Αθλητική Δραστηριότητα
Ο αθλητισμός ανέκαθεν θεωρούνταν ιδανικό από πολλούς
πολιτισμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι
πρόγονοί μας, έδιναν ιδιαίτερη σημασία στις αθλητικές
δραστηριότητες. Μάλιστα η σωματική δραστηριότητα ήταν για
εκείνους τρόπος ζωής. Άλλωστε, αυτή τους η αξία την οποία έδιναν
στον αθλητισμό διαφαίνεται από το γεγονός ότι τον είχαν εντάξει στο
εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα αποτελούσε το σπουδαιότερο
στοιχείο στην εκπαίδευση τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπήρχε
πόλη στην αρχαία Ελλάδα όπου δεν υπήρχε γυμνάσιο (χώρο
αποκλειστικά αφιερωμένο στη σωματική άσκηση των πολιτών).
Συνοπτικά, η ακόλουθη αρχαιοελληνική ρήση αποδεικνύει τη σημασία
που προσέδιδαν στον αθλητισμό : « νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ ».
Περνώντας στο σήμερα, ως γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων
Ελλήνων, συνεχίζουμε και εμείς να θεωρούμε αναγκαία και ωφέλιμη
την ενασχόληση με τα αθλήματα. Στα πλαίσια της προώθησης του
αθλητικού ιδεώδους, το τμήμα αθλητισμού του Δήμου Φοινικαίων σε
συνεργασία με το σχολείο Φοινίκης οργάνωσε αθλητικούς αγώνες. Οι
τελευταίοι έλαβαν χώρα στο γήπεδο του σχολείου με πρωταγωνιστές
τους μαθητές του.

Διεξήχθησαν ποικίλων ειδών αθλοπαιδιές. Συγκεκριμένα:
1)
2)
3)
4)

αγώνισμα 30 μ με σκοινάκι ( συμμετείχαν μόνο κορίτσια).
αγώνισμα στίβου 200 μ (συμμετείχαν κορίτσια).
αγώνισμα στίβου 400 μ (συμμετείχαν αγόρια).
αγώνισμα ποδηλασίας 400 μ (συμμετείχαν αγόρια
κορίτσια).

Στο τέλος των αγώνων δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις- διπλώματα (με
τα ονόματα των νικητών να γράφονται εκείνη την ώρα από τον
Υπεύθυνο Αθλητισμού) αποκλειστικά στους νικητές και μετάλλια.
Παράλληλα οι αρμόδιοι του τμήματος Παιδείας και Αθλητισμού του
δήμου Φοινικαίων, όπως και ο διευθυντής του σχολείου με τον
δάσκαλο της γυμναστικής απένειμαν επαίνους στους μαθητές αγωνιστές που τερμάτισαν δεύτεροι στο εκάστοτε άθλημα.
Οι αρμόδιοι για τον αθλητισμό δεσμεύτηκαν για μια ακόμη πιο
στενή συνεργασία με το σχολείο τους αλλά και ευρύτερα με τα σχολεία
του δήμου για παρόμοιες ελκυστικές δραστηριότητες με απώτερο
σκοπό την προώθηση του αθλητισμού.
Στη δραστηριότητα παρευρέθησαν οι: κ. Στέφανος Σέντης
Επιθεωρητής Αθλητισμού, η κα. Μαριέττα Τσίλη Υπεύθυνη Παιδείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κ. Γρηγόρης Νάτσης Διευθυντής του
σχολείου Φοινίκης, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και κάποιοι
γονείς παιδιών.
Επιλογικά, θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους συμμετέχοντες σε
αυτήν την αθλητική εκδήλωση και όσους βοήθησαν για την

πραγματοποίηση αυτής. Για τους μικρούς σε ηλικία αθλητές μας αλλά
μεγάλους στη ψυχή, θα θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα: «Αξία έχει η
συμμετοχή, η προσπάθεια και όχι η νίκη».

