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Αγαπεηνί/εο ζπλάδειθνη, 
     Με αθνξκή ηελ αλαθνίλσζε ησλ λέσλ σξνινγίσλ πξνγξακκάησλ γηα ην Λύθεην 
ζα ζέιακε λα ζαο κεηαθέξνπκε ηελ έληνλε ηθαλνπνίεζή καο, γηα ηελ γηα πξώηε 
θνξά αύμεζε ησλ σξώλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην 
εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ Λπθείνπ, κεηά από ηηο 
ζπλερείο κεηώζεηο σξώλ πνπ επί δεθαεηίεο είρε ππνζηεί ην κάζεκα ηεο 
Φπζηθήο Αγσγήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.   
     Πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζεηε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ ππνβάζκηζε 
ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη, ζαο παξαζέηνπκε 
κηα ζεηξά από ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη σξώλ 
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζην εβδνκαδηαίν πξόγξακκα.  
     Από ην 1882 κέρξη ην 1976 ε Φπζηθή Αγσγή θαηείρε πνζνζηό από 8 κέρξη 10% 
ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ελόο εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. 
     Από ην 1977 κέρξη ην 1981 ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο καδί κε ηηο αζιεηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο έθηαζε λα θαηέρεη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ην 13,9% θαη ζηηο 
ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ην 8,5%. 
     Από ηηο 16 / 02 / 1981, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πελζεκέξνπ ην κάζεκα ηεο 
θπζηθήο αγσγήο ζηελ Α' θαη Β' ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαηειάκβαλε ην 8,3% ηνπ 
ζπλνιηθνύ αξηζκνύ σξώλ ελόο εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, ελώ ζηε 
Γ' ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζηελ Α' ηάμε ηνπ Λπθείνπ ην 6%. Σέινο, ζηε Β' ηάμε ηνπ 
Λπθείνπ ην 4,5%. 
     Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζην 
ζπλνιηθό αξηζκό σξώλ ελόο εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ζην 
Λύθεην ήηαλ από 0 έσο 5,8 %. 
     Δίλαη παγθνζκίσο απνδεθηό θαη ηεθκεξησκέλν, όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε δηαλνεηηθή θαη θπζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ. Μηα 
ηζνξξνπία ε νπνία αλ θαη δελ είρε απόιπηα επηηεπρζεί, δηαηαξάρζεθε εληνλόηαηα θαη 
αλεηξάπε πιήξσο, ηδηαίηεξα κεηά ηηο επαλεηιεκκέλεο κεηώζεηο σξώλ πνπ επί 
δεθαεηίεο είρε ππνζηεί ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.  
     Με ηηο ζεκεξηλέο ώξεο ζην σξνιόγην πξόγξακκα (απηό πνπ ίζρπζε κέρξη ηώξα), 
αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ έιιεηςε θιεηζηώλ γπκλαζηεξίσλ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγάλσλ, ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο νπζηαζηηθά ήηαλ 
εθκεδεληζκέλν. Ζ επαλαθνξά ησλ σξώλ πνπ κεηώζεθαλ αιιά θαη ε αύμεζή ηνπο ζε 
3 εβδνκαδηαίσο γηα όιεο ηηο ηάμεηο θαη γηα όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 
απνιύησο αλαγθαία, γηαηί είλαη γλσζηό όηη ε ζσκαηηθή άζθεζε πνπ δελ γίλεηαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη κε νξηζκέλε έληαζε θαη δηάξθεηα, δελ 
έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ςπρνθπζηθή αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βησκαηηθνύ ζηόρνπ, ηεο ελζπλείδεηεο δειαδή επηινγήο 
γηα δηα βίνπ άζθεζε). 
     Ξεθηλώληαο από ηελ παξαδνρή όηη θάζε παηδαγσγηθή παξέκβαζε γηα λα έρεη 
πξαγκαηηθό θαη νπζηαζηηθό απνηέιεζκα πξέπεη λα μεθηλά θαη λα νινθιεξώλεηαη ζην 
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, έρνπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ζπλερείο αξλεηηθέο εμειίμεηο γηα ηε 
θπζηθή αγσγή (θαηάξγεζε ησλ ΣΑΓ, θαηάξγεζε ησλ Γξαθείσλ Φπζηθήο Αγσγήο, 
νπζηαζηηθή ππνβάζκηζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαηάξγεζε ησλ ζρνιηθώλ 
πξσηαζιεκάησλ θιπ) πνπ έιαβαλ ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ ζπκβάιεη 
απνθαζηζηηθά ζηε ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε. 
     Άιισζηε, ζύκθσλα θαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ ζπληάγκαηνο ε Φπζηθή Αγσγή ζα 
έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, αθνύ θαηά ην άξζξν 16 παξ. 2 νξίδεηαη όηη «H παηδεία απνηειεί 
βαζηθή απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπό ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, 
επαγγεικαηηθή θαη Φπζηθή Αγσγή ησλ Ειιήλσλ, ….». 
    Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε αλαθνξά ηνπ λόκνπ 1566/1985 ν νπνίνο ηόληδε όηη: 
"θνπόο ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ νιόπιεπξε 
αξκνληθή θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ θαη ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ 
ησλ καζεηώλ, ώζηε λα εμειηρζνύλ ζην βαζκό πνπ είλαη δπλαηό ζε νινθιεξσκέλεο 
πξνζσπηθόηεηεο θαη επηπρηζκέλνπο αλζξώπνπο". 
     Παξάιιεια, ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε θηλνύληαη θαη νη επαλαιακβαλόκελεο 
δηαθεξύμεηο ηεο UNESCO θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ε νπνία εμέδσζε ηνλ 
Ηνύιην ηνπ 2007 θαη ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηνλ αζιεηηζκό κε πιεζώξα ζρεηηθώλ 
αλαθνξώλ), ελώ ην Δπξσπατθό Μαληθέζην ηνπ 1995 αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα όηη, "ην 
ζρνιείν έρεη ηελ πνιύ ζεκαληηθή επζύλε λα παξέρεη θαιή ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 
θαη άζιεζε, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη κηα πγηήο ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ ζσκαηηθώλ θαη 
δηαλνεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ".  
      
     Σηο επαλεηιεκκέλεο δηαθεξύμεηο ησλ δηεζλώλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ ήιζε λα 
επηβεβαηώζεη θαη λα ζπκπιεξώζεη κηα ζεκαληηθόηαηε απόθαζε πνπ έιαβε ην 
Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην γηα ην ξόιν ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ 
εθπαίδεπζε, κε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 2007, πνπ πηνζέηεζε ηελ 
έθζεζε ηνπ Δπξσβνπιεπηή, Οιπκπηνλίθε θαη κέινπο ηεο ΓΟΔ θ. Pal Schmitt (ΔΛΚ). 
ην πνιπζέιηδν ςήθηζκα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 
ηνλ Αζιεηηζκό θαη ηε Φπζηθή Αγσγή ζηελ εθπαίδεπζε θαη πεξηέρεη πξνηάζεηο πνπ 
ζηελ νπζία δηθαηώλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ έρεη δηαηππώζεη ε Έλσζε Γπκλαζηώλ 
Βνξείνπ Διιάδνο γηα ηα ζέκαηα απηά, κε ηηο επηζηνιέο πνπ έρεη ζηείιεη ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ζε όινπο ηνπο δηαηειέζαληεο ππνπξγνύο παηδείαο.  
      
     Πξνο ελίζρπζε θαη επίξξσζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο καο θαη ησλ ζέζεσλ θαη 
ησλ απόςεσλ πνπ εθθξάδνπκε, ζηαρπνινγήζακε (γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ηνπ 
ρώξνπ), κεξηθά κόλν από ηα πάξα πνιιά ζεκεία ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο 13εο 
Ννεκβξίνπ 2007 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, πνπ έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ, ηα 
νπνία παξαζέηνπκε θαησηέξσ:  
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Σν Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, 
………….«ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε θπζηθή αγσγή (ΦΑ) είλαη ην κόλν ζρνιηθό 
κάζεκα πνπ ζηόρν έρεη λα πξνεηνηκάζεη ηα παηδηά γηα έλαλ πγηή ηξόπν δσήο θαη 
επηθεληξώλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηνπο ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε, εκθπζώληαο 
επίζεο ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αμίεο όπσο ε δηθαηνζύλε, ε απηνπεηζαξρία, ε 
αιιειεγγύε, ην πλεύκα νκαδηθόηεηαο, ε αλεθηηθόηεηα θαη ην επ αγσλίδεζζαη» 
     «ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζρνιηθή ΦΑ θαη ν αζιεηηζκόο είλαη από ηα 
θπξηόηεξα κέζα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, γηα νξηζκέλεο όκσο κεηνλόηεηεο θαη 
ζξεζθεπηηθέο θνηλόηεηεο, θαζώο θαη γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία, ε πιήξεο 
ζπκκεηνρή ζηε ζσκαηηθή άζθεζε πνιύ ζπρλά δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε θαη 
δεκηνπξγεί πνιιά δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα» 
    «ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν αξηζκόο ησλ καζεκάησλ θπζηθήο αγσγήο 
παξνπζίαζε πηώζε θαηά ηελ παξειζνύζα δεθαεηία, όρη κόλν ζηελ πξσηνβάζκηα 
αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη όηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 
κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ όζνλ αθνξά ηελ παξνρή εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνύ» 
     «ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε δεκόζηα πγεία θαη ε πξνζηαζία ησλ 
αλειίθσλ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη όηη, γηα ην ιόγν 
απηό, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ληόπηλγθ ζηνλ 
αζιεηηζκό» 
    «ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν αζιεηηζκόο είλαη έλα από ηα απνηειεζκαηηθόηεξα 
κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, ηδηαίηεξα ζε λένπο εθεβηθήο ειηθίαο» 
     «θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο λα εμαζθαιίζνπλ όηη ζα δνζεί 
κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πγείαο ζην πιαίζην ησλ ζρνιηθώλ θαη 
πξνζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο, πξνσζώληαο κηα ζσκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα εηδηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη απμάλνληαο ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ησλ νκίισλ θαη ελώζεσλ, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξνύλ, γηα 
παξάδεηγκα, λα μεθηλήζνπλ ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όζν ην δπλαηόλ 
κηθξόηεξε ειηθία, πξνο όθεινο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο πγείαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζζεί ζηε ΦΑ θαζεζηώο ζύκθσλν κε ην πξνθίι ηνπ ηδξύκαηνο θαη ην 
αληίζηνηρν επίπεδν ζπνπδώλ» 
    «θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηαζηήζνπλ ηε ΦΑ ππνρξεσηηθή ζηελ 
πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα απνδερζνύλ ηελ αξρή 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζην σξνιόγην πξόγξακκα ζα εμαζθαιίδνληαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξία καζήκαηα ΦΑ ηελ εβδνκάδα ελώ ηα ζρνιεία πξέπεη λα 
ελζαξξύλνληαη λα επεθηείλνπλ ην ειάρηζην απηό όξην όζν ην δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξν» 
     «επηζεκαίλεη όηη ν αζιεηηζκόο θαη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξνύλ λα 
ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθώλ γηα ηελ πγεία ηάζεσλ 
όπσο ε θαζηζηηθή δσή θαη ε παρπζαξθία θαη αλαθέξεηαη ζην πξόζθαην 
Δπξσβαξόκεηξν γηα ηελ Τγεία, ηα Σξόθηκα θαη ηε Γηαηξνθή (Ννέκβξηνο 2006) πνπ 
πξαγκαηεύεηαη ηα πγεηνλνκηθά θαη ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξσπαίσλ, ην 
δηαηηνιόγηό ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ παρπζαξθία θαη ηελ 
έιιεηςε άζθεζεο» 
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     «ζεσξεί όηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε, ηδηαίηεξα δε κε έκθαζε ζηα 
νιπκπηαθά ηδεώδε, απνηεινύλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε 
κεηνλεθηνπζώλ νκάδσλ θαη ηνλ πνιππνιηηηζκηθό δηάινγν, θαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο 
εζεινληηθήο εξγαζίαο· επηπιένλ, δηαδξακαηίδνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο αδηαιιαμίαο, ηνπ ξαηζηζκνύ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηεο βίαο» 
    «ελζαξξύλεη ηα θξάηε κέιε λα εθζπγρξνλίζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο πνιηηηθέο 
ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο αγσγήο - θπξίσο ώζηε λα ππάξμεη ηζνξξνπία κεηαμύ 
ησλ θπζηθώλ θαη δηαλνεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα ζρνιεία -, λα επελδύζνπλ ζε 
πνηνηηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα 
είλαη πξνζηηέο ζε όινπο ηνπο καζεηέο νη ζρνιηθέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο 
θαη ηα ζρνιηθά αζιεηηθά πξνγξάκκαηα, λα δνζεί δε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο 
ησλ καζεηώλ κε αλαπεξίεο· εθηηκά όηη πξέπεη λα είλαη εππξόζδεθηε ε ππνζηήξημε 
γηα έλα επξύ θάζκα αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ώζηε θάζε καζεηήο λα έρεη 
πξαγκαηηθέο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε δηάθνξα αζιήκαηα· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 
ππνζηεξίμνπλ ηελ απαίηεζε λα απμεζεί ν ρξόλνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία· 
θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηελ λνκηθή αλαγλώξηζε ησλ ηδξπκάησλ θαη 
νξγαλώζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε ελζσκάησζε ησλ αζιεηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πξνζρνιηθή θαη ηε ζρνιηθή αγσγή· ηάζζεηαη ππέξ ηεο 
παξνρήο θηλήηξσλ ζηηο αζιεηηθέο ιέζρεο πνπ έρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε 
ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, θέληξα λεόηεηαο, θαη κε άιιεο θνηλνηηθέο ή 
εζεινληηθέο νξγαλώζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο» 
     «θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο όξνπο ζπκκόξθσζεο κε ηνλ 
πξνβιεπόκελν ειάρηζην αξηζκό καζεκάησλ θπζηθήο αγσγήο, έρνληαο θαηά λνπ όηη 
ε ηαθηηθή άζθεζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ δαπαλώλ γηα πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε» 
    «θαιεί όια ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο ΦΑ ζε όιεο ηηο 
βαζκίδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από 
εηδηθεπκέλνπο θαζεγεηέο ΦΑ» 
     «δεηεί λα ηεξκαηηζζεί ε ππνβάζκηζε ηνπ θαζεζηώηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο σο 
καζήκαηνο θαη ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δπλαηόηεηαο 
κηθηώλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ηεο επηινγήο είηε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ 
αζιεηηζκνύ είηε ηάμεσλ δηδαζθαιίαο κε έλα θύιν από ηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε θαη εθεμήο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλνληαη ηα θνξίηζηα λα δνθηκάδνπλ 
παξαδνζηαθά αλδξηθά αζιήκαηα· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμεπξεζνύλ "ελαιιαθηηθέο 
κνξθέο" ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αζθνύληαη ζε 
πξναηξεηηθή βάζε θαηά πξνηίκεζε πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο δεκόζηαο 
εθπαίδεπζεο» ……………… 
      
     Αλαινγηδόκελνη ινηπόλ όινη καο, ηηο επηπηώζεηο από ην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο 
θαη εηδηθά γηα ηνπο λένπο αλζξώπνπο, πνπ ηνπο ζέιεη θιεηζκέλνπο ζηα 
δηακεξίζκαηα, λα θάζνληαη κπξνζηά από ηηο νζόλεο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ησλ 
ηάκπιεη, ηεο ηειεόξαζεο θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, λα πξνζπαζνύλ λα 
αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηα 
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θξνληηζηήξηα, ρσξίο ηηο δπλαηόηεηεο παιαηνηέξσλ γελεώλ γηα θίλεζε θαη γηα 
παηρλίδη θαη ηελ ππνθηλεηηθόηεηα θαη ην άγρνο λα θπξηαξρνύλ, εύθνια 
αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη ην κέιινλ δελ ζα είλαη θαζόινπ επνίσλν. 
     ε θακία πεξίπησζε άιισζηε, δελ ζα πξέπεη λα καο γεκίδεη ηθαλνπνίεζε ην 
γεγνλόο όηη, κε βάζε έξεπλεο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο 
Τπεξεζίαο ηα ειιελόπνπια είλαη ηα πην παρύζαξθα παηδηά ζηελ Επξώπε, 
πξάγκα ην νπνίν πξσηίζησο ζπλδπάδεηαη κε ηηο ιίγεο έσο θαζόινπ ώξεο 
άζθεζεο ζην ζρνιείν. 
     Τπό ην πξίζκα ησλ πξνεθηεζέλησλ, ζεσξνύκε απηνλόεηε ηελ ππνζηήξημε ηεο 
ΟΛΜΔ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηεο ζην δίθαην θαη ηεθκεξησκέλν αίηεκα γηα ηελ 
πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ σξώλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζε 3 
εβδνκαδηαίσο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. 
     Ζ Έλσζε Γπκλαζηώλ Βνξείνπ Διιάδνο είλαη ν επηζηεκνληθόο θαη ν 
επαγγεικαηηθόο θνξέαο ησλ Καζεγεηώλ θαη ησλ Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, ν 
νπνίνο ηδξύζεθε ην 1954 θαη ζήκεξα έρεη πεξηζζόηεξα από 9.000 κέιε θαη είλαη ν 
κνλαδηθόο επίζεκνο θνξέαο επηκόξθσζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ Καζεγεηώλ 
Φπζηθήο Αγσγήο κε έδξα ηε Βόξεην Διιάδα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ επεθηείλνληαη 
ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, αιιά θαη ζηελ Κύπξν. 

     Με εθηίκεζε  
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