
13η Μαθητιάδα,  Μάϊοσ  2018



• Η Μακθτιάδα είναι μια εκπαιδευτικι διοργάνωςθ θ οποία ςυγκεντρώνει 
κάκε  2 χρόνια τον μινα Μάϊο ςε ζναν κοινό τόπο ςτθν Πρώτθ Σερρών, 
μακθτζσ γυμναςίων από όλουσ τουσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ και από τθν 
Ομογζνεια. 

• Για πζντε ςυνεχόμενεσ θμζρεσ μακθτζσ από όλο τον κόςμο ςυμμετζχουν ςε 
όλα τα Ολυμπιακά ακλιματα κακώσ και ςε δεκάδεσ πολιτιςτικζσ, 
περιβαλλοντικζσ και επιςτθμονικζσ δράςεισ.

• Κφριοσ ςκοπόσ τθσ Μακθτιάδασ είναι να κινθτοποιιςει τουσ μακθτζσ να 
αγωνίηονται και με τον τρόπο αυτό να μετατραποφν από πακθτικοί δζκτεσ 
τθσ ηωισ ςε πρωταγωνιςτζσ τθσ.

• Το μινυμα τθσ Μακθτιάδασ είναι το κεντρικό τθσ ςφνκθμα:

«χωρίσ τον φόβο τησ αποτυχίασ και το άγχοσ τησ νίκησ»

• Είναι  μια μοναδικι εμπειρία που κα μείνει χαραγμζνθ για πάντα ςτθ 
μνιμθ των ςυμμετεχόντων.



13η Μαθητιάδα ςτην Πρώτη Σερρών      18-22 Μαΐου 2018
με Οδυςςζα Βελοφτςο, Θεοφανία Κανελλοποφλου, Μαρία Μωχςι, 
Στράτο Παπουτςάνθ, Παφλο Μαριόλα και Μαρία Ευαγγελοποφλου

Συνοδοί κακθγθτζσ, θ κυρία Χριςτίνα Κανατίδου και ο κφριοσ Νταλϊςθσ Δθμιτρθσ



Φυςικά, το ταξίδι μασ κα γίνει με αεροπλάνο ςε VIP κζςεισ



Στθν καταςκινωςθ Τςαφ-Τςουφ ςτθν οποία κα μείνουμε



Τελετι ζναρξθσ – Παρζλαςθ όλων των ςχολείων

• Εκπροςώπηςη του 
Βορείου Αιγαίου από 
το Γυμνάςιο Πέτρασ

• Παφλοσ Μαριόλασ

• Χριςτίνα Κανατίδου
(Συνοδόσ)

• Μαρία Ευαγγελοποφλου

• Στράτοσ Παπουτςάνθσ

• Θεοφανία Κανελλοποφλου

• Οδυςςζασ Βελοφτςοσ

• Μαρία Μωχςι

• Δθμιτρθσ Νταλώςθσ
(Συνοδόσ)



Λίγο πριν τθν παρζλαςθ, περιμζνοντασ ςτισ κερκίδεσ με όλα τα 
ςχολεία, περίπου 700 μακθτζσ από 60 ςχολεία τθσ Ελλάδασ
και 10 ςχολεία του εξωτερικοφ από Ευρϊπθ, Αμερικι και Αφρικι



Πυροτεχνιματα ςτθν τελετι ζναρξθσ



Η καταςκινωςι μασ

Τραπζηια για να κακόμαςτε                            Μπάρα για πρωϊνι γυμναςτικι 



Η καταςκινωςθ είναι μζςα ςτο πράςινο και δίπλα ςτθ κάλαςςα



Θζατρο για εκδθλϊςεισ και τραπζηια για πίγκ- πόγκ



Άνετοσ χϊροσ και πολφ πράςινο



Τοίχοσ αναρρίχθςθσ και μζροσ για ςκζϊτ-μπορντ



Ο χϊροσ τθσ καταςκινωςθσ και τα βαγόνια 



Η τραπεηαρία τθσ καταςκινωςθσ ςε αυτό το 
χϊρο ςιτιηότανε κακθμερινά 500 άτομα



Η αναχϊρθςι μασ κάκε πρωί με λεωφορεία, όλοι μαηί 
πθγαίνουμε ςτα γιπεδα όπου διεξάγονται οι αγϊνεσ



Στο γιπεδο          Στθν πλατεία τθσ Πρϊτθσ Σερρϊν



Στθν είςοδο του γθπζδου ςτθν Πρϊτθ Σερρϊν. 
Σε αυτό το γιπεδο  διεξάγονται τα αγωνίςματα



Μια ιδιαίτερθ φωτογραφία τθσ ομάδασ μασ



Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ, θ κα Χριςτίνα και ο κοσ Νταλϊςθσ



Μπροςτά από το βάκρο των απονομϊν



Ο Οδυςςζασ Βελοφτςοσ, 4οσ ςτθν ξιφαςκία ςτο ομαδικό



Ο Παφλοσ Μαριόλασ, 4οσ ςτθν ξιφαςκία ςτο ομαδικό



Η Μαρία Ευαγγελοποφλου
1θ ςτα 350 μζτρα και χρυςό μετάλλιο για το ςχολείο μασ



Η Μωχςι Μαρία ςυμμετείχε ςτο τραμπολίνο



Οδυςςζασ, Παφλοσ και Στράτοσ ςτθν τοξοβολία



Οι τοξοβόλοι μασ είχαν πολφ καλι παρουςίαςθ,
4θ κζςθ ςτο ομαδικό



Επίςκεψη ςτο πάρκο ελιάσ:  Στθν 8θ Μακθτιάδα το ςχολείο μασ 
είχε φυτζψει μια ελιά, και από τότε κάκε φορά που κάποιο 
ςχολείο από το νομό Λζςβου πθγαίνει Μακθτιάδα φροντίηει το 
δζντρο. Μζχρι τϊρα ζχει πάει μόνο το ςχολείο μασ.



Τα αγόρια επί το ζργον: Σκάβουν και ποτίηουν τθν 
ελιά του νομοφ μασ



Ο Παφλοσ Μαριόλασ ςτθν ςκοποβολι
Ο Παφλοσ κάνει αναμετάδοςθ των αποτελεςμάτων



Η Μαρία Μωχςι ςτθν τοξοβολία

Η κυρία Χριςτίνα    και               ο κφριοσ Νταλϊςθσ
ελζγχουν τα τόξα



Η Θεοφανία Κανελλοποφλου ςτθν ιππαςία
Η αμαηόνα του Γυμναςίου Πζτρασ



Παφλοσ Μαριόλασ           και               Στράτοσ Παπουτςάνθσ
Οι καλαςςόλυκοι του Γυμναςίου Πζτρασ, 

3θ κζςθ ςτο κανό ταχφτθτασ               και                        4θ κζςθ ςτο ςλάλομ



Πριν τισ αναμετριςεισ, Βελοφτςοσ, Παπουτςάνθσ



Στράτοσ Παπουτςάνθσ, νίκθ ςτον 1ο αγϊνα 14-9



Στράτοσ Παπουτςάνθσ ςτον 2ο αγϊνα ςτθν ελαφριά κατθγορία.                 
3θ κζςθ και χάλκινο μετάλλιο (6-9)



Οδυςςζασ Βελοφτςοσ, 1οσ αγϊνασ με νίκθ 9-0



Οδυςςζασ Βελοφτςοσ, 2οσ αγϊνασ με νίκθ 3-1



Ο 3οσ αγϊνασ του Οδυςςζα ςτον τελικό  13-0
Νίκθ και 1θ κζςθ για τον Οδυςςζα Βελοφτςο ςτθν 
μεςαία κατθγορία. 





Εκδιλωςθ με όλα τα παιδιά τθσ Μακθτιάδασ



Η αναχϊρθςθσ μασ από τθν καταςκινωςθ Τςαφ-Τςουφ.
Το ταξίδι τθσ Μακθτιάδασ ζφταςε ςτο τζλοσ του.



Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, περιμζνοντασ τθν πτιςθ μασ

Η ομάδα πιγε βόλτα ςτο αεροδρόμιο και 
αφιςανε τον κφριο Νταλϊςθ να προςζχει τισ βαλίτςεσ !!!!



Η ομάδα τθσ Μακθτιάδασ ςτθν επιςτροφι τουσ ςτο ςχολείο



Τα παιδιά με τον ςυνοδό τουσ κ. Νταλϊςθ
Η γεφςθ τθσ νίκθσ από 

Οδυςςζα,      Παφλο  και     Στράτο



• Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ από τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ (Νταλϊςθ Δθμιτρθ, Κανατίδου Χριςτίνα) 
ςτα παιδιά  για τθν άψογθ ςυμπεριφορά τουσ όλεσ αυτζσ τθσ θμζρεσ που ηιςαμε μαηί τουσ. 

• Ήτανε μία ιδιαίτερθ εμπειρία και για εμάσ τουσ ςυνοδοφσ, αιςκανκικαμε πολφ ωραία και το 
ζργο μασ παρόλεσ τισ δυςκολίεσ ιτανε ςχετικά εφκολο μιασ και τα παιδιά δεν μασ δθμιοφργθςαν 
κανζνα πρόβλθμα.

• Αιςκανόμαςτε δικαιωμζνοι για τθν επιλογι των παιδιϊν που κάναμε.

• Ακόμθ ζνα ιδιαίτερο ευχαριςτϊ ςτουσ γονείσ των παιδιϊν που μασ εμπιςτεφτθκαν ότι 
πολυτιμότερο ζχουν.

• Ελπίηουμε να φανικαμε αντάξιοι των προςδοκιϊν ςασ.

• Τθν παρουςίαςθ τθν επιμελικθκε ο κφριοσ Νταλώςθσ Δθμιτρθσ


