
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
 

Συμμετοχή του Γυμνασίου μας στη Ζ΄ Μαθητιάδα 
στην Πρώτη  Σερρών. 

 

   
 
 
       Το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας εκπροσωπώντας το Νομό Χανίων και το 
Δήμο Νέας Κυδωνίας  συμμετείχε από της 09-05-2008 μέχρι τις 14-05-08 
στη Ζ΄ Μαθητιάδα  Aθλητισμού και Πολιτισμού που διοργανώνεται κάθε  
χρόνο στην Πρώτη Σερρών. 
     Την αποστολή που εκπροσώπησε το Γυμνάσιο μας αποτελούσαν 18 
μαθητές και 2 συνοδοί:  
Χριστινάκη Σαπφώ -Φυσικής Αγωγής 
Δασκαλάκη Βενετία - Φιλόλογος  
 
Βασσάρα Λαμπρινή                                      Ζαχαριουδάκης Θεόδωρος 
Γεωργιλάκη Ζωή                                         Κουτσουκλάκης Πέτρος 
Δασκαλάκη Ευφροσύνη-Ραφαέλα                Λουπασάκης Μανώλης 
Μάρκου Χρυσή                                           Μαρτσάκης Γιώργιος 
Κουτσούρου Κωνσταντίνα                            Μπαλαδάκης Κώστας 
Λιονάκη Κρυσταλλία-Μαρία                          Παλληκαράκης Γιάννης 
Ματθαίου Ελευθερία                                    Παπαδάκης Μανώλης 
Μελετιάδου Κωνσταντίνα                             Παρασκάκης Γιάννης 
Ναναδάκη Μαρία                                         Λειβαδιωτάκης Μανώλης 

       
 
Οι μαθητές του σχολείου 
συναντήθηκαν με μαθητές 
Γυμνασίων από 52 νομούς της 
Ελλάδας και από 20 σχολεία 
του απόδημου ελληνισμού 
φιλοξενήθηκαν στο Μαθητικό 
Χωριό και έλαβαν μέρος στη 
μεγαλοπρεπή τελετή έναρξης 
και λήξης των Μαθητικών 
Ολυμπιακών Αγώνων 
 
 
 



 
Έλαβαν μέρος  σε   
α. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ συμμετέχοντας σε 21 από τα 35 ολυμπιακά 

αθλήματα, χωρίς το 
άγχος της νίκης και το 
φόβο της αποτυχίας, 
ενώ παράλληλα 
δόθηκε η δυνατότητα 
βιωματικής εμπειρίας 
των μαθητών και των 
συνοδών σε παρα-
ολυμπιακά αθλήματα 
στο  Παραολυμπιακό 
Πάρκο. 
  
 

 
β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ με προβολή DVD του Νομού  
Χανίων και του Δήμου Νέας Κυδωνίας, και τουριστικό περίπτερο στα 
πλαίσια της δράσης : “ Γωνιές της Ελλάδας”,  με τη μεγαλύτερη   
επισκεψιμότητα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: “ Η δημοκρατία στην πράξη”, με θέμα:  
“ Η μουσική στη ζωή μας”. (Ομιλήτρια: Γεωργιλάκη Ζωή -Mέλος 
Ελλανόδικος Επιτροπής: Ναναδάκη Μαρία.)  
 
 
 
 
 



δ.  Το φύτεμα της Ολυμπιακής ελιάς από τους μαθητές, ως σύμβολο  
ειρήνης και συναδέλφωσης της ανθρωπότητας που έκλεισε με τη 
μαντινάδα:  

 
 

Ετούτονε  το  λ ιόκλαδο ,  να  πιάσε ι ,  να  ρ ι ζώσε ι ,  
κ ΄ο ι  ρ ί ζες  του  να  απλωθούν  
κ ι  ούλους  μας  να  ενώσει .  

                          
                                                   ( Σ. Χριστινάκη, Θ. Ζαχαριουδάκης.) 
 
 
ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  της Μαθητιάδας όπου συμμετείχαν και 
οι δεκαοχτώ  μαθητές μας και άνοιξαν με το θεατρικό δρώμενο του 
Γυμνασίου μας  , «Απόσπασμα από το θεατρικό έργο“ Ταξιδιώτες στο 
ποτάμι της ζωής” από το πρόγραμμα Καλλιπάτειρα 2006-2007 με τα 
δρώμενα:  ( Το ποτάμι - “ Ο Μικρός Σουκρής”  του Μ. Λουντέμη και ο 
Χορός των Φυλών της γης.) » ενώ οι εκδηλώσεις έκλεισαν με 
παραδοσιακούς χορούς και μαντινάδες από το σχολείο μας. 
 

 



Η ομάδα μας διακρίθηκε στα αθλητικά δρώμενα επιστρέφοντας με: 
 

 
 
 3  Χ Ρ Υ Σ Α  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Α  
 
2 σε ατομικά αθλήματα :  
Κολύμβηση 25 μ. πρόσθιο  ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΖΩΗ            
Ιππασία-Ιππική δεξιοτεχνία  ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ     
1 σε αγώνα δεξιοτήτων :  
Καλύτερος σουτέρ στο Χάντμπωλ  ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
 
7  Α Σ Η Μ Ε Ν Ι Α  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Α  
 
1 σε ατομικά αθλήματα :  
Άλμα τριπλούν ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
     
3  σε ομαδικά αθλήματα : 
Χάντμπωλ αγοριών  ΟΛΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ       
Χάντμπωλ κοριτσιών ΟΛΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
Κολύμβηση 4Χ25 αγοριών   ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ -ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
3  σε αγώνες δεξιοτήτων : 
Καλύτερος σουτέρ Χάντμπωλ  ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ           
Καλύτερος τερματοφύλακας Χάντμπωλ    ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                   
Καλύτερος τερματοφύλακας Χάντμπωλ κορίτσια  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΦΡΟΣΩ  
 
4η ΘΕΣΗ στο Ομαδικό Σκοποβολής με :  
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
ΜΑΝΩΛΗ 
 
5η ΘΕΣΗ στην Ορεινή Ποδηλασία αγοριών με:  
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ 
 
5η ΘΕΣΗ στην Ιππασία- Ιππική δεξιοτεχνία με : 
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ 
 
6η ΘΕΣΗ στα 25μ Ελεύθερο με :  
ΜΠΑΛΑΔΑΚΗ ΚΩΣΤΑ 
 
8η ΘΕΣΗ στην Ποδηλασία Δρόμου αγοριών με :  
ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ 



 
             
         Η συμμετοχή των μαθητών του Γυμνασίου της Νέας Κυδωνίας στη 
Ζ΄ Μαθητιάδα έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν εμπειρίες και 
να παιδευτούν σε αξίες, αρχές και ιδανικά, που αφενός αντανακλούν το 
πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας και αφετέρου 
αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο μιας υγιούς και προοδευτικής 
σύγχρονης κοινωνίας, προβάλλοντας όλους τους τομείς που αναπτύσσεται 
η ανθρώπινη έκφραση: ατομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικουμενικές 
αρχές. Οι διακρίσεις τους στα αθλητικά και πολιτισμικά δρώμενα, το 
ιδιαίτερο ήθος που επέδειξαν, η συνεχής ζωντάνια και ενεργητικότητα, η 
φιλόξενη διάθεση , η επαφή, η εμπειρία, οι άριστες εντυπώσεις και οι 
συνεχείς έπαινοι από την Οργανωτική Επιτροπή της Μαθητιάδας καθώς  και 
η συμμετοχή τους ως εκπρόσωποι του Νομού και του Δήμου  μας, ήταν μια 
ακόμη προσπάθεια που αποδεικνύει ότι τα παιδιά είναι οι καλύτεροι 
πρεσβευτές των οικουμενικών και διαχρονικών αξιών, γιατί είναι οι πιο 
ευαίσθητοι δέκτες των θετικών κοινωνικών προτύπων που ονειρεύονται και 
αγωνίζονται  για   ένα καλύτερο αύριο. Η συμμετοχή τους αυτή  τους 
δίδαξε τη συνεργασία, την ευγενή άμιλλα, την ειρήνη, τη συναδέλφωση, 
το σεβασμό στις πολιτιστικές αρχές και αξίες, τη δημοκρατία σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τις διαπολιτισμικές σχέσεις, τις 
ανταλλαγές και γνωριμίες μεταξύ ατόμων, χωρών, ηπείρων και την ανάγκη 
συνύπαρξης όλων των λαών της Γης. Άνοιξε τους πνευματικούς τους 
ορίζοντες και καλλιέργησε την κριτική τους σκέψη. Το σημαντικότερο όμως 
απ΄ όλα είναι ότι κατανόησαν πως μεταξύ απλών ανθρώπων και ιδιαίτερα 
παιδιών, δεν πρέπει να βρίσκουν θέση μέσα στις καρδιές  οι έριδες, οι 
έχθρες και τα μίση. 

 

 


