
11θ Μακθτιάδα, 2-6 Μαΐου 2014 –
Πρϊτθ Σερρϊν



• Η Μακθτιάδα είναι μια εκπαιδευτικι διοργάνωςθ, θ οποία ςυγκεντρϊνει 
κάκε δφο χρόνια ςε ζναν κοινό τόπο μακθτζσ γυμναςίων από όλουσ τουσ 
νομοφσ τθσ Ελλάδασ και τθσ ομογζνειασ.

• Αποτελεί προςομοίωςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων για μακθτζσ, οι οποίοι δεν 
είναι απαραίτθτα ακλθτζσ. 

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

• Η Μακθτιάδα διεξάγεται με τθν υποςτιριξθ εκατοντάδων εκελοντϊν.

• Η 11θ μακθτιάδα κα φιλοξενιςει τθν ελλθνικι μακθτιϊςα νεολαία ςτθν 
ιςτορικι κωμόπολθ τθσ Πρϊτθσ ερρϊν. Θα φιλοξενιςει 700 μακθτζσ από 40 
ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ και από ςχολεία τθσ ομογζνειασ, από Γερμανία, 
Αργεντινι, Νότιο Αφρικι και Κωνςταντινοφπολθ



Φιλοξενία

• Ζνα από τα βαςικότερα κζματα ςτα οποία δίνεται ζμφαςθ ςτθ Μακθτιάδα είναι το 
κζμα τθσ φιλοξενίασ των αποςτολϊν. Η ευχάριςτθ ςυμβίωςθ για ζξι θμζρεσ 
Ελλινων μακθτϊν από όλθ τθν Ελλάδα και όλο τον κόςμο είναι ζνα από τουσ 
κφριουσ ςκοποφσ τθσ Μακθτιάδασ και δίνεται ιδιαίτερθ μζριμνα ζτςι ϊςτε θ 
διαμονι τουσ να είναι μια ευχάριςτθ και ωφζλιμθ εμπειρία.

• Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται το «Μακθτικό Χωριό», μία μικρογραφία του 
«Ολυμπιακοφ Χωριοφ», όπου οι μακθτζσ από τα διάφορα μζρθ κα ζχουν τθν 
ευκαιρία να γνωριςτοφν καλφτερα και να επικοινωνιςουν, ςε ζνα επίπεδο 
διαφορετικό από αυτό του ακλθτιςμοφ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν ζννοια τθσ 
ςυναδζλφωςθσ. 

• Για το Μακθτικό Χωριό ζχουν επιλεχκεί οργανωμζνεσ παιδικζσ καταςκθνϊςεισ οι 
οποίεσ πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ για τθ φιλοξενία παιδιϊν.

• Η φιλοξενία περιλαμβάνει τθ διαμονι, τθ διατροφι και τισ εςωτερικζσ μετακινιςεισ 
από και προσ τισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ των αποςτολϊν και επίςθσ διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ ζκπλθξθ εντόσ των καταςκθνϊςεων, αυξάνοντασ ζτςι τθ ψυχαγωγία 
και τθ διαςκζδαςθ των μακθτϊν και των ςυνοδϊν τουσ.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

• Η αςφάλεια των ςυμμετεχόντων ςε όλα τα επίπεδα είναι το κυριότερο μζλθμα 
τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ και ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ 
φορείσ (Αςτυνομικι Δ/νςθ, Νομαρχιακό Νοςοκομείο, Λιμενικό, Πυροςβεςτικι, 
ΕΚΑΒ κτλ) παίρνονται όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αςφαλι διεξαγωγι των 
ακλθμάτων και τθν αςφαλι μετακίνθςθ όλων των ςυμμετεχόντων.

• Οι χϊροι τθσ καταςκινωςθσ είναι όλοι περιφραγμζνοι για τθν αςφάλεια των 
ςυμμετεχόντων και ιδιωτικι αςτυνομία περιπολεί κατά τισ βραδυνζσ ϊρεσ 
ςτθν περίμετρό τουσ. Επίςθσ ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ βρίςκεται ςε μόνιμθ 
βάςθ θ αςτυνομία, θ οποία φροντίηει για τα μζτρα αςφάλειασ και τροχαίασ.



Η ςυμμετοχι του Γυμναςίου Πζτρασ

11θ Μακθτιάδα,  Μάϊοσ 2014 

Τθν αποςτολι του Γυμναςίου Πζτρασ αποτελοφςαν οι:  

1. Φωτοφλα Πάππου,     2. Λφδια Παρζλλθ,          3. Χρφςα Ιωαννίδθ, 

4. Aμαλία Θεολόγου,      5. Ελπινίκθ Λάςκαρθ,     6. Πάρθσ Μαντηώροσ, 

7. Παναγιώτθσ Σαμαραδζλλθσ ,   8.  Κωνςταντίνοσ Παυλισ, 

9. Παναγιώτθσ Λεοντισ και οι ςυνοδοί κακθγθτζσ,  

Δθμιτρθσ Νταλώςθσ (Γυμναςτισ) και  Ειρινθ Συγιώργθ (Γαλλικών)



Η αποςτολι του Γυμναςίου Πζτρασ 



Η τοποκεςία  
Η 11θ Μακθτιάδα κα λάβει μζροσ ςτθν πρϊτθ Σερρϊν

και ςτθν παραλία τθσ Κάρυανθσ,  όπου εκεί κα διεξαχκοφν τα καλάςςια ακλιματα



Στο αεροδρόμιο τθσ Μυτιλινθσ πριν τθν αναχϊρθςθ



Ζτοιμοι για απογείωςθ - πετάμε για Θεςςαλονίκθ



Φτάςαμε ςτθν καταςκινωςθ όπου κα μείνουμε



Ζβρεχε τθν ϊρα τθσ άφιξθσ μασ



Η διαμονι μασ ιτανε ςε ξφλινα ςπιτάκια



Όλοι μαηί ςτο πρωϊνό ςτισ 7:30 !!!!



Λόγω του ότι φτάςαμε μια μζρα νωρίτερα 
πιγαμε εκδρομι ςτο Σπιλαιο τθσ Αλιςτράτθσ



Βόλτα με το τρενάκι ςτο 
φαράγγι του Αγγίτθ ποταμοφ



Οι μακθτζσ του Γυμναςίου Πζτρασ ςτθν τελετι ζναρξθσ



Τελετι ζναρξθσ



Οι εγκαταςτάςεισ ςτθν Πρϊτθ Σερρϊν



Στο περίπτερο του Νομοφ Λζςβου 
με τον πρόεδρο τθσ Μακθτιάδασ



Τοξοβολία, οι ρομπζν του ςχολείου μασ
Κϊςτασ και Παναγιϊτθσ



Οι τοξοβόλεσ του ςχολείου μασ
Λφδια και Φωτοφλα



Οι ςκοποβόλοι μασ……βρικανε ςτόχο



Ποδθλαςία και ομιλία
από Πάρθ και Χρφςα



Ο Λζων τθσ Αμφίπολθσ



Στο πάρκο τθσ Ελιάσ 
Εδϊ το κάκε ςχολείο ζχει τθν ελιά του.



Τα κορίτςια μασ 
ςτο Tae-Κwon-Do

Αμαλία, Ελπινίκθ και Χρφςα



Ο ξιφομάχοσ μασ 
Παναγιϊτθσ Λεοντισ……και με πολφ ςτυλ



Συμμετοχι και ςτθν ιππαςία 
με τθν Φωτοφλα, τθν αμαηόνα μασ



Η ϊρα των απονομϊν

Δφο πρϊτεσ κζςεισ και χρυςά μετάλλια 
για τθν Αμαλία Θεολόγου ςτο Tae-Kwon-Do και τθν Λφδια Παρζλλθ ςτο βάδθν



Δφο τρίτεσ κζςεισ και χάλκινα μετάλλια 
για τθν Ελπινίκθ Λάςκαρθ και τον Κωνςταντίνο Παυλι



Επιςκεφτικαμε και τθν άλλθ καταςκινωςθ(Τςαφ-Τςουφ),  όπου και εκεί μζνουν 
ομάδεσ από άλλα ςχολεία. Εδϊ τα παιδιά φιλοξενοφνται ςε βαγόνια τρζνων



Το αποχαιρετιςτιριο πάρτυ ςτθν καταςκινωςθ Τςαφ-τςουφ



Τελετι λιξθσ 
τθσ 11θσ Μακθτιάδασ 2014



Η ομάδα, με τισ χαρακτθριςτικζσ κίτρινεσ μπλοφηεσ 
του νομοφ μασ. Ο κάκε νομόσ ζχει το δικό του χρϊμα.



Όλθ θ αποςτολι ςτθν 
καταςκινωςθ 



Οι ςυνοδοί και κακθγθτζσ των παιδιϊν
Ειρινθ Συγιϊργθ (Γαλλικϊν) και 
Δθμιτρθσ Νταλϊςθσ (Γυμναςτισ) 

Ο κ. Νταλϊςθσ επί το ζργον,     
ωσ φωτογράφοσ και κάμεραμαν         



Επιςτροφι ςτθ Μυτιλινθ μετά από 6 θμζρεσ, 
μασ υποδζχτθκε ο διμαρχοσ τθσ πόλθσ κ. Βουνάτςοσ

Παρουςίαςθ 
τθσ αποςτολισ ςτο ςχολείο



Συγχαρθτιρια τθσ Περιφερειακισ Διευκφντριασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα του Γυμναςίου Πζτρασ 
για τισ διακρίςεισ τουσ ςτθν 11θ Μακθτιάδα.   Μαΐου 12, 2014, 11:01 πμ.      «Εφθμερίδα ΕΜΠΡΟ»
Η Πεξηθεξεηαθή Γηεπζύληξηα Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Βνξείνπ Αηγαίνπ Μαρία Παπαδανιήλ εθθξάδεη ζεξκά 

ζπγραξεηήξηα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ηνπ Γσμναζίοσ Πέηρας γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηηο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο πνπ 

απέζπαζαλ δηαγωληδόκελνη ζην πιαίζην ηεο ΙΑ΄ Πανελλήνια Μαθηηιάδας, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξώηε 

Σεξξώλ, από 2 έωο 6 Μαΐνπ 2014.

Δηδηθόηεξα, ζπγραίξεη ηε Γηεπζύληξηα, Γεωργία Κοκκινογένη, ηνπο δύν ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο Δημήηρη Νηαλώζη θαη 

Ειρήνη Συγιώργη, όινπο εθείλνπο πνπ ελζάξξπλαλ θαη πξνεηνίκαζαλ ηα παηδηά, αιιά, θπξίωο, ηνπο καζεηέο Αμαλία 

Θεολόγου, Ελπινίκη Λάζκαρη, Χρύζα Ιωαννίδη, Φωηούλα Πάππου, Λυδία Παρέλλη, Παυλή Κωνζηανηίνο, Λεονηή 

Παναγιώηη, Μανηζώρο Παραζκευά, Σαμαραδέλλη Παναγιώηη πνπ εθπξνζώπεζαλ ηελ Πεξηθεξεηαθή καο Γηεύζπλζε κε 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν.

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο καο πέηπραλ αμηόινγεο επηδόζεηο, ωζηόζν, ηδηαίηεξε αλαθνξά νθείινπκε λα θάλνπκε ζηηο 

δηαθξίζεηο ηεο Αμαλίας Θεολόγοσ (ρξπζό κεηάιιην ζην Tae- Kwon–Do), ηεο Λσδίας Παρέλη (ρξπζό κεηάιιην ζην 

βάδελ), ηεο Ελπινίκης Λάζκαρη (ράιθηλν ζην Tae-Kwon–Do) θαη ηνπ Κωνζηανηίνοσ Πασλή (ράιθηλν ζην ηέληο).

Σηνπο καζεηέο καο επρόκαζηε θάζε ηνπο πξνζωπηθή ή ζπιινγηθή πξνζπάζεηα λα ζηέθεηαη κε απόιπηε επηηπρία θαη λα 

θαηαθέξλνπλ πάληνηε λα μερωξίδνπλ γηα ηηο επηδόζεηο ηνπο.

Σηνπο γνλείο-θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ ηεο νκάδαο, νη νπνίνη δηθαίωο αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη, επρόκαζηε ε πνξεία ηωλ 

παηδηώλ ηνπο λα είλαη πάληνηε ην ίδην ζηαζεξά αλνδηθή, ελδηαθέξνπζα θαη αληάμηα ηωλ ηθαλνηήηωλ ηνπο.



Το ωραίο μασ ταξίδι ζφταςε ςτο τζλοσ του.

Εμείσ οι ςυνοδοί κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τα παιδιά για 
τθν άψογθ ςυμπεριφορά τουσ ςε όλα τα επίπεδα όλεσ αυτζσ τισ 
θμζρεσ, ιταν οι υπζροχοι πρωταγωνιςτζσ αυτϊν των θμερϊν.

Ακόμθ,  κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τουσ γονείσ των παιδιϊν 
για τθν εμπιςτοςφνθ που μασ δείξανε να μασ εμπιςτευτοφν ότι 
πολυτιμότερο ζχουν.

Οι θμζρεσ περάςανε όμορφα και πολφ γριγορα, 
οι ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ επιςτρζψανε με αυτοπεποίκθςθ     
και εμπειρίεσ που κα τουσ ςυνοδεφουν ςε όλθ τουσ τθν ηωι.

Τθν επιμζλεια τθσ παρουςίαςθσ είχε ο κ. Νταλϊςθσ


