ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΣΟ ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Υπνδερζήθακε ην Σάββαην 02-04-2016 ηελ Μαζεηηθή Οιπκπηαθή Φιόγα ζην Καξπεξό, κε
ζεβαζκό, κεγαινπξέπεηα θαη ραξά, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ ζρνιείωλ ζηελ Α΄ Μαζεηηάδα
Αζιεηηζκνύ & Πνιηηηζκνύ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηνξγάλωζε ην πξώην Γεθαήκεξν
ηνπ Απξηιίνπ 2016 Μαζεηηάδα Αζιεηηζκνύ & Πνιηηηζκνύ κε ηε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ
Π/βάζκηαο θαη Γ/βάζκηαο Δθπ/ζεο ηωλ ηεζζάξωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήηωλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.
Παξάιιεια κε ηηο αζιεηηθέο εθδειώζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γπκλαζίωλ (Αγωλίζκαηα – Αζιήκαηα)
δηεμάγνληαη θαη πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο εθδειώζεηο, θαζώο θαη δξάζεηο Παξανιπκπηαθώλ αγώλωλ,
όπνπ ζπκκεηέρνπλ ηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα & Λύθεηα. Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα βηωκαηηθήο
εκπεηξίαο επηζθεπηώλ θαη ζεαηώλ ζηα Οιπκπηαθά θαη Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα.
Η ηζηνξία ηεο Μαζεηηάδαο μεθηλά ην 2001 από ηελ Πξώηε Σεξξώλ, όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο θπζηθήο
αγωγήο δξ. Γεώξγηνο Γάιινο, αθνπγθξαδόκελνο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη πξνζωπηθέο αλάγθεο ηωλ
καζεηώλ – θπξίωο Γπκλαζίνπ - ζπλέιαβε ηελ ηδέα λα νξγαλώζεη κηα αζιεηηθή εθδήιωζε κε
θέληξν ηνλ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα κάζεη λα μεπεξλά ηα πξνβιήκαηά ηνπ.
Η Α΄ Μαζεηηάδα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, απνηειεί κηα πξνζνκνίωζε ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ:
Με ιακπαδεδξνκία κέζα από ηελ νπνία νη καζεηέο «παηδεύνληαη» ζε αμίεο, αξρέο θαη ηδαληθά ηα
νπνία αληαλαθινύλ ην πλεύκα ηωλ Οιπκπηαθώλ Αγώλωλ ηεο αξραηόηεηαο. Η ιακπαδεδξνκία
μεθίλεζε από ηηο Σέξξεο, ηνλ ηόπν πνπ απνηέιεζε πεγή ηεο καζεηηθήο νιπκπηάδαο, θαη αθνύ
πεξάζεη από ηνπο 12 Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζα θαηαιήμεη ζηελ Κνδάλε,
όπνπ ζα γίλεη ε έλαξμε ηεο 1εο Μαζεηηάδαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε πνιιέο πξνζδνθίεο λα
κεηαδώζεη ην κήλπκα ηνπ «επ αγωλίδεζζαη» θαη ηεο ηζόηεηαο.
Κύξηνο ζθνπόο ηεο είλαη λα κπεζνύλ νη καζεηέο ζηηο παλαλζξώπηλεο θαη νηθνπκεληθέο αμίεο ηνπ
νιπκπηζκνύ θαη ηνπ ειιεληζκνύ: ηε ζπλεξγαζία, ηελ επγελή άκηιια, ηελ αξκνλία ζώκαηνο θαη
πλεύκαηνο.
Όιεο νη εθδειώζεηο αξρίδνπλ θαη ηειεηώλνπλ κε ην εθπαηδεπηηθό κήλπκα: «Φωξίο ηνλ θόβν ηεο
απνηπρίαο θαη ην άγρνο ηεο λίθεο» θαη επηδηώθνπλ λα βηώζνπλ νη καζεηέο ηε ραξά ηνπ «επ
αγωλίδεζζαη», γηαηί απηό πνπ έρεη αμία είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ε πξνζπάζεηα, όρη ε δηάθξηζε.
Η Γ. Δ. Φαζίωλ Γήκνπ Γεζθάηεο ζηνλ νηθηζκό Καξπεξνύ, κέζα από ηε ζεκεξηλή αθή ηεο θιόγαο,
ραηξεηίδεη απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλωζε, πνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 6 θαη 7
Απξηιίνπ ζην Γεκνηηθό Αζιεηηθό Κέληξν Κνδάλεο.
Καη επεηδή ε Μαζεηηάδα δηδάζθεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγύε, νθείινπκε λα
επραξηζηήζνπκε όινπο εθείλνπο πνπ θξόληηζαλ & θξνληίδνπλ εζεινληηθά γηα ηελ αμηνπξεπή
δηεμαγωγή ηεο. Δίλαη απηνί πνπ θάλνπλ πξαγκαηηθόηεηα ην όξακα γηα κηα δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε
κέζω ηνπ αζιεηηζκνύ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ.
Ο ζηόρνο ηεο Μαζεηηάδαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ, ζε δξάζεηο πνιηηηζκνύ θαη
αζιεηηζκνύ έζηω θαη γηα κηα θνξά, ώζηε λα κε κείλνπλ καζεηέο ηωλ γεπέδωλ, ζεαηέο ηεο δωήο,
αιιά λα γίλνπλ αζιεηέο ηωλ γεπέδωλ, αζιεηέο ηεο δωήο.
Δπρόκαζηε ε Οιπκπηαθή Μαζεηηθή Φιόγα λα δεζηάλεη ηηο θαξδηέο όιωλ καο θαη λα θωηίζεη ην
πλεύκα καο.
Η Μαζεηηάδα απνηειεί κηα ιακπξή αζιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή γηνξηή θαη θαιό είλαη λα έρεη ζπλερή
παξνπζία ζηα ηεθηαηλόκελα ηεο πεξηνρήο καο.
Ο Γηεπζπληήο
Γπκλαζίνπ Καξπεξνύ
Τδηνύθαο Βαζίιεηνο ΠΔ11

