
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΣΑΠ στο σχολείο μας : «Βάλε ΤΕΡΜΑ στη βία»!!
Την Παρασκευή, 9 Οκτ.2015 και κατά τις ώρες 9-10:30, το σχολείο μας διοργάνωσε μια
πολύ πετυχημένη εκδήλωση στο Γυμναστήριο, όπου μεταφερθήκαμε όλοι οι μαθητές και
καθηγητές του σχολείου καθώς και δύο τάξεις (περίπου 80 μαθητές με δασκάλους και το
Δ/ντη) από το όμορο 29ο Δημ. Σχολείο Θεσσαλόνίκης. Συγκεκριμένα μετά από τηλεφωνική
συνεννόηση με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας επισκέφτηκαν το σχολείο μας το Δ.Σ. του
ΠΣΑΠ (Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών) και δέκα (10) επώνυμοι εν
ενεργεία ποδοσφαιριστές των τριών ομάδων της Πόλεως μας, με σκοπό την ενημέρωση των
μαθητών μας πάνω στις αξίες του φιλαθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι. Στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν ο Σχολικός Σύμβουλος Φ. Αγωγής κ. Οξύζογλου, η Σχολική Σύμβουλος Γ.
Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας κ. Κάρτσακα, ο Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας
Εκπ/σης και Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας κ.
Κόπτσης, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διοίκησης κ. Ανατολίτης και μέλη των Δ.Σ των
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των δύο σχολείων.

  Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθυντής του σχολείου μας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος με
σύντομη ομιλία, καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς επισήμους, τους εκπροσώπους του ΠΣΑΠ
και  τους ποδοσφαιριστές και εκφράζοντας τη μεγάλη χαρά και την τιμή να επιλέξουν
ανάμεσα σε τόσα σχολεία της Πόλεως μας το δικό μας για να έρθουν να ενημερώσουν τους
μαθητές μας για τις διαχρονικές και αναμφισβήτητες αξίες του αθλητισμού και του ευ
αγωνίζεσθαι,  της  ευγενούς  άμιλλας,  της  ομαδικότητας,  της  συνεργατικότητας,  της
αλληλεγγύης, της ισότητας και άλλα παρόμοια που, όπως επισήμανε ο κ. Παπαδόπουλος,
στην εποχή μας πρέπει να προβάλλονται με κάθε ευκαιρία όχι μόνο στα σχολεία αλλά σε
όλα  τα  επίπεδα  της  δοκιμαζόμενης  ελληνικής  κοινωνίας,  ενώ  ταυτόχρονα  πρέπει  να
προσπαθούμε όλοι μαζί στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας, ρατσισμού,
διαφθοράς στο ποδόσφαιρο αλλά και όχι μόνο.

Πιο  συγκεκριμένα  ο  Διευθυντής  του  σχολείου  μας  επεσήμανε  :  «Αγαπητοί  μας
προσκεκλημένοι ποδοσφαιριστές, επειδή σ αυτήν την προσπάθειά σας έχετε ως κεντρικά
συνθήματα : «βάλε ΤΕΡΜΑ στη βία», «λέμε ΟΧΙ στο ρατσισμό», μου δίνετε την ευκαιρία να
αναφερθώ πολύ σύντομα στον καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει μια
καλά οργανωμένη, σύγχρονη και δημοκρατική σχολική κοινότητα στην αντιμετώπιση και ει
δυνατόν στον εκμηδενισμό φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, που δυστυχώς
τείνει να προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. 

Ένα σύγχρονο σχολείο θεωρώ ότι οφείλει να έχει ως βασικό γνώμονα καθημερινής
σχολικής ζωής το «προλαμβάνειν βέλτιστον του θεραπεύειν». Με αγάπη προς τα παιδιά, με
όρεξη και μεράκι οι εκπαιδευτικοί μέσω ενός καλού Σχολικού Κανονισμού που μεταξύ
άλλων θα προβλέπονται και οι βασικοί τρόποι διαχείρισης βίαιων συμπεριφορών στην
καθημερινή σχολική ζωή καθώς και μέσω ενός καλού θετικού και αισιόδοξου σχολικού
κλίματος και επικοινωνίας, διαλόγου και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές,  ενεργοποιώντας  και  τους  γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών,  μπορούμε  να
αντιμετωπίζουμε  και  να  ξεπερνάμε  προβλήματα  σχολικού  εκφοβισμού  και  ενδοσχολικής
βίας.

Θεωρώ όμως ότι ο καταλληλότερος να αναφερθεί στα θέματα αυτά είναι ο κ. Κόπτσης,
ο Σχολικός Σύμβουλος της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου στην
Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, ενός Παρατηρητηρίου που σίγουρα μπορεί να συμβάλλει ακόμη
περισσότερο στο συντονισμό και στην καλύτερη οργάνωση των σχολείων στην προσπάθεια
αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων στα σχολεία». 

Ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση, οι μαθητές ήταν ενθουσιασμένοι αλλά με κόσμια
και πολιτισμένη συμπεριφορά, έκαναν πολύ εύστοχες ερωτήσεις στους ποδοσφαιριστές και
γενικά χάρηκαν την όλη εκδήλωση ιδιαίτερα όταν οι ποδοσφαιριστές έκαναν επιδείξεις με
τις μπάλες και μοίρασαν αυτόγραφα στα παιδιά. Στο τέλος ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ κ.
Δημόπουλος με τον αντιπρόεδρο κ. Λαζανά παρέδωσαν στο Διευθυντή του σχολείου μας 300
όμορφα πλαστικά βραχιολάκια με το κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας τους «Βάλε ΤΕΡΜΑ στη
βία» για να τα μοιράσουμε μέσα στις τάξεις στους μαθητές καθώς και πλούσιο αθλητικό
υλικό με καινούριες μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλευ και διάφορα διχτάκια για το
σχολείο μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΑΠ και βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας
που ενέκρινε την «εκστρατεία» ενημέρωσης στα σχολεία και μακάρι την προσπάθεια του να
την μιμηθούν και άλλοι αθλητικοί φορείς.


