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     Όλη η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Τρικαλινή κοινωνία αισθάνεται περήφανη για την 
πρόκριση της Φένιας Τζέλη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο στο 
άθλημα του Τάε Κβον Ντο. Νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω με τη σειρά μου τα 
θερμά μου συγχαρητήρια στην αθλήτρια εκπροσωπώντας όλη την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 
     Ένα τέτοιο σημαντικό επίτευγμα προϋποθέτει πίστη και πειθαρχία, υπομονή και 
επιμονή, αδιάκοπη προσπάθεια και προπόνηση. Ένα τέτοιο σημαντικό επίτευγμα 
είναι ο καθρέφτης ενός παιδιού που μεγάλωσε με αρχές και ιδανικά, που 
γαλουχήθηκε με ήθος και αγωνιστικότητα, που διαποτίστηκε από το Ολυμπιακό 
Ιδεώδες, το οποίο γεννήθηκε στον τόπο μας. Για αυτό το αποτέλεσμα δικαιούνται 
να καμαρώνουν και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί της, ο προπονητής της, κ. Νίκος 
Παϊταρίδης. Πέρα από το γεγονός ότι η επιτυχία πιστώνεται καθαρά με μια πρώτη 
ανάγνωση σ’ αυτόν που την κατακτά, με μια δεύτερη ανάγνωση όμως είναι και 
κάποιοι άλλοι που συνέβαλαν πρακτικά, ηθικά, ψυχολογικά κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας γι’ αυτήν. Γι’ αυτό και τα συγχαρητήρια ανήκουν κατ’ αρχάς στην 
ίδια, αλλά και σε όλους τους παραπάνω, καθώς επίσης και στον αείμνηστο  Βασίλη 
Βαργιάμη, ο οποίος μαζί με τον κ. Νίκο Παϊταρίδη υπήρξαν η ψυχή του Σ.Ο.Α.Τ. 
(Σύλλογος Ολυμπιακών Αθλημάτων Τρικάλων) κι αυτοί που πρώτοι πίστεψαν στις 
δυνατότητες της  Φένιας Τζέλη. 
     Εκείνο που μένει ως κατακλείδα είναι ότι αυτά τα παιδιά αποτελούν πρότυπα για 
όλους τους μαθητές μας, διότι «διδάσκουν» την αυτοπειθαρχία, την ευγενή άμιλλα 
και το νόημα της ρήσης: «τα αγαθά κόποις κτώνται». Σε μια εποχή αλλοτρίωσης, 
παγκοσμιοποίησης και ισοπέδωσης των αρχών και των αξιών έρχεται μια δικιά μας 
αθλήτρια, η οποία  θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με  τα εθνικά μας 
χρώματα και μόνο περηφάνια μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε. Ευχόμαστε όλοι ο 
Εθνικός μας Ύμνος να συνοδεύσει τον κυματισμό της γαλανόλευκης στο Τόκιο. 
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