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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή της ΜΑΘΗΤΙΑΔΑΣ Αθλητισμού και Πολιτισμού επιθυμεί να 
ενημερώσει ότι η περίοδος των δηλώσεων συμμετοχής προς την  «Ζ’ Μαθητιάδα» για τα 
Γυμνάσια της Ελλάδας και της ομογένειας θα διαρκέσει έως τις 25-01-08. Η «Ζ’ 
Μαθητιάδα» θα πραγματοποιηθεί φέτος από 9 έως 14 Μαΐου 2008 υπό την αιγίδα του 
ΥΠΕΠΘ και άλλων επίσημων φορέων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την προκήρυξη, τα έντυπα συμμετοχής και την 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα 
www.mathitiada.gr . Τα έντυπα συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται από τα Γυμνάσια 
που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στο φαξ 23240 61604 μέχρι τις 25/01/08. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 23240 61604 και 
23240 61055. 

 
Η ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ Αθλητισμού και Πολιτισμού είναι μία προσπάθεια που ξεκίνησε  εδώ και 7 
χρόνια από μία ολιγομελή ομάδα φίλων οι οποίοι μοιράστηκαν την ίδια έμπνευση:  να 
δημιουργήσουν ένα γεγονός στο οποίο η μαθητιώσα νεολαία θα βιώνει εμπειρίες και θα 
‘παιδεύεται’ σε αξίες, αρχές και ιδανικά τα οποία αφενός αντανακλούν το πνεύμα των 
Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας  (σεβασμός, συμμετοχή, ευγενής άμιλλα, αγωγή 
σώματος και πνεύματος) και αφετέρου αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο μιας υγιούς 
και προοδευτικής σύγχρονης κοινωνίας (μέριμνα για το περιβάλλον, αλληλεγγύη των 
λαών, κατανόηση της διαφορετικότητας). 
 
Σκοπός της Μαθητιάδας είναι η συνάντηση και η συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου, από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας και τον Ελληνισμό σε πολιτιστικά δρώμενα και αθλητικούς αγώνες 
χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης. 

 
Η φετινή Μαθητιάδα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 35 Ολυμπιακών αθλημάτων (142 τελικοί 
αγωνισμάτων), με συμμετοχή 1300 περίπου μαθητών Γυμνασίων και από  τους 52 νομούς 
της Ελλάδας καθώς και από 20 σχολεία απόδημου Ελληνισμού. Παράλληλα με τους 
αγώνες διεξάγονται πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και δράσεις των 
Παραολυμπιακών αγώνων από αθλητές με αναπηρία, ενώ παράλληλα υπάρχει η 
δυνατότητα βιωματικής εμπειρίας των μαθητών και των θεατών σε Ολυμπιακά, 
Παραολυμπιακά αθλήματα και πολιτιστικά δρώμενα. Τα συμμετέχοντα γυμνάσια μπορούν 
να λάβουν μέρος σε πολιτιστικές δράσεις (χορός, θέατρο κ.λπ.) οι οποίες έχουν ως σκοπό 
την πολιτιστική ανάδειξη του τόπου τους. Κάθε σχολείο επίσης θα έχει το δικό του 
τουριστικό περίπτερο, στα πλαίσια της δράσης «Γωνιές Ελλάδας», όπου θα διαφημίσει 
την περιοχή του, το δήμο του και το νομό του, με έκθεση τοπικών προϊόντων, τουριστικών 
φυλλαδίων, κ.ά. Φέτος θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά το «Παραολυμπιακό 
Πάρκο» σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.  Όλοι οι μαθητές 
διαμένουν στο «Xωριό των Μαθητών», κάτι αντίστοιχο με το Ολυμπιακό χωριό. Η έναρξη 
των εκδηλώσεων πραγματοποιείται με μια μεγαλόπρεπη τελετή έναρξης. Για την 
απρόσκοπτη διεξαγωγή της διοργάνωσης αναμένεται να συνεισφέρουν εθελοντικά πάνω 
από 500 άτομα . 

http://www.mathitiada.gr/


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Α. Ενημερωτικό 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στην Πρώτη Σερρών, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του  

Ν. Σερρών, διοργανώνεται η «Ζ’ Μαθητιάδα» από 9 έως 14 Μαΐου 2008, υπό την αιγίδα του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

 Η εκδήλωση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «Πανελλήνια Μαθητική 
Ολυμπιάδα» καθώς είναι προσομοίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Περιλαμβάνει τη 
διεξαγωγή 35 Ολυμπιακών αθλημάτων (142 τελικοί αγωνισμάτων). Παράλληλα με τους 
αθλητικούς αγώνες διοργανώνονται πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις καθώς και δράσεις 
των Παραολυμπιακών αγώνων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα βιωματικής εμπειρίας μαθητών 
και θεατών σε Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα. 

 Συμμετέχουν 1200 περίπου μαθητές Γυμνασίων και από τους 52 νομούς της 
Ελλάδας και από σχολεία της ομογένειας. Κάθε νομός εκπροσωπείται από ένα Γυμνάσιο. 
Κάθε Γυμνάσιο στα πλαίσια της Μαθητιάδας έχει στη διάθεσή τους ένα τουριστικό 
περίπτερο για να προβάλει το Δήμο και το Νομό του. Οι μαθητές διαμένουν στο 
«Μαθητικό Χωριό», κάτι αντίστοιχο με το Ολυμπιακό χωριό.  

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συνάντηση και η συμμετοχή μαθητών Γυμνασίου 
(αθλητών και μη), από όλα την Ελλάδα και την ομογένεια σε αθλητικούς αγώνες χωρίς το 
φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης. 

Η Πανελλήνια Μαθητιάδα πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει τους συμμετέχοντες μαθητές 
να βιώσουν σημαντικές Ολυμπιακές Αξίες ώστε να γίνουν οι πολίτες του αύριο που θα τις 
προάγουν.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οργανωτική 
Επιτροπή της Μαθητιάδας (τηλ. 2324061604, 2324061055). 

 
Β. Γενικοί όροι 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Γυμνάσια από όλη την Ελλάδα (Δημόσια, ιδιωτικά, 
ΑΜΕΑ) και τον απόδημο ελληνισμό. 

2. Οι δηλώσεις συμμετοχής (επισυνάπτεται ειδικό έντυπο συμμετοχής) αποστέλλονται 
στην Οργανωτική Επιτροπή έως 25/01/2008. 

3. Η τελική επιλογή των σχολείων που θα συμμετέχουν θα γίνει από την Οργανωτική 
Επιτροπή με κλήρωση και θα εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ. Θα κοινοποιηθεί στις 
αντίστοιχες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, στα επιλεχθέντα Γυμνάσια, στον ημερήσιο 
τύπο και στην ιστοσελίδα της Μαθητιάδας (www.mathitiada.gr) στις 30/01/2008. 
Τα επιλεχθέντα γυμνάσια θα είναι ένα (1) από κάθε νομό της Ελλάδας, δύο (2) από 
Θεσσαλονίκη, τέσσερα (4) από την Αττική ενώ θα συμμετέχει επιπλέον και ένα (1) 
Ειδικό Σχολείο. 

4. Κάθε επιλεχθέν Γυμνάσιο καλύπτει τη δαπάνη μετακίνησής του προς και από την 
Πρώτη, ενώ τη φιλοξενία (διαμονή, πλήρης διατροφή, εσωτερικές μετακινήσεις) 
μέχρι 16 ατόμων (μαθητές, συνοδοί), αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή. 

5. Οι μαθητές υποχρεούνται να λάβουν μέρος τουλάχιστον σε ένα αγώνισμα, στο 
πλαίσιο του σκοπού της Μαθητιάδας, που είναι η προώθηση της συμμετοχής. Ο 
μέγιστος αριθμός αγωνισμάτων που μπορεί να συμμετέχει ένας μαθητής είναι 
τέσσερα (4). 

6. Οι μαθητές – αθλητές υψηλού επιπέδου (με συμμετοχή σε τελική φάση Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να συμμετέχουν στο αγώνισμα διάκρισής 
τους, μπορούν όμως σε οποιοδήποτε άλλο αγώνισμα.  

 

http://www.mathitiada.gr/


Σχολική Μονάδα: .................................................… 
Περιφέρεια:  .................................................… 
Νομός:   .................................................… 
Δήμος:   .................................................… 
Οδός, αριθμός:  .................................................… 
Πόλη / χωριό:  .................................................… 
Τ.K.:   .................................................… 
Τηλέφωνο:  .................................................… 
Fax:   .……………………………………. 
Ε-mail:   .................................................… 

 
 

Ζ΄ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Προς: 
 
Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιας Μαθητιάδας, 
 
 
         Σας γνωστοποιούμε ότι το Γυμνάσιο ……………………………………… 

επιθυμεί να συμμετέχει στην «Ζ΄ ΜΑΘΗΤΙΑΔΑ - ΠΡΩΤΗ 2008» που θα διεξαχθεί 

στην Πρώτη Σερρών και στην ευρύτερη περιοχή του νομού από 9 μέχρι 14 Μαΐου 

2008.  

Παρακαλούμε να μας συμπεριλάβετε στα προτεινόμενα Γυμνάσια για την 

εκπροσώπηση του νομού ……...................................... 

         Γνωρίζουμε ότι η δαπάνη μετακίνησης της αποστολής βαρύνει το σχολείο μας 

(Δήμος ή άλλοι πόροι), ενώ η φιλοξενία (διαμονή – διατροφή – εσωτερικές 

μετακινήσεις) θα καλυφθεί από τους διοργανωτές.  

 
       ………….    … / ... / 2008 

 
             Ο/Η διευθυντ…. 

                             (Υπογραφή, Σφραγίδα) 
               
 
 
 

        Ονοματεπώνυμο ……………………………………. 
 
 

Στοιχεία υπεύθυνου καθηγητή επικοινωνίας: 
 
Επώνυμο …………………..       Όνομα………………….. Ειδικότητα ……………………… 
 
Τηλ. οικίας ………………….      Κινητό ………………….. Ε-mail: ...................................… 
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