


Η Μαθητιάδα είναι μια εκπαιδευτική διοργάνωση, η οποία συγκεντρώνει κάθε δύο 

χρόνια το μήνα Μάιο σε έναν κοινό τόπο μαθητές γυμνασίων από όλους τους 

νομούς της Ελλάδας και της ομογένειας. Αποτελεί προσομοίωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων για μαθητές, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα αθλητές. Για έξι συνεχόμενες 

ημέρες μαθητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε όλα τα Ολυμπιακά και 

Παραολυμπιακά αθλήματα καθώς και σε δεκάδες πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και 

επιστημονικές δράσεις. Η Μαθητιάδα διεξάγεται με την υποστήριξη εκατοντάδων 

εθελοντών. 

Τι είναι



Κύριος σκοπός της Μαθητιάδας είναι να κινητοποιήσει τους μαθητές να 

αγωνίζονται και με τον τρόπο αυτό να μετατραπούν από παθητικοί δέκτες της ζωής 

σε πρωταγωνιστές της. Με μέσο τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, η Μαθητιάδα 

στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές εμπειρίες να ξεπεράσουν τους 

φόβους τους απέναντι σε κάθε τι καινούριο και να αποδεχθούν το διαφορετικό. Το 

μήνυμα της Μαθητιάδας είναι το κεντρικό της σύνθημα:

«χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης»

Σκοπός
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Ο Γ. Γάλλος 

διοργανώνει με 

τοπικούς φορείς τις 

«Μαθητικές 

Εκδηλώσεις Πρώτης 

2002»

«Μαθητικές Εκδηλώσεις 

Πρώτης 2003».

Σύνθημα "Χωρίς το 

φόβο της αποτυχίας και 

το άγχος της νίκης".  

3η εκδήλωση με όνομα 

«Πανελλήνια Μαθητιάδα» 

Εκπροσωπείται όλη η 

Ελλάδα

Δ' Μαθητιάδα

Συμμετοχή Ομογένειας

Σήμα της Μαθητιάδας Ε' Μαθητιάδα Στ' Μαθητιάδα

Ιστορία



Ζ’ Μαθητιάδα

"Αθήνα-Πεκίνο". 

Παρουσίαση στο 

Πεκίνο

Η’ Μαθητιάδα

Ρεκόρ με 100 σχολεία-43 εξ 

Ύμνος της Μαθητιάδας. 

Νομική Θεσμοθέτηση.

Ι’ Μαθητιάδα. 

"Αθήνα-Λονδίνο”

Παρουσίαση Λονδίνο 

& Ευρωπ.Κοινοβούλιο

ΙΒ’ Μαθητιάδα

Περιφερειακή Μαθητιάδα  

Λαμπαδηδρομία.ΙΑ΄ΜαθητιάδαΘ’ Μαθητιάδα

Ιστορία

20092008 2014 201620122010



ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑΑΡΤΑ

ΕΒΡΟΣ ΞΑΝΘΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΗΛΕΙΑ ΧΑΝΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΑΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΛΛΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΗΜΑΘΙΑ ΑΧΑΪΑ ΔΡΑΜΑ 

ΡΕΘΥΜΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑ 

ΛΑΣΙΘΙ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΛΕΣΒΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΙΟΣ 

ΣΕΡΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΩΚΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

Συμμετέχοντες

10.000   μαθητές

600 γυμνάσια

52        νομοί



Συμμετέχοντες

45 χώρες - 138 αποστολές

ΑΙΓΥΠΤΟΣ    ΑΖΕΡΜΑΪΤΖΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑ   ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ      ΑΡΜΕΝΙΑ       ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ           ΒΕΛΓΙΟ      ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   ΒΡΑΖΙΛΙΑ         ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ       ΓΕΩΡΓΙΑ          ΕΛΒΕΤΙΑ       ΕΛΛΑΔΑ          Η.Π.Α.         ΙΟΡΔΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ          ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ   ΚΑΝΑΔΑΣ          ΚΙΝΑ        ΚΟΣΤΑ-ΡΙΚΑ   ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ   ΛΙΒΥΗ        Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ  ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ  Ν.ΑΦΡΙΚΗ      ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ  ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΡΩΣΙΑ          Σ.ΑΡΑΒΙΑ          ΣΟΥΔΑΝ        ΣΟΥΗΔΙΑ         ΣΥΡΙΑ          ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΣΕΧΙΑ        ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ           ΧΙΛΗ



Απονομές
Τελετές 

Έναρξης -Λήξης

Δημοκρατία στην 

πράξη

Γωνιές της Ελλάδος

Επιστήμες

Περιβαλλοντικές δράσεις

Λαμπαδηδρομία

Αθλητισμός

Πολιτισμός

Παραολυμπιακό

Πάρκο

Δράσεις



Ολες οι 

εκδηλώσεις 

πραγματοποι-

ούνται στις 

εγκαταστάσεις 

της Πρώτης 

Σερρών και στη 

θαλάσσια 

περιοχή της 

Κάριανης 

Καβάλας.

Εγκαταστάσεις



Οι μαθητές συμμετέχουν και στα 35 Ολυμπιακά Αθλήματα (142 τελικοί αγωνισμάτων)

Αθλητισμός

http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=82
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=61
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=89
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=84
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=87
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=58
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=59
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=60
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=68
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=65
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=66
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=83
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=69
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=71
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=90
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=75
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=70
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=76
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=78
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=72
http://www.mathitiada.gr/modules.php?name=News&new_topic=74


Διεξάγονται 16 παραολυμπιακά αθλήματα με επιδείξεις από Παραολυμπιονίκες και με 

βιωματική συμμετοχή μαθητών και κοινού. Στόχος είναι  η αποδοχή και η εξοικείωση 

τους με το διαφορετικό. Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο ειδικά διαμορφωμένο 

«Παραολυμπιακό Πάρκο», όπου οι μαθητές γνωρίζουν τα παραολυμπιακά αθλήματα 

και «παίζουν» στα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα.

Παραολυμπιακό Πάρκο



Διεξάγονται 38 δράσεις στο 

«Πολιτιστικό Χωριό» που αφορούν 

στο σύνολο των τεχνών. Οι 

μαθητές συμμετέχουν σε πολιτιστικά 

εργαστήρια, εκθέσεις και 

παραστάσεις.

Διεξάγονται 7 περιβαλλοντικές 

δράσεις. Κορυφαία θέση κατέχει η 

δράση «Πάρκο Ελιάς», στα πλαίσια 

της οποίας οι μαθητές φροντίζουν 

την ελιά που εκπροσωπεί την 

περιοχή τους. 

Πολιτισμός - Περιβάλλον



Γωνιές Ελλάδος

Τελετές

Έναρξης-Λήξης
Επιστήμες

Δημοκρατία

στην Πράξη

Άλλες δράσεις

Οι εκδηλώσεις 

ξεκινάνε και 

τελειώνουν με 

Τελετές Έναρξης 

και Λήξης κατά το 

πρότυπο των 

Ολυμπιακών 

Αγώνων. 

Οι αποστολές 

έχουν Τουριστικά 

Περίπτερα στα 

οποία τα σχολεία 

διαφημίζουν τις 

ομορφιές του 

τόπου τους.
Διοργανώνονται 

δράσεις που 

αναδεικνύουν την 

αξία των 

Επιστημών μέσα 

από τη συμμετοχή 

των μαθητών σε 

διαδραστικά 

παιχνίδια.

Οι μαθητές μέσα 

από αυτήν τη 

δράση εκφράζουν 

ελεύθερα την

γνώμη τους για 

θέματα που οι ίδιοι 

επιλέγουν.



Η Λαμπαδηδρομία της Μαθητιάδας ξεκινάει από την Πρώτη Σερρών και ταξιδεύει σε 

όλη την Ελλάδα μεταφέροντας το μήνυμα της. Με τα πόδια, με ψαρόβαρκες, με 

κωπηλατικά, με ποδήλατα και με οποιοδήποτε άλλο μέσο η Φλόγα της Μαθητιάδας 

έχει ταξιδέψει από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ηγουμενίτσα και από την Φλώρινα 

μέχρι την Κρήτη.

Λαμπαδηδρομία



Περίπου 1000 μετάλλια απονέμονται σε κάθε Μαθητιάδα στους νικητές των αθλημάτων, 

επιβραβεύοντας τους μαθητές που προσπάθησαν και κατάφεραν να κάνουν πράξη το 

σύνθημα για αγώνα και συμμετοχή «Χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της 

νίκης». Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνονται επίσης Διπλώματα Συμμετοχής.

Απονομές



Εθελοντές

Ακρογωνιαίο λίθο του «κόσμου της 

Μαθητιάδας» αποτελεί ο εθελοντισμός. 

Εθελοντές διαφόρων ηλικιών που 

προέρχονται από πληθώρα 

επαγγελματικών χώρων

συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση. 

Περισσότεροι από 3.000 εθελοντές έχουν 

λάβει μέρος μέχρι στιγμής, πάντα με την ίδια 

προθυμία και θέληση προσφοράς για τη 

νεολαία.



▪Βουλή των Ελλήνων
▪Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
▪Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
▪Υπουργείο Πολιτισμού, Υφυπουργείο Αθλητισμού
▪Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
▪Υπουργείο Εσωτερικών
▪Υπουργείο Εξωτερικών, Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού
▪Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
▪Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
▪Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
▪Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων
▪Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
▪Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
▪Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
▪Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
▪ Γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
▪Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
▪Εθνική Επιτροπή UNESCO
▪Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
▪ ΤΕΔΚ Σερρών
▪Ε.Β.Ε. Σερρών
▪ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Στήριξαν την προσπάθεια

http://www.culture.gr/war/index.jsp
http://www.mnec.gr/el/
http://www.sportsnet.gr/index.php
http://www.mathra.gr/default.aspx
http://www.paralympic.gr/uploads/Image/EPE_LOGO_GR_small.jpg
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.bom.gov.au/hydro/wr/images/unescologo.gif&imgrefurl=http://www.bom.gov.au/hydro/wr/unesco/friend/ihp_tech_doc_no2.shtml&usg=__4hipHUPDe0nOEv3nPqhGgHrhD5g=&h=400&w=500&sz=6&hl=el&start=7&um=1&tbnid=Viw0t6FQJzLl-M:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images?q=UNESCO+LOGO&um=1&hl=el&sa=N
http://foundation.parliament.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1


Στήριξαν την προσπάθεια

Πέτρος 
Γαλακτόπουλος

Ολυμπιονίκης

Τασούλα 
Κελεσίδου
Ολυμπιονίκης

Πύρρος
Δήμας

Ολυμπιονίκης

Φραγκίσκος 
Αλβέρτης

Διεθνής Μπάσκετ

Κάχι 
Καχιασβίλι
Ολυμπιονίκης

Χαράλαμπος 
Ταϊγανίδης

Παραολυμπιονίκης



Στήριξαν την προσπάθεια

Γρηγόρης Βαλτινός

Γιώργος Χατζηνάσιος Αλέξης Κωστάλας Εύη Φραγκάκη Πέτρος Γαϊτάνος

Κων. ΠαλατσάραςΜίκης Θεοδωράκης

Διονύσης Τσακνής Γιάννης Μαμουζέλος

Πέμη Ζούνη Βασίλης Λέκας



Η Μαθητιάδα διεξάγεται ανελλιπώς χάρη στις 

προσπάθειες πολλών ανθρώπων που 

προσπαθούν να δουν έναν καλύτερο κόσμο, 

προσφέροντας στα παιδιά μια μοναδική 

εκπαιδευτική εμπειρία δημιουργίας ενεργών 

ατόμων που θα αγωνίζονται «χωρίς το φόβο 

της αποτυχίας και το άγχος της νίκης».  

Τους ευχαριστούμε.


