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Σκόπελος, 6-10-2022 

                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 «9η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού- 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2022» 

 

Στο πλαίςιο τθσ εναρμόνιςθσ του εορταςμοφ τθσ 9θσ Ημζρασ 

Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ 2022 με τθν Ευρωπαϊκι Ημζρα Σχολικοφ 

Ακλθτιςμοφ, την Παραςκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, με κοινό ςφνκθμα 

«ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» και ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ 

ωφελιμότθτασ τθσ άκλθςθσ ςτθ ςωματικι και πνευματικι υγεία εφ’ όρου 

ηωισ, ο Διμοσ Σκοπζλου ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Ολυμπιακι 

Ακαδθμία (ΕΘΝ.Ο.Α) και τον Ναυτικό Ακλθτικό Πμιλο Σκοπζλου (Ν.Α.Ο.Σ.) 

διοργάνωςαν ζνα διιμερο εκδθλϊςεων το Σάββατο 1 Οκτωβρίου και τθ 

Δευτζρα 3 Οκτωβρίου 2022.  

Αναλυτικά τα ξθμερϊματα του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου 2022 ο 

Ολυμπιονίκθσ μασ ςτθν κωπθλαςία Νικόλαοσ Σκιακίτθσ (Βολιϊτθσ με 

καταγωγι από τθ Γλϊςςα Σκοπζλου) πραγματοποίθςε ζνα challenge το 

οποίο αποτελοφταν από δφο ςκζλθ:  

Το πρϊτο ςκζλοσ περιλάμβανε τθ διαδρομι που εκτζλεςε μόνοσ του 

κωπθλατικά από μονό ςκάφοσ κωπθλαςίασ από το λιμάνι του Βόλου προσ 

το λιμάνι τθσ Σκοπζλου απόςταςθσ 52 ναυτικϊν μιλίων με τθν άφιξι του το 

Σάββατο ςτισ 20:00.  
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Εικόνα  1 : Ξημεπώματα Σαββάτος 

 

Εικόνα  2 : H ώπα τηρ άυιξηρ τος Ολςμπιονίκη Νικόλαος Σκιαθίτη στο Λιμάνι τηρ Σκοπέλος  
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Εικόνα 3 : Καλωςόριςμα Δθμάρχου κ. Σταμάτθ Ρερίςςθ 

 

Το δεφτερο ςκζλοσ περιλάμβανε μία εκδιλωςθ-διάλεξθ τθ Δευτζρα 

3 Οκτωβρίου και ϊρα 09:30  ςτον αίκριο χϊρο κάτω από τον βράχο 

«Ραναγία του Ρφργου» με αντικείμενο τον Ακλθτιςμό, τον Ολυμπιςμό και 

τθ γνωριμία με το άκλθμα τθσ κωπθλαςίασ.   
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Εικόνα  4: Το  Ολυμπιακό μετάλλιο και ο κότινοσ του Ολυμπιονίκθ κ. Νικόλαου Σκιακίτθ από τθν 

Ολυμπιάδα τθσ Ακινασ το 2004 που εκτίκονται ςτο Δθμαρχείο Σκοπζλου 

 

 

Εικόνα 5 : Ο Διμαρχοσ Σκοπζλου κ.Σταμάτθσ Ρερίςςθσ, ο Ρρόεδροσ του Δθμοτικοφ και 

Λιμενικοφ Ταμείου Σκοπζλου κ. Άγγελοσ Ξθντάρθσ και ο Αντιδιμαρχοσ με τουσ Ολυμπιονίκεσ κ. Νικόλαο 

Σκιακίτθ και κ. Δθμιτριο Γεωργαλι.  
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Οι μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

κακϊσ και όςοι παραβρίςκονται εκεί, τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα να δοφνε 

από κοντά το Ολυμπιακό του μετάλλιο και το κότινο από τθν Ολυμπιάδα 

τθσ Ακινα το 2004, ολυμπιακζσ δάδεσ λαμπαδθδρομιϊν και το 

κωπθλατικό ςκάφουσ με τον εξοπλιςμό του.   

 

 

Εικόνα 6  :  Μεγάλθ θ  ςυμμετοχι των ςχολικϊν μονάδων 

 

Στο τζλοσ, ο διαςϊςτθσ και Ρρόεδροσ τθσ Λζςχθσ Ειδικϊν Δυνάμεων 

Μαγνθςίασ κ. Βαςίλθσ Ηλιόπουλοσ πιςτοποιθμζνοσ εκπαιδευτισ 

καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ και χριςθσ αυτόματου απινιδωτι 

ζκανε μία διάλεξθ και παρουςίαςθ των τεχνικϊν αυτϊν. 
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Εικόνα  7 : Ραρουςίαςθ των τεχνικϊν μζςων καρδιοαναπνευςτικισ αναηωογόνθςθσ και χριςθσ 

αυτόματου απινιδωτι  από τον κ. Βαςίλθ Ηλιόπουλο 

Στθν εκδιλωςθ αυτι παραβρζκθκε  κι ζνασ ακόμθ Ολυμπιονίκθσ  ο 

κ. Δθμιτριοσ Γεωργαλισ  Τρικαλινόσ Ζλλθνασ ποδθλάτθσ .Για εμάσ  είναι 

μεγάλθ τιμι και χαρά να ζχουμε ζναν δικό μασ Ολυμπιονίκθ, πρότυπο για 

τα νζα παιδιά. 

Ο Ακλθτιςμόσ ςυντελεί ςτθν αρμονικι διάπλαςθ και ευεξία του 

ςϊματοσ και ςτθν καλλιζργεια του πνεφματοσ, ςτθν διαμόρφωςθ ικουσ 

και ςτθν ψυχαγωγία. Πλοι ανεξαρτιτωσ θλικίασ κα πρζπει να 

αφιερϊνουμε ζςτω λίγο χρόνο προκειμζνου να ακλοφμαςτε. Ασ 

κυμθκοφμε το γνωμικό των αρχαίων θμϊν προγόνων μασ 

                            «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ» 
κι ασ πορευτοφμε με αυτό! 

  Ο Διμαρχοσ  

Σταμάτθσ Ρερίςςθσ 


