
Ευτυχώς που κάποιοι τραβάν κουπί… 
Εκδήλωση τιμής σε Ολυμπιονίκες  

 

«Στην αρχαία πόλη, οι άνθρωποι 
γκρέμιζαν τα τείχη για να υποδεχτούν 
τους ολυμπιονίκες. Σήμερα οι πόλεις 
δεν έχουν τείχη. Γι’ αυτό εμείς 
γκρεμίζουμε τα τείχη της καρδιάς μας 
για να υποδεχτούμε τους σημερινούς 
ολυμπιονίκες». Μ’ αυτά τα λόγια 
χαιρέτησε η Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. 
Θεσ/νίκης κα Αρβανιτίδου Βιργινία τους 

3 Έλληνες Ολυμπιονίκες που τίμησε το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-
Κορδελιού, την Πέμπτη 18/4/2013. Είναι λόγια που αντιπροσωπεύουν όλους μας. 
Γιατί αυτούς τους τρεις αθλητές αλλά και τους υπόλοιπους εθελοντές που τόσο 
πρόθυμα δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, τους έχουμε κλείσει πια βαθιά στην καρδιά 
μας μετά απ’ αυτή τη γιορτή. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Την κορμοστασιά τους; Την 
κίνησή τους; Τη σεμνότητά τους; Τον χαμογελαστό και πρόθυμο χαρακτήρα τους;    

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σύλλογος Γονέων 
κι η κα Σοφία, δασκάλα της Τ.Υ. Ρομά, σε 
συνεργασία με το Δ/ντή σκέφτηκαν να 
καλέσουν στο σχολείο για να τους 
γνωρίσουμε και να τους τιμήσουμε τρεις 
αθλητές της κωπηλασίας που έχουν κάνει 
την πατρίδα μας περήφανη πολλές φορές 
στο παρελθόν. Πρόκειται για τη Χριστίνα 
Γιαζιτζίδου και τους Γιάννη Τσίλη, 
Στέργιο Παπαχρήστο. «Τους τιμούμε 
γιατί κι αυτοί μας τίμησαν όλους εμάς, 

όλους τους Έλληνες» είπε ο Δ/ντής μας στο καλωσόρισμα με το οποίο ξεκίνησε η 
εκδήλωσή. Μ’ ανάλογο τρόπο χαιρέτησαν τους τρεις ολυμπιονίκες, ο Δήμαρχος 
Κορδελιού-Ευόσμου κ. Στάθης Λαφαζανίδης, που μαζί με την Σχ. Σύμβουλο κα 
Ζαφειρούλα Μυλωνά, την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα Αβρόρα Σαββίδου, την Υπεύθ. 
Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. κα Βιργινία Αρβανιτίδου και τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Αθλητισμού του Δήμου κ. Γιώργο Μπουζίκα, τίμησαν την 
εκδήλωσή μας. Αμέσως μετά, ξεκίνησε το πρόγραμμα που περιλάμβανε τα πάντα! 

Αρχικά είδαμε διάφορα βίντεο με τους 
τρεις αθλητές σε σημαντικές στιγμές της 
μέχρι τώρα διαδρομής τους και νιώσαμε 
όλοι ρίγη συγκίνησης όταν βλέπαμε να 
καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις σε 
αγώνες. Τα χειροκροτήματά μας πρέπει 
να ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά! Μετά, 
οκτώ μαθητές μας, δυο από κάθε τμήμα 
της Ε & ΣΤ, έθεσαν διάφορες ερωτήσεις 
στους τρεις Ολυμπιονίκες. 



Έτσι μάθαμε πολλά για τον καθένα τους, 
π.χ. για το πώς έτυχε να ασχοληθούν με 
την κωπηλασία κι όχι με κάποιο άλλο 
άθλημα, για τα συναισθήματά τους όταν 
τους απονέμεται κάποιο μετάλλιο κι 
ανεβαίνουν στο βάθρο ή για το άγχος που 

μπορεί να νιώθουν στους αγώνες, για τις δυσκολίες στον αθλητισμό και τις 
συμβουλές που θα έδιναν σε έναν νέο αθλητή, για τα μελλοντικά τους σχέδια καθώς 
και για τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των μελών μιας κωπηλατικής ομάδας. Οι αθλητές 
με μεγάλη προθυμία απάντησαν σε όλες μας τις ερωτήσεις αλλά μερικές από τις 
απαντήσεις τους μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ιδίως όταν τους ρωτήσαμε για 
το doping και τα συμπληρώματα διατροφής με μεγάλη συγκίνηση ακούσαμε τη 
Χριστίνα Γιαζιτζίδου να μας λέει «Ξέρουμε ότι στο βάθος του μυαλού, σε 
πολλούς από εσάς υπάρχει πάντα η υποψία για ντοπάρισμα κάθε φορά που 
ακούτε για μετάλλια κι ολυμπιακούς αγώνες. Όμως αυτά τα μετάλλια που 
κρατάμε είναι καθαρά. Γιατί για μας αξίζει χίλιες φορές περισσότερο να 
προσπαθήσεις και να ιδρώσεις παρά να διαλέξεις τον εύκολο δρόμο, το δρόμο 
του doping»  

Ακολούθησε το 2ο και πιο θεαματικό 
μέρος της γιορτής. Εκεί απολαύσαμε πολύ 
χορό κι ωραία μουσική από 4 
διαφορετικές εθελοντικές ομάδες 
χορευτών-αθλητών. Η 1η  ομάδα ήταν η 
(λιλιπούτεια) Αθλητική Ακαδημία 
Καλαμαριάς. Την αποτελούσαν έξι 
χαριτωμένα κορίτσια που μας άφησαν 
άναυδους με τις ικανότητές τους και τα 
κόλπα που έκαναν, παρά τη νεαρή ηλικία 
τους. Τη χορογραφία τους είχε ετοιμάσει 
η  γυμνάστρια τους κα Σοφία Ιορδανίδου. 
Η 2η ομάδα ήταν η Asters International 
Θεσ/νίκης, οι οποίοι παρουσίασαν 
μοντέρνο χορό σε χορογραφία Κάλλης 
Σιαμίδου. Η 3η ομάδα, η Grafts 
Θεσ/νίκης μας έδειξε ένα πρόγραμμα 
αεροβικής σε τραμπολίνο. Εμείς που τους 
βλέπαμε λαχανιάσαμε- φαντάσου πώς 
ένιωθαν οι ίδιοι μετά το τέλος του 
προγράμματός τους! Τη χορογραφία είχε 
ετοιμάσει η κα Δέσποινα Αρβανιτίδου. 

Τέλος, φοιτητές/τριες από το ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης μας παρουσίασαν τη χορογραφία 
που είχαν ετοιμάσει οι ίδιοι. Το μουσικο-κινητικό κομμάτι όλης της εκδήλωσης, το 
επιμελήθηκε με πολλή φροντίδα η κα Όλγα Δελιάκη, τ. καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ 
Θεσ/νίκης. Η γιορτή έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών τόσο στους 
Ολυμπιονίκες όσο και στους υπόλοιπους χορευτές.  



Δεν το κρύβουμε, μας έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά από το 
υστέρημα του χρόνου τους προσφέρθηκαν να τιμήσουν τη γιορτή μας. 

 Εθελοντισμός, η υπέρτατη προσφορά. 
Βέβαια, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα 
μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν 
υπήρχαν οι γονείς μας! Ο Σύλλογος 
Γονέων, έδωσε και πάλι ένα δυναμικό 
«Παρών» και σ’ αυτή τη γιορτή. Ως και 
μεζέδες ετοίμασαν για να ευχαριστήσουν 
τους χορευτές και τους Ολυμπιονίκες 
που πρέπει να τους κουράσαμε πάρα 
πολύ με τα αμέτρητα αυτόγραφα που 
υπέγραψαν!  
Φεύγοντας από το γυμναστήριο όπου έγινε 
η γιορτή ακούσαμε πολλούς μαθητές μας 
να λένε «ήταν απ’ τις καλύτερες γιορτές 
που είδαμε τα τελευταία χρόνια». 
Ίσως… ποιος ξέρει… κάποιοι από τους 
μαθητές μας να θελήσουν στο μέλλον να 
ασχοληθούν κι αυτοί με τον αθλητισμό, 
μιμούμενοι το παράδειγμα των εκλεκτών 
καλεσμένων μας. Κάτι τέτοιο άλλωστε 
ανέφερε κι ο Διευθυντής του σχολείου, 

Στέργιος Παπαδόπουλος: «Αυτό που επιδιώκουμε με τη σημερινή εκδήλωση είναι 
να φέρουμε τα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον του αθλητισμού, κοντά στους 

Ολυμπιονίκες μας»  
Χριστίνα Γιαζιτζίδου: Γεννήθηκε στην 
Καστοριά στις 12/10/1989 και κωπηλατεί 
από 12 ετών. Έχει κατακτήσει 18 μετάλλια 
εκ των οποίων 9 χρυσά, 2 ασημένια και 7 
χάλκινα. Σημαντικότερος σταθμός η 3η 
θέση στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου 
(μαζί με τη συναθλήτριά της Αλεξάνδρα 
Τσιάβου, από τα Γιάννενα). Επίσης 2 

χρυσά, 1 χάλκινο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και 3 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο 
σε Πανευρωπαϊκά. Το 2011 μαζί με την Αλεξάνδρα Τσιάβου, ανακηρύχτηκε το 
καλύτερο γυναικείο πλήρωμα της χρονιάς. Έχει 1 παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία 
νέων κάτω των 23 ετών μαζί με την Τριανταφυλλιά Καλαμποκά. 
 

Γιάννης Τσίλης: Γεννήθηκε στις 15/7/1986 στα Γιάννενα. Ξεκίνησε την κωπηλασία 
στα 15 του. Έχει κατακτήσει 15 μετάλλια, από τα οποία 4 χρυσά, 8 ασημένια και 3 
χάλκινα. Η πιο σημαντική διάκριση η 4η θέση στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου (μαζί 
με τους Γιάννη Χρήστου, Γιώργο Τζιάλλα, Στέργιο Παπαχρήστο) καθώς και 2 
ασημένια μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών. Επίσης 2 χρυσά, 1 ασημένιο 
& 1 χάλκινο σε Πανευρωπαϊκά.  
 

Στέργιος Παπαχρήστος: Γεννήθηκε στις 26/1/1989 στον Βόλο. Ξεκίνησε την 
κωπηλασία στα 14. Έχει κατακτήσει 12 μετάλλια. Η πιο σημαντική διάκριση η 4η θέση 
στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου. Επίσης 2 ασημένια σε παγκόσμια πρωταθλήματα 
ανδρών και 2 χρυσά, 1 ασημένιο σε πανευρωπαϊκά. Έχει, επίσης, στο ενεργητικό του 
1 παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία των νέων μαζί με τον Γιώργο Τζιάλλα. 


