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ιo q,

1

Iατρικη

Πρ0γραμμαTισμ0g

Kuριε Yπουργε,

Τα l'Ιoμαρ1ιακιi Tμηματα

ηg

ηq

ΠtΠΦΑ

και αp1iζει vα με8oδεuει ηv uλοπoiηoη τοug.
ιaiα αna τιq απoφιiοειg πoυ εi1αv παρ8εi, αvαφiρεται σηv oργιivωη

διαλiξεωv-oεμιvαρiωv πoυ το Δ-Σ. πρoοπα8εi Yα oργαvιiloειg

αε
0εματα
οε
αuvαδiλφωv
τωv
εημiρωη
oκoπo
κλiμακα,
ηv
παγελλαδικi
με
πou αφoροιiv τo αvτικεξrεvo τoυq iτoι ιiπωg αυτδ διαμoρφιil8ηκε-ουμπληρωθηκε, με

ηv iρευvα

τα τελευταiα 1ρovια.

Για τηv πραγματοπ0ιηση 0μωξ τωv
εκδηλδοεωv αιrτιilv, απαιτεiται oυvερ_
γαo[α με τα xατα τοπoυg Noμαρ1ιακιi
'Evωoηg,
τμηματα τηg
γιατi oι εκλεγ_
πρiπει:
τoιg
αvτιπρooωπoι
μivoι

α} vα iρ8ουv οε επαφη με

τoUζ

oυvαδdλφoυg τoυ vομοιi τoug η και
γειτοvικδv voμιilv, για να oυγκεvτριλ-

οoυv τα προτειvoμεvα θεματα, rilαrε
απo τη μια μερια vα καλυφθoιiv oι
επιθυμiεg-αvαγκεg ooο τo δuvατιiv
μεγαλuτερoυ αριθμου εvδιαφερομ6vων

απ' τηv ιiλλη vα εξαoφαλιαrεi η
μαζιη οuμμετoμ τoUζ οτιζ διoργαvιil-

l(ι

σειq.
β} vα oρiooυv τo 1ρδvo, πpαγματοπoiη-

ηξ

τωv εκδηλιioεωv και αυτog Yα

γvωατoποιηθεi ατo Δ-L

ηs

ΠΕΠΦA

κιivoιv τιg διαλεξειg, αλλιi και

Τo Διoικητικo Σuμβουλιo τηg

oτα

ατoμα vα προετoιμαoτoυv, γα πρ0γραμ_
ματiοoυv το 1ρovo τoυg.

Διoιητιxo Συμβoυλιo, δεαμεuμivo απo τo xαταoτατικιi λειτoυργiαq
'Εvωηg, iκαirε ιεριiρχιη τωv αποφιiοεωv τωγ ΓεYιxΦv Συvελει]οεωγ

To

3. Nα διεpευηoει τo Δ.Σ. τη δυvατoτητα χρηματoδoτηοηg τωv εκδηλωοεωv

απo τηv πoλιτεiα, γιατi εivαι φανεριi
oτι το κοoτog τηg πρoonαθειαg 8α
εivαι oυξημivo.
4. Nα δοθεi η εuκαιρiα οτα τοπικα
Noμαρxιοκα Συμβουλια vα καvοviοουv

8εματα πρακτικα που αφoρoυv τιg
εκδηλιbοειg οnωg κλεiοιμo αιθoυoωv,

'86. [iγεται
μi1ρι τα τiλη l{oiμβρη
παριiκληη-προταη απo τo Δ.L ο

Xρovog διοργιivωηg vα εivαι τα Σαβ'
βoτoκυριαiα τηq περιοδου αvιiμεοα
πo Γεvιiρη-Mαη τoυ 'θ7.

γ) vα διεtiευvιiooυv

η

δυvατoτητα

ουvεργαoiαg με τoug Σ1ολικoυg Συμβουλoυg, τηv T.λ η ιiλλoυg φορεig,

γιατi oι εκδηλδοειq αυτig μπoρεi

vα

διοργαvω8oιiv απoκλειατικα (αι σε τo_

πιrri επiπεδo χωρiζ η oυμμετoχη-βοηθεια τou κεrτρικοu Δ.Σ τηg ΠΕΠΦA.
Δηλαδη, απαιτεiται dγκαιρog πρo_

γραμματιομιig για;
'l. Ιιlα ταξιvομηθouv τα θiματα και vα
καγογιoτoυv or ημερομηviεg, ιilοτε vα
μηv uπιiρξει oυμτπωη αvαμεαα oτα

986

'Εvω'

σηζ μαq' oε iκτακτη oυvεδρiαη ιοι

εξiτooε το θiμα του τραγικοu θαvιiroι
τηq ατυ11ηg μαθητριαg του 40oυ Λυκεiου Αθηvαg τηv ωρα lηq Γυμvοαrιιηq
και μπρooτα οτα ματια τωv oυμμαθητιilv και τηg καθηγητριαq τηgio Σuμβοuλιo μαg θεωρεi το περιoτατικo εξαιρετικα σοβαρo γlα rηv
εκπαiδευοη, τη Φυοικη Aγωγη και ιov
Kλαδο μαg και βεβοια για τιg ευθυνεg

τou Ynoυργεiου οαζ. ttοU δεv

i11ει

εγημdρωoη oυvαδiλφωv, για τηv καλuτερη oργιivωoιi τoυg.
Τελειωvovτοq επιoημαivεται οτι

λαβει καvεvα μiτρο για τηv πρoοταοiο
τωv παιδ_ιωv τωv Σxoλεiωv οπo τiτοtoυ
εiδοug dκτακτα περιοταoτικα' που πολ_
λdζ φoρiζ ουμβαivουv orα Σxoλειο

ηδη

μαq.

νoμαρ11ιοκo τμηματα, αλλα και
μεμοvωμivoι oυvαδελφor.. ζητουv τηv

πραγματoπoiηοη τδτoιωv εκδηλιioεωv.
Yπεuθυvoq για τιg δραoτηριoτητεq

αυτεg oρioτηκε

τo μiλοg τoυ

Δ.Σ.

Kαvαβουρηg Αριοτεiδηg οτo oπoio μπoρεiτε vα απευθυvεoτε για πληρoφo-

ρiεg και oυvεvοηη oτο τηλiφωvo

6430188, αλλα και οτα γραφεiα τηζ
'Εvωoηg καθε
βραδυ απo 7.30 μμ-9μμ

για oποιαδηπoτε

0

0

πληρoφoρiα.

πρoεδρog

[oυvαρiδηq X.
Γεv. [ραμματiαg
Τριπdδηs ιΙ.

voμαρ1ιακα τμηματα.

Kαι oι ευθυvεg εivαι ηθικig' διiτι
αυτα τα ατu1ηματα Bα ητοv δυvατo vα
απoφευγovται αv υπηρ1ε εoτω κιιι
oτoι1ειωδηg iλεγ1οg τηg υγεiαg τωv
παιδιιilv τωv Σ1oλεiωv.
Kατα τηv απoψη τοι Δ.Συμβoυλiυυ

μαg κομια αλλη φρovτiδα δεv

itει

μεγαλuτερη οημαoiα για τηv αvαπτuξη
τωγ παιδιδv μαg οε αυpιαvoυg oλoκλη_
ρωμivοuq πoλiτεg τηg Πατρiδαq μ,ιg

απο τη φροvτiδα τηg υγεiαg τoυg.

Εμεig πιoτευoυμε, πωξ τ0 περιστΙΙ_

τικ6 τoυ θαvατου τηg μαθητριαq εyει
τtg εκπαιδευτικεg nροεκταοειg του,

ΓυμvασTηριo κtιι Aθλητικo υλικo
'Oπωg οαg εivαι oiγoυpα ψωoro η χoρηYηση γUι
αΘλητικoυ υλικo0 αrα εxol€ιo τηq Γεv- Eκrιαiδευoηg τα τελευταiα
τωv
1βvια ητov αvεπαρκηq γιdvα καλυψει τιq αvαγκεq doηoηq

'
Σxoλεiα, oπωg μαg καταψdλoυv
iημ"ρo
'oδεv διαΘδτoυv o0τε τα στoιχειωδη
εr.ιοοo,
η,
μoΘητΦv.

σUvαδελφoι απd 0λη
iργαvα και Uλικα για

vα εφαρμoooυv τα πρoγραμματα τoυg και oκdμα vα αvαrπυξoυv
5ραoηριoτητεq oro o1oλικo αθλητισμo' Aπoτ6λεσμα εivαι vα
ΞKrι)εται τo Σxoλεio και o κoΘηηηζ Φ'A', vα σχoλιαζouv oι
.tαΘητθq τηv καταorαoη αUτη κoι τθλoq vα εκδηλδvow διαμαρτυ_
)ιεξ κα oι μαθητeq και oι γοvεξ τoυg'
Γvωρζoυμε oτι η Kυβdρησrl σrα πλαioια ηq πoλrrικηq ηζ
\rroτrιταq θxει περιoρioει τιg πιαrιioειg και 61ει περικdψει ακoμo
;vα μiρoq απ ' αυτδg πoυ πρooρζovται για τηv κoλυqη τωv αvαγκδv
ηq'Φυοιηq αγωγηq σε βελτιιυσrι παλακjlv και καrαoκευη vdωv
lγ*o'o*οoεrr- αΘλητικo υλιι<o και ξoδα oργαvωσηξ αΘλητικΦv.
,κδηλδσεωv.

Πιαrεiovrαg oμωg πωq δεv εivα δUvατ6v vα περικδΙΤrovται oι

η φ.α. τωv παιδι<ilv και vα δivovrαι με ευκoλiα oτιg
'].A.E. τoU πoδooφαΦυ (35ο.oοο.ooo τεΜυταια), ζητo0με ηv-

τιαr<iroειg για

αμεoη 1oρηγηoη πιorδoεωv επαρκδg γιo vo καλ0ψoυv τιg ovαγκε';

πoυ υπαρ1oυv εφαρμδζoιrrαg δvα o1εδιαομo δorε απo

τov
τω'r
orην
διαθεoη
υλικo
τo
αναγκαio
vα
υπαρ1ει
πρoηγoOμεvo xρOvo
ΣXoλεk v, καταργδvταg καιτξ γραφειoκρατικδg διαδικαoξ πρoμηΘειog τoυ'
H 'Evωoη μαg d1ει τo αiτημα τηq iδρυoηg κρατικo0 εργoσrασbιJ
αΘλητικo0 υλικoΟ, πoυ Θα λυoει oριατικα τo πρoβλημα αrη oωαΦ τoιl
βdοη, και τηv κατ' ευθεiαv απoσroλη τoυ υλικo0 αυτoυ oτo o1oλεio.

'Aμεoα 6ποη πρdπει να uπαρξoυv λ0oειg γιατi τo πρδβλημιr
παρoυoιαζεται oξυτατo.
Πιαrε0oιrrog δτι-μπoρεi vα δoΘεi κdπoια πρooωριvη λ0oη με ηv
iκτακrη παραXδρηoη τωv αvαγκαkυv πιαrωoεωv γιo ηv dκrακπ1
nρoμηΘεια αΘλητκo0 υλιkο0 απδ τιg Σ1oλικdg Eφoρiεg, υπoorηρi'
ζoυμε τηv πΦταoη αυτη και περιμdvoυμε τιq εv6ργει6g σαq πρoq
αυτη ηv κατεOθυvoη και ηv εημriρωoη μαg o1ετικα.
Για το Δ. Συμβo0λιo

o

ΠρoεΦoq

ιvtrΙdμΓηζ Γoυvαρδηq

O Γραμματθoc:

Niκog Tρπδδηc;
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ΠP0Σ: ΥΠΕtlθ
Κ0ll'l/ΣH: Γραφεio aυαιηι

γωYiζ θεσ/vιηζΣxoλ. Σiμ8ouλ0ζ aυσι

-

Aγωγie'
-

0 ΛMΕ- 0 Λr Ε.E'- ΕΛ1/Ι εθ- ΕΛt t

tΙΕtΙΦA

Η'Evωαη

Γυμvαoτιilv

ρειαg Eλλαδαg διαμαρτιiρr

γιατι δεiχvει οτι παρα τιg

η1ηρdg

εξαψελiεg για μετρα επαvαοτατικα για

ηv

παιδεiο, Νδμoυg noυ oδηγouv οτη

λυοη oλωv τωv πρoβληματωv τηζ
μορφωσηξ

τηξ εκπαiδευoηζ

κ.λ.π.,

μiτρo δεν i1ει θεonιoθεi

κ.λ.π., καvivα

για τηv υγεiα και τη oωματικη ανατπuξη
τωv παιδιωv τou Λαou μοg, ποu πριilτα

και μαζi με τη μορφωη τouζ και το
δiοιμo τoυg με τηv εργααiα, βααικιi

παιδευτικο μioα, θα μπορoυααμε vα
πετυ11oυμε τηv αvαπτuξη τoUE σε
ολoκληρωμivεg

πρooωπιxoτητεg 1ρησιμεξ στο κoιvωvικo ouvολo.

M'

αυτη

τη φιλoooφiα τo

Δ.Σ.

δευoγταζ σχετιl(εξ απ0φασειE τωv
Γεvικιiv Συvελεuοεωv τοu κλιiδου μαq
πρoτεivει τηv αμεoη ληψη τωv πιo
κατω μετρωv:
1) lατρικη εξdταoη 8ωρακog, καρ-

oυvθεΦ

ηξ

τη

με το Eθvικo Σuαημα

Yγεiαg, τo διoριαμο γιατρrilv αια Σ11ολεiα, για τηv .παρoκολoυθηση τηζ

uγεiαg, μαθητιilv και πρooωπικου

η

διδαoκαλiα oυvαφιilv μαθημιiτωv.
Πoλιτεiα υπoΤουτο εivαι για

η

απo τιg Σurταγ-

1ρiωη πoυ απoρρdει

ματικδg Πρδvoιεg για

ηv

uγεiα τoυ

Λαou μαg.
κ. Yπoυργi,
'Αμεoα εivαι ακoμα απαραiτητο vα
παρθoυv 1ωρig καθυπdpηη, τα καταλ'
ληλα μdτρα, δ1ι μδvo για ηv πρoαταοiα

τωv παιδιωv τωv Σ1oλεiων απo

iπαrτα

ατu1ηματα

αλiα και για

ηg

[υμvαατιηg,

ηq

υγεiαg τoυg

ηv εφιπη,

πρoληrπιη εξiτaoη

τα

oυoιooτικη και

για η ληψη τωv ατoμικδv και γεvικδv
εκεivωv μiτρωv θεραnεiαg και uγιει-

Φζ, που θα oυμβαΜουv, προοωριvιi
μiχρι ηξ oριoτιηg λι]ηζ τoυ πρoβληματog, σηv πρoarαοiο ηg.
Τo Δ.Σ. τηq 'Εvωηg

μαg μεθo_

τωv
του

ατu1ηματωv, πoυ μπoρoυv vα ouμβουv
ιilρα ηg δουλειαq τou.

γηq πoυ εiμαατε uπευθυvοι απδvαιrτι
αrη Nεoλαiα μαg κυρια για η βελτiωη

Kαvivαg μαθητηg η οπouδαoπ|g vα
μηv εψροφεταl oτο Σ1oλεio oηv αρ1η
κοθε 1ρovoυ, 1ωρig πιατoπoιητικδ u-

και ακoμα

ηg

uγεiαg με α1ετιη μωμιiτευoη.

vα υπoγριiφoπαι κiθε 1ρovο oτο
Aτoμlκδ Δελτiο xιiθε μα0ητη, πoυ
επιτiλoυg πρεπει vα κοθιερωθεi και

και

κατο1uρωοη τoυ, τoοo

εκπαiδεuαηg με κυριο μioο ηv oικογεvειοκη αοφολιoη τoυg, τα vοoοκομεiα
κλπ και ηv πρoοκoμιη πιoτonoιητικου

μαθητιilv, oλωv τωγ βαθμiδωv

8υvα orα 1ερια τηg Πολιτειαg μioα απο
το Y.Π.Ε-Π'8-, με τηv iδρuοη ouσια(rτι'

Σ1oλιατρικηq Yπηρεoiαg

voμιη

για τα εκτδg ευθιiηg ατu11ηματα
μαθητ6v, ιioo και τωv δικιilv

ηv

γεiαg.

ηg

uπιiρ1ει

Φ. Aγωγηg και vα

διαg, αiματοg ματιιilv, αυτιιilv και αλλωv
εξετοoεωv αvoγκαiωv, oλωv γεvικιi τωv

πιοτευει πωg μακρoπρο8εoμo, τo πρo-

βλημα τηξ υγεiαq τωv παιδιιilv τωv
Σ1ολεiωv και πρiπει vα περοoει υπευ-

ευθυη τou κα8ηφη

2} Tα πoι11εiα τoυ πιατοπoιητικoυ

oτο Σ1oλεiα

ηg

Πατρiδαg μαζ, ποU
μαζ[ με τα ατoι1εiα τωv ιαθε εiδοug
ικαvoniτωv, εvδιαφεpοrrrωv, χαρακrη-

ριπικιilv τρoπωv oυμπεριφoριig κλπ. vα
απoτtλεi τo απαραiητo τεxvικo μdoο
για τη μεθoδιη κoι oωoτη εργαoiα τωv
εκπαιδεuτικωv.

3) Av υπαρ1οιv λoγoι απαλλαηg

των μαθητιilv απο τo επiπεδo ηg
Φυοικηg Aγωγηg

ηg

τoξηg τoυg τo

με τoγ Kαθηγηπi Φυoιηζ
Αγωγηξ oε oυvεργαoiα με τoυg ειδικoug γιατρoυq (αι τoU! γovεig vα
Σ11ολεiο

φρoπiζει για

ηεiαq

ηv

απoκατdoτασιl

ηξ

ηεiαg τωv παιδιιilv αuτιilv vα εφαρμοζoυv αvο.λογα πpoγρtiμματα i1οπαg
uποψη τoυg xαι τoυg ιiλλouq παραγo-

vrεζ.

5} Σε περιιπιiloειg

ατu1ημιiτωv

vα εξεταζεται αvτικειμεvικιi η

γiα -, oι αuvαδελφoι πou π]

μεροg ααv μdλη τωv διιiφο
επιτρoπιilv δεv πληριiθηκαv ι
μα τηv απoζημiωση τoUE.

Ζητουμε ηv ιiμεoη κατα$
αuτωv τωγ xρημιiτωv.

Mε εrriμηoη
Για τo Δ.Σ.

Εμεig oι καθηγητ6q Φuoικηg Aγω_

και

ηv

0

κ.

εδραiωη ηg ηεiαg ηg
ηv ηθιη αιlη εuθιiη
ηv εuθυη απivαυrι aro

μαξ, ποU μαg εξoυαοδοτεi

ιαι

μαg

voυg, i1ouμε απoφαοiοει vα αγonαro0με πρog ιiθε κατε0θυvη ιαι vα
εργαaιοuμε για κιiθε πρoαπαBεια λu_
oηg μεταξι1 τωv ιiMωv και τou πρoβληματ0ζ ηζ υγεiαg τωv μαθητιilv μαg.
Πιarευouμε δε πωg και εoεig,

υατερα μιilιατα απιi τo τελεrrταio
ηg τραγιηg μαθιiτριαg' δε_
χδμεγoξ πωξ δεv εivαι δυvατo, vo
πεθαivouv oι μαθητdg αη [uμvαατικ!
πou γivεται ατα Σ1oλεiα μαξ για
ατυ1ημα

ηq ηεiαζ

η

τουg, vα.μελεπi_

oετε, μεθoδε0οετε, oργαvιiloετε και
προγματoπoιtioετε τα πρoτειvoμεvα
μiτρα για ηv πρoorαοiα τωγ παιδιδv
μαq.

'Εvωαi
Εμεiξ ιiλoι, η
μαq, εiμαατε
για τo ζηημα αUτo ση διαθεη oαg.

Για τo Διoιητικo Συμβouλιo

0

Πρoεδρog

MtιΑMΠtlΣ t0Yi{APιΔtlΣ

0

Γραμματδαξ

tlικoΣ τPιιΙοΔHΣ

θ.

AnEPΓHΣ

Λαο

αμoiβει, και θτοι μαg ιαθιoτα υπε0θu_

βελτiωη

nP0εΔP0Σ
χΕlMΩt{ιΔΗΣ

0 r. ΓΡAΜMΑτεΑΣ

αιαθαvoμεvoι

τουg.

4} 0ι καθηγητiE Φυoικηg Aγωγηg
αφου εvημεριilγoιrται απo τoug ειδr
κoυg γιατρoig για ηv καταοταη ηq

ιioηηg

κ- Yπουργi,

γιατi, αv και πiραoαv 6 μ{vεq
τη ληξη τωv ηoλικιilv πρωτα{
ματωv - oε λiγo θ' αρ1iαoυt

tlP0Σ: κ. Υπouργo |lρoε0ρ

ηζ

Κυ1iρησηe
K0lll/Σlt: 1) YrιΕΠθ0 2) {
φεio oUσ. Aγωγηg θεo/viι
3) Σxoλ. Συμ0aiλoug θεo'

κηξ 4) 0ΛMΕ 5) 0ΛτΕf'

ΕΛMΕ'θ 7) ΕΛTΕΕθ 8) ΠΕΠl
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iγγραφιi oαg,

1αρακτηρiζ

τoυg [υμvαarδ6 σtoug Δημ'
oαv τεpιro0g.
θiλouμε Yα μαg εξημo

με βιiη πoια λογικη' ηθιη
πραrrιη oι τπu1ιo01oι Φ.Α. l
εργαζovιαι στουξ ΔημoUξ

θ.

ρoιivroι και πρaπει vα χαραrrι
ζorrαι τε1vικοi και δ1ι εrπαιδ
τιιoi γιατi δεγ αoκοιiv εmαιδ
τικα και διδαπικιi καθηκorrα
πωg oρiζorrαι τα πραπαγω rα
κ0rτα.
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