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ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ
Αξιότιμα μέλη του ΔΣ
Η παραπάνω διοργάνωση, παιδαγωγικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται
από το Αθλητικό Σωματείο «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», τμήμα στίβου με επικεφαλή τη
Τσιάλα Παναγιώτα (καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και προπονήτρια στίβου με άδεια
εξάσκησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Βαλκανιονίκη στον ακοντισμό) ,το ΔΣ του
συλλόγου σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και
προγραμματίζεται για τις 20 Μαΐου του 2017.
Ο στόχος μας μέσα από αυτή τη διοργάνωση είναι η αναβίωση του αρχαίου πένταθλου με
τη συμμετοχή των Αθλητικών Σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ περιφέρειας Πελοποννήσου αρχικά
και των Δημοτικών Σχολείων Μεσσηνίας.
Επιθυμούμε και επιδιώκουμε η λήξη κάθε αθλητικού σχολικού έτους αρχικά με τη
συμμετοχή των παραπάνω και μελλοντικά με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων από όλη
την Ελλάδα αλλά και του εξωτερικού να συντελείται στο αρχαίο Στάδιο-Γυμνάσιο της
αρχαίας Μεσσήνης.
Μέσα από τα αθλήματα του αρχαίου πένταθλου, τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που μας
αφορούν, καλούνται να αγωνιστούν με μοναδικό έπαθλο το στεφάνι ελιάς περνώντας τα
μηνύματα, της ευγενούς άμιλλας, του ευ αγωνίζεσθε, της φιλίας, της συμμετοχής, της
αλληλεγγύης και της ειρήνης. Απώτερος στόχος μας είναι να γίνει η αθλητική αυτή

εκδήλωση Θεσμός, προάγοντας την αθλητική παιδεία και προβάλλοντας τα οφέλη του
αθλητισμού μέσα από ένα ταξίδι που ξεκινάει από το χθες και καταλήγει στο σήμερα με
ιδανικά και αξίες διαχρονικές. Τα αρχαία στάδια ξαναζωντανεύουν, εμπνέουν και
διαπαιδαγωγούν προς αυτή την κατεύθυνση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η βιωματική
προσέγγιση των μαθητών – αθλητών με το χώρο που γέννησε και καλλιέργησε το αθλητικό
ιδεώδες συμβάλλει σε ένα γόνιμο διάλογο του χθες με το σήμερα τονίζοντας την άρρηκτη
σχέση που συνέδεε και συνδέει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό.
Τα αγωνίσματα θα διεξάγονται κυκλικά, σε σταθμούς το οποίο συνεπάγεται ότι οι μικροί
μας αθλητές-αθλήτριες θα περνούν από όλα τα αθλήματα που εμπεριέχονται στο αρχαίο
πένταθλο όπως δρόμος, άλμα χωρίς φόρα, ακοντισμός και δίσκος, πλην της πάλης που για
λόγους ασφαλείας η διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγωνίσματος θα γίνει από αθλητές της
Εθνικής μας ομάδας “εν είδη” επίδειξης.
Σας παρακαλούμε όπως συμμετέχετε ως υποστηρικτές αυτής της αθλητικής διοργάνωσης
παρέχοντας στους μικρούς μας αθλητές και βοηθούς της διοργάνωσης μπλουζάκια μακό
(αρ 400) και καπελάκια (αρ 400) με το λογότυπο σας και το λογότυπο της διοργάνωσης .
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