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ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στην εβδομάδα που μας πέρασε, από 21/5 μέχρι και τις 25/5, η Α΄ ΕΣΑΞ σε
συνεργασία με την Δ’ Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης των Αθηνών, συμμετείχε στο αθλητικό πρόγραμμα « Σχολικός
Αθλητισμός» του Υπουργείου Παιδείας, που σκοπό είχε τα παιδιά να γνωρίσουν και
να ασχοληθούν βιωματικά σε κάποια από τα αθλήματα του προγράμματος, να
αφήσουν κατά κάποιο τρόπο από τα χέρια τους, τα iphone , τα lap tops κ.λπ. και να
ασχοληθούν με το βιωματικό αθλητικό παιχνίδι .
Στην ΑΘΗΝΑ, η μέχρι τώρα συμμετοχή μας στις αντίστοιχες δράσεις στις δύο
προηγούμενες σχολικές περιόδους (2016 και 2017) του Υπουργείου δεν ήταν
συλλογική, αλλά, όμως, διάφοροι μεμονωμένοι και διαπιστευμένοι εθελοντές της Α΄
ΕΣΑΞ, προσέφεραν τα μέγιστα και έδωσαν το παρόν.
Για πρώτη φορά φέτος στην Αθήνα, στο πρόγραμμα αυτό που διοργανώθηκε στις
Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Παλαιού Φαλήρου, συμμετείχαν περίπου
4.500 μαθήτριες και μαθητές από όλα τα σχολεία και σημείωσε πολύ μεγάλη
επιτυχία, αφού ο προγραμματισμός του είχε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2017,
από τα στελέχη της Φυσικής Αγωγής της Δ’ Διεύθυνσης με επικεφαλής την κυρία Μ.
Τσανάκα.
Τα παιδιά είχαν επιλέξει μεταξύ των προσφερόμενων αθλημάτων επιλογής που ήταν
επτά (7), μόνα τους το άθλημα που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν κατά την
διαδικασία του προγραμματισμού, μεταξύ των οποίων (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ,
Πόλο, Τένις Ξυλορακέτα, κ.λ.π).
Κατ’ αρχήν η εκούσια επιλογή των μαθητών για το άθλημα της Ξυλορακέτας
ανήλθε περίπου στους 385, ενώ κατά την εβδομάδα της δράσης ξεπέρασαν
σχεδόν τα 500 παιδιά που ασχολήθηκαν μόνον με το άθλημα της Ξυλορακέτας.
Το αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στην δράση αυτή, με την συνεργασία της Δ’
Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, σημείωσε τεράστια επιτυχία.
Ήδη το άθλημά μας έγινε γνωστό και στα Σχολεία της Αττικής, μέσου του
θεσμικού του οργάνου που είναι η Α’ Ε.Σ.Α.Ξ.

Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε την προσφορά των περιφερειακών μας Συλλόγων,
που και αυτοί με την σειρά τους προσπαθούν καθημερινά με τον εθελοντισμό τους
για την αναγνωρισιμότητα του αθλήματος στις τοπικές τους κοινωνίες και
χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους Συλλόγους της Ενωσης μας, που έχουν
συμμετάσχει στο πρόσφατο παρελθόν στις κατά τόπους ανάλογες σχολικές δράσεις,
όπως της ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, της ΛΑΡΙΣΑΣ, της ΚΑΒΑΛΑΣ, της ΣΥΡΟΥ και της
ΡΟΔΟΥ.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, στο κλείσιμο της σχολικής αυτής δράσης, ημέρα
Παρασκευή 25/5, παρευρέθη στην εκδήλωση μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός
Αθλητισμού κύριος Γ. Βασιλειάδης.
Κατά την παραμονή του στις αθλητικές εγκαταστάσεις επισκέφτηκε τους χώρους των
διαφόρων αθλημάτων που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον δικό μας
που μας είχε παραχωρηθεί για την εκδήλωση, όπου όχι μόνο μας δόθηκε η
δυνατότητα να του παρουσιάσουμε στην πράξη το άθλημα της Ξυλορακέτας αλλά και
να του εξηγήσουμε τα προβλήματά μας με πρώτο και βασικότερο αυτό των
εγκαταστάσεων.
Με χαρά διαπιστώσαμε την πλήρη γνώση που είχε επί όλων των θεμάτων που
απασχολούν το άθλημά μας και ιδιαίτερα για τις προσπάθειες ανάπτυξης που
καταβάλλονται, τόσο από την Ομοσπονδία όσο και από εμάς, και έδειξε το σοβαρό
ενδιαφέρον του καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρόεδρο και τα μέλη
του Δ.Σ. της Ενωσης που ήταν παρόντα.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω Δημόσια για μια ακόμη φορά, τον Πρόεδρο της
ΕΦΟΑ κ. Σπύρο Ζαννιά για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει για την
αναγνώριση και ανάπτυξη του αθλήματός μας, καθώς επίσης και τον Τεχνικό
Διευθυντή της ΕΦΟΑ κύριο Ιορδάνη Σγούρο, για την προσπάθειά του να
συμμετάσχει η Ξυλορακέτα σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.
Τέλος εκ μέρους του Δ.Σ της Ένωσης ευχαριστώ πάρα πολύ τους εθελοντές μας
Φένια Μαρκουλίνου, Εύα Μαυρογιαννοπούλου, Αλέξη Παληοκώστα, Αργύρη
Μπότση και Φώτη Γκανιάτσο, που επέβλεπαν με υπευθυνότητα την συμμετοχή των
μαθητών και μαθητριών στην άρτια αυτή διοργάνωση. Επίσης να ευχαριστήσω την
κυρία Μαρία Παπαναστασίου, για την προσφορά της σε ρακέτες και μπαλάκια που
παρείχε για τους σκοπούς της εκδήλωσης.
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