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ΝΩΝ ΤoY

Η Παvελληvια 'Evωoη Πτυ1,ιoδ1ων Φυoικηq Aγωγηq (ΠEΠΦΑ) περιooδτερo απo oπoιovδηπoτε αλλo
φoρθα τη q Eθvικη g AΘλητικη q και Πoλιτιοτικη q μαq

δραοτηριδτηταq, απoδθ1εται με εvθoυοιαoμδ και χαιρετiζει θερμα τηv πρδταοη για τηv αv&ληψη τηg
διεξαγωγηq oτoν τδπo μαζ τηζ oλυμπιαδαζ τoυ 1996,
με την ευκαιρiα τηq oυμπληρωσηζ 100 χρδνων απδ

την αvαοδoταση τoυ θεoμοδ τωv vεδτερωv oλυμπιακδν Αγδvωv και τη διεξαγωγη τηζ 1ηζ oλυμπια-

δog των Aθηvιbν τoυ 1896.
Η 'Evωοη μαζ θεωρεi υπo1ρθωοη, καθηκoν και
γι' αυτδ δικαiωμα τoυ Λαoδ μαζ, τo oπoio πρθπει
να αναγvωρiοει, δλog o Kδoμog, vα αναλαβει τη
διεξαγωγη αυτηq τηq oλυμπιαδαq που πρεπει vα
απoτελθoει oταθμδ αλλαγηq τηg πoρεiαq τoυ Oλυμπιομoδ, ωζ κoιvωvικηq ιδεoλoγiαg,, πρoq τηv ΑvΘρωπιοτικη κατεδθυvoη γιατi, δπωg εivαι oημερα,
γεvικd παραδε1τδ o Oλυμπιομδq, περν&ει μια Θαvdoιμη κρiοη, η oπoiα μπoρεiνα oδηγηoει στη χρεoκoπiα τηq, oλυμπιακηq κivηοηq και την κατdργηoη
τωv oλυμπιακδv Αγδvωv.
Διαπoτιομθνoι απδ τo πιo πdVω ιδαvικδ διατυπδνoυμε τoυζ αναγκαioυq' και απbρ&βατoυg δρoυg κdτω απδ τoυq oπoioυg Θα πρ6πει η Xδρα μαζ vα
αναλdβει τη διεξαγωγη των Αγιirvων των Φ 1,ρδvωv.
1

1.- Eπειδη, τα πρoοε16η 10 τoυλd1ιoτο 16,ρδvια, η
oικovoμiα τηq xδραg μαg Θα περdoει ioωg την πιo
μεγαλη και ooβαρη κρioη οτηννεδτερη ιoτoρiα μαq,
irε κανδvα τρδπo δεv θα πρΕπειτo oικoνoμικδ βdρos
τηζ διεξαγωγηζ, να φoρτωθεi, με oπoιoδηπoτε μoρφη, oτιg, π}'ατεgτoυ δoκιμαζδμενoυ oικoνoμικd Λαοδ μαg, απδ τη χρoviζoυoα λιτδτητα και τη oταoιμδτητα των απoδo1δν των Eργαζoμθvωv.
2.- Πιοτεδoυμε στηv oικovoμικη ουνδρoμη δλωv τωv
Xωρδv Mελιilv τηg ΔιεΘvoδq Oλυμπιακηq Eπιτρoπηq και κδρια τωv oικovoμικ& ανεπτυγμθvωv ωζ
θvδειξη τιμηζ πρoζ τη οδγχρovη Eλλdδα για τηv
πoλιτιoτικη πρooφoρ& τηζ πρoζ την Avθρωπδτητα,
και την αvαδειξη τωv αρ1,δv, αξιδv και ιδαvικδv,
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τηq oλυμπιακηζ ιδεολoγiαg, και τoυ θεoμoδ των
oλυμπιαrΦv ΑγΦvωv απ6 τα αρ1αiα 1ρδvια και
τθλoq ωq, επιβεβαiωoη των 6oωv δλoι oημερα διακηρδoοoυν για τoν oλυμπιoμδ και τουζ oλυμπιακoδq,
Aγδvεq.
3.- Aρvoδμαoτε καΘε μoρφη oικovoμικηq, εκμετdλ_
λευoηg, εμπoρικoπoiηοηg, τωv εκδηλΦoεων τωv
oλυμπιακδv αγcbvων και τηζ εμπoρευματoπoiηoηq
τωv συμμετε1δvτωv αθλητcilν και ακδμα τηq διαφημιοηζ μθoα απδ τoυg, Aγιilνεq. Δε1δμαστε την παραχ6ρηση εκμετdλλευσηζ τα)ν τηλεoπτικιbv και ραδιoφωvικιirv μεταδδοεωv τωv εκδηλιirοεων.

4.- Δεγ6μαστε τη oυμμετo1η Eλληvωv και ξδνωv
επεvδυτδv, στηv κατασ κευη των απαιτoυμθvων αγ^ωvιoτικιirν εγκαταoταοεωv και dλλωv θργων υποδoμηq, οε επiπεδo ιoδτιμηq, ουνεργαoiαq, και αμοιβαiαq,
ωφθλειαq με τηv Πoλιτεiα μαq.

5.- Θθλoυμε oι Oλυμπιακoi Aγδvεg τoυ 1996 vα απoτελdooυv ευκαιρiα, για τη Nεoλαiα και τo Λαδ μαq
vα αγω-wστoδv 1θρι-1θρι με τιζ Nεoλαiεq και τoυζ
Λαoδg δλoυ τoυ κδoμoυ
oτρθψoυv 1o σημερι'γιανατηq
vδ εκμεταλλευτικδ αθλητιoμδ
βιτρiναq, τoυ κθρδoυq, τηq, εκτδvωoηg Kαι τoυ απoπρoσαvατoλιομoδ
τωv μαζδv, σε μια dλλη πoρεiα πoυ μioα απδ αυτη
θα αvαδεi1vovται oι Avθρωπιοτικθg, τoυ επιδκilξειq
και o Koιvωvικδq, τoυ ρδλog πoυ εivαι και o1 επιδιιδ-

ξειq του oλυμπιoμoδ.

6.{Ιιoτεδoυμε πωc'oι Oλυμπιακoi Aγrbvεq τoυ 1996
πρbπaνα απoτελθobυv οoβαρδ κivητρo μα μια πρdγματι oυνoλικη αvdπτυξη τηq Φυοικηζ Aγωγηζ και
τη ΑΘλητιoμoδ οτη Xδρα μαζ πρoζ δφελoq τηq Nεoλαiαq μαq. Eiμαοτε βθβαιoι πωq δ'vαg πρoγραμματιομδq πdvω οτιg, oωoτdq oδγ1ρoνεq επιoτημovικθq
βd.oaq και μια συwovισμθιη πρoοπdΘεια πd,νω στoυζ
τoμεiq τoυ Mαζικoδ, του Σ16oλικοδ τoυ Aγωvιοτικοδ
και τoυ Αθλητιμoδ υψηληζ επiδoοηq Θα οδηγηoει
oτηv αvαπτυξη τηζ Φυoικηq Αγωγηq και τoυ Aθλη-

τισμoδ στoν τδπo μαζ με σκοπδ την βελτiωση κα1
εδραiωoη τηg υγεiαg, και την αvαπτυξη τηg Aγωνιoτiκηq διαπαιδαγδγησηζ και Παιδεiαg τηq Νεoλαiαq
και τoυ Λαοδ μαg και τθλoq την πoλυπδθτ1τη καλη

αγωνιoτικη παρoυοiα στoυζ Δεθνεig Αθλητικoδq
οτiβoυζ και τoυζ Aγδvεq των 1Ο0 1ρδνωv.

7.- Θεωροδμε απαραiτητo δτι η αν&πτυξη τηξ, αvαγκαiαq υλικoτε1,vικηg, υπoδομηq των αγωvιoτικδν 1δ-

και &λλωv γενικδτερωv μεγαλωv

θργωv απαoλυμπιαδαq
τηq
διεξαγωγη
oμαλη
τηv
ραiτητωv για
vα γiνει, ci)πρoξ δiρελoq τηg υλικoτε16vικηg υπoδoμηζτηζ o11,εδιαομθvηq αθλητικηζ αναπτυξηg τηζ χd)-

ρων

ραζ, και ακδμα τωv τεραοτιων στεγαστικδν και
dλλων βιoτικιbv αναγκιirν τoυ Λαoδ μαζ κα1 τωv
αναγκδv τηq πoλιτιoτικηg και κoινωvικηg, ζωηg και
ανdπτυξηζ τoυ, και β) απoκθvτρωτικd, ο'δλη την
θκταoη τηg 1δραg και δ26ι μδνo οτην περιo16η τoυ
Λεκανoπεδioυ.
8.- Πιoτεδoυμε επioηq πωqη διεξαγωγη

τωνΑγδνων

πρΕπεινα δδοει την ευκαιρiα, μδoα στoν πρoγραμματιομδ τηζ γεvικηζ αθλητικηq αν&πτυξηq και μα
τη Θεμελiωoη, εδραiωoη και oυνθ1'ιοη αυτηζ τηζ
αvαπτυξηg, να oργαvωθεi καινα αναπτυ1θεiη Aθλητικη επioΦμη iciι η 'Eρευνα οτoν τδπo μαq μθoα
απo τα TEδΑA των Παvεπιoτημiων μαg αφoδ λυΘoδv τα oξυμθνα πρoβληματα εγκαταoταοεωv, πρoοωπικ&, και οτdοεωv λειτoυργiq, εργαοτηρiωv, επι-

οτημovικδv ουγγραμdτωv κ.λ.π.

9.- Bαοικδ παραγoντα μα τηv επιτυ1iα δλωv των
πιo π&vω oτδ1δv Θεωρoδμε τηV εξυγiανoη τoυ σημε-

ρινoδ oυοτηματoζ oργ&νωoηg τoυ Aθλητιομoδ μαζ

με τov εκδημoκρατιoμδ και τη Λαiκη oυμμετo1,η,
iην απoκθνiρωoη, τη θθoπιoη νθων oιiγ1ρoνων Nδμωv και κι)ρια τηv αvdληψη τηζ oικoνoμικηq τoυ
oτηριξηq απδ την Πoλιτεiα.
Euεic πιοτεδoυμε oτι με τη οημεριvη μαq αθλητικη δργαvωοη δεν εivαι δυvατδ να επιτ01oυμε τoυζ
oκoπoδg τηq διεξαγωγηq τωv αγιilνωv δπωg τoυq
καταγρdφoυμε, 1ωρig, δηλαδη τov εκδημoκρατιομδ
του Aθλητιομοδ μαq και τη ΛαTκη oυvδvαιoη.
1O.- Θεωρωvταζ τov Αθλητιοtιδ ωζ σημαντικδ πα,roi'"'oμoδ και τηq πρoδδoυ πιoτεδoυ,λrou"o
"oυ οκδπιμη η πλαι9kο-οη των Aγδνων
l''τιrs εivαι
και πρoβoληq
Ιiε καei ειεoυg εκδηλδoειq αv&δε:ξηg
foυ πoλιτιoμδδ μog, χωρiζ αυτθζ vα επιοκι&οoυν
τoυq ΑγΦνεg.

11.- Πιoτεδovταζ ακρd,δαντα πωq κδριoq dξoναζ

τ.oυ Oλυμπιoμoδ και τoυ θεομoδ των oλυμπιακΦν
Αγδvων, αTto τα αρ1αiα 1ρδνια μθxρι οημερα, εivαι
η πρooπ&θεια για την κατακτηση, την εδραiωοη

Kαι τη διατηρηοη τηq ειρηνηg και τηζ πρoδδoυ; δια-

κηρδοοoυμε πωg oλυμπιομδg εiναι η ιδεoλoγiα τηq
Eιρηvηq }Cαι τηζ oυvαδθλφωσηζ των Λαδν για τηV

πρδoδo Kαι oι oλυμπιακoi Aγδvεq η Eιρηvιoτικη
γιoρτη τηq Παγκδσμ1αζ Nεoλαiαg.
Γι' αυτδ στιζ σημερινθg κρioιμεg oυνθηκεq για
την δπαρξη τηq ανθρωπδτηταg, και τη ουνθ1ιoη τηq
ζωηg πανω οτov πλαvητΙ βαζ, η oλυμπιαδα των
10Ο xρδνων πptπει να γivει oρδοημo τηq προοπdθειαg τηq Πατρiδαg μαζ να βoηθηοει οτην oλoκληρωση τωv ειρηνιοτικδv αγδνων των Λαδv μδοα
απ6 τo Παγκδομιo Aθλητικo Kivημα, τα δργαvα
τηg Διεθνoδq oλυμπιακηq κiνηoηq και των AΘλητι
κδν oργαvδσεωv και να oυμβαλλει απoφαοιoτικd
με κdθε πρακτικδ τρoπo, μδoα οτα πλαioια τηq
διoργdνωοηζ, ττlV πoλυπδθητη εδραiωoη τηg ειρη\ηζ και τηg πρoδδoυ οτo οδγ1,ρoνo και μελλovτικδ
Kδομo.
12.- Mδoα απδ αυτiq, τιq τοπoθετηoειg o Kλdδoq
μαζ, oι εργατεq τηg πρoδδoυ τηq Φυοικηg Aγωγηs
και τoυ AνΘρωπιοτικoδ Αθλητιομoδ oτo τδπo μαg
βλθπoυμε ωg Eθvικδ καΘηκov για εμ&g, τη Nεoλαiα
κα1 τo Λαδ μαq τηv ανdληψη τηg διεξαγωγηζ τηq
oλυμπιαδαq των 100 1ρδvων του 1996.
Kαι διακηρδοοovταg αυτθg, τιq αρχεζ μθοα απδ
τιq Θθoειg τηq 'Evωοηζ μαζ, δπωg θ1oυμε καθηκov
και υπo1ρθωoηg απiναντr στη Νεoλαiα και τo Λαδ
τηq Πατρiδαζ μαζ, δηλδνoυμε δτι οτρατευδμαoτε
vα εργαστoδμε με δλεζ μαg τιq δυvαμειζ για τηv
επιδiωξη τηq αναληψηζ και την επιτυ1iα τηζ διεξαγωγηζ τηq oλυμπιαδαg τωv 100 1ρδνων του 1996.

To Διoικητικδ Συμβoδλιο
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Πρδεδρoq

Mπ,&μπηq Γουvαρiδηg
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Γραμματθαg

Niκο6 Tριπδδηq
Tα M*λη

Aριoτoμδvηg Σωτηρδπoυλoq

Αριoτεiδηq Kαναβoδρηq
Δημiτρηq Παπαδδπoυλοq
Θαviοηg Bελδvτζαq
Γι&wηg Aγγελoνiδηq
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