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ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Παιδείας                                                      Θεσσαλονίκη 21 / 6 / 2010  
κ. Ιωάννη Πανάρετο                                                                           Αρ. Πρωτ. 5424 
 

Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ, 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουµε θέσει κατ’ επανάληψη στις πολιτικές ηγεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας αλλά και δηµόσια, όλα τα σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν τον 
κλάδο των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, καθώς και εκείνα που αφορούν τον αθλητισµό 
και τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση.  

Στις 10 / 3 / 2010 αποστείλαµε πολυσέλιδη επιστολή προς τη νέα Υπουργό 
Παιδείας για τα θέµατα της σχολικής φυσικής αγωγής, ενόψει της δηµόσιας διαβούλευσης 
και του διαλόγου για την παιδεία ο οποίος επικεντρώνεται στην πρωτοβάθµια και στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και στην προσχολική αγωγή, την οποία και σας 
επισυνάπτουµε.     

Λίγες µέρες πριν η υπουργός παιδείας είχε παρουσιάσει στον πρωθυπουργό και 
στο υπουργικό συµβούλιο, κείµενο για τις αλλαγές που ετοιµάζονται στις 
προαναφερθείσες βαθµίδες της εκπαίδευσης, υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Νέο Σχολείο. 
Πρώτα ο Μαθητής». 

Ένα κείµενο 36 σελίδων στο οποίο υπάρχει µόνο µια αναφορά στον αθλητισµό και 
αυτή µονολεκτική, στη σελίδα 34 στο κεφάλαιο του ολοήµερου σχολείου όπου αναφέρει: 
«Ο χρόνος παραµονής είναι µακρύτερος, οι µαθητές και οι µαθήτριες παρακολουθούν 
µαθήµατα ξένης γλώσσας που οδηγούν σε πιστοποίηση, κάνουν αθλητικά, 
εξοικειώνονται µε τις τέχνες ή άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες που σήµερα κατά 
κανόνα αναζητούν στην ιδιωτική αγορά.».    

Σε κανένα  άλλο σηµείο δεν υπάρχει η παραµικρή αναφορά στη φυσική αγωγή και 
στον αθλητισµό. 

Τις αρχικές µας ανησυχίες για τη λανθασµένη εικόνα που έχει η παρούσα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη φυσική αγωγή, τον αθλητισµό και τους καθηγητές 
φυσικής αγωγής, ήρθαν να επιτείνουν οι ατυχείς (κατά την επιεικέστερη έκφραση) 
δηλώσεις σας σε οµιλία σας στη βουλή (ακολουθεί το σχετικό απόσπασµα – το οποίο 
πήραµε από την δική σας ιστοσελίδα), όπου αναφερθήκατε µε υποτιµητικό και 
απαξιωτικό τρόπο για τους γυµναστές και ακολούθως σε συνέντευξή σας (ακολουθεί 
επίσης το σχετικό απόσπασµα – το οποίο πήραµε από την δική σας ιστοσελίδα), όπου 
αναφέρεστε σε υπεραριθµίες των γυµναστών (λες και είναι οι ίδιοι οι γυµναστές 
υπεύθυνοι) και άλλα σχετικά θέµατα.  
«ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Εγώ θα πω ένα πράγµα, για το οποίο δεν έχω στοιχεία, αλλά θα 
προσπαθήσω να βρω. Πόσοι από τους γυµναστές που είναι διορισµένοι, γυµνάζουν – 
δηλαδή κάνουν γυµναστική σε παιδιά; Πιστεύω ότι, αν όλοι οι γυµναστές που είναι 
διορισµένοι γύµναζαν µαθητές, θα ήµαστε ο καλύτερα γυµνασµένος λαός. ∆εν είναι αυτή 
η εικόνα που υπάρχει - νοµίζω.». 
«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή η άποψη είναι λανθασµένη και θα σας εξηγήσω 
γιατί. Η οικονοµική µεταβολή ή οι οικονοµίες που µπορεί να προκαλέσει δεν είναι η αιτία 
των νοµοθετήσεων αυτών, θα είναι το αποτέλεσµα από µία καλύτερη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Ξέρετε, ποια ήταν η µέχρι σήµερα πρακτική; Η µέχρι σήµερα 
πρακτική ήταν ότι κάθε χρόνο το υπουργείο παιδείας διόριζε ένα αριθµό εκπαιδευτικών. 
Έπαιρνε πιστώσεις και έλεγε θα διορίσω ένα αριθµό 7.000, 3.000, 5.000. Μεταξύ αυτών 
τόσοι γυµναστές, τόσοι µουσικοί, τόσοι µαθηµατικοί. Χωρίς να έχει εικόνα των 
πραγµατικών αναγκών. Και οδηγούµαστε στην κατάσταση όπου είχαµε για παράδειγµα  
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σε ένα σχολείο δέκα γυµναστές οι οποίοι δεν είχαν δουλειά.  Και έπρεπε τώρα αυτούς να 
τους πάρουµε από το σχολείο και να τους στείλουµε κάπου αλλού, οι οποίοι θα έκαναν 
κάτι όχι γιατί υπήρχε ανάγκη, αλλά για να απασχολούνται. Τι λέµε σήµερα; Σήµερα λέµε 
ότι για να διορισθεί κάποιος εκπαιδευτικός στο σχολείο, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα του δηµοσίου τοµέα, θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη. Να καταγράψουµε τις 
ανάγκες και να προκηρύσσονται οι θέσεις ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες. Αυτή 
είναι η ουσιαστική διαφορά της κατάστασης πριν µε την κατάσταση µετά.». 

Το κρεσέντο των ατυχών, ανεδαφικών και µη στηριζόµενων σε επιστηµονικά 
δεδοµένα δηλώσεων κατά των καθηγητών φυσικής αγωγής και του µαθήµατος της 
φυσικής αγωγής δυστυχώς συνεχίστηκε µε διαδοχικές αναφορές σε δηµόσιες 
τοποθετήσεις στα µέσα ενηµέρωσης, τόσο δικές σας, όσο και της κυρίας υπουργού.    

 
Κύριε Υφυπουργέ  
Σήµερα είναι παγκοσµίως αποδεκτό και τεκµηριωµένο, ότι θα πρέπει να υπάρχει 

ισορροπία ανάµεσα στη διανοητική και φυσική καλλιέργεια των µαθητών. Μια ισορροπία 
η οποία αν και δεν είχε απόλυτα επιτευχθεί, διαταράχθηκε εντονότατα και ανετράπη 
πλήρως, ιδιαίτερα µετά την εφαρµογή των Νόµων 2525/97 και 2640/98, που επέφεραν 
δραµατικές επιβαρύνσεις στους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µείωσαν 
σηµαντικά τις ώρες του µαθήµατος της φυσικής αγωγής στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραµµα. Το γεγονός αυτό εκτός των άλλων είχε ως αποτέλεσµα και τη µείωση του 
αριθµού των οργανικών θέσεων για τους καθηγητές φυσικής αγωγής (πολλοί συνάδελφοι 
έτσι απώλεσαν την οργανική τους θέση).  

Αναλυτικότερα και µε συγκεκριµένα στοιχεία λοιπόν, τα οποία απουσιάζουν κατά 
δήλωσή σας από τις δικές σας επικρίσεις, η κατάσταση που διαµορφώθηκε µετά την 
ψήφιση των Νόµων 2525/97 και 2640/98 και την εφαρµογή των νέων τότε ωρολογίων 
προγραµµάτων, είχε ως αποτέλεσµα το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στο Ενιαίο 
Λύκειο και στα Τ.Ε.Ε. – νυν ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ να έχει σχεδόν εξαφανιστεί. 

Σήµερα λοιπόν στο συνολικό αριθµό ωρών ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος 
διδασκαλίας στη Γ' Λυκείου υπάρχει για το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής 1 ώρα, στην Α' 
Λυκείου στο πρώτο τετράµηνο 2 ώρες, ενώ στο δεύτερο τετράµηνο 1 ώρα και στη Β' 
Λυκείου 2 ώρες. Στα δε Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ πλέον) 1 ώρα εβδοµαδιαίως και στον 2ο 
κύκλο καµία. 

∆ηλαδή τα ποσοστά συµµετοχής της Φυσικής Αγωγής στο συνολικό αριθµό 
ωρών ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος διδασκαλίας είναι στο Λύκειο από 0 έως 
5,8 %. Είναι ο χειρότερος συσχετισµός από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους 
και αυτό συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα. 

Και όλα αυτά βέβαια, είχαν συµβεί λίγους µόνο µήνες µετά την ανάθεση το 1997 
από τη ∆ΟΕ στη χώρα µας, της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Ήταν 
το πρώτο βήµα και από τις πρώτες ενέργειες της Ελληνικής Πολιτείας στην κατεύθυνση 
της «αναβάθµισης» του αθλητισµού και της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση, µετά την 
ανάληψη και επ’ ευκαιρία της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων από τη χώρα µας. 
Πρόκειται ανυπερθέτως για µοναδικό κατόρθωµα και παγκόσµια πρωτοτυπία. 

Και σαν να µην έφταναν µόνο αυτά, λίγο καιρό µετά τη µείωση των ωρών, 
καταργήθηκε και η συµµετοχή της βαθµολογίας του µαθήµατος στο γενικό βαθµό των 
µαθητών στο Λύκειο (για να µην αναφερθούµε και στα θέµατα των απουσιών) και το  
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µάθηµα της φυσικής αγωγής έγινε απλώς ένα διακοσµητικό στοιχείο (όχι όµως µε ευθύνη 
των γυµναστών). 

Προκειµένου να σχηµατίσετε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα σας παραθέτουµε µια 
σειρά από στοιχεία για τη σχέση ωρολογίου προγράµµατος και ωρών διδασκαλίας του 
µαθήµατος της φυσικής αγωγής στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.  

Από το 1882 µέχρι το 1976 η Φυσική Αγωγή κατείχε ποσοστό από 8 µέχρι 10 % 
του συνολικού αριθµού ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος διδασκαλίας. 

Από το 1977 µέχρι το 1981 το µάθηµα της φυσικής αγωγής µαζί µε τις αθλητικές 
δραστηριότητες έφτασε να κατέχει στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου το 13,9 % και στις 
τάξεις του Λυκείου το 8,5 %. 

Από τις 16 / 02 / 1981, µετά την εφαρµογή του πενθηµέρου το µάθηµα της 
φυσικής αγωγής στην Α' και Β' τάξη του Γυµνασίου καταλαµβάνει το 8,3 % του συνολικού 
αριθµού ωρών ενός εβδοµαδιαίου προγράµµατος διδασκαλίας, ενώ στη Γ' τάξη του 
Γυµνασίου και στην Α' τάξη του Λυκείου το 6 %. Τέλος, στη Β' τάξη του Λυκείου το 4,5 %. 

Ενώ λοιπόν µετά τους Νόµους 2525/97 και 2640/98 αλλά και µεταγενέστερους 
που προσέθεσαν, κατά γενική οµολογία, ακόµα µεγαλύτερη πνευµατική επιβάρυνση 
στους µαθητές, µε απρόβλεπτες βιολογικές, ψυχικές, πνευµατικές και κοινωνικές 
προσαρµογές και φθορές, θα περίµενε κανείς η πολιτεία να οργανώσει καλύτερα τη 
Φυσική Αγωγή και να αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας τουλάχιστον σε τρεις εβδοµαδιαίως, 
δυστυχώς έπραξε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή σχεδόν την εξαφάνισε. 

     Συµπερασµατικά, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η όποια «υπεραριθµία» 
των καθηγητών φυσικής αγωγής προήλθε κατά βάση από τη µείωση των ωρών 
διδασκαλίας του µαθήµατος της Φ.Α. 
 

Τελείως συµπτωµατικά φανταζόµαστε, έτυχε την περίοδο που ψηφίστηκαν 
οι προαναφερθέντες νόµοι (το 1997 και το 1998), εσείς κ. υφυπουργέ να υπηρετείτε 
το δηµόσιο βίο ως Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (1995 - 2000), του 
Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας και ως Αντιπρόεδρος του τριµελούς διοικητικού 
συµβουλίου του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εθνικών Συµβουλίων Παιδείας (EUNEC) 
(1997 - 2000), όπως ο ίδιος αναφέρετε στο βιογραφικό σας. Επί του παρόντος θα 
αποφύγουµε κάθε περαιτέρω σχόλιο για το γεγονός αυτό.   

 
Για να σχηµατίσετε δε ακόµα πιο ξεκάθαρη εικόνα, σας αναφέρουµε ενδεικτικά 

µόνο κάποια επιπλέον στοιχεία που απεικονίζουν µια άλλη ζοφερή πραγµατικότητα από 
αυτή που προφανώς έχετε στα υπόψη σας. 

Σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε πέρυσι και επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα 
και άλλων ερευνών, οι µαθητές της τρίτης Λυκείου γυµνάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς µόνον 23 ώρες (χωρίς για αυτό να φέρουν ευθύνη οι γυµναστές), ενώ 
προδιάθεση για στεφανιαία νόσο έχουν οι µισοί σχεδόν µαθητές ηλικίας 12 – 17 ετών. Ως 
κυριότεροι προδιαθεσικοί παράγοντες έχουν εντοπιστεί η µειωµένη φυσική 
δραστηριότητα, η φτωχή αερόβια ικανότητα και το αυξηµένο ποσοστό σωµατικού λίπους.     

Σύµφωνα µε άλλη µελέτη, αλλά και µε τα σχετικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα από 
τη EUROSTAT, η χώρα µας έρχεται δεύτερη στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία 
αφού το 54 % των παιδιών ηλικίας 6 – 11 ετών είναι υπέρβαρα, γεγονός που στο µέλλον  
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θα αποτελεί πραγµατική απειλή, καθώς εκτιµάται ότι σε 20 χρόνια θα είναι ο κυριότερος 
λόγος θανάτου ενηλίκων. 

Τα δεδοµένα αυτά σχετίζονται άµεσα και µε την ήδη διαπιστωθείσα αύξηση της 
νοσηρότητας και της θνησιµότητας ενηλίκων από καρδιακές παθήσεις τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα.  

Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν στο Ευρωβαρόµετρο η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην πρώτη θέση των συστηµατικών καπνιστών µε ποσοστό 42 %, τη 
στιγµή που ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι 31 %. Πρωτιά επίσης, καταγράφουµε και στο 
παθητικό κάπνισµα, µε το 60 % να αναπνέει τον καπνό των άλλων στο χώρο εργασίας. 

Συνδυαστικά εκτιµώντας τα παραπάνω στοιχεία, είναι φανερό ότι έχει ήδη 
υποβαθµιστεί η ποιότητα ζωής στο σύνολο του πληθυσµού, και θα συνεχίσει να 
υποβαθµίζεται, ενώ αναµένεται να υπάρξει και σοβαρή επιβάρυνση του συστήµατος 
υγείας και των ασφαλιστικών ταµείων τα επόµενα χρόνια αν δεν πάρουµε άµεσα µέτρα 

Μοναδικός τρόπος αντιµετώπισης όλων των ανωτέρω µέσω της πρόληψης 
τέτοιων φαινοµένων είναι η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας των νέων και η 
δηµιουργία µέσα από το σύστηµα εκπαίδευσης, κινητικών έξεων που θα διαµορφώσουν 
τη θετική προδιάθεση για συµµετοχή σε κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες στους 
νέους και θα δηµιουργήσουν το παιδαγωγικό υπόβαθρο για ενσυνείδητη υιοθέτηση της 
δια βίου άσκησης ως τρόπου ζωής. 

 
Με τους 2 προηγούµενους υπουργούς παιδείας είχαµε συζητήσει εν εκτάσει το 

πάγιο και απολύτως τεκµηριωµένο αίτηµά µας για την αύξηση των ωρών της διδασκαλίας 
του µαθήµατος της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και είχαν 
αποδεχθεί την αναγκαιότητα της άµεσης υλοποίησής του, και αυτό περιµένουµε και από 
τη νέα υπουργό παιδείας.  

 Ένα αίτηµα το οποίο δεν είναι πλέον µόνο αίτηµα δικό µας. Είναι αίτηµα της 
Ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, είναι γενικά παραδεκτό ότι οι οργανωµένες και 
αποτελεσµατικές παιδαγωγικές παρεµβάσεις πρέπει να γίνονται µέσα στο χώρο του 
σχολείου και όχι έξω από αυτόν, και να έχουν χαρακτήρα γενικής εφαρµογής. Οι όποιες 
πρωτοβουλίες λαµβάνονται µε την υλοποίηση εξωσχολικών προγραµµάτων και 
δράσεων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έχουν όµως χαρακτήρα υποβοηθητικό ή 
επικουρικό και δεν αποτελούν πρωτογενή παρέµβαση. 

Για αυτό επαναλαµβάνουµε ότι η αύξηση των ωρών της διδασκαλίας του 
µαθήµατος της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, είναι πλέον 
καθολικό αίτηµα της κοινωνίας. 

Στο κάτω – κάτω το υπάρχον εκπαιδευτικό µοντέλο µε τις λίγες ώρες φυσική 
αγωγή και µε τις πολλές ώρες φιλολογικά µαθήµατα και µαθηµατικά και δεν ξέρουµε τι 
άλλο, χωρίς να αντιδικούµε µε τις υπόλοιπες επιστήµες, το δοκιµάσαµε ήδη, και βλέπετε 
τα αποτελέσµατα. Ας δοκιµάσουµε λοιπόν και ένα άλλο µοντέλο στην εκπαίδευση µε 
διαφορετική προσέγγιση και όχι µόνο να διαπιστώνουµε τα προβλήµατα χωρίς να 
επιχειρούµε να δώσουµε λύσεις.  

Ας µην µας διαφεύγει δε ότι η Φυσική Αγωγή, είναι το µοναδικό µάθηµα που 
υλοποιεί εκτός των άλλων και τους στόχους της προληπτικής υγείας και της φυσιολογικής 
ανάπτυξης των παιδιών. 

Ζητάµε λοιπόν να αυξηθούν άµεσα, από την επόµενη σχολική χρονιά σε 3 
εβδοµαδιαίως, οι ώρες του µαθήµατος της φυσικής αγωγής στο δηµοτικό σχολείο, στο 
Γυµνάσιο και στο Λύκειο σε όλες τις τάξεις και να εισαχθεί το µάθηµα της φυσικής 
αγωγής στο Νηπιαγωγείο.         
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Προς ενίσχυση και επίρρωση της επιχειρηµατολογίας µας και των θέσεων και των 
απόψεων που εκφράζουµε, σας προτρέπουµε να ανατρέξετε (και ίσως εκεί βρείτε και τα 
στοιχεία που σας λείπουν), στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Νοεµβρίου 2007.   

Καλό είναι επίσης, να προσθέσετε στις ενασχολήσεις σας (για εµάς ούτως ή 
άλλως συγκαταλέγονται στα σοβαρά ζητήµατα που εδώ και πολλά χρόνια µας 
απασχολούν), πρώτον, το θέµα της ρύθµισης των επαγγελµατικών µας δικαιωµάτων µε 
οριστικό και αµετάκλητο τρόπο και δεύτερον, το θέµα που αφορά τις σχολές προπονητών 
της Γ.Γ.Α. και των οµοσπονδιών και της κατοχύρωσης του επαγγέλµατος του προπονητή 
µε βάση ένα συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα εφαρµόζεται από όλους και 
παντού και δεν θα εξαρτάται από τις προθέσεις, τις ορέξεις και τις συναλλαγές των 
εκάστοτε διοικήσεων των οµοσπονδιών (έχουµε καταθέσει ήδη τις προτάσεις µας για 
αυτό). Τον ιδιαίτερο, ευαίσθητο και κρίσιµο ρόλο της διαπαιδαγώγησης της Ελληνικής 
νεολαίας στα στάδια και στα γυµναστήρια δεν µπορούν, κύριε υφυπουργέ, να 
αναλαµβάνουν κάνοντας τον προπονητή, αυτοδίδακτοι εµπειρικοί ή απόφοιτοι σχολών 
προπονητών λίγων ηµερών διδασκαλίας, παρά µόνον καταρτισµένοι επιστήµονες 
παιδαγωγοί – προπονητές, που γνωρίζετε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Για να έχετε 
λοιπόν πληρέστερη ενηµέρωση και για τα θέµατα αυτά σας επισυνάπτουµε και τη σχετική 
επιστολή που αποστείλαµε στον Γ.Γ.Α. και κοινοποιήσαµε στην υπουργό παιδείας.    

 
Τέλος, µε την ευκαιρία της παρούσας επιστολής επιθυµούµε να κάνουµε µια ειδική 

αναφορά στο θέµα του καπνίσµατος στους κλειστούς δηµόσιους χώρους και στους 
κλειστούς χώρους συγκέντρωσης του κοινού.  

Επειδή αυτή τη στιγµή το µέτρο της απαγόρευσης του καπνίσµατος σε αυτούς 
τους χώρους έχει περιέλθει σε πλήρη ατονία και δεν εφαρµόζεται σχεδόν πουθενά, θα 
θέλαµε να απευθύνουµε έκκληση στο υπουργείο υγείας, να επαναφέρει άµεσα σε πλήρη 
ισχύ το µέτρο της απαγόρευσης µε ακόµα µεγαλύτερους περιορισµούς ή να επιβάλει 
καθολική απαγόρευση. Επιτέλους θα πρέπει να σταµατήσουµε να δολοφονούµε τα 
παιδιά µας. Εκτός και αν η πολιτεία έχει το βλέµµα στραµµένο µόνο στα αυξηµένα έσοδα 
από την αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα και αδιαφορεί για όλα τα υπόλοιπα. 
Περιµένουµε λοιπόν µε αγωνία την υλοποίηση της εξαγγελθείσας, προ ηµερών, 
πρωτοβουλίας από την υπουργό υγείας.   

 
Ως επιµύθιο, θέλουµε να θυµίσουµε σε όλους (πολιτικούς και µη), ότι η επένδυση 

στον αθλητισµό και τη φυσική αγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισµού και της φυσικής 
αγωγής είναι επένδυση στη νέα γενιά και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάει κανείς.     
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