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Γράφει ο Θέμης Παυλόπουλος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, MMedSci Διατροφής, Μέλος
της Δημοτικής Κίνησης ΄΄Στροφή Νέας Σμύρνης''

Ένα μόλις χρόνο πριν τη λήξη της θητείας της, η Δημοτική Αρχή ακροβατεί συστηματικά
στα αθλητικά ζητήματα της πόλης μας, αφού δεν έχει καταφέρει να απαντήσει με
αποτελεσματικότητα σε αυτά.

Μια σειρά παραδειγμάτων αναδεικνύει την αμηχανία των διοικούντων να αντιμετωπίσουν
επαρκώς τόσο διοικητικά όσο και δομικά τον αθλητισμό στην πόλη μας. Από την βιαστική και χωρίς ξεκάθαρο πλάνο - ένωση του Αθλητικού Οργανισμού με τον Πολιτιστικό σε ένα
διοικητικό σχήμα, την αδυναμία δημιουργίας προγραμμάτων που θα εγκολπώνουν όσο το
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην άσκηση, μέχρι την ανεπαρκή συνεννόησή τους,
τόσο με τους σχολικούς φορείς, όσο και με τους τοπικούς αθλητικούς φορείς και
συλλόγους.

Για το τελευταίο, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η πρόσφατη ανακοίνωση του
νεόκοπου ‘’Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Νέας Σμύρνης’’ σχετικά με τη δημιουργία
δρομικής ομάδας, υπό την αιγίδα του, και μάλιστα με οικονομικό αντίτιμο για τους
συμμετέχοντες.

Χωρίς καμιά αμφιβολία στο συγκεκριμένο ζήτημα παρατηρείται από τη Δημοτική Αρχή
επιλεκτική προτεραιοποίηση, η οποία μάλιστα είναι και σε εσφαλμένη κατεύθυνση. Και
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τούτο γιατί η πόλη μας διαθέτει ήδη αθλητικούς δρομικούς συλλόγους, τόσο σε υψηλά
αγωνιστικό όσο και ερασιτεχνικό επίπεδο, που καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών. Αντί
λοιπόν να συνεργαστεί σε αυτό το επίπεδο με τις αθλητικές συλλογικότητες της πόλης και
να τις ενισχύσει παντί τρόπω, η Δημοτική Αρχή επέλεξε να τις αγνοήσει και να προχωρήσει
χωρίς αυτές στην παροχή μιας αθλητικής υπηρεσίας η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες και
μάλιστα με αξιοσημείωτη συμμετοχή από τους πολίτες.

Το οξύμωρο, δε, είναι ότι τη δράση αυτή ο Δήμος Νέας Σμύρνης σκοπεύει να την
πραγματοποιήσει στο ίδρυμα πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος», μια δομή η οποία βρίσκεται
εκτός των διοικητικών συνόρων του, αψηφώντας το άλσος της Νέας Σμύρνης.

Η επιτυχία της αθλητικής πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κρίνεται από την ενίσχυση
και διεύρυνση των προγραμμάτων που έχουν σταθερό χαρακτήρα και λαμβάνουν χώρα
κυρίως μέσα στον οικιστικό ιστό, τις αθλητικές και σχολικές δομές μιας πόλης. Τα
προγράμματα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στην ένταξη όλων των ηλικιακών και
κοινωνικών κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, στο δήμο μας είναι σχεδόν ανύπαρκτη η μέριμνα κι αθλητικός σχεδιασμός για
τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους και τα παιδιά. Όλα τα
παραπάνω δεν είναι απαραίτητο να περνούν αποκλειστικά και μόνο μέσα από το δημοτικό
πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διαλεκτική σχέση του δήμου με τα
σχολεία και τα αθλητικά σωματεία, έτσι ώστε να καλύπτονται με τον πλέον εύσχημο τρόπο
τα κενά κι οι ανάγκες άσκησης κι αθλητικής ψυχαγωγίας στην πόλη μας.

Σημαντικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην χάραξη μιας σοβαρής κι αποτελεσματικής
πολιτικής είναι η δημιουργία Επιτροπής Αθλητικού Σχεδιασμού. Αυτή θα έχει γνωμοδοτικό
ρόλο, θα επεξεργάζεται κάθε ιδέα, νέο δεδομένο και ταυτόχρονα θα βοηθά στο συντονισμό
των αθλητικών και σχολικών φορέων, με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή αθλητικών
υπηρεσιών, εγκάρσια στον πληθυσμό της πόλης μας, χωρίς επιπρόσθετο οικονομικό κόστος
για τους πολίτες.
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