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∆ΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

Θέµα: «Α΄ Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισµού και Πολιτισµού Κρήτης» 

 

 

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, µε µία λαµπρή 

αλλά και συγκινητική τελετή σήµανε η λήξη της Α΄ Περιφερειακής Μαθητιάδας Αθλητισµού 

και Πολιτισµού Κρήτης 2017, ολοκληρώνοντας αυτήν την µεγάλη διοργάνωση, αυτήν την γιορτή 

του Αθλητισµού και του Πολιτισµού, που ξεκίνησε το απόγευµα της τρίτης 17 Οκτωβρίου 2017.  

Η Α΄ Περιφερειακή Μαθητιάδα Αθλητισµού και Πολιτισµού είχε σαν σκοπό να 

µεταφέρει το εκπαιδευτικό µήνυµα «χωρίς το φόβο της αποτυχίας και χωρίς το άγχος της 

νίκης» σε όλους  τους µαθητές και µαθήτριες της Περιφέρειας Κρήτης ώστε αυτενεργώντας να 

«παιδευτούν» στις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» τις αυθεντικές αξίες των Ολυµπιακών Αγώνων µε 

την διεξαγωγή 25 Ολυµπιακών αγωνισµάτων, να γνωρίσουν και να σεβαστούν την 

διαφορετικότητα µε την διεξαγωγή 6 Παραολυµπιακών Αθληµάτων, να περιπλανηθούν, να 

συµµετάσχουν και να ανακαλύψουν ένα πλήθος υψηλού επιπέδου πολιτιστικών και βιωµατικών 

δράσεων αλλά και να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις θεάτρου, χορού και τραγουδιού από τα ίδια τα 

παιδιά  και έζησαν µία µοναδική και ανεπανάληπτη εµπειρία. 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους πάνω από 17.000 µαθητές και µαθήτριες  όλων 

των βαθµίδων εκπαίδευσης, από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο, από όλη την Κρήτη, από την 

Κίσσαµο µέχρι το Παλαίκαστρο, που ανταποκρίθηκαν  στο κάλεσµα και συµµετείχαν σ’ αυτήν την 

διοργάνωση.  

Ιδιαίτερα θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε  τους εθελοντές  των οποίων η ενεργή παρουσία 

και η εγκάρδια συµπαράσταση κατέστησε δυνατή την διεξαγωγή της Μαθητιάδας αλλά και στους 

φορείς, στους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων, τους γονείς που 

αγκάλιασαν αυτήν την προσπάθεια καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχηµένη 

υλοποίηση της διοργάνωσης µας. 



Τέλος, θα θέλαµε να απευθύνουµε τις ειλικρινείς ευχαριστίες µας στην Περιφέρεια Κρήτης 

και το ∆ήµο Ηρακλείου για όλη την θερµή συνεργασία τους στη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης 

και την αµέριστη ηθική και οικονοµική υποστήριξη τους. 
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