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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την ανακη΄ρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκου΄ ΄ετους εκπαι΄δευσης
µε΄σω του αθλητισµου΄»
(COM(2001) 584 τελικο΄)
(2002/C 149/06)
Στις 23 Νοεµβρι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 149 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σε σχε΄ση µε την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Απασχο΄λησης, κοινωνικω΄ν υποθε΄σεων και δικαιωµα΄των του πολι΄τη», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, εξε΄δωσε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 10 Απριλι΄ου 2002 µε βα΄ση εισηγητικη΄
΄εκθεση του κ. Κορυφι΄δη.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της 390η΄ς συνο΄δου ολοµε΄λειας της 24ης και 25ης Απριλι΄ου 2002 (συνεδρι΄αση της
24ης Απριλι΄ου), η Ευρωπαϊκη΄ Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 98 ψη΄φους υπε΄ρ και 1 αποχη΄,
την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.

1. Εισαγωγη΄
1.1.
«Ο αθλητισµο΄ς ει΄ναι µια δραστηριο΄τητα του ανθρω΄που
που στηρι΄ζεται σε ουσιαστικε΄ς κοινωνικε΄ς εκπαιδευτικε΄ς και
πολιτισµικε΄ς αξι΄ες. Αποτελει΄ παρα΄γοντα ΄ενταξης, συµµετοχη΄ς στην
κοινωνικη΄ ζωη΄, ανοχη΄ς, αποδοχη΄ς των διαφορω΄ν και τη΄ρησης των
κανο΄νων. Η αθλητικη΄ δραστηριο΄τητα πρε΄πει να ει΄ναι προσιτη΄ σε
ο΄λες και ο΄λους, σε πλαι΄σιο σεβασµου΄ των προσδοκιω΄ν και των
ικανοτη΄των ενο΄ς εκα΄στου καθω΄ς και στο πλαι΄σιο της ποικιλοµορφι΄ας των αγωνιστικω΄ν και ερασιτεχνικω΄ν πρακτικω΄ν, οργανωµε΄νων
η΄ ατοµικω΄ν» (1).
1.2.
«Οι αθλητικε΄ς οργανω΄σεις και τα κρα΄τη µε΄λη ΄εχουν
πρωταρχικη΄ ευθυ΄νη για τη διαχει΄ριση των αθλητικω΄ν υποθε΄σεων.
Η Κοινο΄τητα, στη δρα΄ση της δυνα΄µει των διαφο΄ρων διατα΄ξεων της
Συνθη΄κης, πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη ακο΄µα και αν δεν ΄εχει α΄µεσες
αρµοδιο΄τητες στον τοµε΄α αυτο΄, την κοινωνικη΄, εκπαιδευτικη΄ και
πολιτιστικη΄ αποστολη΄ του αθλητισµου΄, στις οποι΄ες στηρι΄ζεται η
ιδιαιτερο΄τητα΄ του, ΄ετσι ω΄στε να τηρου΄νται και να προωθου΄νται η
δεοντολογι΄α και οι δια΄φορες µορφε΄ς αλληλεγγυ΄ης που ει΄ναι
απαραι΄τητες για να διαφυλα΄σσεται ο κοινωνικο΄ς του ρο΄λος (2)».
1.3.
«Πε΄ραν της οικονοµικη΄ς σηµασι΄ας του, ο επαγγελµατικο΄ς
και ερασιτεχνικο΄ς αθλητισµο΄ς διαθε΄τει, επι΄σης, µια σηµαντικη΄
εκπαιδευτικη΄ και κοινωνικη΄ δια΄σταση, εφο΄σον ενθαρρυ΄νει το
οµαδικο΄ πνευ΄µα, την αλληλεγγυ΄η και τη νοµιµο΄τητα και συµβα΄λλει
στην καταπολε΄µηση του ρατσισµου΄ και της ξενοφοβι΄ας» (3).
1.4.
«Οι οικονοµικε΄ς εξελι΄ξεις που παρατηρου΄νται στον τοµε΄α
του αθλητισµου΄ και οι λυ΄σεις που δι΄νονται στα προβλη΄µατα που
οι εξελι΄ξεις αυτε΄ς προκαλου΄ν, εκ µε΄ρους των διαφο΄ρων δηµο΄σιων
αρχω΄ν και αθλητικω΄ν οργανισµω΄ν δεν εγγυω΄νται εκ των προτε΄ρων
τη διαφυ΄λαξη των σηµερινω΄ν δοµω΄ν του αθλητισµου΄ και της
(1) Σηµει΄ο 3ο & 4ο του ΙV παραρτη΄µατος των συµπερασµα΄των του
Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Νι΄καιας (7, 8 και 9 ∆εκεµβρι΄ου 2000).
(2) Σηµει΄ο 1ο του ως α΄νω παραρτη΄µατος.
(3) Ψη΄φισµα του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου σχετικα΄ µε την 'Εκθεση του
Ελσι΄νκι για τον αθλητισµο΄.

κοινωνικη΄ς λειτουργι΄ας του. Η αυ΄ξηση του αριθµου΄ των δικαστικω΄ν διαδικασιω΄ν ει΄ναι σηµα΄δι αυ΄ξησης των εντα΄σεων» (4).
1.5.
«Το 2004 η ευρωπαϊκη΄ κοινη΄ γνω΄µη θα ει΄ναι ιδιαι΄τερα
ευαι΄σθητη στα αθλητικα΄ θε΄µατα. Το ευρωπαϊκο΄ πρωτα΄θληµα
ποδοσφαι΄ρου και κυρι΄ως η διεξαγωγη΄ των Ολυµπιακω΄ν και
Παραολυµπιακω΄ν Αγω΄νων στην Αθη΄να θα προβα΄λουν ιδιαι΄τερα
τον αθλητισµο΄ υψηλου΄ επιπε΄δου».
Η Κοινο΄τητα, η οποι΄α στο παρελθο΄ν απε΄δειξε την προση΄λωση΄ της
στις εκπαιδευτικε΄ς αξι΄ες που µπορει΄ να µεταδω΄σει ο αθλητισµο΄ς,
θα ΄εχει στη δια΄θεση΄ της µι΄α εξαιρετικη΄ ευκαιρι΄α για την ευαισθητοποι΄ηση των κυβερνη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν, των εκπαιδευτικω΄ν
ιδρυµα΄των και των αθλητικω΄ν οργανω΄σεων σχετικα΄ µε τη σηµασι΄α
της οικοδο΄µησης µι΄ας ευρει΄ας εταιρικη΄ς σχε΄σης, προκειµε΄νου να
χρησιµοποιηθου΄ν καλυ΄τερα οι αθλητικε΄ς δραστηριο΄τητες στον
τοµε΄α της εκπαι΄δευσης.
Απε΄ναντι στις εµπορικε΄ς παρεκτροπε΄ς που απειλου΄ν τον επαγγελµατικο΄ αθλητισµο΄ και αµαυρω΄νουν την εικο΄να του µεταξυ΄ των
πολιτω΄ν, ει΄ναι σηµαντικο΄ να ανακτηθου΄ν τα πραγµατικα΄ ολυµπιακα΄
ιδανικα΄ ΄ετσι ω΄στε να µπορε΄σουν να συνδρα΄µουν στην πλη΄ρη
ανα΄πτυξη του ατο΄µου. Το Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος θα συµβα΄λει µε αυτο΄ν
τον τρο΄πο στην Λαναβα΄θµιση της εικο΄νας του αθλητισµου΄ στην
ευρωπαϊκη΄ κοινωνι΄α και στην αντισταθµιστικη΄ δρα΄ση κατα΄ του
κινδυ΄νου της καθιστικη΄ς ζωη΄ς και της κοινωνικη΄ς αποµο΄νωσης
που συνδε΄εται µε την αυξανο΄µενη χρη΄ση των νε΄ων τεχνολογιω΄ν (5).
1.6.
«Το Ολυµπιακο΄ Πνευ΄µα ει΄ναι ΄ενας α΄γραφος νο΄µος. Ως
πνευ΄µα, δεν κωδικοποιει΄ται, αντιστε΄κεται στην καταγραφη΄ και δεν
εξαντλει΄ται µε την περιγραφη΄. Βιω΄νεται» ... Συνακο΄λουθα, αποτελει΄
στα΄ση και «προ΄ταση ζωη΄ς, που ταυτι΄ζει πολιτισµο΄, αθλητισµο΄,
εκπαι΄δευση και ψυχαγωγι΄α σε ΄ενα αδια΄σπαστο συ΄νολο. Σ' αυτο΄
ακριβω΄ς που η΄ταν η παιδει΄α των αρχαι΄ων ελλη΄νων» (6).
(4) COM(1999) 644 τελικο΄ (σηµει΄ο 4.1 πρω΄τη παρα΄γραφος).
(5) Συµπε΄ρασµα της αιτιολογικη΄ς ΄εκθεσης της υπο΄ εξε΄ταση προ΄τασης της
Επιτροπη΄ς — COM(2001) 584.
(6) http://www.sport.gov.gr (Ολυµπιακο΄ Φεστιβα΄λ Νε΄ων).
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1.7.
«Σηµαντικο΄ στους Ολυµπιακου΄ς αγω΄νες δεν ει΄ναι η νι΄κη
αλλα΄ η συµµετοχη΄. Ουσιαστικο΄ στη ζωη΄ δεν ει΄ναι η κατα΄κτηση
αλλα΄ το ευ αγωνι΄ζεσθαι» (1).
1.8.
«Παροτρυ΄νουµε τα κρα΄τη µε΄λη να τηρου΄ν την Ολυµπιακη΄
Εκεχειρι΄α, ατοµικα΄ και οµαδικα΄, τω΄ρα και στο µε΄λλον, και να
υποστηρι΄ζουν τη ∆ιεθνη΄ Ολυµπιακη΄ Επιτροπη΄ στις προσπα΄θειε΄ς
της να προωθει΄ την παγκο΄σµια ειρη΄νη και την ανθρω΄πινη κατανο΄ηση µε΄σα απο΄ τον αθλητισµο΄ και το Ολυµπιακο΄ Ιδεω΄δες» (2).
1.9.
«Η γενια΄ των νε΄ων που γεννη΄θηκαν απο΄ το 1985 ΄εως
το 1995 εγκαταλει΄πει σε πολυ΄ µεγα΄λο βαθµο΄ την αθλητικη΄
δραστηριο΄τητα για την α΄σκηση της οποι΄ας απαιτει΄ται α΄δεια και
την οργανωµε΄νη α΄θληση. Στρε΄φεται στα βιντεοπαιχνι΄δια και στις
συσκευε΄ς προσοµοι΄ωσης της αθλητικη΄ς πρακτικη΄ς που εξασφαλι΄ζουν συγκινη΄σεις χωρι΄ς ρι΄σκο και χωρι΄ς καταναγκασµο΄. Το 2003
το ποσοστο΄ ενασχο΄λησης µε τον εικονικο΄ αθλητισµο΄ των ατο΄µων
ηλικι΄ας 10-25 ετω΄ν ανε΄ρχεται η΄δη στο 40 %» (3).
1.10. Οι ως α΄νω συρραφη΄ επισηµα΄νσεων και µηνυµα΄των απο΄
διαφορετικε΄ς πηγε΄ς προσδιορι΄ζει σε κα΄ποιο βαθµο΄ τη συ΄γχρονη
περιρρε΄ουσα ατµο΄σφαιρα σχετικα΄ µε τον αθλητισµο΄, καθω΄ς και το
πλαι΄σιο αναφορα΄ς της Επιτροπη΄ς, στην υπο΄ συζη΄τηση προ΄ταση΄
της «για την ανακη΄ρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκου΄ ΄ετους εκπαι΄δευσης, µε΄σω του αθλητισµου΄».

2. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
2.1.
Στο πρακτικο΄ επι΄πεδο, µε την προ΄ταση΄ της «για την
ανακη΄ρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκου΄ ΄ετους εκπαι΄δευσης µε΄σω του
αθλητισµου΄» η Επιτροπη΄ επιχειρει΄ ΄ενα µεγα΄λο βη΄µα, για την
κα΄λυψη ενο΄ς υπαρκτου΄ κενου΄. Του κενου΄, που χωρι΄ζει τις
κοινωνικε΄ς και οικονοµικε΄ς πολιτικε΄ς της 'Ενωσης, απο΄ την
καθηµερινο΄τητα των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν.
2.2.
Πρωταρχικα΄, η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς απευθυ΄νεται στο
οργανωτικα΄ δοµηµε΄νο αθλητικο΄ κι΄νηµα και στον κο΄σµο της
εκπαι΄δευσης.
2.2.1. Η προ΄ταση, ο΄µως, αφορα΄ ο΄λους τους πολι΄τες. Αφορα΄
εκει΄νους, που ανη΄κουν στον κο΄σµο του αθλητισµου΄ ως αθλου΄µενοι, ως φι΄λαθλοι, η΄ ως παρα΄γοντε΄ς του. Αφορα΄, επι΄σης, εκει΄νους
που οι σχε΄σεις τους µ' αυτο΄ν ΄εχουν, η΄ τει΄νουν να ΄εχουν µια καθαρα΄
οικονοµικη΄ δια΄σταση. Αφορα΄, τε΄λος, ο΄λους εκει΄νους που στε΄κονται
αρνητικα΄ απε΄ναντι στα συ΄γχρονα αθλητικα΄ δρω΄µεναιδιαι΄τερα
εκει΄να, που σχετι΄ζονται µε τις ο΄λο και αυξανο΄µενες, τελευται΄α,
εµπορικε΄ς η΄ και α΄λλης µορφη΄ς αθλητικε΄ς υπερβολε΄ς και παρεκτροπε΄ς.

(1) Ολυµπιακο΄ συ΄νθηµα (βλε΄πε σχετικη΄ φωτογραφι΄α στην ηλεκτρονικη΄
σελι΄δα http://www.athens2004 (Ολυµπιακα΄ βραβει΄α).
(2) ∆ιακη΄ρυξη της χιλιετι΄ας ΟΗΕ (σηµει΄ο 10) — Νε΄α Υο΄ρκη, 68 Σεπτεµβρι΄ου 2000.
(3) Μη αποκλειο΄µενο σενα΄ριο εξε΄λιξης της ευρωπαϊκη΄ς αθλητικη΄ς
δραστηριο΄τητας (Αθλητισµο΄ς και απασχο΄ληση στην Ευρω΄πη-Τελικη΄
΄εκθεση (PR-div/99-09/C6, Κεφα΄λαιο IV-2-1, προτελευται΄α παρα΄γραφος).
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2.3.
Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια οι στο΄χοι του Ευρωπαϊκου΄
'Ετους εκπαι΄δευσης, µε΄σω αθλητισµου΄, ει΄ναι συγκεκριµε΄νοι, σαφει΄ς
και συνοπτικα΄ µπορου΄ν να καταγραφου΄ν ως εξη΄ς:
—

ευαισθητοποι΄ηση της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας σε σχε΄ση µε
τις κλασικε΄ς αξι΄ες, το συ΄γχρονο ρο΄λο και την ιδιαι΄τερη
εκπαιδευτικη΄ αξι΄α του αθλητισµου΄·

—

παρο΄τρυνση προς τον εκπαιδευτικο΄ κο΄σµο και τους αθλητικου΄ς οµι΄λους για τη διαµο΄ρφωση και ανα΄πτυξη στενη΄ς
εταιρικη΄ς σχε΄σης, κοινω΄ν στο΄χων·

—

ανα΄δειξη και εκπαιδευτικη΄ αξιοποι΄ηση της δυναµικη΄ς που
εµπεριε΄χει το οργανωµε΄νο αθλητικο΄ κι΄νηµα, ιδιαι΄τερα σ' ο΄, τι
αφορα΄, στον εθελοντισµο΄ και τις διαστα΄σεις του, στην
κινητικο΄τητα και τις ανταλλαγε΄ς, στην οµαλη΄ εξοικει΄ωση και
΄ενταξη σ' ΄ενα πολυπολιτισµικο΄ και χωρι΄ς κοινωνικε΄ς — η΄
ο΄ποιας α΄λλης µορφη΄ς — διακρι΄σεις, περιβα΄λλον·

—

ευαισθητοποι΄ηση της εκπαιδευτικη΄ς κοινο΄τητας στη συ΄γχρονη αναγκαιο΄τητα για καταπολε΄µηση της καθιστικη΄ς ζωη΄ς,
µε΄σω της ενι΄σχυσης των αθλητικω΄ν δραστηριοτη΄των στο
σχολει΄ο·

—

προσε΄γγιση και ανα΄δειξη, τε΄λος, των προβληµα΄των που
δηµιουργου΄νται στην εκπαι΄δευση των νε΄ων αθλητω΄ν, απο΄ την
΄ ιµη ΄εναρξη της αθλητικη΄ς τους σταδιοδροο΄λο και πιο πρω
µι΄ας.

2.4.
Συ΄µφωνα µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς το Ευρωπαϊκο΄
'Ετος αποτελει΄ την ενδεδειγµε΄νη κοινοτικη΄ ενε΄ργεια για την
κατα΄κτηση των ως α΄νω στο΄χων. Πολυ΄ περισσο΄τερο, µα΄λιστα,
επειδη΄ συµπι΄πτει χρονικα΄ µε κορυφαι΄α — ιδιαι΄τερα υψηλου΄
επικοινωνιακου΄ ενδιαφε΄ροντος — αθλητικα΄ γεγονο΄τα, ο΄πως εκει΄να
της τε΄λεσης των Ολυµπιακω
΄ ν και Παραολυµπιακω
΄ ν αγω΄νων στην
Αθη΄να και του πανευρωπαϊκου΄ πρωταθλη΄µατος ποδοσφαι΄ρου στην
Πορτογαλι΄α.
2.4.1. Ιδιαι΄τερα οι Ολυµπιακοι΄ και Παραολυµπιακοι΄ αγω΄νες
της Αθη΄νας, συ΄µφωνα µε την Επιτροπη΄, θα φε΄ρουν στο προσκη΄νιο
τις αξι΄ες και τα ιδεω΄δη του Ολυµπισµου΄, δι΄δοντας ΄ετσι την
ευκαιρι΄α, για µια συνολικη΄ επαναπροσε΄γγιση του αθλητισµου΄,
αλλα΄ και της εκπαι΄δευσης απο΄ το συ΄νολο της ευρωπαϊκη΄ς
κοινωνι΄ας.
2.5.
Ως νοµικη΄ βα΄ση της προ΄τασης απο΄φασης προσδιορι΄ζεται
το α΄ρθρο 149 της Συνθη΄κης, ενω΄ το υ΄ψος του κονδυλι΄ου που
προϋπολογι΄ζεται για την υλοποι΄ηση΄ της, ανε΄ρχεται στο ποσο΄ των
11,5 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄.

3. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
3.1.
Η ΟΚΕ στηρι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για την
«ανακη΄ρυξη του 2004 ως ευρωπαϊκου΄ ΄ετους εκπαι΄δευσης µε΄σω
αθλητισµου΄». Συµφωνει΄ µε τους στο΄χους της. Συµφωνει΄, επι΄σης,
µε την αναγκαιο΄τητα για µια συνολικη΄, καλα΄ µελετηµε΄νη και
ολοκληρωµε΄νη κοινοτικη΄ παρε΄µβαση στο θε΄µα, πριν ει΄ναι τελει΄ως
αργα΄. Μια παρε΄µβαση, που θα ΄εχει ως στο΄χο τον επαναπροσδιορισµο΄ του πλαισι΄ου λειτουργι΄ας του αθλητικου΄ κινη΄µατος, τη
συµβατο΄τητα΄ του µε τις κλασσικε΄ς αξι΄ες του αθλητισµου΄ και την
ανταπο΄κριση΄ του στις συ΄γχρονες εκπαιδευτικε΄ς και οικονοµικε΄ς
ανα΄γκες.
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3.1.1. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια οι επισηµα΄νσεις που γι΄νονται
και οι προτα΄σεις που κατατι΄θενται µε την γνωµοδο΄τηση αυτη΄,
΄εχουν ως στο΄χο:
—

να διασαφηνι΄σουν κα΄ποια σηµει΄α της προ΄τασης·

—

να προβα΄λουν ιδε΄ες, τρο΄πους και µε΄σα συµπληρωµατικω΄ν
η΄ και εναλλακτικω΄ν µορφω΄ν κοινοτικη΄ς δρα΄σης, για την
κατα΄κτηση των στο΄χων της·

—

να συντελε΄σουν µε µε΄τρα πρακτικου΄ χαρακτη΄ρα στην ο΄σο
γι΄νεται πιο πετυχηµε΄νη ανα΄πτυξη του Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους.

3.2.

3.3.1.1. Σηµειω΄νεται ο΄τι βασικο΄ πεδι΄ο αρχικη΄ς καλλιε΄ργειας
της ως α΄νω αθλητικη΄ς ηθικη΄ς η΄ταν πα΄ντα το σχολει΄ο και η
εκπαι΄δευση. Εκπαι΄δευση και αθλητισµο΄ς ει΄χαν πα΄ντα ΄εναν βι΄ο
παρα΄λληλο και µια σχε΄ση διαλεκτικη΄.
3.3.1.2. Το ως α΄νω αθλητικο΄ πλαι΄σιο λειτουργι΄ας κινδυνευ΄ει
ση΄µερα να ανατραπει΄ α΄ρδην. Η εµπορικη΄ υπερεκµετα΄λλευση του
αθλητισµου΄ αποτελει΄ την εµφανη΄ αιτι΄α αυτη΄ς της ανατροπη΄ς.
3.3.1.2.1.
Αξι΄ζει να σηµειωθει΄ ο΄τι ο αθλητισµο΄ς αναδεικνυ΄εται,
πλε΄ον, σ' ΄εναν ταχε΄ως αναπτυσσο΄µενο και επικερδη΄ τοµε΄α οικονοµικη΄ς δρα΄σης (1) µ' ο΄, τι αυτο΄ σηµαι΄νει σε επιπτω΄σεις, για τη
διατη΄ρηση της κλασικη΄ς του ταυτο΄τητας.

Τα µεγε΄θη

3.2.1. Η προσε΄γγιση των µεγεθω΄ν που σχετι΄ζονται µε τον
αθλητισµο΄ προκαλει΄ δε΄ος. Συγκεκριµε΄να µιλα΄µε:
—
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για µια διαχρονικη΄ ιδε΄α που διαπερνα΄ ο΄λο σχεδο΄ν το
πολιτισµικο΄ φα΄σµα της ανθρω΄πινης ιστορι΄ας· µια ανθρω΄πινη
(ατοµικη΄ και συλλογικη΄) δρα΄ση, που κατε΄χει τη µοναδικο΄τητα
να καταγρα΄φεται ιστορικα΄ ως αδια΄λειπτη·

—

για ΄ενα κοινωνικο΄ φαινο΄µενο, που ΄επαιξε καταλυτικο΄ ρο΄λο
στη διαµο΄ρφωση του παγκο΄σµιου ανθρω΄πινου πολιτισµου΄·

—

για µια διαδικασι΄α, που απετε΄λεσε για µεγα΄λα χρονικα΄
διαστη΄µατα το κυ΄ριο µε΄σο κοινωνικοποι΄ησης των νε΄ων και
΄ενταξη΄ς τους στα συστη΄µατα αξιω΄ν κα΄θε συγκεκριµε΄νης
εποχη΄ς και γεωγραφικη΄ς περιοχη΄ς του πλανη΄τη·

—

για µια σηµαντικη΄ παρα΄µετρο ανα΄πτυξης και ολοκλη΄ρωσης
του ατο΄µου, αλλα΄ και καλλιε΄ργειας της κοινωνικη΄ς συνοχη΄ς·

—

για ΄ενα οικονοµικο΄ µε΄γεθος, σαφω΄ς τερα΄στιο, που δεν µπορει΄
ο΄µως να υπολογιστει΄ αν συσχετιστει΄ µε το χρο΄νο και µε
τις δυνα΄µεις που διε΄θεσε ο α΄νθρωπος σ' αυτο΄ν, ει΄τε ως
αθλου΄µενος, ει΄τε ως φι΄λαθλος, ει΄τε ως διανοου΄µενος.

3.2.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ τον αθλητισµο΄ ως πολυ΄ σοβαρη΄ υπο΄θεση
για το µε΄λλον της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας, τον ευρωπαϊκο΄ τρο΄πο
ζωη΄ς και την προοπτικη΄ του ευρωπαϊκου΄ πολιτισµου΄. Γι αυτο΄ και
τα΄σσεται σαφω΄ς ενα΄ντια σε κα΄θε επιλογη΄ αντι΄θετη στις αξι΄ες που
τον γε΄ννησαν και τον καθιε΄ρωσαν ως κοινωνικο΄ φαινο΄µενο µει΄ζονος
σηµασι΄ας.

3.3.1.2.2.
Αποτελει΄, λοιπο΄ν, κεντρικο΄ ζητου΄µενο το πω΄ς θα
αποφευχθει΄ η ως α΄νω ανατροπη΄, για να συνεχι΄σει ο αθλητισµο΄ς να
εκπληρω΄νει τις κεντρικε΄ς αποστολε΄ς του. ∆ηλαδη΄ την αποστολη΄
που σχετι΄ζεται µε τη δηµο΄σια υγει΄α, καθω΄ς και την εκπαιδευτικη΄,
κοινωνικη΄, πολιτιστικη΄ και ψυχαγωγικη΄ αποστολη΄ του.

3.3.2. Η ΟΚΕ απορρι΄πτει κα΄θε ιδε΄α αποδοχη΄ς ενο΄ς ευρωπαϊκου΄
αθλητικου΄ µοντε΄λου, που θα λειτουργει΄ αποκλειστικα΄ — ακο΄µα
και στις παρυφε΄ς του — µε ο΄ρους αγορα΄ς και µε µοναδικο΄
κριτη΄ριο το οικονοµικο΄ κε΄ρδος. Επισηµαι΄νει ο΄τι ο αθλητισµο΄ς ως
κοινωνικο΄ φαινο΄µενο αποτελει΄ ενιαι΄ο συ΄νολο και ως τε΄τοιο θα
πρε΄πει να προσεγγι΄ζεται πολιτικα΄.

3.3.2.1. Η σωµατειακη΄ (2) δοµη΄ του, που στηρι΄χτηκε στην
ελευθερι΄α του συνεταιρι΄ζεσθαι και στην εθελοντικη΄ προσφορα΄,
αποτελει΄ το υπο΄βαθρο για την παραπε΄ρα ανα΄πτυξη µιας υγιου΄ς
διαλεκτικη΄ς σχε΄σης, µε την εκπαι΄δευση. Μιας σχε΄σης, που πρε΄πει
να ενισχυθει΄ ιδιαι΄τερα απο΄ τις τοπικε΄ς αρχε΄ς. Μιας σχε΄σης, επι΄σης,
που:
—

θα ΄εχει κοινου΄ς στο΄χους (προω΄θηση των κλασικω΄ν αξιω΄ν του
αθλητισµου΄, βελτι΄ωση της φυσικη΄ς και ψυχικη΄ς κατα΄στασης
του ατο΄µου, κοινωνικοποι΄ηση΄ του κ.λπ.)·

—

θα αναγνωρι΄ζει ρο΄λους και ΄εργο σε κα΄θε πλευρα΄ (συµπληρωµατικη΄ λειτουργι΄α του σχολει΄ου σ' ο΄,τι αφορα΄ στην
αθλητικη΄ δρα΄ση· συµπληρωµατικη΄ λειτουργι΄α των αθλητικω
΄ν
σωµατει΄ων σ' ο΄,τι αφορα΄ στην εκπαι΄δευση-παρα΄λληλη
εκπαι΄δευση)·

3.3. Το πλαι΄σιο λειτουργι΄ας
3.3.1. Το αθλητικο΄ πλαι΄σιο λειτουργι΄ας παρε΄µεινε για αιω΄νες
σταθερο΄, η΄ σχεδο΄ν σταθερο΄. Το πλαι΄σιο αυτο΄ προσδιοριζο΄τανε,
κατα΄ βα΄ση, απο΄ ατοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς ανα΄γκες (υγει΄α, εκπαι΄δευση, συλλογικη΄ δρα΄ση, πειθαρχι΄α, στρατιωτικε΄ς ανα΄γκες κ.λπ.) οι
οποι΄ες µπορου΄ν να χαρακτηριστου΄ν και ως ανα΄γκες επιβι΄ωσης.
Στην προηγου΄µενη βα΄ση η αθλητικη΄ ηθικη΄ που διαµορφω΄θηκε
η΄ταν ισχυρη΄ και σαφω΄ς αδιαµφισβη΄τητη.

(1) Ο σχετικο΄ς οικονοµικο΄ς τζι΄ρος υπολογι΄ζεται σε 107 δισεκατοµµυ΄ρια
δολα΄ρια (χορηγι΄α 15 δις, τηλεοπτικα΄ δικαιω΄µατα 42 δις, εισιτη΄ρια
50 δις δολα΄ρια). Στην Ευρω΄πη αντιστοιχει΄ το 36 % του τζι΄ρου αυτου΄,
ενω΄ στις ΗΠΑ το 42 %. (Βλε΄πε σχετικα΄ 'Εκθεση του Ελσι΄νκι για τον
αθλητισµο΄. Πηγη΄: Finding the right balance for sport-Stephen
Townley, Sportvision, περιοδικο΄ της ΓΑΙΦΣ, Ιανουα΄ριος 1998).
(2) Υπολογι΄ζεται ο΄τι στην 'Ενωση υπα΄ρχουν πα΄νω απο΄ 600 χιλια΄δες
αθλητικοι΄ συ΄λλογοι
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θα ΄εχει δια΄φανη και δηµοκρατικα΄ ελεγχο΄µενη λειτουργι΄α και
βε΄βαια κοινη΄ ηθικη΄.

3.3.2.2. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η εµπορευµατοποιηµε΄νη αθλητικη΄ δρα΄ση δεν συνα΄δει µε του στο΄χους του
Ευρωπαϊκου΄ ΄ετους εκπαι΄δευσης, µε΄σω αθλητισµου΄.

3.4.

Οι στο΄χοι

3.4.1. Κεντρικο΄ς στο΄χος µιας ενιαι΄ας και συνολικη΄ς πολιτικη΄ς
της 'Ενωσης για τον αθλητισµο΄ — µε΄σα στην οποι΄α κεντρικο΄ ρο΄λο
θα κληθει΄ να παι΄ξει, σαφω΄ς η εκπαι΄δευση — αποτελει΄ σι΄γουρα η
δηµιουργι΄α προϋποθε΄σεων για την απο΄κτηση αυτη΄ς της πολιτικη΄ς.

3.4.1.1. Η προηγου΄µενη επιση΄µανση βασικα΄ σηµαι΄νει ο΄τι θα
πρε΄πει να αναπτυχθει΄ πολιτικη΄ α΄ρσης των εµποδι΄ων (θεσµικω΄ν,
νοµικω΄ν, οικονοµικω΄ν, κοινωνικω΄ν), που λειτουργου΄ν αποτρεπτικα΄
στην ανα΄πτυξη αυτη΄ς της πολιτικη΄ς.

3.4.1.2. Μεταξυ΄ των πολιτικω΄ν αυτω΄ν µεγα΄λης σηµασι΄ας
ζη΄τηµα αποτελει΄ η πολιτικη΄ που αφορα΄ στη διαµο΄ρφωση της
σχετικη΄ς κοινωνικη΄ς αντι΄ληψης και συνει΄δησης.

3.4.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος και οι συγκεκριµε΄νοι στο΄χοι του ΄εχουν να προσφε΄ρουν θετικα΄ προς την ως α΄νω
κατευ΄θυνση. Κρι΄νει, ο΄µως επι΄σης, ο΄τι το µε΄γεθος και η σοβαρο΄τητα
του προβλη΄µατος απαιτου΄ν απο΄ τω΄ρα προσδιορισµο΄ των ευρυ΄τερων, µεσοπρο΄θεσµων και µακροπρο΄θεσµων στο΄χων της υπο΄
συζη΄τηση προ΄τασης.

3.4.2.1. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια η ΟΚΕ διαβλε΄πει την
αναγκαιο΄τητα επεξεργασι΄ας απο΄ τω΄ρα µιας πιο συγκεκριµε΄νης
στρατηγικη΄ς. Μιας στρατηγικη΄ς η οποι΄α, µεταξυ΄ των α΄λλων, θα
εµπεριε΄χει την προοπτικη΄ ανα΄πτυξης ενο΄ς µεγα΄λου, σχετικου΄
µαζικου΄ κινη΄µατος, συνειδητοποιηµε΄νου και ενεργου΄.

3.5.

21.6.2002

Το πεδι΄ο δρα΄σης και τα µε΄σα

3.5.1. Ως βασικο΄ εργαλει΄ο κατα΄κτησης των στο΄χων της προ΄ταση΄ς της, η Επιτροπη΄, προτει΄νει τη δηµιουργι΄α εταιρικω΄ν σχε΄σεων
µεταξυ΄ εκπαιδευτικω΄ν ιδρυµα΄των και αθλητικω΄ν οργανω΄σεων. Απο΄
την α΄λλη πλευρα΄ στο περιεχο΄µενο των µε΄τρων περιλαµβα΄νονται
δρα΄σεις που απευθυ΄νονται στο συ΄νολο της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας.

3.5.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ κεντρικη΄ς σηµασι΄ας ζη΄τηµα να διευκρινιστει΄ απο΄λυτα σε ποιους απευθυ΄νεται η προ΄ταση. 'Αποψη΄ της
ει΄ναι ο΄τι ο αθλητισµο΄ς και η εκπαι΄δευση, ως ατοµικε΄ς και
συλλογικε΄ς δραστηριο΄τητες, αφορου΄ν ο΄λους τους ευρωπαι΄ους
πολι΄τες, κα΄θε ηλικι΄ας, φυ΄λου η΄ επαγγε΄λµατος.

3.5.2.1. Ιδιαι΄τερα, ση΄µερα, εποχη΄ των υψηλω΄ν στο΄χων της
κοινωνι΄ας της γνω΄σης, της εξοικει΄ωσης µε τις ψηφιακε΄ς τεχνολογι΄ες και της απαι΄τησης για ανταπο΄κριση των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν
σε νε΄α οικονοµικα΄ και εργασιακα΄ πλαι΄σια λειτουργι΄ας, η ως α΄νω
επιση΄µανση αποκτα΄ µια ιδιαι΄τερη σηµασι΄α. Πρε΄πει, λοιπο΄ν, να
καταστει΄ σαφε΄ς ο΄τι στο Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος εκπαι΄δευσης µε΄σω
αθλητισµου΄ καλου΄νται να συνδρα΄µουν και να συµµετα΄σχουν
ενεργα΄ ο΄λες οι οργανωµε΄νες δυνα΄µεις της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας.

3.5.2.2. Η κατα΄κτηση των στο΄χων του Ευρωπαϊκου΄ ΄ετους δεν
θα κριθει΄ τελικα΄ απο΄ τις απαραι΄τητες, κατα΄ τα α΄λλα, εκδηλω΄σεις
στις οποι΄ες συµµετε΄χουν µο΄νον ειδικοι΄, η΄ απο΄ µηνυ΄µατα που δεν
τα κατανοου΄ν οι αποδε΄κτες τους. Η κατα΄κτηση΄ τους θα κριθει΄ απο΄
το πο΄σο θα γι΄νουν κατανοητοι΄ οι στο΄χοι του Ευρωπαϊκου΄ ΄ετους
στο τοπικο΄ επι΄πεδο και ιδιαι΄τερα σε εκει΄νο το ηλικιακο΄ φα΄σµα της
ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας που κατε΄χει και χειρι΄ζεται ση΄µερα την
ο΄ποιας µορφη΄ς εξουσι΄α.

3.5.2.3. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια πρε΄πει στην ο΄λη διαδικασι΄α
να επιδιωχθει΄ η εµπλοκη΄ της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν
και των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και ο΄λων των οργανω΄σεων του τοµε΄α
της εκπαι΄δευσης (π.χ. φοιτητικοι΄ συ΄λλογοι, λαϊκα΄ πανεπιστη΄µια,
εκπαιδευτικε΄ς ενω΄σεις). Επιπλε΄ον, ο΄µως, πρε΄πει να επιδιωχθει΄ η
εµπλοκη΄ των τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν οι οποι΄ες διαθε΄τουν
µεγα΄λες δυνατο΄τητες παρε΄µβασης, το΄σο στα συστη΄µατα εκπαι΄δευσης, ο΄σο και τους αθλητικου΄ς οµι΄λους.

3.6. Το 2004
3.4.2.1.1.
Η ανα΄πτυξη ενο΄ς τε΄τοιου κοινωνικου΄ κινη΄µατος
απαιτει΄ πολιτικη΄ στη΄ριξη σε ο΄,τι αφορα΄ ειδικο΄τερα στη διακι΄νηση
της σχετικη΄ς γνω΄σης και στην ανα΄δειξη των αρνητικω΄ν προοπτικω΄ν
που ενε΄χουν για τον ευρωπαϊκο΄ τρο΄πο ζωη΄ς η ανο΄ρια εµπορευµατοποι΄ηση του αθλητισµου΄ και ο εν δυνα΄µει θα΄νατος της αθλητικη΄ς
ιδεολογι΄ας. Απαιτει΄, ο΄µως, ταυτο΄χρονα και ΄ενταξη΄ του σ' ΄ενα
ευρυ΄τερο κοινωνικο΄ κι΄νηµα. 'Ενα κι΄νηµα που η΄δη διαµορφω΄νεται
και σχετι΄ζεται µε το γενικο΄τερο προ΄βληµα της προοπτικη΄ς του
ευρωπαϊκου΄ τρο΄που ζωη΄ς και του ευρωπαϊκου΄ πολιτισµου΄, στα
πλαι΄σια της νε΄ας χιλιετι΄ας και των νε΄ων δεδοµε΄νων που δηµιου΄ργησαν η παγκοσµιοποι΄ηση και οι τεχνολογικε΄ς εξελι΄ξεις.

3.6.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ την επιλογη΄ της Επιτροπη΄ς, σ' ο΄,τι αφορα΄
στον χρο΄νο πραγµατοποι΄ησης του Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους (2004), ως
µια πετυχηµε΄νη επιλογη΄. Πρα΄γµατι τα κορυφαι΄α αθλητικα΄ γεγονο΄τα της χρονια΄ς αυτη΄ς (Ολυµπιακοι΄, Παραολυµπιακοι΄ αγω΄νες
στην Αθη΄να, ευρωπαϊκο΄ πρωτα΄θληµα ποδοσφαι΄ρου στην Πορτογαλι΄α) δι΄νουν µια µεγα΄λη ευκαιρι΄α· µια ευκαιρι΄α και΄ριας σηµασι΄ας,
για σχετικε΄ς παρεµβα΄σεις στο επι΄πεδο της ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας.
Αποτελει΄, σαφω
΄ ς, ζητου΄µενο το περιεχο΄µενο των παρεµβα΄σεων
αυτω΄ν και το «πως» της ανα΄πτυξη΄ς τους.
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3.6.2. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι σχετικε΄ς παρεµβα΄σεις της 'Ενωσης
θα πρε΄πει να στοχευ΄ουν κυ΄ρια στο ποιοτικο΄ στοιχει΄ο των σχε΄σεων
εκπαι΄δευσης και αθλητισµου΄. Αυτο΄ µε α΄λλα λο΄για σηµαι΄νει ο΄τι το
Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος θα πρε΄πει να εστιαστει΄ σε παρεµβα΄σεις µε
περιεχο΄µενο που θα βασι΄ζεται στις κλασσικε΄ς αξι΄ες του αθλητισµου΄, ο΄πως αυτε΄ς αναδει΄χθηκαν απο΄ το κι΄νηµα του Ολυµπισµου΄.
Σηµαι΄νει, ακο΄µη, ο΄τι το 2004 αποτελει΄ µια µεγα΄λη ευκαιρι΄α και
για µια συνολικη΄ επαναπροσε΄γγιση των βασικω΄ν εκπαιδευτικω΄ν
και διδακτικω΄ν αρχω΄ν, που διε΄πουν τα ευρωπαϊκα΄ εκπαιδευτικα΄
συστη΄µατα. Μια επαναπροσε΄γγιση, η οποι΄α θα αναζητει΄ τρο΄πους
ανταπο΄κριση΄ς τους στα νε΄α δεδοµε΄να που δηµιου΄ργησαν οι
συ΄γχρονες τεχνολογι΄ες και οι νε΄ες εκπαιδευτικε΄ς ανα΄γκες σε σχε΄ση
και µε τις εξελι΄ξεις στον αθλητισµο΄.

αναπτυ΄ξει η ΄δια
ι
η Επιτροπη΄, ΄ενας επιπλε΄ον προσδιορισµο΄ς των
δρα΄σεων που θα αναπτυχθου΄ν σε διακρατικο΄, εθνικο΄, περιφερειακο΄
και τοπικο΄ επι΄πεδο, καθω΄ς και ΄ενας προσδιορισµο΄ς των τρο΄πων
επι΄δρασης σε δηµο΄σιους και ιδιωτικου΄ς οργανισµου΄ς για την
ανα΄πτυξη εκ µε΄ρους τους, µη επιδοτου΄µενων σχετικω΄ν ενεργειω΄ν.
Ο ως α΄νω προσδιορισµο΄ς µπορει΄να κατατεθει΄και ως διευκρινιστικη΄
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, στην πορει΄α προς το Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος, µε
στο΄χο να λειτουργη΄σει υποβοηθητικα΄ στις σχετικε΄ς αναζητη΄σεις
των τοπικω΄ν παραγο΄ντων. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια και ειδικο΄τερα, η ΟΚΕ ΄εχει να καταθε΄σει τις εξη΄ς προτα΄σεις:

3.6.2.1. Η συσχε΄τιση των παρεµβα΄σεων της 'Ενωσης στο
αθλητικο΄ και εκπαιδευτικο΄ επι΄πεδο µε τις κλασσικε΄ς αξι΄ες του
αθλητισµου΄ και τα ολυµπιακα΄ ιδεω΄δη αποτελει΄ ΄εργο δυ΄σκολο, ενω΄
απαιτει΄συστηµατικη΄, συνολικη΄ και µεγα΄λη προσπα΄θεια. Η ανα΄δειξη
και προβολη΄ των ιδεωδω΄ν αυτω΄ν, η κατανο΄ηση΄ τους απο΄ τους
ευρωπαι΄ους πολι΄τες, καθω΄ς και η δηµιουργι΄α µαζικου΄ κινη΄µατος
για την στη΄ριξη΄ τους, αποτελου΄ν σηµαντικε΄ς φα΄σεις της προσπα΄θειας αυτη΄ς.

4.1.1.1. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η επαναπροσε΄γγιση του αθλητισµου΄ ως εκπαιδευτικη΄ς δραστηριο΄τητας αποτελει΄ σηµαντικη΄
΄ ν σχε΄σεων εκπαι΄δευπροϋπο΄θεση για την αναθεω΄ρηση των σηµερινω
σης και αθλητισµου΄. Η προηγου΄µενη επιση΄µανση στην πρα΄ξη
σηµαι΄νει επανιερα΄ρχηση των υπαρχο΄ντων εκπαιδευτικω΄ν στο΄χων,
µεθο΄δων και προτυ΄πων· κα΄τι, που θα επαναπροσδιορι΄σει τελικα΄ το
συ΄γχρονο τρο΄πο ζωη΄ς του ευρωπαι΄ου πολι΄τη. Ειδικο΄τερα σ' ο΄,τι
αφορα΄ στα παιδια΄ και στους νε΄ους ο ως α΄νω επαναπροσδιορισµο΄ς
σηµαι΄νει διεξο΄δους· περισσο΄τερες, πιο φυσιολογικε΄ς και εφο΄ρου
ζωη΄ς εναλλακτικε΄ς διεξο΄δους σ' ο΄σα προσφε΄ρονται σ' αυτου΄ς, απο΄
την εικονικη΄ πραγµατικο΄τητα και τα βιντεοπαιχνι΄δια.

3.6.2.2. Στην περι΄οδο µε΄χρι το Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος, µπορου΄ν να
γι΄νουν σηµαντικα΄ βη΄µατα το΄σο για την ανα΄δειξη και προβολη΄ των
κλασικω΄ν αξιω΄ν του αθλητισµου΄, ο΄σο και για την κατανο΄ηση΄ τους
απο΄ το ευρυ΄ κοινο΄. Αρκει΄ να υπα΄ρξουν συγκεκριµε΄νες επι΄ µε΄ρους
πολιτικε΄ς. Πολιτικε΄ς που θα ΄εχουν τη στη΄ριξη της Επιτροπη΄ς και
των α΄λλων οργα΄νων της 'Ενωσης.

3.6.2.3. Ο προσανατολισµο΄ς υπαρχο΄ντων ευρωπαϊκω΄ν προγραµµα΄των (ΕVS, νεολαι΄α, α΄λλα προγρα΄µµατα κινητικο΄τητας κ.λπ.)
στους στο΄χους του Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους µπορει΄ να βοηθη΄σει στο να
επιταχυνθει΄ η κινητικο΄τητα σε θε΄µατα σχε΄σεων εκπαι΄δευσης και
αθλητισµου΄.

3.6.2.4. Σε κα΄θε περι΄πτωση και για την επιτυχι΄α του Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει τη σχετικη΄ δυναµικη΄ που µπορει΄
και πρε΄πει να αναπτυχθει΄ σε τοπικο΄ επι΄πεδο. Προτει΄νει, λοιπο΄ν, µια
α΄µεση ενε΄ργεια που θα απευθυ΄νεται σε κα΄θε σχολει΄ο και σε
κα΄θε αθλητικη΄ οργα΄νωση. 'Ενα µη΄νυµα, που θα ανακοινω΄νει την
πρωτοβουλι΄α της Επιτροπη΄ς για ανα΄δειξη του 2004 ως Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους εκπαι΄δευσης µε΄σω αθλητισµου΄ και το βασικο΄τερο θα
καλει΄ ο΄λους σε ανα΄ληψη πρωτοβουλιω΄ν για την επιτυχι΄α των
στο΄χων του.

4. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Με βα΄ση τις ως α΄νω γενικε΄ς παρατηρη΄σεις, η ΟΚΕ
διαπιστω΄νει την αναγκαιο΄τητα ενο΄ς σαφε΄στερου προσδιορισµου΄
των σχετικω΄ν δρα΄σεων και ενεργειω΄ν που προτει΄νονται απο΄ την
Επιτροπη΄ (α΄ρθρο 3 της προ΄τασης — συν παρα΄ρτηµα), καθω΄ς και
των φορε΄ων που καλου΄νται να τις προωθη΄σουν. Πιο συγκεκριµε΄να
απαιτει΄ται ΄ενας προσδιορισµο΄ς των δρα΄σεων, που προτι΄θεται να

4.1.1.

Μ ι α θ ΄ε σ η γ ι α τ ο σ χ ο λ ι κ ο΄ α θ λ η τ ι σ µ ο΄

4.1.1.2. Επιπλε΄ον, για την ΟΚΕ, η επιτυχι΄α µιας προσπα΄θειας
αλλαγη΄ς των σηµερινω΄ν σχε΄σεων εκπαι΄δευσης και αθλητισµου΄,
περνα΄ µε΄σα απο΄ συγκεκριµε΄νες επιλογε΄ς. Μεταξυ΄ των επιλογω΄ν
αυτω΄ν, σηµαντικη΄ θε΄ση κατε΄χουν:
—

η αξιοποι΄ηση των ατοµικω΄ν αθλητικω΄ν ευαισθησιω΄ν και
ικανοτη΄των των νε΄ων·

—

η ανα΄πτυξη δικτυ΄ων, φιλικω΄ν προς τον αθλητισµο΄, µε
κριτη΄ρια τις ως α΄νω ατοµικε΄ς ευαισθησι΄ες και τα΄σεις·

—

η ανα΄πτυξη διακρατικω΄ν και πανευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων αθλητικη΄ς επικοινωνι΄ας µε βα΄ση τη σχολικη΄ µονα΄δα, η΄ το τοπικο΄
αθληµατικο΄ σωµατει΄ο·

—

η ανα΄πτυξη µιας ευρωπαϊκη΄ς δια΄στασης σχολικου΄ αθλητισµου΄, µεταξυ΄ των α΄λλων, µε τη καθιε΄ρωση πανευρωπαϊκω΄ν
σχολικω΄ν αγω΄νων κατα΄ συγκεκριµε΄νο α΄θληµα, η΄ κατα΄ µαθησιακο΄ τοµε΄α·

—

η ανα΄πτυξη ολοκληρωµε΄νων και ευρωπαϊκου΄ επιπε΄δου,
ηλεκτρονικω΄ν δικτυ΄ων, µε στο΄χο την επικοινωνι΄α και κυ΄ρια,
την ανα΄πτυξη της, ο΄ποιας µορφη΄ς, αθλητικη΄ς κινητικο΄τητας.

4.1.1.3. Η ΟΚΕ στε΄κεται ιδιαι΄τερα στην αναγκαιο΄τητα διασυ΄νδεσης του σχολικου΄ αθλητισµου΄ µε τη συ΄γχρονη ευρωπαϊκη΄
πραγµατικο΄τητα και προοπτικη΄ της. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια
προτει΄νει τη δηµιουργι΄α προϋποθε΄σεων, για την καλλιε΄ργεια και
ανα΄πτυξη ευρωπαϊκη΄ς αθλητικη΄ς συνει΄δησης. Μεταξυ΄ των ως α΄νω
προϋποθε΄σεων επισηµαι΄νεται ιδιαι΄τερα η παροχη΄ κινη΄τρων για τη
΄ ν αθλητικω΄ν οµα΄δων. Τα
συγκρο΄τηση διασυνοριακω΄ν και διεθνικω
σχολει΄α δευ΄τερης ευκαιρι΄ας θα µπορου΄σαν, ΄σως,
ι
να αποτελε΄σουν
τους πυρη΄νες για τη συγκρο΄τηση των πρω΄των αθλητικω΄ν οµα΄δων
αυτη΄ς της µορφη΄ς.
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4.1.1.4. Σε κα΄θε περι΄πτωση η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι η αθλητικη΄
δραστηριο΄τητα — ιδιαι΄τερα στο επι΄πεδο του σχολικου΄ αθλητισµου΄
— δεν µπορει΄ να ορθω΄νει ο΄ποιας µορφη΄ς και ΄εκτασης διαχωριστικε΄ς γραµµε΄ς. Αντι΄θετα πρε΄πει να δηµιουργει΄ συνθη΄κες α΄µβλυνσης
των ο΄ποιας µορφη΄ς αντιθε΄σεων και αποκλεισµω΄ν.

4.1.1.5. H ΕOKE προτει΄νει στην Επιτροπη΄ να χρησιµοποιη΄σει
υπα΄ρχοντες ειδικου΄ς, στη διαδικασι΄α προω΄θησης του 2004 ως
Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους Εκπαι΄δευσης µε΄σω του Αθλητισµου΄.

4.1.2.

Κ α΄ π ο ι ε ς σ κ ΄ε ψ ε ι ς γ ι α τ ο ν µ α ζ ι κ ο΄ α θ λ η τ ι σ µ ο΄

4.1.2.1. Ο µαζικο΄ς αθλητισµο΄ς αξι΄ζει ιδιαι΄τερη προσοχη΄ και
ανα΄πτυξη προς την κατευ΄θυνση της επι΄τευξης των στο΄χων των
προτα΄σεων της Επιτροπη΄ς, για αντιστα΄θµιση των συνεπειω΄ν του
συ΄γχρονου καθιστικου΄ τρο΄που ζωη΄ς, το΄σο κατα΄ την εργασι΄α, ο΄σο
και κατα΄ τον ελευ΄θερο χρο΄νο. Ση΄µερα, περισσο΄τερο απο΄ ποτε΄
α΄λλοτε, η σωµατικη΄ και ψυχικη΄ υγει΄α του ατο΄µου προϋποθε΄τουν
αθλητικη΄ δρα΄ση και µαζικη΄ α΄θληση. Ο µαζικο΄ς αθλητισµο΄ς
κα΄θε ει΄δους προα΄γει, επι΄σης, την προσωπικη΄ ανα΄πτυξη και την
κοινωνικοποι΄ηση των συµµετεχο΄ντων.

4.1.2.2. Για να µεγιστοποιηθει΄ η απο΄δοση του µαζικου΄ αθλητισµου΄, θα πρε΄πει να συµµετε΄χουν στην ανα΄πτυξη΄ του ο΄λοι οι
ενδιαφερο΄µενοι παρα΄γοντες. 'Εχει σηµασι΄α να ει΄ναι η προ΄σβαση
στον αθλητισµο΄ καθολικη΄ και να διατι΄θενται ο΄λες οι εγκαταστα΄σεις
κα΄θε το΄που (ιδι΄ως ο΄σες ΄εχουν χρηµατοδοτηθει΄ µε οποιοδη΄ποτε
τρο΄πο µε δηµο΄σιους πο΄ρους) για την ευρυ΄τερη δυνατη΄ χρη΄ση.
Γι' αυτο΄, ει΄ναι ουσιω΄δες να συµµετε΄χουν στην ανα΄πτυξη΄ του ο΄λοι
οι φορει΄ς και οι οργανισµοι΄ που ενδιαφε΄ρονται για τον µαζικο΄
αθλητισµο΄ η΄ για τα αποτελε΄σµατα΄ του.

4.1.2.3. Για την ΟΚΕ, στους ως α΄νω φορει΄ς περιλαµβα΄νονται
τα εκπαιδευτικα΄ ιδρυ΄µατα τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης και δια βι΄ου
µα΄θησης, οι τοπικε΄ς και περιφερειακε΄ς αρχε΄ς, οι κρατικε΄ς υπηρεσι΄ες
που ασχολου΄νται µε θε΄µατα ο΄πως ο αθλητισµο΄ς, η υγει΄α, η
εκπαι΄δευση και τα κοινωνικα΄ και περιβαλλοντικα΄ ζητη΄µατα, καθω΄ς
και οι ιδιωτικοι΄ φορει΄ς που παρε΄χουν εγκαταστα΄σεις και υπηρεσι΄ες
µαζικη΄ς α΄θλησης. Στο΄χος αυτη΄ς της συνεργασι΄ας πρε΄πει να ει΄ναι
η µεγιστοποι΄ηση των επιδρα΄σεων της µαζικη΄ς α΄θλησης στην
εκπαι΄δευση, την υγει΄α και την κοινωνικη΄ συµπεριφορα΄ των πολιτω΄ν.

4.1.3.

Π ρ ο τ α΄ σ ε ι ς γ ι α τ ο ν α θ λ η τ ι σ µ ο΄ τ ω ν ε υ α ΄ι
σ θ η τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ α΄ ο µ α΄ δ ω ν

4.1.3.1. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι µια πολιτικη΄ εκπαι΄δευσης µε΄σω
αθλητισµου΄ για να ει΄ναι ολοκληρωµε΄νη πρε΄πει να πα΄ρει σοβαρα΄
υπο΄ψη της την υπα΄ρχουσα ση΄µερα σχε΄ση των κοινωνικα΄ ευαι΄σθητων οµα΄δων µε τον αθλητισµο΄ συνολικα΄. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ιδιαι΄τερα
σηµαντικη΄ τη δραστηριο΄τητα πολλω΄ν αθλητικω΄ν ενω΄σεων στον
τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ενσωµα΄τωσης, ιδι΄ως των νε΄ων. Τε΄τοιου
ει΄δους πρωτοβουλι΄ες πρε΄πει να υποστηρι΄ζονται και να διαδι΄δονται
στις ενω΄σεις που δεν δραστηριοποιου΄νται στον τοµε΄α αυτο΄.
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4.1.3.2. Η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ της Επιτροπη΄ς στην
αναγκαιο΄τητα να συνδυαστου΄ν οι δρα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ ΄ετους
ιδιαι΄τερα µε:
—

τις περιοχε΄ς εκει΄νες ο΄που λο΄γω φτω΄χιας και κοινωνικοοικονοµικω΄ν συνθηκω΄ν (περιοχε΄ς µε καθυστε΄ρηση στην ανα΄πτυξη)
δεν ΄εχει αναπτυχθει΄ κανενο΄ς ει΄δους σχε΄ση ατοµικη΄ η΄ και
συλλογικη΄, µε τον οργανωµε΄νο αθλητισµο΄·

—

την προω΄θηση της συµµετοχη΄ς των γυναικω΄ν σε αθλητικε΄ς
δραστηριο΄τητες·

—

την προω΄θηση της α΄θλησης των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες·

—

την ΄ενταξη της ο΄λης προσπα΄θειας σ' ΄ενα συνολικο΄τερο
πολιτικο΄ πλαι΄σιο, που θα προωθει΄ ΄εναν πολιτισµο΄ υγει΄ας·

—

την ενι΄σχυση, τε΄λος, αθλητικω΄ν δρα΄σεων που καλλιεργου΄ν
και προα΄γουν ΄ενα πνευ΄µα ενα΄ντια στο ρατσισµο΄ και στην
ξενοφοβι΄α.

4.1.3.2.1.
Ιδιαι΄τερα σ' ο΄,τι αφορα΄ στα α΄τοµα µε ειδικε΄ς
ανα΄γκες, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει:
—

τη διασυ΄νδεση του Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους (2004) για την
εκπαι΄δευση µε΄σω αθλητισµου΄, µε εκει΄νο των ατο΄µων µε
ειδικε΄ς ανα΄γκες (2003)·

—

την προω΄θηση, µε΄σω του Ευρωπαϊκου΄ 'Ετους, του µαζικου΄
αθλητισµου΄ για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες·

—

την προω΄θηση, τε΄λος, µιας πιο φιλικη΄ς σχε΄σης, συνολικα΄ του
οργανωµε΄νου αθλητικου΄ κινη΄µατος προς τα α΄τοµα αυτα΄,
µεταξυ΄ των α΄λλων, µε τη δηµιουργι΄α προϋποθε΄σεων προ΄σβαση΄ς τους στις αθλητικε΄ς εγκαταστα΄σεις.

4.1.4.

Η ε υ ρ ω π α ϊ κ η΄ δ ι α΄ σ τ α σ η τ η ς ε κ π α ΄δ
ι ευσ η ς , µ ΄ε σ ω α θ λ η τ ι σ µ ο υ΄

4.1.4.1. Ο αθλητισµο΄ς αποτελει΄ προνοµιου΄χο πεδι΄ο διακρατικω΄ν, διεθνικω΄ν και διαπεριφερειακω΄ν συνεργασιω΄ν για την
ανα΄πτυξη κοινω΄ν εκπαιδευτικω΄ν και πολιτισµικω΄ν σχεδι΄ων δρα΄σης.
Το Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος της εκπαι΄δευσης µε΄σω αθλητισµου΄ αποτελει΄
µια ευκαιρι΄α για την ανα΄δειξη του συνολικο΄τερου προβλη΄µατος,
της δηµιουργι΄ας ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου µα΄θησης και παιδει΄ας.
Ενο΄ς προβλη΄µατος, το οποι΄ο παραµε΄νει α΄λυτο, παρα΄ τις, ο΄λο
και µεγαλυ΄τερες επιπτω΄σεις που ΄εχει, µεταξυ΄ των α΄λλων, στην
ανταγωνιστικο΄τητα της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµι΄ας.

4.1.5.

Γ ι α µ ι α ν ΄ε α α θ λ η τ ι κ η΄ η θ ι κ η΄

4.1.5.1. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ 'Ετος της εκπαι΄δευσης
µε΄σω του αθλητισµου΄ θα ΄εχει προσεγγι΄σει το στο΄χο του, αν
δηµιουργη΄σει δυναµικη΄ αµφισβη΄τησης της υπα΄ρχουσας αθλητικη΄ς
πραγµατικο΄τητας. Της πραγµατικο΄τητας, δηλαδη΄, που ταυτι΄ζει την
αθλητικη΄ δρα΄ση µε την εικο΄να του «υπερα΄νθρωπου» αθλητη΄, ο
οποι΄ος υπερβαι΄νει ο΄λο και συχνο΄τερα και ο΄λο και περισσο΄τερο τα
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ο΄ρια΄ του. Του εικονικου΄ αθλητη΄, που υπα΄ρχει µο΄νον τη στιγµη΄ και
για τη στιγµη΄ της νι΄κης. Αν γι΄νει κατορθωτο΄ να αναπτυχθει΄ αυτη΄ η
δυναµικη΄ της αµφισβη΄τησης, ιδιαι΄τερα στο σχολει΄ο και στους
νε΄ους, ει΄ναι σι΄γουρο ο΄τι θα αναζητηθει΄ µια νε΄α αθλητικη΄ ηθικη΄.
4.1.5.2. Η ευρωπαϊκη΄ αθλητικη΄ ηθικη΄ του 21ου αιω΄να δεν
µπορει΄ να ει΄ναι α΄λλη απ' αυτη΄ν που απαιτει΄ η παιδει΄α του
ευρωπαι΄ου και οι απαιτη΄σεις των καιρω΄ν. Στα προηγου΄µενα
πλαι΄σια η νε΄α ευρωπαϊκη΄ αθλητικη΄ ηθικη΄ θα πρε΄πει να αναζητηθει΄
στα µηνυ΄µατα που εκπε΄µπει ο µαζικο΄ς και ερασιτεχνικο΄ς αθλητισµο΄ς, τα εκατοντα΄δες χιλια΄δες αθλητικα΄ σωµατει΄α που στηρι΄ζονται στην εθελοντικη΄ εργασι΄α. Η πολιτικη΄ στη΄ριξη αυτη΄ς της
αθλητικη΄ς ηθικη΄ς αποτελει΄ ζητου΄µενο που πρε΄πει να κατακτηθει΄.
4.1.6.
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4.1.6.1. Οι ολυµπιακοι΄ αγω΄νες της Αθη΄νας ως κορυφαι΄ο
αθλητικο΄ και πολιτισµικο΄ γεγονο΄ς, θα δω΄σουν σι΄γουρα στον
Ολυµπισµο΄ µια ευκαιρι΄α που δεν πρε΄πει να χαθει΄. Η ΟΚΕ ευ΄χεται
και τα΄σσεται υπε΄ρ του να ΄ερθουν και πα΄λι στο προσκη΄νιο οι
βασικε΄ς αξι΄ες του Oλυµπισµου΄. Η ευγενη΄ς α΄µιλλα, η Oλυµπιακη΄
Εκεχειρι΄α, η πνευµατικη΄ καλλιε΄ργεια, παρα΄λληλα µε την καλλιε΄ργεια του σω΄µατος απαιτει΄ται να αναδειχθου΄ν και πα΄λι ως αξι΄ες,
που θα µπορου΄σαν να αποτελε΄σουν στο΄χο και της συ΄γχρονης
ευρωπαϊκη΄ς κοινωνι΄ας. Στα προηγου΄µενα πλαι΄σια η ευρωπαϊκη΄
κοινωνι΄α θα ΄εχει, λοιπο΄ν, την ευκαιρι΄α να συζητη΄σει, να επισηµα΄νει
και ΄σως
ι
να αναθεωρη΄σει κα΄ποιες θε΄σεις και στα΄σεις της σε σχε΄ση
µε το ποιοτικο΄ στοιχει΄ο της συ΄γχρονης ζωη΄ς:
—

—

να επισηµα΄νει, να συµφωνη΄σει και να αναδει΄ξει ο΄τι το
προ΄βληµα του «ευ ζην» ει΄ναι συνθετο΄τερο και δυσκολο΄τερο
στην επι΄λυση΄ του απο΄ ο΄,τι το προ΄βληµα της διασφα΄λισης
ο΄ρων και προϋποθε΄σεων επιβι΄ωσης·
να επισηµα΄νει, να συµφωνη΄σει και να αναδει΄ξει ο΄τι η
αναζη΄τηση της ποιο΄τητας στη ζωη΄ ει΄ναι υπο΄θεση του καθε΄να
ξεχωριστα΄, αλλα΄ και ο΄λων µαζι΄ ταυτο΄χρονα, µ' ο΄,τι αυτο΄
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σηµαι΄νει στη δυσκολι΄α προσδιορισµου΄ του τι ει΄ναι ποιοτικο΄
και τι ο΄χι στη ζωη΄·
—

να επισηµα΄νει, να συµφωνη΄σει και να αναδει΄ξει ο΄τι η αθλητικη΄
δραστηριο΄τητα προσδιορι΄ζει κυρι΄αρχα το ποιοτικο΄ στοιχει΄ο
της ατοµικη΄ς και συλλογικη΄ς ζωη΄ς, ενω΄ ταυτο΄χρονα δηµιουργει΄ προϋποθε΄σεις µακροζωι΄ας· ενεργου΄ µακροζωι΄ας των
ατο΄µων·

—

να επισηµα΄νει, να συµφωνη΄σει και να αναδει΄ξει ο΄τι στη ζωη΄
δεν υπα΄ρχει µο΄νον ο ανταγωνισµο΄ς, αλλα΄ και η συνεργασι΄α·
δεν υπα΄ρχουν µο΄νον οι ποσοτικοι΄, αλλα΄ και οι ποιοτικοι΄
δει΄κτες·

—

να επισηµα΄νει να συµφωνη΄σει και να προσδιορι΄σει τα ο΄ρια
του συ΄γχρονου ανθρω΄που· το τι δηλαδη΄ ει΄ναι ση΄µερα
ανθρω΄πινο και τι ο΄χι·

—

να επισηµα΄νει, να συµφωνη΄σει και να αναδει΄ξει, τε΄λος, ο΄τι το
«ευ ζην» δεν περνα΄ υποχρεωτικα΄ και πα΄ντα µε΄σα απο΄ την
κατα΄κτηση ο΄λο και υψηλο΄τερων ποσοτικω΄ν στο΄χων· περνα΄
κυ΄ρια µε΄σα απο΄ µια συνεχη΄ και ισορροπηµε΄νη ατοµικη΄ και
συλλογικη΄ προσπα΄θεια για την κατα΄κτηση της γνω΄σης και
την απο΄κτηση παιδει΄ας (1).

4.1.6.2. Για την ΟΚΕ το ζητου΄µενο απο΄ την ως α΄νω αναζη΄τηση
δεν ει΄ναι η προβολη΄ προτυ΄πων α΄λλων εποχω΄ν. Το ζητου΄µενο ει΄ναι
η ανα΄πτυξη διανοητικη΄ς κινητικο΄τητας για τη διερευ΄νηση των
παραµε΄τρων που οδη΄γησαν κα΄ποιες εποχε΄ς να καταγραφου΄ν
ιστορικα΄, ως «χρυσε΄ς εποχε΄ς». Με ο΄πλο αυτε΄ς τις παραµε΄τρους οι
αναζητη΄σεις και οι συµφωνι΄ες των ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν για τη
συ΄γχρονη στα΄ση ζωη΄ς, το µε΄λλον της Ευρω΄πης και τις νε΄ες µορφε΄ς
διακυβε΄ρνησης που θα επιλε΄ξουν, θα ει΄ναι σι΄γουρα υπο΄θεση
ευκολο΄τερη, σαφω΄ς συνειδητη΄ και γιατι΄ ο΄χι µε µακροπρο΄θεσµη
προοπτικη΄.
(1) Βλε΄πε τελευται΄ο σηµει΄ο της υποσηµει΄ωσης 1 του παραρτη΄µατος (CES
1113/99 fin ANN) της Ενηµερωτικη΄ς 'Εκθεσης CES 1113/99 fin rev
µε τι΄τλο: «Ευρωπαϊκη΄ δια΄σταση της εκπαι΄δευσης: φυ΄ση, περιεχο΄µενο
και προοπτικε΄ς». Παιδει΄α: Παιδει΄α ει΄ναι το αποτε΄λεσµα του συνο΄λου
των επιδρα΄σεων που επιδε΄χεται το α΄τοµο και το κοινωνικο΄ συ΄νολο
απο΄ τις διαδικασι΄ες της αγωγη΄ς και της µα΄θησης· ΄ενα αποτε΄λεσµα,
που εκφρα΄ζεται ενεργα΄, ως θετικη΄ στα΄ση ζωη΄ς.

Βρυξε΄λλες, 24 Απριλι΄ου 2002.
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