
9η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2022-2023 
Αρ.Πρωτ.113330/Δ5/19-09-2022/ΥΠΑΙΘ 

Στο πλαίσιο της θεσµοθετηµένης από το σχολικό έτος 2014-2015 Πανελλήνιας Ηµέρας 
Σχολικού Αθλητισµού, η οποία για µία ακόµη χρονιά εναρµονίστηκε ηµερολογιακά µε την 
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού και ορίστηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2022 
µε κοινό σύνθηµα: «ΑΘΛΗΣΗ κάθε µέρα, ΥΓΕΙΑ για µια ΖΩΗ», στο Μουσικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης πραγµατοποιήθηκαν ποικίλες και πολύπλευρες αθλητικές-κινητικές και 
άλλες παράλληλες δράσεις, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα: 

  Γυµνάσιο Λύκειο

08:30-11:00 Συµµετοχή µαθητών/τριών 
σε δρόµο δυναµικού βα-
δίσµατος, εσωτερικά 
πρωταθλήµατα και παι-
χνίδια ποδοσφαίρου -κα-
λαθοσφαίρισης -πετο-
σφαίρισης, αντιπτέρισης 
και επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης

Προβολή ταινίας αθλητι-
κής θεµατολογίας στο 
αµφιθέατρο του σχολείου

11:00-13:00 Προβολή ταινίας αθλητι-
κής θεµατολογίας στο 
αµφιθέατρο του σχολείου

Συµµετοχή µαθητών/
τριών σε δρόµο δυναµι-
κού βαδίσµατος, εσωτερι-
κά πρωταθλήµατα και 
παιχνίδια ποδοσφαίρου 
-καλαθοσφαίρισης -πε-
τοσφαίρισης, αντιπτέρι-
σης και επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης

Παράλληλες Δράσεις - Εργαστήρια

08:30-13:00  Πεζοπορία 10 Km σε περιπατητικό µονοπάτι του πε-
ριαστικού δάσους Σέιχ Σου µε µαθητές της Β’ Λυκείου  
(Μοσχογιάννης Στέργιος & αρκετοί συνοδοί καθηγη-
τές.)

09:00-13:00  Εσωτερικό πρωτάθληµα στην επιτραπέζια αντισφαί-
ριση (Καραπινίδης Δηµήτριος)

09:00-09:30  Κορίτσια Γ/σιο Δρόµος Υγείας δυναµικού βαδίσµατος 
2 Km (Κυπάρος Δηµήτριος)

10:00-10:30  Αγόρια Γ/σιο Δρόµος Υγείας δυναµικού βαδίσµατος 2 
Km (Κυπάρος Δηµήτριος)

10:00-11:00 Βιωµατικό Εργαστήριο µε θέµα: “Σώµα, Αναπνοή και 
Φωνή” (Κρίσιλα Αγγελική)

11:00-12:00  Βιωµατικό Εργαστήριο Ελληνικών Παραδοσιακών Χο-
ρών (Κυπάρος Δηµήτριος)



Όπως προκύπτει από τον προγραµµατισµό, οι παραπάνω δραστηριότητες 
πραγµατοποιήθηκαν κυλιόµενα καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου, από ολόκληρη τη 
σχολική κοινότητα, µε τη συµµετοχή του συνόλου των µαθητών της σχολικής µονάδας, 
µετά από κατάλληλο σχεδιασµό και προετοιµασία. 
 Όλοι οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συµµετάσχουν 
βιωµατικά σε µια σειρά ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων και παράλληλων δράσεων. Οι 
αθλητικές δραστηριότητες κινητοποίησαν µικρούς και µεγάλους, εστιάζοντας στη συµµετο-
χή και στη χαρά του παιχνιδιού, µε τη συνδροµή αρκετών µαθητών και συναδέλφων που 
αξιοποιήθηκαν ως διαιτητές και καθοδηγητές σε παράλληλες δράσεις και υπό τη διαρκή 
καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου Δηµήτρη Κυπάρου, που ανέλα-
βε τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη γενική ευθύνη της διοργάνωσης. 
 Έτσι, οι µαθητές και οι µαθήτριες συµµετείχαν σε δρόµο υγείας και δυναµικού βαδί-
σµατος 2 χιλιοµέτρων, παιχνίδια ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντι-
πτέρισης (Badminton), επιτραπέζιας αντισφαίρισης, ενώ παράλληλα λειτούργησαν και 
τρεις βιωµατικές δράσεις: πεζοπορίας 10 χιλιοµέτρων σε περιπατητικό µονοπάτι του πε-
ριαστικού δάσους Σέιχ Σου, χορωδίας και ελληνικών παραδοσιακών χορών. 
 Συγκεκριµένα, οι µαθητές της Β Λυκείου, µε υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Μοσχογιάννη και  
αρκετούς συνοδούς καθηγητές είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πεζοπορία και να περιηγη-
θούν στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου, διασχίζοντας ένα περιπατητικό µονοπάτι 10 χιλιο-
µέτρων και απολαµβάνοντας τις όµορφες εικόνες και τα αρώµατα της φθινοπωρινής φύ-
σης. 
 Στο βιωµατικό εργαστήριο µε θέµα “Σώµα, Αναπνοή και Φωνή¨, υπεύθυνη του 
οποίου ήταν η καθηγήτρια Χορωδίας του σχολείου κ. Αγγελική Κρίσιλα, οι µαθητές, µέσα 
από ποικίλες σωµατικές και αναπνευστικές ασκήσεις, κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν τη 
σηµαντική συνεισφορά της σωστής στάσης και θέσης του σώµατος αλλά και της σωστής 
αναπνοής στην ποιότητα εκφοράς του ήχου της ανθρώπινης φωνής.  
 Παράλληλα στο βιωµατικό εργαστήριο των ελληνικών παραδοσιακών χορών,  
υπεύθυνος του οποίου ήταν ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου κ. Δηµήτρης 
Κυπάρος, οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να χορέψουν αντιπροσωπευτικούς 
παραδοσιακούς χορούς από όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της πατρίδας µας, 
να…“συν-κινηθούν”, να εκφραστούν κινητικά µέσω της µουσικής και να συνδεθούν µε την 
παράδοση µε έναν βιωµατικό, ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο.  
 Τέλος, η ταινία που επιλέχθηκε να παρακολουθήσουν οι µαθητές ήταν µία κωµωδία 
(Cool Runnings, 1993), που είναι βασισµένη στην αληθινή ιστορία της οµάδας των 
Τζαµαϊκανών αθλητών στο έλκηθρο, οι οποίοι - παρόλο που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή 
τους χιόνι, αλλά µε οδηγό την ισχυρή τους θέληση να συµµετάσχουν σε µία Ολυµπιάδα - 
αποφάσισαν να διεκδικήσουν τη συµµετοχή τους στους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 
του 1988 στο Κάλγκαρι του Καναδά, αντιµετωπίζοντας τις καλύτερες οµάδες του πλανήτη 
και κατορθώνοντας τελικά, υπό αντίξοεες συνθήκες, να κερδίσουν τον σεβασµό, την 
αναγνώριση και την εκτίµηση όλων των αντιπάλων τους. Η ταινία ενθουσίασε τους 
µαθητές και κατάφερε να τους µεταδόσει µε ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο πολλαπλά 
και διαχρονικά µηνύµατα, όπως τον διαρκή αγώνα να εκπληρώσουµε τα όνειρά µας, πέρα 
από κάθε δυσκολία και εµπόδιο, ο οποίος στο τέλος νοµοτελειακά ανταµοίβεται και µας 
οδηγεί συχνά σε µονοπάτια που ούτε καν φανταζόµασταν! 
  Η διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ιδιαίτερα ο 
καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κυπάρος Δηµήτριος συγχαίρουν όλους τους µαθητές για 
τη θετική τους διάθεση, την ενεργητική τους συµµετοχή, καθώς και για την ευγενή άµιλλα 
και το ήθος που επέδειξαν καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και 
τους εύχονται καλή συνέχεια, συνδυάζοντας πάντα τη µουσική µε τον αθλητισµό.


