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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογισμός Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ της Δ.Δ.Ε
Καρδίτσας για το σχ. έτος 2021-22
Με κεγάιε επηηπρία νινθιεξώζεθαλ θαη ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά 2021-22, νη
Παλειιήληνη ζρνιηθνί αγώλεο ΓΔ.Λ θαη ΔΠΑ.Λ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ
καο.
Η δηνξγάλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γήπεδα θαη ηα ζηάδηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Καξδίηζαο, κε εθαηνληάδεο καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Λπθείσλ λα ιακβάλνπλ
κέξνο ζηα αζιήκαηα πνπ δηνξγάλσζε ε Φπζηθή Αγσγή ηεο Γ.Γ.Δ Καξδίηζαο.
ε δηάζηεκα ιηγόηεξν από 1,5 κήλα, κηα κηθξή Αζιεηηθή γηνξηή, έιαβε ρώξα ζηνπο
θόιπνπο ηεο εθπαίδεπζεο κε πνιιά ζρνιεία λα ιακβάλνπλ κέξνο θαη ηνπο καζεηέο λα
γίλνληαη θνηλσλνί, απνδέθηεο θαη αλακεηαδόηεο ησλ δηαρξνληθώλ αμηώλ ηνπ αζιεηηζκνύ.
Γηνξγαλώζεθαλ αζιεηηθέο αλακεηξήζεηο ζηα αζιήκαηα ηνπ Πνδνζθαίξνπ, ηεο
Καιαζνζθαίξηζεο, ηεο Πεηνζθαίξηζεο, ηεο Υεηξνζθαίξηζεο θαη ηνπ Κιαζζηθνύ Αζιεηηζκνύ,
πνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ καο λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη
θίλεηξα γηα κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, κεηά από 2 έηε πεξηνξηζκώλ
(ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ covid-19).
Σε Γεπηέξα 28 Μαξηίνπ 2022 άλνημε ε απιαία ησλ ζρνιηθώλ αγώλσλ κε ηελ Α΄ θάζε
ησλ πξσηαζιεκάησλ Λπθείσλ.
πλνιηθά 12 Λύθεηα κε 26 ζρνιηθέο νκάδεο Λπθείσλ έιαβαλ κέξνο ζε 21 αγώλεο πνπ
δηεμήρζεζαλ γηα ηελ Α΄ θάζε ηεο δηνξγάλσζεο (εληόο ηνπ λνκνύ Καξδίηζαο).
Οη 7 πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ησλ Λπθείσλ ηνπ λνκνύ καο ζηα νκαδηθά αζιήκαηα
(Πνδόζθαηξν, Basket, Volley & Handball, αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ), έιαβαλ κέξνο ζε 8
ζπλνιηθά αγώλεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο Β΄ θάζεο, πνπ δηεμάγεηαη κεηαμύ ησλ
πξσηαζιεηξηώλ νκάδσλ Λπθείσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο.
Από ηηο 7 νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο αγώλεο ηεο Β΄ θάζεο, ε κηα (1) από απηέο
θαηέθηεζαλ ηνλ άηππν ηίηιν ηνπ πξσηαζιεηή Θεζζαιίαο.
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πγθεθξηκέλα, ε νκάδα Υεηξνζθαίξηζεο αγνξηώλ ηνπ 2νπ ΔΠΑ.Λ Καξδίηζαο πέξαζε
ληθεθόξα από ηνλ όκηιν ηεο Πεξηθέξεηαο καο θαη θαηέθηεζαλ επάμηα ην δηθαίσκα γηα ηελ
ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηνπο ζηελ Γ΄ θάζε ησλ αγώλσλ.
ηνπο αγώλεο ηεο Γ΄ θάζεο ηα αγόξηα ηνπ 2νπ ΔΠΑ.Λ, ζηε Υεηξνζθαίξηζε πξνθξίζεθαλ
ζηνλ αγώλα κε ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη έθηαζαλ
κέρξη ηηο 6 θαιύηεξεο νκάδεο Λπθείσλ Παλειιαδηθά, εληππσζηάδνληαο κε ηελ αγσληζηηθόηεηα
θαη ηηο αζιεηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο.
Δπίζεο, ζηελ ηειηθή θάζε ησλ αγώλσλ ηίβνπ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην Βόιν ζηηο 13 θαη
14 Απξηιίνπ 2022 νη καζεηέο πνπ πξνθξίζεθαλ ζεκείσζαλ πνιύ αμηόινγεο επηδόζεηο.
πλνιηθά, 448 καζεηέο θαη καζήηξηεο έιαβαλ κέξνο ζε 31 αγώλεο νκαδηθώλ θαη 78
καζεηέο θαη καζήηξηεο ζε αγώλεο αηνκηθώλ αζιεκάησλ ηίβνπ Λπθείσλ πνπ δηνξγαλώζεθαλ
γηα ηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θάζε ησλ αγώλσλ.
Η γεληθή εηθόλα θαλεξώλεη όηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ Λπθείσλ ηεο Καξδίηζαο
θαηέγξαςαλ εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε πνξεία ζηνπο ζρνιηθνύο αγώλεο, ιακβαλνκέλνπ ππόςε
ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο παλδεκίαο(covid-19), πνπ δπζθόιεςε
ηδηαίηεξα ηελ πξνπνλεηηθή θαη ηελ αγσληζηηθή πξνεηνηκαζία ηνπο θαη έζεζαλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο γηα κεγαιύηεξεο επηδόζεηο ζην επόκελν ζρ. έηνο 2022-23.
Η Οκάδα Φπζηθήο Αγσγήο καδί κε ηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπο καζεηέο
ζπλεξγάζηεθαλ αξκνληθά γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα δύζθνιν έξγν ζε εμαηξεηηθά ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα (28/3/2022 έσο θαη 20/5/2022).
Γηνξγάλσζε κε αξηηόηεηα θαη αμηνπηζηία όινπο ηνπο αγώλεο πνπ πξνβιέπεη ε ζρεηηθή
λνκνζεζία θαη νινθιήξσζε όια ηα πξσηαζιήκαηα κέζα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ
νξίζζεθαλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
Απέδεημε ζε θάζε πεξίπησζε ηελ άςνγε θαη ππνδεηγκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θαη
αληηκεηώπηζε επηηπρεκέλα όιεο ηηο δπζθνιίεο.
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ο.Δ..Α.Γ.)
Καξδίηζαο, επηκειήζεθε θαη επηιήθζεθε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ζρνιηθνύ
αζιεηηζκνύ θαη επέδεημε ππεπζπλόηεηα σο πξνο ηελ ζπνπδαηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ αγώλσλ.
Γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή όισλ ησλ παξαπάλσ αγώλσλ, απαξαίηεηε ήηαλ ε
ζπλεξγαζία πνιιώλ άιισλ θνξέσλ, παξαγόλησλ θαη πξνζώπσλ.
Πξσηίζησο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε ακέξηζηε ζηήξημε πνπ παξείρε ζηνλ ζεζκό
ησλ ζρνιηθώλ αγώλσλ ν Γηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καξδίηζαο θαη πξόεδξνο
ηεο Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ο.Δ..Α.Γ.) θ. σθξάηεο
Παππάο.
Σν ίδην αμηόινγε ήηαλ ε ζηήξημε θαη ε ζπλεξγαζία από όια ηα κέιε ηεο Ο.Δ..Α.Γ. ζε
όιε ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ ζρνιηθώλ πξσηαζιεκάησλ.
Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ ζεκαληηθόηαηε ζπκβνιή πνπ είραλ ζηνπο αγώλεο, όινη
νη ηαηξνί πνπ πξνζήιζαλ θαη πξνζέθεξαλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ηνπο.
Η Οκάδα Φπζηθήο Αγσγήο επραξηζηεί ηδηαίηεξα ηνπο ηαηξνύο: Αξαπάθε Αγγειηθή,
Ακπξάδε Βαζίιεην, Σδέιε Μαξία-Βαζηιηθή, Σζίλα Διπίδα, Πνπινξηλάθε Γεώξγην,
Παπαβαζηιείνπ Γεώξγην, Παλαγηώηνπ Νηθόιαν, Κνζθηληώηε Αιέμαλδξν, θαη Αζαλαζνπνύινπ
Βαζηιηθή γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αγσληζηηθνύ
πξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο, επραξηζηεί ηε Γ/ληξηα ηνπ Κ.Τ Μνπδαθίνπ θ. Σδνύλα Β. θαη ηνλ Γ/ληή ηνπ Κ.Τ
νθάδσλ θ. Υαηδή Δπξ. γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ δηάζεζε ησλ Ιαηξώλ.
Πνιιέο επραξηζηίεο αλήθνπλ ζηνλ θ. Νίθν Γνύζηα γηα ηηο ππνδεηγκαηηθέο δηαηηεζίεο ηνπ
θαη ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηνπο αγώλεο Υεηξνζθαίξηζεο Λπθείσλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ θάζεο.
Αθόκα, ζηελ ηεξάζηηα απηή πξνζπάζεηα πνιύ ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε θαη ε
δηεπθόιπλζε πνπ καο παξείρε ε δηνίθεζε θαη νη εξγαδόκελνη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ
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Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Γ.Ο.Π.Α.) ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο, θαζώο θαη ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ(Πνιηηηζκνύ-Αζιεηηζκνύ-Νεόηεηαο) ηνπ Γήκνπ Μνπδαθίνπ.
Οη πξόεδξνη θ. Ισάλλεο Ρόβαο θαη θ. Καξακπέθνπ Μαξία, θαζώο θαη όινη νη
εξγαδόκελνη παξείραλ ηηο δηεπθνιύλζεηο πνπ απαηηνύληαλ γηα ηελ ζσζηή δηεμαγσγή ησλ
αγώλσλ.
Γηαρξνληθά όκσο, ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε έθβαζε κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο
έρνπλ πάληα ζηα ρέξηα ηνπο νη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ ζρνιείσλ.
Απνηεινύλ ηνλ θηλεηήξην κνριό θαη παξέρνπλ όιε ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα γηα λα
ιεηηνπξγήζεη απηόο ν εμαηξεηηθά πνιύπινθνο κεραληζκόο.
Υσξίο απηνύο δελ κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ ζρνιηθνί αγώλεο.
Σα πεξηζζόηεξα εύζεκα αλήθνπλ ζηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο πνπ κε
επζπλεηδεζία θαη ππεπζπλόηεηα ζπλεηζέθεξαλ ηα κέγηζηα ζηελ επηηπρία ησλ ζρνιηθώλ
αγώλσλ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο: Κσλ/λν Αγνξόπνπιν, Παλαγηώηε Κνληνζηέξγην, Θαλάζε
δόγθν, πύξν Μπελέθε, ηέθαλν Μπειάγηα, Βαγγέιε Καξακπέθν, Γεκήηξε Πιηάηζηθα,
Όκεξν Βιάρν, σηήξε Καξθαιέηζε, πύξν Παππά, Γηώξγν Γθηλή, Δπζύκε Μάηηα,
Αλαζηάζην Σξίκκε, Ηιία Μπνύζδα, Νηθόιαν Γξόζν, Θαλάζε Γειεγηάλλε, Γηάλλε Σζηακαληά,
Αλδξέα Λάππα, Κπξηάθν Σζαξκπόπνπιν .
Δπηπιένλ, επραξηζηνύκε ηνλ θ. Νίθν Καξαηάζν (Γ/ληή ΓΔ.Λ. Λενληαξίνπ), γηα ηελ
πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηνπο αγώλεο.
Η Οκάδα Φπζηθήο Αγσγήο Καξδίηζαο, απνηεινύκελε από ηνπο Κόθθηλν Βάην σο
ππεύζπλν, θαη ηνλ Γηώξγν Καξξά σο νηθνλνκηθό ππόινγν θαη γξακκαηέα, πηζηή ζηηο αμίεο θαη
ηα ηδεώδε ηνπ αζιεηηζκνύ έδσζε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο γηα ηελ άξηηα θαη πεηπρεκέλε
δηεμαγσγή ησλ ζρνιηθώλ αγώλσλ.
Δπζπγξακκηζκέλε πιήξσο κε ηελ θηινζνθία θαη ηνπο γεληθόηεξνπο ζθνπνύο ηνπ
ζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ, πξνζπάζεζε λα εθπιεξώζεη ζην αθέξαην όινπο ηνπο επηκέξνπο
ζηόρνπο πνπ έζεζε ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ αγώλσλ.
Η απόθηεζε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ πνπ
απνθηήζεθαλ, ε θαιιηέξγεηα εζηθώλ θαη δεκνθξαηηθώλ αμηώλ, ε απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη
ηελ θνηλσληθή νκάδα, ε ςπραγσγία θαη ε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο, απνηέιεζαλ έλα κέξνο ησλ
ζηόρσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη εκπεδώζεθαλ ζηελ πξάμε
κέζα από ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ.
Η δηαδηθαζία ησλ ζρνιηθώλ αγώλσλ απνηειεί παξάγνληα ύςηζηεο ζεκαζίαο ζηελ
δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο.
Πξνζθέξεη κεγάια θαη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ δηακόξθσζε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ, βειηηώλεη ηηο ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο θαη απαηηεί
ζπλερόκελε βειηίσζε, αλάπηπμε θαη εθηελέζηεξε εθαξκνγή ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα.
Σέινο, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ρνιηθώλ Αζιεηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ο.Δ..Α.Γ)
Καξδίηζαο ζπγραίξεη ζεξκά όινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνπο
αγώλεο θαη εύρεηαη ζε όινπο θαιή πξόνδν θαη θαιό θαινθαίξη.
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