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Η φλόγα της Μαθητιάδας έφτασε σήμερα στην Κοζάνη, στην όμορφη 
πόλη μας, στην πρωτεύουσα της Δ. Μακεδονίας.  
Είμαστε μια ανάσα πριν το κορυφαίο εκπαιδευτικό αθλητικό και 
πολιτιστικό γεγονός, τη Μαθητιάδα. Μια διήμερη δράση, που φέρνει 
κοντά 3000 μαθητές, εκατοντάδες εμπνευσμένους και δραστήριους 
εκπαιδευτικούς και εντέλει όλη την κοινωνία της Δ. Μακεδονίας, σε μια 
συνάντηση αθλητισμού, πολιτισμού, εθελοντισμού και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 
Η Μαθητιάδα είναι πρώτιστα  ένα μεγάλο πανηγύρι της νεολαίας, μια 
τελετουργική σύνδεση του παρόντος με τα αθλητικά ιδεώδη και τις αξίες 
του αρχαιοελληνικού πνεύματος, μια μεγάλη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα με επίκεντρο τα ολυμπιακά αθλήματα και παράλληλες 
δράσεις πολιτισμού, παραολυμπιακών αθλημάτων, περιβαλλοντικής 
εγρήγορσης και δραστηριοποίησης, επιστημών και δημοκρατίας.   
Η Μαθητιάδα στον τόπο μας μας συνδέει νοερά με όλους του μαθητές, 
τους εκπαιδευτικούς και γενικά τους πολίτες, που συμμετέχουν στην 
Πανελλήνια Μαθητιάδα, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο εθελοντισμού, 
χαράς, αγωνιστικότητας και ελπιδοφόρας προοπτικής. 
 
Αξία στη Μαθητιάδα έχει η συμμετοχή και η προσπάθεια, όχι η 
διάκριση.  Εστιάζουμε  

• στη Χαρά της προσπάθειας 
• στο Ευ αγωνίζεσθαι 
• στο Σεβασμό στη διαφορετικότητα 
• στην Αναζήτηση της Αριστείας 
• στην Ισορροπία μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος 

 
Παράλληλα στη Μαθητιάδα  αξία έχει η συμμετοχή και στις άλλες 
δραστηριότητες πολιτιστικού, περιβαλλοντικού  και εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα.  



Μέσα από τη βιωματική και κοινωνική διαδικασία μάθησης, οι μαθητές 
μας θα εμπεδώσουν τους δεσμούς του αθλητισμού με την κοινωνία, το 
περιβάλλον, την επιστήμη και τη δημοκρατία.  
Με τη συμμετοχή των μαθητών μας σε διάφορες αθλητικές ή 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις στοχεύουμε στην  
εσωτερίκευση ιδεών, προτύπων και αξιών στο αναπτυσσόμενο παιδί. 
Προσδοκούμε ότι με παιγνιώδη τρόπο θα ενισχύσουμε τους βασικούς 
σκοπούς της σχολικής ζωής και ο κάθε μαθητής μας θα διαμορφώσει 
θετικές κοινωνικές αναπαραστάσεις μες στο νου του, θα διαμορφώσει 
στάσεις σεβασμού προς το συνάνθρωπο, θα αποκτήσει διάθεση 
εθελοντισμού, θα εκπαιδευτεί στην κοινωνική ευαισθησία και στην 
αλληλεγγύη.  
 
Δυστυχώς στις μέρες μας η εγκατάλειψη του σεβασμού στις αξίες της 
ζωής, η χρήση ιδεολογικής ή ωμής βίας, η αποχαύνωση και η 
συνειδησιακή αλλοτρίωση του καθημερινού ανθρώπου έχουν τις ρίζες 
τους στα οργανωμένα απάνθρωπα συμφέροντα, μεγάλα, μικρά, τοπικά 
ή παγκόσμιας εμβέλειας.  
 
Σ’ αυτή την ιδεολογική, ηθική και πολιτιστική κρίση αντιτάσσουμε το 
αθλητικό ιδεώδες ως πηγή εσωτερικής τελειότητας, συναδελφοσύνης, 
ειρήνης, ευγένειας, αφιλοκέρδειας, καλής θέλησης και αγνότητας. Οι 
βασικές αρχές  του Ευ Αγωνίζεσθαι δείχνουν τους δρόμους, οι οποίοι 
μέσα από τους συμβολισμούς του αθλητισμού, επηρεάζουν ακόμη και 
την ίδια την κοινωνία. Μαθητές και μαθήτριες, ένα πλήθος όμορφων, 
έξυπνων και ταλαντούχων παιδιών είναι έτοιμοι να καταδείξουν με τη 
συμμετοχή τους στη Μαθητιάδα μια πειθαρχημένη και γενναιόδωρη 
συμπεριφορά σύμφωνη με τα αθλητικά ιδεώδη. 
 
Παράλληλα, συμμετέχοντας σ’ όλες τις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές 
δράσεις, με την εμπνευσμένη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μας, θα 
προβάλλουν τα ιδανικά της Ολυμπιακής Εκεχειρίας: 

• την Αναγνώριση της διαφορετικότητας 
• την Ισότητα ευκαιριών 
• την Κοινωνική ένταξη 
• την ειρηνική Επίλυση διαφορών 

 
Η δημιουργία και αφομοίωση μιας κουλτούρας ειρήνης ανάμεσα στους 
λαούς είναι θέμα εκπαίδευσης και έμπνευσης σε βάθος ετών. Αλλά για 
τη διασφάλιση της ειρήνης είναι απαραίτητη η συμβολή της 
εκπαίδευσης και των νέων ανθρώπων, μοναδικό εργαλείο για την 
προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. 



 Η νεολαία μας, σήμερα, με την ηχηρή, ελπιδοφόρα και χαρούμενη 
συμμετοχή της στη Μαθητιάδα, δείχνει το δρόμο της  ευγενούς άμιλλας, 
της εξομάλυνσης των διαφορών, της ευαισθησίας και του σεβασμού του 
Άλλου. Μόνον έτσι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην προώθηση του 
διαλόγου και της ειρήνης.  
Με την έμπρακτη στάση της πιέζει την ανθρωπότητα να χαμηλώσει τα 
όπλα και να εργαστεί για την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό, την 
κατανόηση και τη συμφιλίωση. Καλεί να πάψουν οι εχθροπραξίες και 
κινητοποιεί όλους τους πολίτες  του κόσμου προς τον σκοπό της 
ειρήνης. 
 
Δρ Βασιλική Βόντσα 
Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Π.Ε. Κοζάνης 


