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«Ηενίσχυση του σχολικού αθλητισμού αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου» υπογράμμισε ο
Ανδρέας Λοβέρδος, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η νέα πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ενίσχυση των προγραμμάτων του σχολικού
αθλητισμού είναι η υπόσχεση που έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Κουκοδήμος, ο οποίος
έχει την αρμοδιότητα του σχολικού αθλητισμού, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο
Παπούλια.
Ο κ. Λοβέρδος υπογράμμισε για το θέμα: «Θέλω να κάνω μια αναφορά σ’ ένα θέμα που είναι
μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής του σχολείου. Θέλω να κάνω αναφορά στο σχολικό
αθλητισμό. Για μένα είναι θέμα αρχής. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε μια πολύ
σοβαρή και έντονη προσπάθεια».
Όπως τόνισε ο υπουργός «θέλουμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παιδικής
παχυσαρκίας και στη διεύρυνση της κατανόησης μεταξύ των γονιών, πως μέσω της άθλησης
προστατεύεται η υγεία των παιδιών και τους δίνεται ένας χρήσιμος προσανατολισμός που μπορεί
να τα βοηθήσει σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Η συνεργασία μας με φορείς όπως ο ΣΕΓΑΣ για το
πρόγραμμα "Kids athletics" αλλά και για άλλες δράσεις. Συνεργασία μας μαζί με το ΚΕΕΛΠΝΟ για
την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που είχε υπογράψει το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο
Υγείας τον Απρίλιο του 2011. Είναι δυο πάρα πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες που θα
προωθήσουν το στόχο του σχολικού αθλητισμού».
Και ο κ. Λοβέρδος κατάληξε: «Έχουμε ανάμεσά μας έναν πρώην πρωταθλητή, καθαρό ως
πρωταθλητή, που δε μετήλθε ποτέ πλαγίων μέσων, ένα παγκόσμιο όνομα που μπορεί να
εμπνεύσει τα παιδιά. Έχουμε τη βούληση να μπει μπροστά ο Κώστας Κουκοδήμος κι εμείς να
βοηθήσουμε την προσπάθεια για ν’ αποκτήσει ο σχολικός αθλητισμός αυτά που είχε στο
παρελθόν κυρίες και κύριοι, επί φτωχής Ελλάδας και τα οποία έχασε στη συνέχεια».
Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Κουκοδήμος, δήλωσε από την πλευρά του: «Στόχος μας είναι η
ενίσχυση των προγραμμάτων του σχολικού αθλητισμού, μιας και όπως όλοι γνωρίζετε
προέρχομαι από το χώρο του αθλητισμού και θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο τον παράγοντα άθληση για
τα παιδιά μας. Θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο θέμα και ευχαριστώ τον υπουργό
που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους τομείς που αφορούν την υγεία των παιδιών μας. Είναι προσωπικό μου στοίχημα
και του υπουργού και είναι μια υπόσχεση που έδωσα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Κάρολο Παπούλια».
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