
 

 

3ο    ΓΕΛ    ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

                                              ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ 

 

 

      Την  6η   Οκτωβρίου  2014,  ημέρα  αφιερωμένη  στον  αθλητισμό,  το  Σχολείο  

μας  πραγματοποίησε  αθλοπαιδιές,  στις  οποίες  έλαβαν  μέρος  οι  μισοί  περίπου  

μαθητές  και  των  τριών  τάξεων  με  ομάδες  που  συγκρότησαν  αυτοβούλως,  σε 

πολλές  περιπτώσεις  μεικτές  και  συγκεκριμένα  στα  αθλήματα  της  

καλαθοσφαίρισης,  της  πετοσφαίρισης  και  του  ποδοσφαίρου.  Η  ανάδειξη  της  

αξίας  που έχει  η  συμμετοχή  και  η  απόλαυση  του  παιχνιδιού,  η  άμιλλα,  η  

συνεργασία, το  ευ  αγωνίζεσθαι,  η  έργω  αποδοκιμασία  των  φυλετικών  και  των  

ποικίλων κοινωνικών  διακρίσεων  και  των  συνακόλουθων  αποκλεισμών  που  

πλήττουν βάναυσα  τις  έννοιες  της  κοινωνίας  και  του  σεβασμού  της  

διαφορετικότητας υπήρξε  ο  οδηγός  και  ο  στόχος  αυτής  της  τόσο  ξεχωριστής  

ημερίδας.  Στην πράξη  καταδείχτηκε  πόσο  ελκυστικό  και  δημιουργικό  μπορεί  να  

γίνει  το  σχολείο  για  τα  παιδιά,  κάθε  φορά  που  τους  δίνεται  η  ευκαιρία  να  

εκφραστούν  ελεύθερα  και  συντροφικά,  έξω  από  τις  συνήθεις  αγκυλώσεις  της  

αποστήθισης  και  της  πλήξης  από  μια  μάταιη  υπερπληροφόρηση,  στη  διαδικασία  

της  οποίας  χάνουν  την  ψυχή  τους.  Η  υπεύθυνη  καθηγήτρια  της  Γυμναστικής, 

κυρία  Σοφία  Μεϊντάνη  οργάνωσε  και  διεξήγαγε  με  την  ελάχιστη  προετοιμασία 

κατά  τρόπο  υποδειγματικό  τους  αγώνες.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσίασαν  οι 

αγώνες  μεταξύ  ομάδων  του  Λυκείου  και του  Γυμνασίου. 

       Αξίζουν  ιδιαίτερα  συγχαρητήρια  σ'  όλους  τους  μαθητές  που  έλαβαν  μέρος  

σ'  αυτούς  τους  αγώνες.  Δεν  είναι  οι  επιδόσεις  που  μετράνε  τόσο,  όσο  η  χαρά 

της  συμμετοχής.  Συγχαρητήρια  αξίζουν  και  στο  κοινό  που  παρακολούθησε  τους 

αγώνες  με  κοσμιότητα  και  σεβασμό  στις  προσπάθειες  των  παικτών.  Για  την  

ιστορία  μόνο  οφείλουμε    να  σημειώσουμε  πως  πρωταθλήτρια  ομάδα  της  

καλαθοσφαίρισης  αναδείχτηκε   η ORLANDO TRAGIC, της  πετοσφαίρισης  η  

μεικτή  ομάδα  που  επέλεξε  το  όνομα  ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΕΣ και  στο  ποδόσφαιρο  η  

ομάδα  ΔΥΝΑΜΟ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ.  Ο  σύλλογος  διδασκόντων  του  Σχολείου  

αθλοθέτησε  ειδικό  βραβείο  για  το  πιο  ευρηματικό  όνομα  και  το  έπαθλο  

κατέκτησε  η  ομάδα  πετοσφαίρισης  ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΕΣ. 

Τέλος  ο  σύλλογος  απονέμει  στο  μαθητή  Αρτιόν  Τζαφέρη  βραβείο  ήθους για  το  

αίσθημα  δικαίου  που  επέδειξε  σε  αμφισβητούμενη  φάση  του  ποδοσφαίρου  και  

για  τη  σθεναρή  του  θέση  να  μην  καταλογιστεί  παράβαση σε  τέρμα  της  

αντίπαλης  ομάδας,  παρότι  αυτό  ζημίωνε  κατά  τη  συνήθη  στερεοτυπική  

αντίληψη  την  ομάδα  του. 

      Προσδοκούμε  εύλογα  και  πολλές  άλλες  ευκαιρίες  στο  μέλλον,  για  να  

ενισχύσουμε  και  να  πολλαπλασιάσουμε  όσα  πολύτιμα  κερδίσαμε  σήμερα:  την  

αγάπη  για  συλλογική  προσπάθεια  και  υπέρβαση  ενός  εγωπαθούς  και  

ανταγωνιστικού  τρόπου  λειτουργίας  στη  σχολική  καθημερινότητα. 

 

                     Η  Διευθύντρια  και  οι  καθηγητές  του  σχολείου 


