
 
 

 
 

 
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΑ∆Α «ΠΡΩΤΗ 2005» 
 
Η φλόγα συνεχίζει το ταξίδι.. 
 
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΑ∆Α σκοπό έχει να συγκεντρώνει κάθε χρόνο µαθητές 
Γυµνασίων από όλους τους νοµούς της Ελλάδας και της οµογένειας σε έναν κοινό τόπο, 
όπου η άµιλλα, η συντροφικότητα, η συναδέλφωση, ο συναγωνισµός και η αποδοχή του 
διαφορετικού γίνονται πραγµατικές βιωµατικές εµπειρίες. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΜΑΘΗΤΙΑ∆Α έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι µαθητές βιώνουν την έννοια του 



αγώνα χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης. Η φετινή διοργάνωση σκοπό 
έχει να δείξει ότι η άϋλη κληρονοµιά των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας είναι τα 
ολυµπιακά ιδεώση που θα συνοδεύουν τη µαθητιώσα νεολαία µας και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτά βιώνονται στην Πανελλήνια Μαθητιάδα. 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΑ∆Α «ΠΡΩΤΗ 2005» 
 
∆ιεξάγεται και φέτος για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά η «Πανελλήνια Μαθητιάδα» στην 
Πρώτη Σερρών από 11 έως 16 Μαίου 2005, στο πλαίσιο του προγράµµατος Ολυµπιακής 
Παιδείας. Η εκδήλωση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια «Πανελλήνια Μαθητική 
Ολυµπιάδα» καθώς είναι µια µικρή προσοµοίωση των Ολυµπιακών Αγώνων. 
Περιλαµβάνει τη διεξαγωγή και των 35 Ολυµπιακών αθληµάτων (138 τελικοί 
αγωνισµάτων), µε συµµετοχή 1200 µαθητών Γυµνασίων που προέρχονται και από τους 
52 νοµούς της Ελλάδας, καθώς και από 5 ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ένα για 
κάθε ήπειρο). Κάθε νοµός  της Ελλάδας θα εκπροσωπηθεί από ένα Γυµνάσιο. 
Παράλληλα µε τους αγώνες θα διεξαχθούν πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς 
και δράσεις των Παραολυµπιακών αγώνων από αθλητές µε αναπηρία, ενώ θα υπάρξει 
η δυνατότητα βιωµατικής εµπειρίας των µαθητών και των θεατών σε Ολυµπιακά, 
Παραολυµπιακά αθλήµατα και πολιτιστικά δρώµενα. Τέλος, κατά τη διάρκεια των έξι 
ηµερών που  θα πραγµατοποιηθούν οι εκδηλώσεις θα λειτουργήσουν και οι «Γωνιές 
Ελλάδας», οι οποίες είναι τουριστικά περίπτερα από όλους τους νοµούς της χώρας. Όλοι 
οι µαθητές θα διαµένουν στο «χωριό των αθλητών», κάτι αντίστοιχο µε το Ολυµπιακό 
χωριό. Στις 11 Μαίου θα τελεστεί µια µεγαλοπρεπής τελετή έναρξης, όπου θα 
συµµετέχουν 150 περίπου εθελοντές και µαθητές δηµοτικών σχολείων του Ν. Σερρών. 
Την περσινή τελετή έναρξης µετέδωσε ζωντανά η ΕΡΤ µε παροσυσιαστή τον κ. Αλέξη 
Κωστάλα ενώ συµµετείχε και ο κ. Πέτρος Γαϊτάνος. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της 
διοργάνωσης υπολογίζεται ότι θα συνεισφέρουν περίπου 500 εθελοντές. 
 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συνάντηση και η συµµετοχή µαθητών Γυµνασίου, από 
όλα τα µέρη της Ελλάδας και γενικότερα όλου του Ελληνισµού σε αθλητικούς αγώνες 
χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης.  Η φετινή διοργάνωση σκοπό έχει 
να δείξει ότι η άϋλη κληρονοµιά των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας είναι τα 
ολυµπιακά ιδεώση που θα συνοδεύουν τη µαθητιώσα νεολαία µας και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτά βιώνονται στην Πανελλήνια Μαθητιάδα. Οι εκδηλώσεις αυτές 
συµπεριλαµβάνουν όλους όσους εµπλέκονται µε την αγωγή και την εκπαίδευση και 
εµπνέουν τους νέους της Ελλάδας στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς τους σύµφωνα µε 
τα πρότυπα των Ολυµπιακών Αξιών.  
 



Ο φορέας διοργάνωσης της εκδήλωσης είναι η αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ», όπου 
συµµετέχουν κύρια ο ∆ήµος Πρώτης Σερρών καθώς και άλλοι φορείς του Νοµού 
Σερρών. 
 
H Πανελλήνια Μαθητιάδα διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Πολιτισµού, της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, 
της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακών Αγώνων κ.α. Χορηγός επικοινωνίας είναι η 
Ε.Ρ.Τ. ΑΕ.  
 
Link στην ιστοσελίδα www.mathitiada.gr 
 


