που ακολουθείται είναι πολύ αυστηρό και οι 

αθλητές έχουν τόσο ατομική όσο και κοινωνική ευθύνη. Θεωρώ ότι πέρα από το άνοιγμα το δικό μας 



και τις όποιες δυσκολίες για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ο 

αθλητισμός είναι ενιαίος, δεν έχει σημασία αν είμαστε επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, να 

προσπαθήσουμε να δουμε ξανά τα νέα παιδιά στο γήπεδο και να μπορέσουμε όλη αυτή την 

ενέργεια και την ψυχολογική δυσκολία που αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα 

παιδιά να την περάσουν μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά να επανέλθει η κοινωνία σε μια 

κανονικότητα. Όλος αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται στον αθλητισμό είναι κάτι που ακόμη και 

εμάς, που είμαστε θεωρητικά ευνοημένοι, γιατί δεν είμαστε στο 100%, μας αφορά. Ο αθλητισμός 

είναι ένα ενιαίο πράγμα και δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς σε ελίτ αθλητές, σε αθλητές 

μικρούς, σε αθλητές που δεν έχουν ολυμπιακή επιτυχία κλπ. Επίσης, όλη αυτή η διαδικασία μπορει 

να μας διδάξει για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό ως εργαλείο για τη νέα 

γενιά, για τα νέα παιδιά και τους αθλητές που θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Είναι 

σίγουρο ότι δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα. Ειναι επίσης σίγουρο 

ότι δεν πρέπει να γινεται διαχωρισμός ανάλογα με το πόσο καλός είσαι. Αυτά είναι απλά πράγματα 

που ένας αθλητής τα καταλαβαίνει και τα βιώνει. Είναι βασικές αρχές του αθλητισμού, η ισότητα. 

Όπως είπε και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μου, εγώ που εργάζομαι στον Παναθηναϊκό, πέρα από 

το πρωτόκολλο το υγειονομικό που έχουμε υπογράψει με τη Λίγκα και με ΓΓΑ, υπάρχει και 

εσωτερικός κανονισμός. Αν κάποιος αθλητής από εμάς παραβεί τα μέτρα, εννοείται ότι έχει και το 

κατάλληλο πρόστιμο με την ομάδα. Οπότε ο αθλητισμός για μένα είναι ενα πολύ καλό 

παράδειγμα στο πως θα μπορέσει σιγά σιγά η κοινωνία να ξαναενταχθεί και να φύγει αυτό το 

ψυχολογικό βάρος που σηκώνει.  

 

Παρέμβαση Λεωνίδα Μπουτσικάρη: Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση από τη δική μας εμπειρία 

τόσο ως Super League όσο και ως συνοδοιπόροι της Super League 2. Ήρθαμε αρκετές φορές σε 

επαφή με την επιτροπή τόσο για τα υγειονομικά πρωτόκολλα όσο και για την επιστροφή του κόσμου 

στα γήπεδα. Η αίσθησή μου είναι, και μπορεί να μουν την επιβεβαιώσει και ο κ. Μαυρωτάς από τη 

στιγμή που ο κ. Τσακρής έφυγε, ότι εστιάζουμε πολύ στα επιχειρήματα για το πόσο ασφαλώς 

μπορούμε να διεξάγουμε αθλητική δραστηριοτητα χωρις διασπορά του ιού. Όμως από την επαφή 

μου με την Επιτροπη των λοιμωξιολόγων είδα ότι οι άνθρωποι αυτοί κινούνται σε δυο πλαίσια. Το 

ενα είναι το αμιγώς υγειονομικό και το άλλο το συμβολικό/επικοινωνιακό. Βλέποντας πόσο 

ασφαλή είναι τα πρωτόκολλά μας και με πόση ασφάλεια μπορούμε να διεξάγουμε αγώνες, πολλές 

αιτήσεις κόβονται, όχι γιατί υπάρχει φόβος ότι μέσα στην πισίνα θα μεταδοθεί ο ιός, αλλά επειδή 

δεν θελουν να δώσουν χαλάρωση των μέτρων. Η απάντησή τους κρύβεται στο ότι υπάρχει μια 

έμφυτη τάση να χαλαρώνουν τα μέτρα, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει ζωτικός κίνδυνος. Δεν νομίζω 

ότι υπάρχει γιατρός που πιστεύει ότι οι άνδρες κολλάνε ενώ οι γυναίκες όχι, ή ότι στο βόλεϊ κολλάς 

ενώ στο πόλο όχι. Αυτα τα γνωρίζουν. Μην τους λέμε πράγματα που ξέρουν. Το θέμα είναι να τους 

δώσουμε και το επικοινωνιακό/συμβολικό κομμάτι για να ξεπεράσουν και το άλλο στάδιο. Το να 

δώσουν άδεια σε ορισμένα αθλήματα δεν το βλέπουν στεγνά υγειονομικά, αλλά στο πλαίσιο της 

χαλάρωσης των μέτρων και εκεί ο αθλητισμός πρέπει να αποδείξει ότι εχει πυγμή και πειθαρχία. 

 

Γιώργος Μαυρωτάς: Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού 

Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ως αθλητισμός και η θέση που βρίσκομαι είναι πολύ δύσκολη 

επίσης. Προσπαθώ να δώσω έναν διμέτωπο αγώνα. Από τη μία όταν ανοίγουμε κάτι, ακούμε τους 

γιατρους να λένε γιατι το ανοίξατε, όταν πάλι δεν ανοίγουμε κάτι, κάνουν παράπονα οι αθλητές. 

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ευθύνη να εισηγούνται στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο 

λοιμωξιολόγοι. Είναι εμπειρογνώμονες από όλες τις ιατρικές ειδικότητες, οι οποίοι βλέπουν κάθε 

δραστηριότητα που τους προτείνουμε και παρατηρούν πόσο αυτή αυξάνει το επιδημιολογικό 

φορτίο. Ανάλογα λοιπόν εισηγούνται. Γι’ αυτό και βλέπετε να πηγαίνουμε από την κορυφή της 

πυραμίδας προς τα κατω. Αρχίσαμε από Super League, Football League, Basket League, κυρίως τις 

ομάδες που κάνουν ολυμπιακές προετοιμασίες και έπειτα και τις ομάδες πόλο που είχαν 

προολυμπιακά τουρνουά για να εχουν παιχνίδια στα χέρια τους όταν θα πάνε να παιξουν. Από την 

άλλη όπως κατεβαίνουμε κάτω στην πυραμίδα, πρέπει να παίρνουμε το οκ της επιτροπής για να μην 

αυξάνουμε την κινητικότητα στην κοινωνία, με συναθροίσεις, χωρίς μάσκα κλπ. Στη Βόρεια Ελλάδα, 

πχ, το φθινόπωρο οι αθλητικές δραστηριότητες έδρασαν ως εστία υπερμετάδωσης. Όχι βέβαια στα 



επίσημα παιχνίδια, όπου εκεί υπάρχει και πειθαρχία και κανόνες, αλλά στα παιχνίδια που παίζουν 

σε ένα γήπεδο φίλοι μεταξύ τους.  Άκουσα όσα ειπώθηκαν για τους συμβολισμούς και ότι τα πάντα 

εξαρτώνται από τη μεγάλη εικόνα. Είναι αλήθεια. Δεν θέλουμε να περνάμε λάθος μηνύματα στην 

κοινωνία και θέλουμε να πείσουμε τους πάντες για την ασφάλεια και το ελεγχόμενο άνοιγμα στο 

οποίο αποσκοπούμε. Η περίοδος έως τις 10/01 θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και έπειτα θα έχουμε 

στα χέρια μας και τα αποτελέσματα των εορτών. Αν βελτιωθεί η συνολική εικόνα, τότε ίσως 

καταφέρουμε να ανοίξουμε και περισσότερες δραστηριότητες. Αν δεν βελτιωθεί, παρά την 

επιμέλεια από το κομμάτι του αθλητισμού, το βλέπω δύσκολο η επιτροπή να επιτρεψει και άλλα 

ανοίγματα. Θα ήθελα να δώσω υπομονη και κουράγιο σε όλο τον κόσμο του αθλητισμού που 

βρίσκεται υπό περιορισμό και να τονίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που παιρνουν αποφάσεις και όπως 

χαρακτηριστικά μου λένε, «σκεφτόμαστε τον αθλητή που κινδυνεύει η καριέρα του ή οι προπονήσεις 

του, σκεφτείτε όμως και τον γιατρό που έχει πέντε περιστατικά στην εντατική και μόνο μια θέση» και 

αφού αυτά είναι αλληλένδετα, να καταλαβουμε και τις δικες τους αποφάσεις σε όσα μας λένε. 

Ειμαστε υποχρεωμένοι, λοιπόν, να σεβαστούμε και τις δικές τους απόψεις. Επισης, πρέπει να 

σκεφτούμε όλοι οτι δεν πρέπει το ενα άθλημα να στρέφεται εναντίον του άλλου ούτε να 

αναρωτιέται ο καθένας γιατί ανοίγει το ενα άθλημα και όχι το άλλο. Πρέπει να κάνουμε όλοι 

υπομονή και να καταλάβουμε τη συλλογιστική όσων εισηγούνται.  

 

Σπύρος Καπράλος: Γιατί υπάρχει διαχωρισμός ανδρών και γυναικών?  

Γιώργος Μαυρώτας: Δεν έγινε διαχωρισμός ανδρών και γυναικών. Αν οι γυναίκες είχαν ξεκινήσει το 

πρωτάθλημά τους με υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν το είχαν κάνει οι άνδρες ακόμη, θα έπαιζαν 

εκείνες πρώτες. Τη στιγμη που πάρθηκαν οι αποφάσεις, κοιτάξαμε ποιοι είχαν έτοιμα τα 

υγειονομικά τους πρωτόκολλα για να μπορεσουμε να ανοίξουμε τη στρόφιγγα του αθλητισμού.  

 

Βούλα Κοζομπόλη: Ωραία όλα αυτά, όμως οι γυναίκες στο Champions League του πόλο δεν 

ξεκίνησαν προπονήσεις και αναγκάστηκαν δύο ομάδες να αποχωρήσουν. Γιατί δεν ξεκίνησαν 

προπονήσεις? Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με παύση δύο και τριών μηνών, θα ήταν αδυνατο να πάνε σε 

αγώνα.  

Γιώργος Μαυρωτάς: Επειδή το συγκεκριμένο το χειρίστηκα προσωπικά, δεν υπάρχει καμία ΚΥΑ που 

να λέει οτι επιτρέπονται στις ομαδες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων να κάνουν προπονήσεις. Το 

κάναμε, επειδή πήραμε εμείς την πρωτοβουλία. Το κάναμε και για τις γυναικείες ομάδες, οι οποιες 

μάλιστα είχαν περισσότερο χρόνο προετοιμασίες σε σχέση με τους άντρες. Έγινε 1,5 μήνα αφοτου 

κλείσαμε και 2 μηνες πριν παίξουν αγώνες. Οι άνδρες έκανα πολύ λιγότερες προπονήσεις και η 

προσπάθεια έγινε ακριβώς επειδή γνωρίζω πως ακόμη και μια βδομάδα έξω από το νερό είναι πολύ 

σημαντική. Και όλο αυτό γίνεται και λίγο κάτω απο το ραντάρ, με την έννοια ότι και για το πόλο και 

για το χάντμπολ, υπάρχουν πρωταθλήματα στα οποία μετέχουν οι εθνικές μας ομάδες και με αυτό 

το επιχείρημα πήραμε έγκριση για προπονήσεις. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε απο τις 

ομοσπονδίες να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία, αλλά την πήραμε μόνοι μας.  

 

Γιώργος Μπαντής: Ξεχάστηκε όμως το γυναικείο ποδόσφαιρο, που επίσης είχε διεθνη διοργάνωση. 

Γιώργος Μαυρωτάς: Αυτό είναι θέμα της ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία μπάσκετ είχε ζητήσει να 

κάνουν προπονήσεις οι αντρικές της ομάδες και το δεχτηκαμε, το ίδιο και η γυναικεία ομάδα 

χάντμπολ. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε το πρόγραμμα όλων των ομάδων. Πρέπει να 

ενημερωνόμαστε απο την εκάστοτε ομοσπονδία για να δίνουμε το ΟΚ και βάσει υπουργικής 

αποφασης να ανοίγει.  

 

Παύλος Γερακάρης: Σχετικά με τα γυμναστήρια που είναι κλειστά, υπάρχει κάποιο σχέδιο?  Με τους 

φιλάθλους?  

Γιώργος Μαυρωτάς: Αυτό θα περιλαμβάνεται στο τρίτο στάδιο του ανοίγματος. Στόχος είναι να 

γίνουμε όπως πριν, με περιορισμό βέβαια στην χωρητικότητα (σε ένα κλειστό γηπεδο μπάσκετ θα 

μπορούν να βρίσκονται έως 30 άτομα). Όλα αυτά, όμως, θα τα δούμε προς το τέλος Ιανουαρίου, 

γιατί τώρα προέχουν οι προπονήσεις των εθνικών μας ομάδων. Όσον αφορά στους φιλάθλους, είναι 



κάτι που θα μας απασχολήσει πιο μετά. Πρώτα μας ενδιαφέρει να βάλουμε τους αθλητές. Θεωρώ 

ότι πριν την άνοιξη του 2021 δεν νομίζω να μπουν στα γήπεδα φίλαθλοι.  

 

Κώστας Μπούσιας (Πρόεδρος ΟΔΚΕ): Μιλάμε για αθλητές, για προπονητές, για σωματεία, στο 

κομμάτι του αθλητισμού όμως περιλαμβάνονται και οι διαιτητές, οι οποίοι δεν έχουν καμία στήριξη 

από την πολιτεία.  

Γιώργος Μαυρωτάς: Μεσω του ΕΟΔΥ γίνονται δωρέαν τεστ στους διαιτητές. Εάν εννοείται μέτρα 

στήριξης με τη μορφή επιχορήγησης, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε με την ένταξή του 

στον προϋπολογισμό του νέου έτους.  

 

Ασπασία Βελονάκη (Δημοσιογράφος): Ακουσαμε ότι δεν θέλετε να περάσετε στον κόσμο την 

αίσθηση της χαλάρωσης και ρωτώ. Το κοινό με ανοιχτή τη Super League και την Basket League δεν 

χαλαρώνει και θα χαραλώσει με το πόλο, το βόλεϊ, το χάντμπολ? Διακρίνω μια ανακολουθία εδώ. 

Επίσης είπατε ότι ετυχε το μπασκετ και να έχει ετοιμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα σημειωσω 

ότι δεν ετυχε, απλώς στο μπάσκετ υπάρχει υπόβαθρο. Άρα μήπως έχουμε πλουσιους και φτωχούς? 

Τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν έχουν τα χρήματα να υποβάλλουν διαρκώς τους αθλητές τους σε 

τεστ:  

Γιώργος Μαυρωτάς: Στο πρώτο λέμε για τον συμβολισμό, αλλα πάντα και το επιδημιολογικό 

φορτίο. Όταν ανοίγεις δυο αθλήματα έχεις ένα Α φορτίο. Ανοίγοντας και άλλα 4-5, το αυξάνεις 

κατακόρυφα. Στη δεύτερη ερώτησή σας με τα τεστ έχετε δίκιο. Η Super League και η Basket League 

έκαναν από την αρχή τα τεστ, γιατί είχαν και τις διεθνείς διοργανώσεις που συμμετείχαν, ενώ άλλα 

αθλήματα άρχισαν να τα ζητάνε απο τον Νοέμβριο.  

 

Κώστας Χατζηδημητρίου (Δημοσιογράφος): Μήπως τελικά θα έπρεπε να υπάρξει από το καλοκαίρι 

οδηγία για να μπουν τα τεστ παντου? Να είναι στον προϋπολογισμό όλων των ομοσπονδιών και των 

σωματείων έγκαιρα και όχι τον Νοέμβριο, όπου δεν υπήρχαν τα χρήματα. Εφόσον γνωρίζαμε από το 

καλοκαίρι ότι θα υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας.  

Γιώργος Μαυρωτάς: Το καλοκαίρι δεν περίμενε κανείς ότι θα χειροτέρευαν τόσο πολύ τα πράγματα 

για να χρειαστεί να κάνουν όλοι τεστ, για να ανοίξει η αθλητική δραστηριότητα. Δεν ήταν κάτι που 

μπορούσαμε να το επιβάλλουμε εμείς ως ΓΓΑ. Υπηρχαν ομοσπονδίες που έστελναν τους αθλητές 

τους για τεστ και αλλες όχι. Δεν ηταν ώριμες και κατάλληλες οι συνθήκες για να γίνει υποχρεωτικό 

το τεστ. Το θέμα ανέκυψε τον Νοέμβριο, όταν τα πράγματα επιδεινώθηκαν τόσο πολύ.  

 

Γιώργος Μπαντής: Πρόεδρος ΠΣΑΠ 

Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους εκπροσώπους όλων των αθλημάτων, όχι μόνο 

στους συναθλητές μου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, αλλά σε όλους τους 

ανθρώπους του αθλητισμού. Καταννοώ του πάντες και τους προβληματισμούς τους και όσα είπαν 

και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω με αρκετούς και με τον κ. Μπουτσικάρη και το κομμάτι 

της συνεργασίας που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, γιατί μόνο μέσα από συνεργασία θα μπορούμε 

να βγούμε από όλο αυτό. Θα ήθελα να πω ότι η πανδημία είναι παγκόσμια, είναι ένα φαινόμενο που 

μαστίζει όλο τον πλανήτη.  Η λειτουργία, όμως, του αθλητισμού εδώ σε σχεση με άλλες χώρες είναι 

πολύ μικρή. Είναι κάτι που με προβληματίζει πολύ. Ένα παράδειγμα και μάλιστα πολυ λυπηρο για το 

επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αυτό γιατι άκούω ότι σε λίγο οι εθνικές ομάδες έχουν πρωτάθλημα 

και θα πάνε να παίξουν, είναι ότι η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιστηκε, έχοντας 23 μέρες 

αποχή από τις προπονήσεις. Δυστυχώς, δεν δόθηκε καμία εξαίρεση στα κορίτσια και έπαιξαν 

απέναντι στη Γερμανία, που αν δεν κάνω λάθος, τότε βρίσκονταν στην 14
η
 ή 15

η
 αγωνιστική του 

πρωταθλήματός τους. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι έγινε άνιση μάχη. Δεν θα πω ότι επειδή 

πήρε πρόσφατα η Super League 2 άδεια για την έναρξη των προπονήσεων αισθανόμαστε τυχεροί. 

Αυτό έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, γιατί απέδειξε ότι θα τηρήσει αντίστοιχο υγειονομικό 

πρωτόκολλο με την 1. Δεν μπορώ να καταλάβω την καθυστέρηση. Δεν μπορώ και δεν θέλω να 

πιστέψω οτι θα συνεχίσει να υπάρχει κάτι τέτοιο για τη Football League, που οι αθλητές 

βιοπορίζονται. Για αυτές τις δυο κατηγορίες θα πω ότι έχουν να παιξουν αγώνα σήμερα που μιλάμε 

περίπου 9 μήνες. Δεν θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στις οικονομικές επιπτώσεις που έχει ένας 



αθλητής. Να σταθούμε και λίγο στο κομμμάτι της καριέρας του. Όπως γνωρίζετε, η αθλητική ζωή η 

δική  μας είναι πολύ μικρή. Τα δημιουργικά μας χρόνια ακομη λιγότερα. Σκεφτείτε τους 

ποδοσφαιριστές που έχουν να παίξουν περισσότερο από 9 μήνες. Κινδυνεύει η ίδια τους η καριέρα, 

ειδικά για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα στο επαγγεματικό και επίσης για όσους βρίσκονται στα πιο 

δημιουργικά χρόνια της καριέρας τους. Καταλαβαίνετε ότι σε μια επαγγελματική καριέρα 3-4 

χρονων, όταν χάνεται ένας, αυτός μπορεί να συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους. Δεν θα ήθελα να 

μπω σε λεπτομέρειες για τα τεστ, είναι το νούμερο ένα μέσο πρόληψης και σε καμία περίπτωση δε 

ζητάμε λιγότερα τεστ. Ζητάμε περισσότερα. Θέλω να σας πω ότι οι ποδοσφαιριστές που τηρουν 

απαρέγκλιτα τα τεστ, το 93-95% είναι ασυμπτωματικοί, που είναι ο  νούμερο ένα κίνδυνος για την 

κοινωνία. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω την ανάγκη να ανοίξει ο αθλητισμός. Είναι απαραίτητο. 

Έχουμε την πειθαρχία και δεν θα αποτελέσουμε δημόσιο κίνδυνο. Δεν θα πρέπει να γκρεμιστουν τα 

χρόνια που θυσιάσαμε ως αθλητές για να γίνουμε με πάρα πολύ κόπο ό,τι ονειρευτήκαμε από 

παιδιά. Είναι άδικο και δεν ξεχωρίζω επαγγελματία με ερασιτέχνη. Να επανέλθουμε όλοι στη ζωή 

μας τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο.  

 

Σάββας Δημητριάδης: Πρόεδρος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας  

Έχω την τύχη να μιλώ σε αυτό το χρονικό σημείο, ακούγοντας πολλούς ανθρώπους από πολλά 

αθλήματα. Θα διαφωνήσω σε πολλά από όσα ειπώθηκαν, γιατί ειμαι ρεαλιστής και θέλω τα 

πράγματα να τα βλέπω όσο μπορώ με αισιόδοξη ματιά. Συγκρίνουμε το επαγγελματικό με το 

ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, καμία μα καμία σχέση. Εννοείται και το επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο θα ξεκινήσει πρώτο. Λογικό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ή ο ερασιτεχνικός 

αθλητισμός να μείνει προς το τέλος. Όλα τα επαγγελματικά αθλήματα, μην ξεχνάτε, αφήνουν 

οφελος. Το οικονομικό. Το οποίο είναι και απο την πλευρά των σωματειων και από την πλευρά του 

κράτους. Επίσης, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ή αθλητισμός είναι πειθαρχημένος. Το ερασιτεχνικό 

όχι. Μετά την προπόνησή μας, δεν θα πάμε σπίτι. Θα πάμε βόλτα, στην καφετέρια, θα 

συναντηθούμε με φίλους. Άρα το επιδημιολογικό φορτίο θα το μεταφέρουμε ούτως ή άλλως. Εγώ 

θεωρώ ότι εφόσον δεν έχουμε δεδομένα, δεν θα πρέπει να έχουμε και αντιρρήσεις. Οι άνθρωποι 

που αποφασίζουν έχουν δεδομένα και «ανοίγουν» τα αθλήματα, όπως πιστεύουν εκείνοι ότι πρέπει. 

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας και πληρώνει και το μεγαλύτερο 

τίμημα, αν και πυρήνας της ανάπτυξης όλων των αθλημάτων στη χώρα μας. Το κυριότερο όμως είναι 

ότι απαρτίζεται από ανιδιοτελείς ανθρώπους, που δεν επιδιώκουν το κέρδος, αλλά την προσφορά 

στην τοπική κοινωνία, στο χωριό τους. Δυστυχώς, κανένας μα κανένας, μιλάω για τα επαγγελματικά 

αθλήματα και το επαγγελματικό ποδοσφαιρο, δεν ασχολείται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αν 

εξαιρέσουμε το οικονομικό βοήθημα που δίνει αυτό τον καιρό η ΓΓΑ, δεν υπάρχει άλλος πόρος. Αυτο 

δε το βοήθημα, δεν το λαμβάνουν όλα τα σωματεία, γιατί έχουν μπει  προϋποθέσεις και εδώ είναι η 

διαφωνία μου. Όλα τα σωματεία παίζουν ποδοσφαιρο, σαφέστατα πρεπει να υπάρχει το 

ηλεκτρονικό μητρώο, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό, αλλά ξέρετε στον καιρό της πανδημίας, δεν 

μπορούμε να έχουμε αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. Να ξέρετε ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός με 

παυσίπονα (και αυτό το λέω για το βοήθημα που δίνουν μετά από 12 χρονια στον  ερασιτεχνικό 

αθλητισμό) δεν γίνεται καλά. Χρειάζεται οριστική θεραπεία. Άκουσα ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός 

είναι το μοναδικό υγιές κύτταρο και θα συμφωνήσω απόλυτα. Δυστυχως, όμως και το υπουργείο και 

η κυβέρνηση  και όλοι αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και λαμβάνουν αποφάσεις, 

προτεραιότητα δίνουν στον επαγγελματικό αθλητισμό, γιατί εκεί πιστεύω είναι τα φώτα, αλλά 

δυστυχώς δίνουν στο κομμάτι αυτό του αθλητισμού, που αν θελετε την προσωπική μου άποψη είναι 

και σαθρό αλλά και το κυριότερο, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι βρώμικο 

και μιλάω κυρίως για τον βασιλιά των σπορ. Με βάση λοιπόν όσα ανεφερα, η βιωσιμότητα του 

ερασιτεχνικού αθλητισμού και ποδοσφαίρου εξαρτώνται άμεσα από τη βοήθεια και την 

αποφασιστικότητα της πολιτείας με πάγια και μόνιμα μέτρα. Δεν άκουσα κανέναν από τους 

προλαλήσαντες να μιλήσει για την επομενη μέρα. Η πανδημία είναι η αρχή νέων δεδομένων και δεν 

ρωτήσαμε τους ιθύνοντες, αν θα έρθουν σε επαφή με εμάς που παράγουμε αθλητισμό, γιατί δεν 

μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος οτι οι ερασιτέχνες παράγοντες είναι οι μοναδικοί που παράγουν 

αθλητισμό. Οι επαγγελματίες αρμέγουν τον αθλητισμό. Η παραγωγή γίνεται από εμάς, τους 

ερασιτέχνες. Βέβαια, χωρίς να θέλω να διεκδικησω εύσημα ή χωρίς να θέλω να διεκδικήσω 



στέμματα, οχι, κάθε άλλο μάλιστα. Είναι επιλογή μας και καλά κάνουμε. Κανείς όμως δεν ρώτησε τι 

γίνεται την επόμενη μέρα. Τι σκέφτονται να κάνουν για τη διαρκή βοήθεια του ερασιτεχνικού 

αθλητισμού. Αντιθέτως, πολλά εκατομμύρια στον επαγγελματικό αθλητισμό, αν μιλήσω για το 

ποδόσφαιρο, υποσχέσεις οτι θα πάρει 1,5 εκ € απο στοίχημα, αν δω τη δική μας ομοσπονδία 

διένειμε 333.000€ σε κάθε επαγγελματικό Σωματείο και δυστυχώς, δεν βρεθηκε κανείς να ρωτήσει 

αυτους τους ανθρώπους τι θα γίνει με την επόμενη μέρα. Θα αφήσουμε το κομμάτι του 

ερασιτεχνικού αθλητισμού να περπατάει μόνο του από τους παράγοντες που με το φιλότιμό τους και 

με τον κίνδυνο να έχουν προβλήματα με την οικογένειά τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι από τον 

οικογενειακό κουρμπανά βγαίνει η κίνηση του ερασιτεχνικού χώρου, να χαθούν Σωματεία? Για ποιο 

λόγο δεν το συζητάμε αυτό? Για αυτό θεωρώ ότι είναι ιδανική η στιγμή αυτή, γιατί συμφωνώ με όλα, 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την αυστηρότητα και όλα. Δεν θα διαφωνησω σε τίποτα. Όπως 

ακούω τόση ώρα, κάνουμε συγκρίσεις με το τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Αγγλία. Εγώ θεωρώ 

ότι οι διαφορές είναι τεράστιες. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους συγκρίσεις. Ας κοιτάξουμε το 

δικό μας το σπίτι, ας κοιτάξουμε εμείς τι κάνουμε. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θεωρώ πως πρέπει να 

ξεκινήσει ένα οργανωμένο σχέδιο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Η πολιτεία, η τοπική 

αυτοδιοικηση που την αφήσαμε απέξω, οι ομοσπονδίες, οι ενώσεις πρέπει να συνεργαστουν. Αυτά 

είναι που πρέπει να συζητάμε σήμερα και όχι το πως θα μπει το δικό μας το άθλημα να παίξει. 

Φυσικά και κάποια έχουν προτεραιότητα, φυσικά και κάποια είναι πιο πειθαρχημένα από κάποια 

άλλα. Το ερασιτεχνικό ποδοσφαιρο, ομως, γιατι το αφήνουμε έτσι? Έρμαιο.  

 

Άγγελος Δανιήλ: Πρόεδρος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαϊας  

Στο εξωτερικό εξελίσσονται κανονικά οι αγωνιστικές τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν έχουν ξεκινήσει 

καν. Από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, διαχέονταν στην ελληνική αγορά, 30-40εκ ευρώ, χρήματα 

που εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα κοινωνικών ομάδων που βοηθούνται μέσα από το ποδόσφαιρο. 

Είναι τα 50€ που θα πάρει ο διαιτητής, είναι τα 30€ του γιατρου, είναι τα λεωφορεια. Τα τελευταία 

12 χρόνια, δίχως πόρους, τα προβλήματα είναι αμέτρητα. Όλοι λέτε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό 

ότι είναι το φυτώριο του αθλητισμού, αλλά όλοι προβάλετε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οι 

ερασιτέχνες παράγοντες σεβαστήκαμε απόλυτα τις επιταγές των ειδικών. Είμαστε αυτοί που 

κληθήκαμε με οποιαδήποτε πρωτόκολλα και προβλήματα να επανεκκινήσουμε τον αθλητισμο και το 

κάναμε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν είμαστε άνθρωποι που απλώς παιζουμε ποδόσφαιρο, αλλά το 

οργανώνουμε κιόλας. Εμείς είμαστε αυτοί που θα κληθούμε να φέρουμε και πάλι τα παιδιά στα 

γήπεδα, όταν επιτραπεί και πάλι η αγωνιστική δραστηριότητα. Πώς θα επαναφέρουμε αυτά τα 

παιδιά? Πώς θα επαναφέρουμε την ψυχική τους υγεία? Καλούμαστε χωρίς καμία βοήθεια από 

πουθενά να τους βάλουμε να ξαναπαίξουν μπάλα. Και μετά από όλα αυτά έχουμε να σκεφτούμε και 

το οικονομικό κομμάτι. Πάντα στη ζωή μου είμαι αισιόδοξος και πάντα πιστεύω ότι ο ανιδιοτελής 

παράγοντας μπροστά στην αγάπη του και στο χόμπι του, θα βρει τον τρόπο να τα καταφέρει. Γιατί 

αυτό που προσφέρει ο παράγοντες είναι λειτούργημα. 

 

Ανδρέας Γλυνιαδάκης: Πρόεδρος ΠΣΑΚ  

Ο αθλητισμός είναι ίδιος και οι αθλητές καλούνται να σηκώσουν ένα βάρος πολύ μεγάλο. Και από 

πλευράς ομοσπονδίας και από πλευράς ομάδων δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για συνεχή 

τεστ. Αυτό που μας κουράζει και μας στενοχωρεί είναι ότι δεν υπάρχει και η πρόθεση κατάθεσης 

ενός υγειονομικού πρωτοκόλλου για να δουμε και εμείς τι μπορούμε να ξεκινησουμε και σαν 

σύνδεσμος συνδράμουμε και οικονομικά. Τώρα ειδικά με τα rapid test και τις διαρκείς εβδομαδιαίες 

προπονήσεις χρειάστηκε να κοιτάξουμε καταρχάς τους αθλητές μας για να ειναι καλά, να μπορούν 

να μεινουν στο γήπεδο μέχρι να είναι τα πράγματα καλύτερα και να παίξουν. Όσον αφορά την 

Basket League είμαστε πραγματικά πολύ ευχαριστημένοι που έδρασαν πολύ γρήγορα. Το 

πρωτόκολλό τους είναι πολύ αυστηρό, τηρείται και το άθλημά τους παραμένει ενεργό στη χώρα μας, 

κυριολεκτικά μόνο από τη basket league. Θα συμφωνήσω με όλους σας ότι η ζημιά θα είναι 

ανεπανόρθωτη και όσοι βιοπορίζονται μέσα από αυτό, θα μείνουν χωρίς δουλειά. Σίγουρα ο 

αθλητισμός από τη φύση του πάει μπροστά και όταν τα πράγματα θα έρθουν σε μια ισορροπία θα 

μπορέσουνε πραγματικά οι αθλητές, οι παράγοντες, οι ομάδες να πάνε μπροστά τον αθλητισμό. 

Δυστυχώς, θα μας πάρει πολλά χρόνια να καλύψουμε το κενό των δύο αυτών χρόνων τόσο στο 



επαγγελματικό όσο και στο ερασιτεχνικό μπάσκετ. Φοβάμαι οτι οι χρονιες θα χαθουν. Δεν είμαι 

απαισιόδοξος, αλλά δεν ξέρω ρεαλιστικά πώς μπορεί να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα από την Α2 και 

κάτω και για τα ερασιτεχνικά είναι ακόμη πιο δύσκολο. Ακόμη πιο δύσκολο είναι και για τις 

ακαδημίες που αφορούν το άθλημά μας. Πάρα πολλά παιδιά εκπαιδεύονται να στέκονται μπροστά 

σε μια οθόνη, παρά να είναι μέσα σε ένα γήπεδο και να αθλούνται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε 

συζητήσεις. Μέλημα όλων μας είναι να παραμένουν ασφαλείς οι συνάνθρωποί μας, από την άλλη 

όμως ο αθλητισμός χρειάζεται οργάνωση και βοήθεια. Και αυτό το αναφέρω γιατί σε ΚΑΔ υπάρχει 

δυνατότητα να μπαίνουν πολλες κατηγορίες εργαζόμενων, για τους ερασιτέχνες όμως αθλητές δεν 

υπάρχει  μέριμνα. Και το αναφέρω για πρώτη φορά. Υπάρχουν ομάδες πολύ μικρών κατηγοριών που 

έχουν δηλώσει αθλητές τους με κάτι λίγα εργόσημα και πραγματικά μπαίνουν σε ΚΑΔ κατηγορίες 

απο τη Γ Εθνική και άλλες ομαδες και πρόεδροι ομάδων δεν έχουν την προθεση να κάνουν κάτι 

τέτοιο, δεν το γνωρίζουν, δεν το θέλουν. Ακόμη και τα λίγα αυτά χρήματα που θα έδιναν σε μια 

τέτοια  περίπτωση, θα έσωζαν πολλούς αθλητές, παίρνοντας αυτό το επίδομα. Βλέπουμε ότι αυτό 

δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να συζητηθεί και να αλλάξει. Για να δούμε και σε ποιο βαθμό αυτοί οι 

αθλητές μπορούν να βοηθηθούν, αφού βιοπορίζονται με κύριο επάγγελμα από αυτό.  

 

Λάμπρος Ανδριόπουλος: Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου  

Συμφωνούμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά στον αθλητισμό. Το κομμάτι όμως του ερασιτεχνικού 

αθλητισμού δεν έχει βοηθηθεί όσο θα έπρεπε από καμία κυβέρνηση και θα συμφωνήσω ότι και 

αυτό το επίδομα που παίρνουν κάποια σωματεία η κάποιοι προπονητές, δεν ισχύει για όλους. Δεν 

εχει νομοθετηθεί κάτι ώστε να ξέρουν όλοι οι προπονητές με ποιο τρόπο θα  μπορούν να 

διασφαλίσουν τα χρήματά τους για αυτο το χρονικό διάστημα, που δεν εργάζονται. Έχουμε 

συμφωνήσει όλοι ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουν τα πρωταθλήματα για να βρεθούμε στους 

αγωνιστικούς χώρους. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός κράτους και ειδικών 

για να μπορεί το κάθε σωματείο να φέρει αθλητές και προπονητές πίσω στα γήπεδα με τα ειδικά 

πρωτόκολλα, χωρις να δημιουργείται η εντύπωση στο κοινό ότι από τους αθλητές, επειδή 

συγχρωτίζονται, επειδή κάνουν μαζί προπονήσεις, μεταφέρεται ο ιός. Εγώ νομίζω και ειδικά στο δικό 

μας κομμάτι που είναι σε ανοιχτούς χώρους, έχουν μείνει οι αθλητές έξι μήνες από την προηγούμενη 

σεζόν πίσω, ξεκίνησαν ένα δυο μήνες και ξαναμένουν πίσω και δύσκολα ειδικά στο ερασιτεχνικό θα 

μπορουν να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα αν δεν βοηθήσουν όλοι. Αν δεν βρεθεί αυτός ο 

μηχανισμός που λέω, έτσι ώστε να τον ακολουθήσουν όλα τα αθλήματα, γιατί θα συμφωνήσω ότι οι  

αθλητές είναι πεθαρχημένοι, θα πρέπει όλοι να έχουμε την ίδια γραμμή. Εγώ αυτό έχω να πω και 

δεν θα πρέπει να ξεχωρίζουμε τους ελίτ αθλητές με τους ερασιτέχνες, γιατί όλοι κάνουν την 

προσπάθειά τους και από το ερασιτεχνικό έχουν ξεκινήσει όλοι και και έχουν φτάσει ψηλά. Δεν 

πρεπει να ξεχωρίζουμε γυναικείο-ανδρικό, δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε προπονητές, σε 

επαγγελματίες και μη γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζι βάζει ένα λιθαράκι στο να εξελιχθεί 

το κάθε αθλημα. Αυτό που εύχομαι είναι να βρεθεί η κατάλληλη πρόταση, ο κατάλληλος 

μηχανισμός, για να βρεθουμε όλοι γρήγορα κοντά σε αυτό που αγαπάμε, στα γήπεδα.   

 

Παρασκευάς Μουρατίδης: Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών 

Καλαθοσφαίρισης  

Ειπώθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, είτε σε κάποιους αρέσουν είτε σε κάποιους δεν αρέσουν. 

Ό,τι κι αν είναι αυτό, είναι χρήσιμο, γιατί μπορεί να φιλτραριστεί και να πάει σε μια σωστή 

κατεύθυνση. Αυτό που έχουμε εμείς να πούμε, εκπροσωπώντας περίπου 3.500 μέλη, είναι ότι 

δυστυχώς δεν υπήρχε εξαρχής πρόβλεψη για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα.Εμείς ως 

Σύνδεσμος, λέμε ότι προέχει η υγεία όλων των συνανθρώπων μας και αυτό είναι το πιο βασικό. 

Εκτός από αυτό όμως, και με βάση όσα είπε η κα Κοζομπόλη για πειθαρχία, θέλω να τονίσω ότι ο 

αθλητισμός  θα μπορούσε να είναι το πειραματικό όχημα για την κοινωνία όλη. Γιατί ο αθλητισμός 

μαζί με την πειθαρχία δίνει συνεργασία. Όπως το κράτος χρησιμοποιεί έναν αθλητή για την 

καμπάνια του, έτσι θα μπορούσε και ο αθλητισμός να στείλει μήνυμα πειθαρχίας απέναντι στην 

πανδημία. Επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς, έτσι όπως είναι η κατάσταση στην 

Ελλάδα, πολλά μέλη μας βιοπορίζονται φυσικά από το επάγγελμα αυτό και δεν είχαν καμία βοήθεια 

στις δύσκολες αυτές μέρες. Το πιο βασικό είναι, αφού περάσει το κύμα της πανδημίας, και προκύψει 



η πιθανότητα επανεκκινησης της Α2 κατηγορίας, οτι εμείς ως Συνδεσμος θα αναλάβουμε τα έξοδα 

για τα τεστ όλων των συναδέλφων μας προπονητών. Εγώ αυτο που θέλω να πω και πιστεύω ότι είναι 

και το πιο σημαντικό, ειναι αυτό που είπε και ο κ. Δημητριάδης, το αύριο δηλαδή. Τι θα γίνει αύριο. 

Και θα ήθελα πραγματικά να κανω μια πρόταση προς τον ΠΣΑΤ. Για να μπορέσουμε κάποια στιγμή 

να βάλουμε σε πραγματική ράγα τον  αθλητισμό, ό,τι παλιές παθογένειες είχε να σταματήσουν και 

να κοιτάξουμε τον αθλητισμό οργανωμένα σε όλα τα επίπεδα, είτε ερασιτεχνικό είτε επαγγελματικό, 

όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα.  

 

Κώστας Χαριτωνίδης: Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης 

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω κάποιες από τις πρωτοβολίες που λάβαμε και κάναμε πράξη ως 

Σύνδεσμος τους μήνες αυτούς της πανδημίας. Οργανώσαμε 16 διαδικτυακά σεμινάρια, πέντε εκ των 

οποίων τους τελευταίους δύο μήνες, καλέσαμε αξιόλογους προπονητές από όλο τον κόσμο,αλλά και 

μέσα από τον χώρο μας, και το θετικό της πανδημίας που καταλάβαμε είναι οτι τελικά είναι πολύ 

κοντά η Αμερική στην Ελλάδα. Αποκομμίσαμε πολλά χρησιμα πράγματα και μέσα απο τα σεμινάρια 

είχαμε δύο ενότητες που αφορούσαν τη διατροφή που ειδικά τώρα εν μέσω πανδημίας πρέπει να 

μας απασχολήσει περισσότερο και κάποια μέρη προπόνησης, ακόμη και μέσα στο σπίτι. 

Οργανώσαμε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο με διαιτητές και τίτλο «Να συνεργαστούμε», καλέσαμε την 

ΚΕΔ να μιλήσουμε και να μεταφέρει ό,τι καινούργιο υπάρχει άμεσα. Πρέπει διαιτητές και 

προπονητές να έχουν καλή συνεργασία. Αυτά σαν πρόλογος. Εγώ πιστεύω και θα συνεχίσω να 

επεκτείνω την ερώτηση του προέδρου μου, του κ. Καραμπέτσου για 2.000 άτομα που αυτή τη στιγμη 

βρισκονται εκτός γηπέδων. Εγώ θα έβαζα περισσότερα άτομα και συφωνώ με τον Παρασκευά ότι 

αιφνιδιαστήκαμε, γιατί οντως ο αθλητισμός είναι τρόπος να κρατήσουμε κάποια πράγματα σε μια 

σωστή θεση. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και να γίνει και στις ακαδήμίες, γιατί έτσι ελέγχουμε 

από κοντά με υγειονομικό πρωτόκολλο και τα παιδιά και τους γονείς, που αποτελούν μεγάλη μάζα 

στην κοινωνία. Άκουσα και τον κ. Καπράλο που μιλούσε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (εύχομαι να 

γίνουν, αν και δεν είναι σίγουρο) και καλό είναι να μην ενθουσιαζόμαστε με τα εμβόλια. Αυτά θα τα 

κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι και του χρόνου τέτοια εποχή, θα φοράμε και πάλι τις μάσκες μας. 

Δηλαδή ο ιος είναι πολύ επικίνδυνος και θα πρέπει να πειθαρχήσουμε όλοι πολύ. Όσον αφορά τους 

προπονητές, είμαστε από τους πρώτους που επικοινωνήσαμε με τον κ. Μαυρωτά, κι εγώ 

προσωπικά, για κάποιες αποζημιώσεις προπονητών, που όντως δόθηκαν. Νομίζω όμως ότι δεν 

φτάνουν, γιατί για έναν που βιοπορίζεται και ζει από το επάγγελμα του προπονητή δεν επαρκεί. Όλα 

είναι σε μια θολούρα, νομίζω ότι θα πρέπει να μπουν σιγά σιγά και οι άλλες κατηγορίες. Να ξέρετε 

ότι σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Αρχές Σεπτεμβρίου έγινε πανελλήνιο 

νεανίδων σε εμάς, με 4 ομάδες, τηρώντας απαρέγκλιτα το υγειονομικό πρωτόκολλο και δεν είχαμε 

κανένα κρούσμα. Θα πρέπει, όμως, να γίνει μια συζήτηση τον Μάιο με Ιούνιο για το μέλλον. Γιατί τα 

προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ. Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και πιστεύω ότι όλοι μαζί 

μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Η καλύτερη ευχή για τη νέα χρονιά είναι η υγεία, γιατί 

είναι η πρωτη φορά που όσοι φεύγουν είναι γνωστοί μας, φίλοι μας, όχι απλώς αριθμοί.  

 

Δημήτρης Σκάρλος: Πρόεδρος Συνδέσμου Προπονητών Χειροσφαίρισης  

Δεν έχω να πω πολλά, γιατί πιστεύω ότι ότι το θέμα έχει εξαντληθεί. Αυτό που συνεπάγεται από όλη 

τη συζήτηση είναι οτι θέλουμε, αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο. Οι γιατροί ξέρουν, αλλά φοβούνται και 

σκέφτονται τι αντανάκλαση θα έχει το άνοιγμα στο κοινό. Η ουσία είναι μία. Όλοι ξέρουμε ότι ο 

αθλητισμός έχει αυτοσυγρκάτηση και οι αθλητές ξέρουν να προστατεύουν τους εαυτούς τους. Αυτό 

σημαίνει ότι αν πολιτεία ήθελε, αυτη τη στιγμή θα μπορούσαν τα ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά 

πρωταθλήματα, με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, να μπουν και να κάνουν προπονήσεις. Στο δικό μας 

άθλημα, έγιναν όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα στα ηλικιακά το καλοκαίρι χωρίς κανένα κρούσμα 

και αυτο ειναι πολύ θετικό, για το πώς αντιμετωπίζει ο αθλητισμός τα δεδομένα. Θέλουμε μόνο να 

επιστρέψουμε γρήγορα στα γήπεδα και να μην είναι ευχολόγια όλα αυτά που λένε οι υπεύθυνοι. Και 

το άλλο σημαντικό είναι ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση, θεωρώ ότι σβήνουμε. Μένουμε 

απο παιδιά, αυτά απογοητεύονται και η συνέχεια θα είναι πολύ δύσκολη. Ας μας δώσουν το 

δικαίωμα λοιπόν, με όποιο πρωτόκολλο, με όποιες δεσμεύεις ή περιορισμούς να μπούμε στα 

γήπεδα. Αν θέλουν μπορούν και εμείς είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε όχι μόνο τους εαυτούς 



μας, αλλά και τις οικογένειες όλων. Ας ελπίσουμε απο Γενάρη να επιστρέψουμε όλοι στα γήπεδα 

γεροί και δυνατοί.  

 

 

 

Ελευθέριος Βούρος: Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης  

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, που έχουν συμμετέχει σε ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις και έχουν καταφέρει, κάτω απο αντίξοες συνθήκες, να βρεθούν εκεί και να 

αντιμετωπίσουν επάξια αντιπάλους, που δεν είχαν πάψει να αθλούνται. Στον ευρωπαϊκό χώρο, να 

αναλογιστούμε ότι τα πρωταθλήματα δεν έχουν σταματήσει. Ο αθλητισμός έχει αποδείξει ότι είναι 

συγκροτημένος και μπορεί να εφαρμόσει τα αυστηρά πρωτόκολλα. Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι 

πρέπει να πάμε στη λογική του να ανοίξουμε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε προς τα 

κάτω. Εγώ έχω έναν προβληματισμό για αυτο που λεμε ότι ο αθλητισμός είναι το υγιές κύτταρο της 

κοινωνίας. Ειναι όμως και ένα κύτταρο στη μάστιγα κατά της οθόνης.  Λέμε διαρκώς στα παιδιά μας 

να απομακρύνονται από τις οθόνες και έχουμε φτάσει στο σημείο να καθηλώνονται τα παιδιά 8 και 

10 ώρες μπροστά από έναν υπολογιστή.  Δημιουργούμε νέα γενιά παιδιών, τα παιδιά της καρέκλας. 

Αυτός είναι ένας μεγάλος προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Ένα άλλο θέμα είναι και το 

οικονομικο. Οι προπονητές όλων των αθλημάτων ειναι σε δύσκολη θέση και θέλω να κάνω μια 

παράκληση προς τα σωματεία, να βάζουν τους αθλητές τους μέσα στα σωματεία, με συμβάσεις 

εργασίας για να έχουν το ελάχιστο απο την πολιτεία. Τελος, μια μικρή έρευνα που κάναμε ως 

σύνδεσμος, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, πολλά παιδιά κάτω των 10 ετών λόγω της πανδημίας, 

δύσκολα θα επιστρέψουν στην αθλητική τους δραστηριότητα κι αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για τον 

ελληνικό αθλητισμό. Μέσα από σεμινάρια που κάνουμε με παγκόσμιου κύρους προπονητές σίγουρα 

θέλουν να γίνει η Ολυμπιάδα και έχουν προαποφασίσει ότι ολοι οι αθλητές τους θα εμβολιαστούν 

για να μετέχουν και θεωρώ ότι το ίδιο θα γίνει και με τους Έλληνες αθλητές. Πιστεύω το 2021 να μας 

δώσει καλύτερα αποτελέσματα, μακριά από τρίτο κύμα πανδημίας και ευχές να δούμε όλοι ένα 

καλύτερο αύριο.  

 

Ηλίας Καραμάνης: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας  

Είμαι αισιόδοξος μέσα σε αυτή την κατάσταση ότι κάποια στιγμή όλα θα λειτουργήσουν ομαλά και 

πάλι. Είναι σίγουρο οτι η πανδημία έφερε την ασθένεια, έφερε τις διασωληνώσεις και τους 

θανατους, ας κοιτάξουμε όμως όλοι μπροστά και ας εφαρμόσουμε ό,τι λένε οι ειδικοί και η πολιτεία 

για να βγουμε καποια στιγμή στο ξέφωτο. Μαζί με την ασθένεια ήρθε και η γκρίνια, από ολους τους 

φορείς και σε όλους τους τομείς. Ο καθένας τα βλέπει με το δικό του μάτι και από τη δική του οτικη 

γωνια, με συμφεροντα σωματείων ή προσωπικά. Η πανδημία πήγε πίσω την κοινωνία παγκοσμίως 

και ελπίζω σύντομα να επανέλθουμε.  Ως διαιτητές, εφόσον το ποδόφαιρο δεν λειτουργεί, 

βρισκόμαστε σε αργία. Το επάγγελμά μας δεν είναι βιοποριστικο και το μόνο που εχει μείνει είναι η 

ατομική προπόνηση. Λίγοι διαιτητές ασχολούνται στη Σούπερ Λίγκα και τα μισά παιχνιδια τα παίζουν 

ξενοι διαιτητές. Ας ελπίσουμε με την πανδημία να φύγει και αυτό το φαινομενο και να επιστρέψουν 

Έλληνες  που είναι άξιοι και ικανοί. Βλεπουμε επισης τους παράγοντε του ποδοσφαίρου να μην 

έχουν χάσει τη φόρμα τους και να επιτίθενται και στους ξενους διαιτητές για τα λάθη που κάνουν 

παγκοσμίως, παρότι υπάρχει και το VAR που φανερώνει ή αποκαθιστά την αδικία. Πιστεύω ότι 

σύντομα θα ανοίξει ο αθλητισμός και όλα τα παιδιά θα βρεθούν και πάλι στα γήπεδα και βεβαίως 

εμείς οι διαιτητές θα διευθυνουμε παιχνίδια. Άκουσα τον κ. Μαυρωτά να αναφέρεται στο 

οικονομικό κομμάτι και εκπροσωπους ερασιτεχνικού αθλητισμού να τονίζουν ότι δεν έχουν λάβει 

επιχορήγηση εδώ και 12 χρόνια. Και στο δικό μας κομμάτι η επιχορήγηση σταμάτησε το 2015 και δεν 

βλέπουμε φως στο τούνελ.Παρακαλώ οι ομοσπονδίες διαιτητών να συμπεριληφθούν στον νέο 

προϋπολογισμό. Εύχομαι υγεία και σύντομα να ανοίξει ο αθλητισμός, γιατί εγώ στα 74 χρόνια μου 

συνεχιζω να αθλούμαι.  

 

Κωνσταντίνος Μπούσιας: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας  

Ο ΠΣΑΤ σαν από μηχανής Θεός, πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε όλους τους παράγοντες του 

αθλητισμού σε μια συζήτηση, που θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Πάνω από ολα στον αθλητισμό, 



πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Αυτό μάθαμε από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στη διαιτησία. 

Όλοι ακούσαμε τη λαχτάρα τους και τον πόθο τους να επιστρέψουν στους αγωνιστικους χώρους. 

Όλοι εμείς οι παράγοντες αυτούς υπηρετούμε και αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να γίνουν 

συζητήσεις και με κάθε άθλημα χωριστά, στη διαρκεια των οποίων να δοθούν και οι προτάσεις μας 

για το πώς μπορούμε να επιστρεψουμε όλοι μαζί υγιείς και με ασφάλεια στα γήπεδα. Άν θέλουμε να 

πούμε για τη διαιτησία της καλαθοσφαίρισης μόνο, πραγματικά αντιμετωπίσαμε προβλήματα, 

μπήκαμε όλοι σε ένα νέο καθεστώς ζωής, μάθαμε να λειτουργούμε αλλιώς και να προστατεύουμε 

τόσο εμάς όσο και τους γύρω μας. Ας ελπίσουμε το 2021 να επιστρέψουμε στα γήπεδα.  

 

Σοφιανός Μαράνος: Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών 

Φυσικά και προέχει η υγεία και η ασφάλεια όλων. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και ο αθλητισμός έχει 

πληγεί σοβαρά λόγω της πανδημίας. Είναι αρκετά λυπηρό ότι υπάρχουν άδεια γήπεδα χωρίς 

αθλητες και φιλάθλους. Οι διαιτητές, ως μέλη της αθλητικής οικογένειας, λόγω των συνθηκών έχουν 

παραμείνει καιρό εκτός γηπέδων. Μακάρι να μπορούσαν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, για να 

επιστρέψουν όλα στην κανονικότητά τους. Τότε θα πρέπει να υπάρξει και πρόβλεψη για τους 

διαιτητές για να μπαίνουν στα γήπεδοα και να κάνουν και αυτοί τις προπονήσεις τους, που είναι 

απαραίτητες, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι διαιτητές σε κάθε αγώνα κάνουν 8-10.000 μέτρα. Ελπιδοφόρο 

είναι ότι θα ξεκινήσει η Σούπερ Λίγκα 2 και καλό θα είναι με τη βοήθεια του κράτους να γίνονται 

περισσότερα τεστ για να ξεκινήσουν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα όπως και σε άλλες χώρες, 

ακόμη και χωρίς φιλάθλους. Μέχρι τώρα λέγαμε στα παιδιά να μην κάθονται πολύ ώρα στον 

υπολογιστή, τώρα λέμε να κάθονται και όλα να τα κάνουν εκεί. Να υπενθυμισω στους υπεύυνους το 

ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιή». Μακάρι να το καταλάβουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Ο 

αθλητισμός πρεπει να λειτουργήσει γρήγορα.  

 

Σταύρος Μαυρικίδης: Πρόεδρος Ομοσπονδίας Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας 

Να πω δυο πράγματα για τον ρολο της ομοσπονδίας διαιτητών το οκτάμηνο αυτό. Από τον Μάρτιο 

και έπειτα ξεκινησαμε να διαμορφώνουμε τα πάντα στα πλαισια του covid. Κάναμε τηλεδιασκέψεις, 

ετήσιο σεμινάριο με τηλεδιάσκεψη, γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης με τηλεδιάσκεψη και μηνιαίες 

συγκεντρώσεις σε συνεργασία με την ομοσπονδία και την ΚΕΔ. Όλα αυτά έγιναν για δυο λόγους. 

Πρώτον για να διατηρησουμε  τη συνοχή των διαιτητών. Ξέρετε ότι όταν ένας διαιτητής εχει να μπει 

στο γήπεδο 8 μήνες, μέσα στο επόμενο διάστημα θα φύγει. Εμείς οι παλιοί εχουμε τον κυκλο μας, 

τους φίλους μας, τις παρέες μας που είναι μέσα στο χώρο. Απο την άλλη έχω να πως ότι τον μάιο και 

ιούνιο έγιναν αναπτυξιακά πρωταθλήματα με ολα τα πρωτόκολλα, που οι υγεινονομικές επιτροπές 

αποφάσισαν  και είχαμε υγιείς ανθρώπους στο φυσικό τους περιβάλλον, τους αγωνιστικούς χώρους. 

Η ομοσπονδία της ΕΟΠΕ ενημερώθηκε έγκαιρα και έβγαλε τις προκηρύξεις που μέσα υπήρχαν ρητές 

δεσμευσεις για να λειτουργήσουν όλα τα υγεινομικά πρωτόκολλα που έλεγαν οι λοιμωξιολόγοι. 

Μέσα απο τη διαδικασία αυτή ειδαμε το πρωτάθλημα που ξεκίνησε χωρίς κρούσμα και εδώ μπαίνει 

το περίεργο που εμένα με μπέρδεψε λίγο. Έχουμε σταματήσει με απόφαση λοιμωξιολόγων να 

μπαίνουμε στα γήπεδα εμείς το υγιές κομμάτι του αθλητισμού, τα νέα παιδιά που ο ΠΟΥ λέει ότι δεν 

κολλάνε εύκολα και έχει αποδειχθεί και με τα πρωταθλήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα είδαμε 

ότι έχουμε αφήσει ένα υγιες κομμάτι απέξω και όπως είπε και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, κ. 

Καραμπέτσος θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με κανόνες. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία 

προσπαθούσαμε να κάνουμε ιχνηλάτηση των τεστ. Τώρα πλέον δεν μπορούμε, γιατί είναι πολλά. Αν 

μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την πρόταση του Καραμπέτσου, τότε θα είχαμε μια μεγάλη ομάδα 

ανθρώπων που κάνουν τεστ και ιχνηλάτηση. Θα είχαμε υγιή ομάδα, όχι μόνο σωματικά αλλά και 

πνευματικά και αυτο το κομμάτι που θα μας φέρει την ανάπτυξη, την νεολαία μας. Είπαμε ότι 

επιτρέπεται να παίζει η λίγκα ανδρών στο μπάσκετ και όχι οι γυναίκες. Ο ΠΟΥ πάλι λέει οτι η 

γυναίκες νοσούν λιγότερο από τους άνδρες. Συνεπώς, γιατί αφήνουμε όλο αυτό και κλείνουμε τα 

παιδιά μέσα και τα αφήνουμε να ζουν μαζί με τις ευπαθείς ομάδες? Προχθές που βγήκα να 

περπατήσω, είδα σε μια γωνία στο πάρκο έναν κύριο, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει προπόνηση 

σε 5-6 παιδιά χάντμπολ και ρωτάω. Πόσο λογικό θα ήταν να βάλουμε τα παιδιά αυτά στο γήπεδο και 

να τους κάνουμε τεστ για να τα ελέγχουμε?  Μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα? 

Πρέπει το υγιές κομμάτι της κοινωνίας να το απελευθερώσουν για να πάρουμε υγεία από αυτο το 



κομμάτι. Να κάνουμε ελεγχόμενα τεστ πριν από αγώνες σε προπονητές, διαιτητές και αθλητές, άρα 

ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ελέγχεται. Οι αθλητές είναι μαθημένοι στην πειθαρχια. Ας 

σκεφτούμε λοιπόν ότι αν επανεκκινήσουμε τον αθλητισμό μόνο θετικά θα έχουμε και στην 

περίπτωση της πανδημίας να ακολουθήσουμε τα μέτρα που προτείνουν οι λοιμωξιολόγοι.  

 

Μιχάλης Σκαλοχωρίτης: Πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτητών Υδατοσφαίρισης  

Θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ και ως άνθρωπος του ερασιτεχνικού αθλητισμού και ως 

εκπαιδευτικός. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο εγκλεισμός των ανθρώπων στο σπίτι, η διακοπή 

των περισσότερων δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας, η οικονομική κρίση, οι κανόνες κοινωνικής 

απόστασης, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, ο φόβος, έχουν διαφοροποιήσει την 

καθημερινότητά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι κάνουμε λοιπόν?  Για να σταματήσουμε την 

εξάπλωση της πανδημίας, κλειστήκαμε στο σπίτι και αυξήσαμε τις ώρες ενασχόλησης ιδίως των 

μικρών παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τις οθόνες, την καθιστική ζωή και την αδράνεια. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος μπροστά από μια οθόνη σχετίζεται με την κακή διατροφή και την 

παχυσαρκία, ενώ ο εγκλεισμός διαταράσει την ψυχική υγεία παιδιών και μεγάλων. Ο κίνδυνος της 

πανδημίας είναι πολύ μεγάλος, λύση όμως δεν αποτελεί η αποφυγή του αθλητισμού. Ιδίως σε 

τέτοιες περιόδους κρίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Η 

Πολιτεία οφείλει να βρει τρόπους επιστροφής των αθλητών στους χώρους τους, με γνώμονα πάντοτε 

την ασφάλεια του συνόλου. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη. Ήδη πολλοί 

αθλητικοί σύλλογοι αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό, να σταματήσουν συνεργασία με 

αθλητές, το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο. Η επιστροφή των αθλητών πρέπει να γίνει με καλά 

σχεδιασμένα βήματα, με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την προστασία της υγείας των 

ατόμων. Υπάρχει πρόβλεψη για δωρεάν τεστ σε διαιτητές. Εμείς διοργανώσαμε 10 διαδικτυακά 

σεμινάρια για να μείνουν σε εγρήγορση όλα τα μέλη μας.  

 

Την τηλε ημερίδα έκλεισε ο οικοδεσπότης, πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος. 

 

Γιάννης Θεοδωρακόπουλος: Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου:                      

Η οικογένεια των αθλητικών συντακτών, νοιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη μεγάλη συμμετοχή 

της αθλητικής οικογένειας και το επίπεδο της συζήτησης. Σήμερα με την πρωτοβουλία αυτή του 

ΠΣΑΤ έγινε το μεγάλο βήμα για την επιστροφή του αθλητισμού προς την κανονικότητα. Και είμαστε 

ευτυχείς που συμβάλαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Σε  λίγες ημέρες θα έχουμε καλά νέα. Σας 

ευχαριστούμε όλους και σας υποσχόμαστε ότι ο ΠΣΑΤ θα είναι κοντά στους αθλητές και την 

αθλητική οικογένεια. Καλές γιορτές! 

 


