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Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης μίλησε στο δημοτικό ραδιόφωνο του
Πειραιά, το Κανάλι 1 ( και ) για την επανέναρξη των Ακαδημιών και επειδή θεωρούμε ότι
μας αφορά άμεσα αυτό το θέμα, παρουσιάζουμε τις τοποθετήσεις του όπως ακριβώς
διατυπώθηκαν, προς ενημέρωση των αθλητριών μας και των γονέων και κηδεμόνων τους : ''
Οι ακαδημίες είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σε συνάρτηση πάντα με τον ερασιτεχνικό
αθλητισμό που μας απασχολούν πάρα πολύ, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να απαντήσω
με μία ημερομηνία, με ένα «ναι» ή με ένα «όχι». Είναι μία υπόθεση που εξελίσσεται με το
γενικότερο πλάνο της αντιμετώπισης της πανδημίας και βεβαίως σύμφωνα με τις
υποδείξεις των λοιμωξιολόγων. Προς το παρόν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω. Ξέρω
πως στεναχωρώ όλους αυτούς που ρωτούν και αγωνιούν, αλλά δεν είμαι αυτός που θα
ξεπεράσω και θα υποδείξω στους επιστήμονες τι πρέπει να κάνουν τώρα. Η αντιμετώπιση
της πανδημίας είναι μία πολύ σοβαρή και δύσκολη διαδικασία. Ασκούνται πολλές πιέσεις
αλλά η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη. Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών
και σε αυτό το θέμα δεν θα κάνουμε καμία, μα καμία έκπτωση. Ως εκ τούτου ζητάω από
όλους υπομονή και κατανόηση. Ηδη το εμβολιαστικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε πολύ καλό
βαθμό κι αυτό μας δίνει κουράγιο και αισιοδοξία. Πιστεύω πως μέσα στον Φεβρουάριο θα
έχουν πολλαπλασιαστεί τα εμβόλια που θα παραλάβουμε και να αυξηθούν οι πολίτες που θα
έχουν εμβολιαστεί, ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι πιθανότητες εξάπλωσης της
πανδημίας. Αρα θα είμαστε πιο κοντά στην απελευθέρωση του συνόλου των
δραστηριοτήτων της κοινωνίας μεταξύ των οποίων και των αθλητικών δράσεων. Το θέλουμε
πολύ και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ως υφυπουργός αθλητισμού να
κλείνω. Χαρά μου είναι να ανοίγω αθλητικές εγκαταστάσεις και να έχουμε περισσότερες
αθλητικές διοργανώσεις ''.
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