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ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2017 - 2018 



ΣΑΞΙΓΙ ΣΟ ΟΝΔΙΡΟ 

Όηαλ άξρηζαλ νη Παλειιήληνη ζρνιηθνί αγώλεο Λπθείσλ θαιαζνζθαίξηζεο ζρνιηθνύ 

έηνπο 20017 - 18,  ιίγνπο κήλεο πξηλ, έλα κεγάιν όλεηξν, έλα κεγάιν ηαμίδη μεθίλεζε 

ηόζν γηα ηνπο παίρηεο θαη ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ηεο νκάδαο θαιαζνζθαίξηζεο 

ηνπ ζρνιείνπ καο, όζν θαη γηα νιόθιεξν ην Γεληθό Λύθεην ηεο Νέαο Αξηάθεο. Έλα 

κεγάιν ηαμίδη… Έλα ηαμίδη ζην όλεηξν… Έλα ηαμίδη πνπ ράξηζε πνιιέο ζπγθηλήζεηο 

ζηνπο πξσηαγσληζηέο, ζηνπο καζεηέο, ζηνπο γνλείο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Νέαο Αξηάθεο θαη ζε όινπο ηνπο θηιάζινπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη 

γεληθόηεξα ηνπ Ν. Δπβνίαο θαη όρη κόλν! Καλείο δελ πεξίκελε όηη ην ηαμίδη ζην όλεηξν ζα 

δηαξθέζεη ηόζν πνιύ. Όινη νη αγώλεο ήηαλ θξίζηκνη θαη ράξηδαλ ζπγθηλήζεηο ζε όιε ηε 

Νέα Αξηάθε, αιιά θαη ζ’ απηνύο πνπ ήηαλ καθξηά. Όινη νη παίρηεο πνπ έπαημαλ έδσζαλ 

ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο, πάιεςαλ από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην γηα 

ηε λίθε. Ο πξνπνλεηήο, ν καέζηξνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, αμηνπνίεζε κε ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν ην πιηθό πνπ είρε θαη ην νπνίν απνηέιεζε ηε βάζε ηεο νκάδαο, αθνύ κε 

ηε βνήζεηα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θπξηνιεθηηθά ηελ απνγείσζε. Οη καζεηέο θαη νη θίιαζινη 

έδηλαλ πάληα ην δπλακηθό παξόλ ζε θάζε αγώλα ηεο νκάδαο θαη απνηεινύζαλ ηνλ 6ν 

παίθηε ηεο ζπγθινληζηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο ησλ παηδηώλ. Όιε ε ζρνιηθή κνλάδα, 

όιε ε Αξηάθε θαη νη απαληαρνύ θίινη ηεο είλαη θαη αηζζάλνληαη πεξήθαλνη γηα ηελ νκάδα 

απηή. 

ηελ αξρή ε νκάδα πέηπρε εύθνιεο λίθεο πξηλ ηνλ ηειηθό ηνπ λνκνύ Δπβνίαο πνπ 

έγηλε ζην ΓΑΚ Υαιθίδαο θαη εθεί αληηκεηώπηζε ηελ νκάδα ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καλήζνπ. 

’ απηόλ ηνλ ζπγθινληζηηθό από θάζε πιεπξά αγώλα, ζηνλ αγώλα πνπ έζπαζε θαξδηέο, 

ε νκάδα καο θαηάθεξε ύζηεξα από δύν ζπγθινληζηηθέο παξαηάζεηο λα αλαδεηρζεί 

πξσηαζιήηξηα Ννκνύ Δπβνίαο, ληθώληαο ην Λύθεην Καλήζνπ κε ζθνξ  61 - 56! Σν ηαμίδη 

ζπλερίζηεθε κε ηε κεγάιε λίθε επί ηεο πξσηαζιήηξηαο νκάδαο ηνπ Ννκνύ Βνησηίαο ζηε 

Θήβα κε αληίπαιν ην 2ν Γεληθό Λύθεην Θήβαο θαη κε ζθνξ 71 - 47!  Έπεηηα, ε νκάδα 

καο, κέζα ζην ΓΑΚ, λίθεζε ηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα ηνπ Ννκνύ Φζηώηηδαο. ’ απηόλ 

ηνλ αγώλα αληηκεηώπηζε ηελ νκάδα ηνπ 1νπ Λπθείνπ Λακίαο θαη επηθξαηώληαο κε ζθνξ 

84 - 65 αλαδείρζεθε πξσηαζιήηξηα ηεξεάο Διιάδαο. 

Μεηά ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο πξσηαζιήηξηεο νκάδεο από ηηο ππόινηπεο 

πεξηθέξεηεο θαη έηζη ην ηαμίδη ζπλερίζηεθε κε ηνλ αγώλα θόληξα ζηελ πξσηαζιήηξηα 

νκάδα ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο. ην ΓΑΚ ληθήζακε ηελ νκάδα ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

Νέαο Ισλίαο κε ζθνξ 50 - 49 θαη εμαζθαιίζακε ην εηζηηήξην γηα ηε ζπλέρεηα ησλ αγώλσλ 

ζην Παλειιήλην!  

Η ζπλέρεηα δόζεθε ζην ΓΑΚ, όπνπ ε νκάδα καο βξέζεθε αληίπαινο κε ηελ 

πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Β΄ Θεζζαινλίθεο. ε έλα θαηάκεζην ζηάδην αληηκεησπίζακε 

ην Ιδησηηθό Λύθεην Φξπγαληώηε ηεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν θαηαθέξακε θαη θεξδίζακε 

ζηελ παξάηαζε θάλνληαο ηελ ππέξβαζε ζε κηα ηεξάζηηα, γηα ηελ νκάδα λίθε, κε ηειηθό 

ζθνξ 62 - 55! Με απηή ηε λίθε θαηαηαρζήθακε ζηηο ηέζζεξηο θαιύηεξεο νκάδεο ηεο 

Διιάδαο (final-4)!.  

To ηαμίδη ζην όλεηξν ήηαλ πνιύ θνληά λα πξαγκαηνπνηεζεί, όκσο ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή όια άιιαμαλ, θαζώο αλαθνηλώζεθε όηη ζην πξσηάζιεκα ζα θαηέβαηλε θαη ε 

πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Κύπξνπ. Έηζη ε νκάδα καο ζα έδηλε έλαλ αθόκε αγώλα γηα 

ηελ πξόθξηζε ζηε ηεηξάδα ηνπ final-4. 



ε απηόλ ηνλ αγώλα πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε κε ηε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο 

Α΄ Θεζζαινλίθεο, ην Διιεληθό Κνιιέγην, ηα πξάγκαηα δελ πήγαλ όπσο ηα πεξηκέλακε. 

Οη παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο ήηαλ αζιεηηθά αλώηεξνη (νη πεξηζζόηεξνί ηνπο 

αλήθνπλ ζε κεγάια αζιεηηθά ζσκαηεία θαη θάπνηνη είλαη δηεζλείο). Καηάθεξαλ, ινηπόλ, 

λα καο ζηεξήζνπλ ηε ζπλέρεηα ηνπ νλείξνπ, γηα ηε κεγάιε ηειηθή δηάθξηζε. 

Παξ’ όιν πνπ ην ηαμίδη ζην όλεηξν ηειείσζε, παξ’ όιν πνπ ε νκάδα καο δελ 

θαηάθεξε λα θέξεη ην ηξόπαην ζηελ πόιε ηεο Νέαο Αξηάθεο, όιε ε πόιε ππνδέρζεθε 

ηελ νκάδα ζην ιηκάλη κε κεγάιε ππεξεθάλεηα θαη κε πνιιή ραξά γηα ηε κεγάιε 

πξνζπάζεηα πνπ έθαλε, γηα όιν απηό ην ηαμίδη, ην ηαμίδη ζην όλεηξν. Γηα ην ζρνιείν ήηαλ 

κηα πνιύ κεγάιε επηηπρία, αθνύ κέρξη ζήκεξα πνηέ μαλά δελ έρνπκε θηάζεη ηόζν 

καθξηά. Δπίζεο ζε επίπεδν λνκνύ δελ έρεη θαηαθέξεη άιιε νκάδα θαη άιιν ζρνιείν λα 

έρεη ηόζν ζεκαληηθή δηάθξηζε. 

Αμίδεη έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νκάδα καο. 

Καηάθεξαλ λα καο θάλνπλ πάξα πνιύ πεξήθαλνπο! 

Σνπο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηηο όκνξθεο ζηηγκέο πνπ καο ράξηζαλ!   

   

   

 

    

 



 

 

 



Σε Γεπηέξα ν ηειηθόο Λπθείσλ κπάζθεη κεηαμύ ΓΔΛ 

Αξηάθεο-ΓΔΛ Καλήζνπ! 
 

 

 

Ρε Γεπηέξα 23 Απξηιίνπ ζηηο 11:30 ζην ΓΑΘ Σαιθίδαο ζα γίλεη ν θεηηλόο ηειηθόο ηνπ 

ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη όζν αθνξά ηα Ιύθεηα ζηελ θαηεγνξία αγνξηώλ, κε ην 

ΓΔΙ Αξηάθεο λα αληηκεησπίδεη ην ΓΔΙ Θαλήζνπ. 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο πξνθξίζεθε ζηνλ ηειηθό θεξδίδνληαο ην 1ν ΓΔΙ Αιηβεξίνπ κε 74-73 θαη 

ην ΓΔΙ Θαλήζνπ ην ΓΔΙ Θύκεο κε ζθνξ 51-40. 

Ξέξπζη, πξσηαζιήηξηα νκάδα είρε αλαδεηρζεί ην ΓΔΙ Αιηβεξίνπ θεξδίδνληαο ζηνλ ηειηθό 

ην ΓΔΙ Βαζηιηθνύ κε 57-52. 

 

 



Πξσηαζιεηήο κεηά από δύν παξαηάζεηο 

 (ΓΔΛ ΚΑΝΗΘΟΤ-ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ 56-61)! 
 

 

 

 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο είλαη ν θεηηλόο πξσηαζιεηήο ζην Πρνιηθό πξσηάζιεκα κπάζθεη 

γηα ηα Ιύθεηα ηνπ Λνκνύ, θαζώο κεηά από έλα ζπλαξπαζηηθό ηειηθό πνπ θξίζεθε κεηά 

από δύν παξαηάζεηο (!), λίθεζε ην ΓΔΙ Θαλήζνπ κε 61-56! 

Έλα κεγάιν ληέξκπη δηαθήκηζε ηνπ κπάζθεη, πνπ ην πην δίθαην απνηέιεζκα ζα 

ήηαλ ε… ηζνπαιία! 

Πην κπάζθεη όκσο έλαο θεξδίδεη πάληα, κε ην ΓΔΙ Αξηάθεο λα είλαη πην ηπρεξό, 

πην ςύρξαηκν θαηαθηώληαο ηε λίθε θαη ην πξσηάζιεκα κε 61-56 κεηά από δύν 

παξαηάζεηο! 

Ν ηειηθόο έγηλε κπξνζηά ζηνπο καζεηέο ησλ δύν ζρνιείσλ πνπ δεκηνύξγεζαλ κηα 

εληππσζηαθή αηκόζθαηξα, αιιά θαη ζε αξθεηνύο θίινπο ηνπ κπάζθεη! 

https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.eviabasket.gr/2018/04/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3/&media=http://www.eviabasket.gr/wp-content/uploads/2018/04/IMG_9117.jpg
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.eviabasket.gr/2018/04/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3/&media=http://www.eviabasket.gr/wp-content/uploads/2018/04/IMG_9117.jpg


 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο πνπ ζηελ νπζία απαξηίδεηαη από παίθηεο ηνπ Αιέμαλδξνπ ζπλ ηνλ 

Κπξαηζηάθν ηνπ ΣΒΑ, έθηαζε ηειηθά ζηε λίθε ζηεξηδόκελν ζε έλαλ εληππσζηαθό Θαδάλα 

ζηελ αξρή ηδίσο ηνπ αγώλα όηαλ θαη ζεκείσζε ηνπο πξώηνπο 27 πόληνπο ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπ (!), αιιά θαη ζηνλ Κπξαηζηάθν πνπ πέηπρε ηνπο ηειεπηαίνπο 6 πόληνπο ηεο β’ 

παξάηαζεο! 

Από ηελ άιιε πιεπξά ην ΓΔΙ Θαλήζνπ παξόηη έκεηλε ζηελ αξρή πίζσ ζην ζθνξ (7-19), 

δελ ην έβαιε πνηέ θάησ θαη κε 2 ηξίπνληα ηνπ Κάξθνπ πέξαζε κπξνζηά κε 36-33. 

Ν Ππύξνπ κε 27 πόληνπο ήηαλ ν θαιύηεξνο ησλ εηηεκέλσλ θαη αλ δελ είρε ηξαπκαηηζηεί 

ίζσο ε εμέιημε λα ήηαλ δηαθνξεηηθή γηα ην ζρνιείν ηνπ. 

 



Πην ηέινο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ν Θαδάλαο κε 1/2 βνιέο ηζνθάξηζε ζε 40-40 γηα λα 

πάεη ην καηο ζηελ πξώηε παξάηαζε θαζώο ην Θαλήζνπ δελ νινθιήξσζε ηελ ηειεπηαία 

επίζεζε πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ. 

Πηελ α’ παξάηαζε ν Ππύξνπ κε 7 πόληνπο έβαιε κπξνζηά ην ζρνιείν ηνπ, αιιά ην ΓΔΙ 

Αξηάθεο κε Κπξαηζηάθν θαη Θαδάλα ηζνθάξηζε ζε 50-50. Πηελ εθπλνή κάιηζηα ηεο 

πξώηεο παξάηαζεο ν Κπιέηζαο επζηόρεζε ζε ηξίπνλην αιιά δελ κέηξεζε θαζώο είρε 

ιήμεη νξηαθά ν ρξόλνο! 

Πηε β’ παξάηαζε θαζάξηζε γηα ην ΓΔΙ Αξηάθεο ν Κπξαηζηάθνο, δίλνληαο αξρηθά ην 

πξνβάδηζκα ζην ζρνιείν ηνπ κε 53-57, γηα λα απαληήζεη κε ηξίπνλην ν Τπρνγηόο (56-

57) θαη λα γξάςεη κε λέν ηξίπνλην ν Κπξαηζηάθνο ην 56-60 δηακνξθώλνληαο ζην ηέινο 

κε 1/2 βνιέο ην ηειηθό 56-61! 

Ρνλ αγώλα ζθύξημε κόλνο ηνπ ν Γεκ. Θιέπθνο θαη απηό ήηαλ κέγα ιάζνο ησλ 

δηνξγαλσηώλ. Γελ κπνξείο λα έρεηο ηνλ ηειηθό ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη λα κελ νξίδεηο 

δύν δηαηηεηέο. 

Πε έλα κεγάιν ληέξκπη πνπ πήγε ζε δύν παξαηάζεηο, ν Θιέπθνο ήηαλ άςνγνο ζην πξώην 

εκίρξνλν, αιιά ήηαλ αδύλαηνλ λα κελ ράζεη ζθπξίγκαηα ηδίσο από ηα ηειεπηαία ιεπηά 

ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο θαη κεηά, όηαλ άξρηζε λα κεηξάεη ε θνύξαζε ησλ αζιεηώλ θαη 

ην καηο λα γίλεηαη ζθιεξό κε πνιιέο επαθέο. Θαη ν ηειεπηαίνο πνπ θηαίεη αζθαιώο γηα 

απηό, είλαη ν Θιέπθνο πνπ ήηαλ κόλνο ηνπ θαη ζθύξηδε όηη πξνιάβαηλε λα δεη… 

Γηαηηεηέο: Θιέπθνο Γεκ. 

εκεησηήο: Αλαζηαζίνπ Γ. 

Υξνλνκέηξεο: Θαπεληδώλεο Αλδξ. - Ρξηαληαθύιινπ Ν. 

ΟΚΣΑΛΔΠΣΑ: 7-19, 18-23, 26-31, 40-40 (θαλ. δηάξθεηα), 50-50 (α’ παξαη.), 56-61 (β’ 

παξαη.- ηει. απνηει.) 

ΓΔΛ ΚΑΝΗΘΟΤ (Γθιηάηεο): Τπρνγηόο 3 (1), Κάξθνπ 2, Κπιέηζαο 2, Γεσξγαθόπνπινο 

5, Κπξαηζηώηεο, Γηώηεο 11, Αλδξεζάθεο, Γήκαο, Ππύξνπ 27 (2), Ξαπαλδξένπ, Κάξθνπ 

6 (2), Αξαπάθεο. 

ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ (Ρζανύζεο): Ρζηιηλίθνο 3 (1), Θαδάλαο 34 (5), Γάβξεο 2, Ξαλαγησηίδεο 

2, Θαθαβάο, Πνξνβόο 1, Κπξαηζηάθνο 17 (2), Αξβαλίηεο, Βξαθάο 2, Βνζληάδεο, 

Πηαύξνπ, Θαηώιεο. 



Photo-album από ηνλ κεγάιν ηειηθό ΓΔΛ Καλήζνπ-ΓΔΛ 

Αξηάθεο! 

 

 

Πε έλα ζπλαξπαζηηθό ηειηθό πνπ θξίζεθε κεηά από δύν παξαηάζεηο, ην ΓΔΙ Αξηάθεο 

παλεγύξηζε ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θεξδίδνληαο ην ΓΔΙ Θαλήζνπ κε 61-56! 

Αλακθίβνια, πνιιά ζπγραξεηήξηα αλήθνπλ ζηα παηδηά θαη ησλ δύν νκάδσλ! 

 
 

 

 



   

 
    

 

    

 
    

 

    



       

 

    

 
    



    

 

    

 

    

 

    

 



     

 

     

 

    



      

 

 

 

     



Σν ΓΔΛ Αξηάθεο ηελ Σεηάξηε ζηε Θήβα γηα ηελ 

πξόθξηζε ζηνλ ηειηθό ηεο Πεξηθέξεηαο! 

 

 

Πηε Θήβα ζα αγσληζηνύλ αύξην νη πξσηαζιήηξηεο νκάδεο ησλ Ιπθείσλ ηεο Δύβνηαο ζην 

κπάζθεη, ζηνρεύνληαο ζε λέεο λίθεο πνπ αλ έξζνπλ ζα ηνπο δώζνπλ θαη ην εηζηηήξην ηεο 

πξόθξηζεο γηα ηνπο ηειηθνύο ηεο Ξεξηθέξεηαο! 

Ππγθεθξηκέλα ζηηο 11:00 ην πξσί ηεο Ρεηάξηεο ζην θιεηζηό ηεο Θήβαο ζα παίμνπλ γηα ηα 

αγόξηα ην ΓΔΙ Αξηάθεο κε ην 2ν ΓΔΙ Θήβαο θαη ζηηο 12:30 γηα ηα θνξίηζηα ην 2ν ΓΔΙ 

Σαιθίδαο κε ην ΓΔΙ Πρεκαηαξίνπ. 

 

Ρν 2ν ΓΔΙ Θήβαο. 

Νη ληθήηξηεο νκάδεο ζα πξνθξηζνύλ γηα ηνπο ηειηθνύο ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ ζα γίλνπλ ηε 

Γεπηέξα 30 Απξηιίνπ απέλαληη ζηνπο ληθεηέο ησλ αληίζηνηρσλ δεπγαξηώλ ζηνπο λνκνύο 

Φζηώηηδαο-Φσθίδαο. 

Νη ληθήηξηεο νκάδεο από ηνπο απξηαλνύο αγώλεο ζηε Θήβα, ζα έρνπλ θαη ηελ έδξα γηα 

ηνπο ηειηθνύο ηεο εξρόκελεο Γεπηέξαο. 

Νη ληθεηέο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζα πξνθξηζνύλ ζηελ ηειηθή 8αδα ηνπ Ξαλειιήληνπ ζρνιηθνύ 

πξσηαζιήκαηνο θαη ζα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πξσηαζιεηέο Θεζζαινλίθεο θαη Θεζζαιίαο. 



ηνλ ηειηθό ηεο Πεξηθέξεηαο ην ΓΔΛ Αξηάθεο κεηά ην 

 71 - 47 επί ηνπ 2νπ ΓΔΛ Θήβαο! 

 

Ρε λίθε-πξόθξηζε γηα ηνλ ηειηθό ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην Πρνιηθό πξσηάζιεκα πήξε ην ΓΔΙ 

Αξηάθεο πνπ σο πξσηαζιεηήο Δπβνίαο αληηκεηώπηζε ζήκεξα ζηε Θήβα ηελ 

πξσηαζιήηξηα ζρνιηθή νκάδα ηεο Βνησηίαο, ην 2ν ΓΔΙ Θήβαο, ηελ νπνία θαη θέξδηζε 

εύθνια κε 47-71! 

Νη παίθηεο ηνπ Ρζανύζε ήηαλ θαιύηεξνη από ηελ αξρή ηνπ αγώλα, πξνεγήζεθαλ κε 6-23 

ζηελ πξώηε πεξίνδν θαη 17-38 ζην εκίρξνλν, έθηαζαλ ηε δηαθνξά κέρξη θαη ηνπο 34 

πόληνπο (23-57) γηα λα επηθξαηήζνπλ ηειηθά κε 47-71, κηα λίθε πνπ ηνπο δίλεη ην 

εηζηηήξην γηα ηνλ ηειηθό ηεο Ξεξηθέξεηαο, όπνπ θαη ζα ππνδερζνύλ ηελ επόκελε Γεπηέξα 

ζην ΓΑΘ Σαιθίδαο ηνλ ληθεηή ηνπ αγώλα 1ν ΓΔΙ Ιακίαο-ΓΔΙ Ηηέαο πνπ ζα γίλεη ηελ 

Ξαξαζθεπή ζην ‘Σαιθηνπνύιεην’. 

Ζ ηεηξάδα Θαδάλα-Κπξαηζηάθνπ-Ρζηιηλίθνπ-Γάβξε έθαλε θαη πάιη ηε δηαθνξά ζε έλα 

καηο πνπ έγηλε ζην ζρεδόλ θαηάκεζην θιεηζηό ηεο Θήβαο από καζεηέο θαη ησλ δύν 

ζρνιείσλ! 

Γηαηηεηέο: Σνπγηάδνο-Ρνζνύλεο. 

ΟΚΣΑΛΔΠΣΑ: 6-23, 17-38, 23-57, 47-71. 

2ν ΓΔΛ ΘΗΒΑ (Πακαξάο): Ξαπαλδξένπ 2, Ρζνκπαλέιεο 3 (1), Κπαηζνύιεο, Πηξαηέινο 

18 (1), Ιαιηώηεο, Φαζνπιόπνπινο, Δκπίνγινπ 11, Ξέηηαο 4, Ιπκπεξίνπ 6 (1), 

Ρζαξακπάξεο, Φέηα, Αζηέξεο 3 (1). 

ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ (Ρζανύζεο): Αξβαλίηεο, Κπξαηζηάθνο 9 (1), Πηαύξνπ, Θαηώιεο 2, 

Θαθαβάο 2, Βξαθάο, Βνζληάδεο, Ρζηιηλίθνο 14 (2), Ξαλαγησηίδεο, Θαδάλαο 24 (1), 

Πνξνβόο 3 (1), Γάβξεο 17. 



Photo album από ηε λίθε ηνπ ΓΔΛ Αξηάθεο 

επί ηνπ 2νπ ΓΔΛ Θήβαο! 
  

 

 

Κε εληππσζηαθό ηξόπν πήξε ηελ πξόθξηζε γηα ηνλ ηειηθό ηεο Ξεξηθέξεηαο ζην ζρνιηθό 

πξσηάζιεκα κπάζθεη ην ΓΔΙ Αξηάθεο πνπ λίθεζε ζηνλ θιεηζηό ηεο Θήβαο ην 2ν ΓΔΙ 

Θήβαο κε 71-47. 

PHOTO: ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΛΙΑΝΗ 

 

   



   

 

   

 

   

 

   

 

 



   

 

   

 

   

 

   



   

 

   

 

   

 

    



 

    

 

    

 

   

 

   



Σε Γεπηέξα ζηηο 12:00 ΓΔΛ  Αξηάθεο-1ν ΓΔΛ Λακίαο 

ζηνλ ηειηθό ηνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο! 
  
  

 

 

 

Πην κεγάιν ηειηθό ηνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο κπάζθεη Ιπθείσλ ζα αλακεηξεζνύλ ηε 

Γεπηέξα 30 Απξηιίνπ ζην ΓΑΘ Σαιθίδαο (12:00) ην ΓΔΙ Αξηάθεο θαη ην 1ν ΓΔΙ Ιακίαο 

κε ην ληθεηή λα παίξλεη ηελ πξώηε ζέζε ηεο Ξεξηθέξεηαο πεγαίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

εκηηειηθή θάζε ηνπ ζρνιηθνύ Ξαλειιήληνπ πξσηαζιήκαηνο! 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο πήξε ηελ πξόθξηζε θεξδίδνληαο ζηε Θήβα ην 2ν ΓΔΙ Θήβαο κε 71-47, 

ελώ ην 1ν ΓΔΙ Ιακίαο πήξε ηελ πξόθξηζε άλεπ αγώλνο απέλαληη ζην ΓΔΙ Ηηέαο πνπ δελ 

θαηέβεθε θαζώο νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ζε εθδξνκή θαη ην Γξαθείν Φπζηθήο 

Αγσγήο δελ δέρζεθε λα δώζεη αλαβνιή. 

https://plus.google.com/share?url=http://www.eviabasket.gr/2018/04/%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-1200-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-1%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af/
https://plus.google.com/share?url=http://www.eviabasket.gr/2018/04/%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-1200-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-1%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.eviabasket.gr/2018/04/%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-1200-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-1%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af/&media=http://www.eviabasket.gr/wp-content/uploads/2018/04/IMG_9269.jpg
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.eviabasket.gr/2018/04/%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-1200-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-1%ce%bf-%ce%b3%ce%b5%ce%bb-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%af/&media=http://www.eviabasket.gr/wp-content/uploads/2018/04/IMG_9269.jpg


Ρν ζρνιείν ηεο Αξηάθεο απνηειείηαη από καζεηέο-αζιεηέο θαηά θύξην ιόγν ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Αξηάθεο ελώ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ Κπξαηζηάθνπ ηεο ΣΒΑ. 

 

Ρν 1ν ΓΔΙ Ιακίαο. 

 

Ρν 1ν ΓΔΙ Ιακίαο ζηεξίδεηαη ζε καζεηέο-αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαο ζε νκάδεο ηεο 

Ιακίαο. Πην ηειεπηαίν παηρλίδη πνπ έδσζαλ κε αληίπαιν ην ΓΔΙ Θαξπελεζίνπ όπνπ θαη 

επηθξάηεζαλ κε 87-21, πξώηνο ζθόξεξ ήηαλ ν Θαξαράιηνο ηεο Αλαγέλλεζεο Ιακίαο κε 

27 πόληνπο. Πην 1ν ΓΔΙ Ιακίαο αγσλίδνληαη αθόκα κεηαμύ άιισλ νη Ιαζπηάο, 

Ξαπαγεσξγίνπ, Αζαλαζίνπ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ηελ θνξπθή ηεο Πεξηθέξεηαο! 

(ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ-1ν ΓΔΛ ΛΑΜΙΑ 84-65)! 
 

 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο ήηαλ ζαξσηηθό ζηνλ κεγάιν ηειηθό ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ην κπάζθεη 

αγνξηώλ, θεξδίδνληαο εύθνια ην ΓΔΙ Ιακίαο κε 84-65 θαη παίξλνληαο ην εηζηηήξην γηα 

ηελ επόκελε θάζε ηνπ Ξαλειιήληνπ πξσηαζιήκαηνο, όπνπ ζα αληηκεησπίζεη ηνπο 

πξσηαζιεηέο Βόινπ θαη Θεζζαινλίθεο! 

Ζ αξρή ζα γίλεη ηελ Ρεηάξηε όηαλ θαη ην Ιύθεην Αξηάθεο ζα ππνδερζεί ην1ν ΓΔΙ Λ. 

Ησλίαο Βόινπ ζηνρεύνληαο πιένλ λα θηάζεη αθόκα πην καθξηά! 

Νη παίθηεο ηνπ Ρζανύζε έπαημαλ ζήκεξα εθπιεθηηθό κπάζθεη, θηάλνληαο πνιύ εύθνια 

ζηε λίθε. Ζ δηαθνξά πήξε από ηε β’ πεξίνδν θαη κεηά δηαζηάζεηο, έθηαζε θνληά ζηνπο 30 

πόληνπο γηα λα κεηώζεη ην Ιύθεην ηεο Ιακίαο κε 2 ηξίπνληα ζην ηέινο ηνπ Ξαπαγεσξγίνπ 

ζην ηειηθό 84-65. 

Ζ ηεηξάδα Θαδάλα-Κπξαηζηάθνπ-Γάβξε-Ρζηιηλίθνπ έθαλε θαη ζήκεξα ηε δηαθνξά, 

νδεγώληαο ην ζρνιείν ηνπο ζηελ θνξπθή ηεο Ξεξηθέξεηαο! 

Γηαηηεηέο: Ρνζνύλεο-Ιαζπάο. 

ΟΚΣΑΛΔΠΣΑ: 23-15, 46-33, 70-46, 84-65. 

ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ (Ρζανύζεο): Ρζηιηλίθνο 11 (1), Θαδάλαο 35 (2), Γάβξεο 20, 

Ξαλαγησηίδεο, Πνξνβόο 2, Κπξαηζηάθνο 11 (3), Βξαθάο, Πηαύξνπ, Θαηώιεο 5, 

Αξβαλίηεο, Θαθθαβάο, Βνζληάδεο. 

1ν ΓΔΛ ΛΑΜΙΑ (Ρζνύθαο): Ιαζπηάο 18, Θαξαράιηνο 19 (2), Ρζαπξαδιήο, Πηαζηλόο, 

Ράθεο, Θνπξθνπιηώηεο, Τπρνύιεο 12 (3), Γαιεξόπνπινο, Αζαλαζίνπ 6 (2), 

Ξαπαγεσξγίνπ 10 (2). 



 
 

 
 



    

 

    

 

    

 

    



     

 

     



    

 

     

 

 

 



 

 

ρνιηθό πξσηάζιεκα: Σν Λύθεην ηεο Νέαο Αξηάθεο 
πξώην ζε όιε ηελ ηεξεά (video) 

  

Γξάθηεθε από ηελ Ισάλλα Καξαγηάλλε 
 Γεκηνπξγήζεθε: 01 Μαΐνπ 2018 

 

Νηθεηέο θαη πξώηνη ζε όιε ηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο αλαδείρζεθαλ νη παίθηεο ηεο νκάδαο 
κπάζθεη ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αξηάθεο. 

ηνλ αγώλα γηα ην πνηα νκάδα ζα βγεη έμσ από ηα όξηα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα λα 
ζπλερίζεη ηνπο Παλειιήληνπο Αγώλεο Γεληθώλ Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ, νη καζεηέο θαη 
αζιεηέο ηνπ Λπθείνπ  Αξηάθεο  θέξδηζαλ  ηελ  νκάδα  ηνπ  1νπ  Λπθείνπ  Λακίαο  
κε 84-65. 

 



Ο αγώλαο έγηλε ζην ΓΑΚ Υαιθίδαο κε ηνπο παίθηεο ηνπ Γηάλλε Σζανύζε λα 
θεξδίδνπλ δηθαίσο ηνλ ηίηιν ηεο θαιύηεξεο νκάδαο κπάζθεη ζηελ ηεξεά Διιάδα. 

 

Η αλσηεξόηεηα ηεο νκάδαο θάλεθε από ην απνηέιεζκα, δήισζε ν πξνπνλεηήο 
ηνπ 1νπ Λπθείνπ Λακίαο Κώζηαο Σζνύθαο, ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ επεζήκαλε θαη 
ηελ ιάζνο ρξνληθή πεξηόδν πνπ γίλνληαη νη αγώλεο, ιίγν πξηλ δειαδή ηηο Παλειιήληεο 
Δμεηάζεηο, κε απνηέιεζκα βαζηθνί θαη θαινί παίθηεο λα κελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 
ζηνπο αγώλεο. 

Δπόκελνο αληίπαινο γηα ηελ νκάδα ηεο Νέαο Αξηάθεο είλαη ν πξώηνο ηεο 
Θεζζαιίαο, πνπ είλαη ην 1ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο Βόινπ. 

 



 Σν ράξεθαλ θαη νη θαζεγεηέο ηνπ ΓΔΛ Αξηάθεο! 

 
   

 

 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο θαηέθηεζε ην ζρνιηθό πξσηάζιεκα θαη όπσο ήηαλ θπζηθό ην ράξεθαλ νη 

αζιεηέο, νη ζπκκαζεηέο ηνπο από ηελ εμέδξα αιιά θαη νη θαζεγεηέο! 

Πην ΓΑΘ Σαιθίδαο βξέζεθαλ κεηαμύ άιισλ ν Γηεπζπληήο ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο Θώζηαο 

Πηεξγίνπ θαη ν πνδηεπζπληήο Γηάλλεο Γαιάλεο πνπ ζην ηέινο ζπλεράξεζαλ ηνλ 

γπκλαζηή θαη πξνπνλεηή ηεο νκάδαο Γηάλλε Ρζανύζε βγάδνληαο θαη κηα αλακλεζηηθή 

θσηνγξαθία κε ηα ρακόγεια όπσο ήηαλ θπζηνινγηθό λα μερεηιίδνπλ! 

 

 

 

 

 



ΘΡΙΑΜΒΟΣ: Στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας 

το Λύκειο Αρτάκης 
2 Μαΐνπ 2018, 19:05 

 

Ρν απόγεπκα ηεο Ξέκπηεο παίδεη κε ηνπο πξσηαζιεηέο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο γηα ηελ είζνδν ζην final four. 

 

 

Ρεξάζηηα επηηπρία ζεκείσζε ην κεζεκέξη ηεο Ρεηάξηεο 2 Καΐνπ ην Γεληθό 

Λύθεην (ΓΔΛ) Αξηάθεο, ε νκάδα κπάζθεη ηνπ νπνίνπ  πξνθξίζεθε ζηηο νθηώ 

θαιύηεξεο νκάδεο ηεο Διιάδαο. 

Ζ είζνδνο ζηελ νθηάδα επηηεύρζεθε κεηά ηε λίθε επί ησλ πξσηαζιεηώλ 

Θεζζαιίαο, ηνπ 1νπ ΓΔΛ Ν.Ισλίαο Βόινπ κε ζθνξ 60-49, κε απνηέιεζκα ην 

ΓΔΙ Αξηάθεο λα βξίζθεηαη πιένλ έλα βήκα πξηλ ην final-4 ηνπ Ξαλειιήληνπ 

Πρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο Ιπθείσλ. 

 

Ρελ Πέκπηε 3 Μαΐνπ ζα θξηζεί ε είζνδνο ζηηο ηέζζεξηο θαιύηεξεο νκάδεο, 

ζηνλ αγώλα πνπ ζα γίλεη ζηηο 6:30 ην απόγεπκα, ζην ΓΑΘ Σαιθίδαο, κε 

αληίπαιν ηελ πξσηαζιήηξηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ην Ιύθεην ηεο Ηδησηηθήο 

Πρνιήο Φξπγαληώηε (Θεζζαινλίθε). 

 



Ρα νθηάιεπηα θαη νη ζπλζέζεηο ηνπ αγώλα ΓΔΙ ΑΟΡΑΘΖΠ- 1ν ΓΔΙ ΗΥΛΗΑΠ 

ΒΝΙΝ είλαη ηα εμήο: 

ΟΚΣΑΛΔΠΣΑ: 18-12, 35-22, 49-31, 60-49. 

ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ (Ρζανύζεο): Ρζηιηλίθνο 1, Θαδάλαο 24 (3), Γάβξεο 12, 
Ξαλαγησηίδεο 2, Θαθαβάο, Πνξνβόο, Κπξαηζηάθνο 18 (5), Αξβαλίηεο, Βξαθάο, 

Βνζληάδεο, Πηαύξνπ, Θαηώιεο 3 (1). 

1ν ΓΔΛ Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΤ (Θπξηαθηδέιεο): Ξάληδηνο, Νκνξέγθε, Ινγνδόηεο 

19 (3), Πηξνπκπέινο, Ξαξηζάθεο 9, Θώζηνγινπ, Πκπξιήο 3 (1), Ρεληδεξάθεο, 

Ρζίληθαο Η. 12, Ρζίληθαο Ξ. 2, Ξαπαδεκόπνπινο 4, Σξεζηνκάλνο. 

 

 

ηηο 6:30 κ.κ. όινη ζην ΓΑΚ γηα ηελ πξόθξηζε ηνπ 

ΓΔΛ Αξηάθεο ζην final-4! 
 

 

Ζ πην κεγάιε ώξα είλαη ηώξα, είλαη ζήκεξα ζηηο 6:30 κ.κ. γηα ην ΓΔΙ Λ.Αξηάθεο πνπ 

θαιείηαη λα μεπεξάζεη ην ηειεπηαίν θαη δπζθνιόηεξν εκπόδην πξηλ ηελ πξόθξηζε ζην 

final-4 ηνπ Ξαλειιήληνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο πξσηαζιεηέο 

Θεζζαινλίθεο, ηελ Ηδησηηθή Πρνιή Φξπγαληώηε ζην ΓΑΘ Σαιθίδαο! 



Νη παίθηεο ηνπ Ρζανύζε έρνπλ θάλεη κηα εληππσζηαθή πνξεία κέρξη ζηηγκήο θαη αμίδνπλ 

ηεο ζπκπαξάζηαζεο όινπ ηνπ κπαζθεηηθνύ θόζκνπ ηεο πόιεο, πνπ νθείιεη λα βξεζεί θαη 

λα επηβξαβεύζεη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ λεαξώλ αζιεηώλ πνπ κεηά ην πξσηάζιεκα 

Δύβνηαο μεπέξαζαλ δηαδνρηθά ηα εκπόδηα ηνπ 2νπ ΓΔΙ Βνησηίαο, λίθεζαλ ζηνλ ηειηθό 

Πηεξεάο Διιάδαο ην 1ν ΓΔΙ Ιακίαο θαη ρζεο μεπέξαζαλ θαη ην εκπόδην ηνπ 1νπ ΓΔΙ 

Λ.Ησλίαο Βόινπ! 

Απέλαληη ζην ΓΔΙ Αξηάθεο ζα βξεζεί ζήκεξα ε Πρνιή Φξπγαληώηε κε ζπλερόκελε 

παξνπζία όια απηά ηα ρξόληα ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ησλ Πρνιηθώλ πξσηαζιεκάησλ θαη 

όρη κόλν. 

Ζ ζρνιή Φξπγαληώηε απαξηίδεηαη από παίθηεο πνπ αγσλίδνληαη ζε νκάδεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ν ύςνπο 2,16 κ. Πηξάηνο Βνπιγαξόπνπινο πνπ 

παίδεη ζην εθεβηθό ηνπ Άξε θαη ζεσξείηαη από ηα κεγαιύηεξα ηαιέληα ηνπ Διιεληθνύ 

κπάζθεη! 

Ρν ΓΔΙ Φξπγαληώηε πξνθξίζεθε θεξδίδνληαο ζηνλ ηειηθό ην 2ν ΓΔΙ Δπόζκνπ  κε ζθνξ 

65-34 θαη αλαδείρηεθε πξσηαζιήηξηα νκάδα ζηελ Γ.Γ.Δ Γπη. Θεζ/λίθεο γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2017-18. 

Ζ νκάδα ηεο Θεζζαινλίθεο απαξηίδεηαη από ηνπο: Εαραξήο, Βνπιγαξόπνπινο, 

Φνπξθηώηεο, Ξνιπκέλεο, Γέηζηθαο, Ξαπαζάβνγινπ Α, Ξαπαζάβνγινπ Α, Εαραξίαο, 

Κπαδήο, Κπαιακπνπγηνύθεο Ξ, Ξαγσλίδεο, Θνριηαξίδεο. (Γπκλαζηήο:Κειεηηάδεο). 

Ρν έξγν ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο αζθαιώο θαη ζα είλαη δύζθνιν όκσο κε ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ 

θόζκνπ ηίπνηα δελ είλαη απίζαλν. Ξόζν κάιινλ όηαλ κηιάκε γηα έλα αγώλα πνπ θξίλεη 

ηελ πξόθξηζε ζε έλα final-4! 

H νκάδα ηνπ Ρζανύζε αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο έρεη πεηύρεη ήδε πάξα πνιιά, όκσο 

θαλείο δελ ζθέθηεηαη απηή ηε ζηηγκή ηίπνηα πέξα από ηελ πξόθξηζε! 

Ν αγώλαο ζα μεθηλήζεη ζηηο 18:30 ζην ΓΑΘ Σαιθίδαο θαη νη δηαηηεηέο απηή ηε θνξά ζα 

είλαη από ην Πύλδεζκν Πηεξεάο Διιάδαο θαη ίζσο ν έλαο από ηε Θεζζαινλίθε. 

 

 

 



Νάηνη-λάηνη νη πξσηαζιεηέο! (ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ-

ΥΟΛΗ ΦΡΤΓΑΝΙΩΣΗ 62-55)! 

 

 

Νκαδάξα βγαικέλε από ηα πην ηξειά κπαζθεηηθά όλεηξα, κε απίζηεπην κπαζθεηηθό 

ηζακπνπθά, κε ηξνκεξή πίζηε ζηηο δπλαηόηεηεο ηεο, απηή είλαη ην ΓΔΙ Αξηάθεο πνπ 

ζήκεξα έθαλε έλα κπαζθεηηθό ζαύκα, θεξδίδνληαο ην θαιύηεξν ζρνιείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο ζηελ παξάηαζε κε 62-55, παίξλνληαο δίθαηα θαη παιηθαξίζηα ην εηζηηήξην 

γηα ηα 4 θαιύηεξα ζρνιεία ηεο Διιάδαο! 

Ρη θαη αλ ην μεθίλεκα δελ ήηαλ θαιό, ηη θαη αλ ν ύςνπο 2,15 κ. Βνπιγαξόπνπινο 

πξνθαινύζε δένο, ηη θαη αλ έκεηλαλ πίζσ ζην ζθνξ αθόκα θαη κε 15 πόληνπο, νη 

παηθηαξάδεο ηνπ Ρζανύζε ηα  έθεξαλ όια ηνύκπα, θαηαθηώληαο κηα επηθή πξόθξηζε 

ζηελ παξάηαζε κε 62-55! 

Θαη όια απηά απέλαληη ζε έλα δηαηηεηή από ηε Θεζζαινλίθε, πνπ ν…ιπθεηάξρεο ηεο 

Πρνιήο Φξπγαληώηε ζα ήηαλ πην αληηθεηκεληθόο ζηηο απνθάζεηο ηνπ! 

Πηελ πξώηε πεξίνδν ε Πρνιή Φξπγαληώηε εθκεηαιιεύηεθε ην ηξαθ ησλ Αξηαθηαλώλ θαη 

πξνεγήζεθε κε 5-16. 

Πηε ζπλέρεηα όκσο νη παηθηεο ηνπ Ρζανύζε έδεημαλ λα πηζηεύνπλ ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπο. 

Κείσζαλ ζην εκίρξνλν ζε 18-28 θαη όια έδεηρλαλ όηη κπνξεί λα γίλεη ην ζαύκα! 

Όηαλ ζην μεθίλεκα ηεο γ’ πεξηόδνπ δε, ην ζθνξ πήγε ζην 27-30 θαη 31-31 νη πάληεο 

πίζηεςαλ ζηε κεγάιε αλαηξνπή! 



Ζ Αξηάθε πέξαζε γηα πξώηε θνξά ζηα 17′ δεπηεξόιεπηα πξηλ ην ηέινο κε 47-45 κε 

ηξίπνληε βόκβα ηνπ Κπξαηζηάθνπ γηα λα ηζνθαξίζεη ν Βνπιγαξόπνπινο ζε 47-47 θαη ην 

καηο λα πάεη ζηελ παξαηαζε! 

Δθεί, δελ ππήξρε πεξίπησζε λα ραζεί ε πξόθξηζε ζην final-4. Ν Θαδάλαο κε ηνλ 

Κπξαηζηάθν θαη ηνλ Γάβξε έβαιαλ ηηο βάζεηο, ν Ρζηιηλίθνο κε ηνπο ππνινηπνπο 

θαηέζεζαλ ςπρή θαη ε λίθε ζξίακβνο κε 62-55 ήηαλ γεγνλόο! 

Γηαηηεηέο: Αλαζηαζηάδεο-Πνθόπνπινο. 

ΓΔΚΑΛΔΠΣΑ: 5-16, 18-28, 31-36, 47-47 (θαλ. Γηαξθ.) 62-55 (ηει). 

ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ (Ρζανύζεο): Ρζηιηλίθνο 4, Θαδάλαο 31 (1), Κπξαηζηάθνο 19 (5), Γάβξεο 

8, Ρζεζκεηδήο, Πνξνβόο, Ξαλαγησηίδεο, Βξαθάο, Βνζληάδεο, Πηαύξνπ, Θαηώιεο, 

Αξβαλίηεο, Θαθαβάο. 

ΙΓ. ΥΟΛΗ ΦΡΤΓΑΝΙΩΣΗ (Κειεηηάδεο): Εάραξεο 15 (3), Βνπιγαξόπνπινο 6, 

Θνπξληώηεο 8, Θνιπκάλεο 3 (1), Γέηζηθαο 5, Ξαπαζαβόγινπ Αξ. 2, Ξαπαζαβόγινπ Αλ. 3 

(1), Εαραξηάο, Κπάδεο 10 (2) Κπαιακπνπγηνύθαο Ξ. 3 (1), Κπαιακπνπγηνύθαο Γ., 

Ξαγσληάδεο. 

 

 

ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΣΑΚΗ: Μεγάιε νκάδα, ηξειαίλεη ηελ 
Διιάδα - Πξνθξίζεθε ζην Final 4 

 

 
 

3 Μαΐνπ 2018, 21:20 

 
Κε απίζηεπηε αλαηξνπή λίθεζε 62-55 ζηελ παξάηαζε ηα εθπαηδεπηήξηα Φξπγαληώηε (Θεζζαινλίθε). 

 

Έλα Λύθεην βγαικέλν από αηζάιη είλαη απηό ηεο Αξηάθεο ζην Μπάζθεη θαη 
ηξειαίλεη ηελ Διιάδα. Παίδνληαο κε ςπρή θαη θαξδηά ρηιίσλ ιεόλησλ λίθεζε 
(62-55 ζηελ παξάηαζε) -ζην θιεηζηό ΓΑΚ- ηα εθπαηδεπηήξηα Φξπγαληώηε από 
ηε Θεζζαινλίθε θαη πξνθξίζεθε ζην Final 4 ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο 
πνπ ζα γίλεη ζηελ Ηιεία ζηηο 9-10 Μαΐνπ. 

Δθπιεθηηθόο γηα άιιε κία θνξά ν Καδάλαο κε 33 πόληνπο, βνκβαξδηζηήο από ηε 
γξακκή ηνπ ηξίπνληνπ ν Μπξαηζηάθνο κε 19 πόληνπο (νη δπν ηνπο πέηπραλ ηνπο 
52 από ηνπο 62 πόληνπο). Αιιά θαη όινη νη ππόινηπνη ήηαλ ππέξνρνη θαη 
θαηέζεζαλ ςπρή ζην παξθέ. 



Ν ζπγθινληζηηθόο αγώλαο θξίζεθε ζηελ παξάηαζε κε ην Ιύθεην ηεο Αξηάθεο λα 
ζεκεηώλεη απίζηεπηε αλαηξνπή ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα. 

 

Πε έλα θιεηζηό πνπ θόριαδε νη Θεζζαινληθείο πξνεγήζεθαλ ζην α' δεθάιεπην κε 16-5. 

Νη θηινμελνύκελνη είραλ ζην ξόζηεξ ηνπο έλαλ παίθηε, ηνλ Πηξάην Βνπιγαξόπνπιν, ν 
νπνίνο έρεη ύςνο 2.17 θαη έζηεζε... Ιεπθό Ξύξγν ζηε ξαθέηα ηεο νκάδαο ηνπ, θόβνληαο 
όια ηα ιέη απ ησλ Αξηαθηαλώλ πνπ δελ κπνξνύζαλ λα πάξνπλ αλάζα. 

 

Ξαξάιιεια, νη Θεζζαινληθείο ήηαλ θαη εύζηνρνη ζηα ηξίπνληα αλεβάδνληαο ηε δηαθνξά 
ζην +14 (5-19) ζην μεθίλεκα ηνπ β' δεθαιέπηνπ. 

Ρειηθά ην εκίρξνλν έιεμε κε ηελ νκάδα ηεο Αξηάθεο λα είλαη πίζσ ζην ζθνξ κε 28-18. 



 

Νη Δπβνηώηεο, όκσο, έθαλαλ ην come back κε έλα εθπιεθηηθό ηξίην δεθάιεπην. 

Κε ζεξί 13-3 ηζνθάξηζαλ 31-31, αιιά νη θηινμελνύκελνη μαλαπήξαλ ην πξνβάδηζκα 31-
36 κε ηε βνήζεηα ηεο δηαηηεζίαο. 

 

Πην ηέηαξην δεθάιεπην ην ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο αλέβαζε ηε δηαθνξά ζην +7 (33-
40), αιιά ν Μπξαηζηάθνο κε πξνζσπηθό βνκβαξδηζκό ηξηπόλησλ έθεξε ην ΓΔΙ 
Αξηάθεο μαλά ζε απόζηαζε αλαπλνήο. 

Κε δηθό ηνπ λέν ηξίπνλην 17'' πξηλ ην ηέινο ην ΓΔΙ Αξηάθεο πέξαζε γηα πξώηε θνξά 
κπξνζηά κε 47-45. 

Νη Θεζζαινληθείο, ζηα 9'' ηζνθάξηζαλ ζε 47-47, αιιά ζηελ ηειεπηαία επίζεζε ν 
Κπξαηζηάθνο παξαζπξόκελνο από ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ έθαλε κία βεβηαζκέλε ελέξγεηα 
θαη ην καηο νδεγήζεθε ζηελ παξάηαζε. 



 

Δθεί αλέιαβε δξάζε ν εθπιεθηηθόο Καδάλαο πνπ ρόξεςε ζην... θαδάλη ηνπο 
θηινμελνύκελνπο θαη ην ΓΔΙ Αξηάθεο ζξηάκβεπζε κε 62-55. 

 

Όια ηα παηδηά έπαημαλ κε απαξάκηιιε ςπρή θαη κε ηζαγαλό θαη έδεημαλ όηη άζηξν 
ιακπξό ηα νδεγεί, γηαηί όρη θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο παλειιήληαο θνύπαο. 

Ραληεβνύ ζην Final 4! 

    



ΣΟ ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΑ 

Σα 8ιεπηα: 5-16, 13-12, 13-8, 16-11, παξαη. 15-8. 

Γηαηηεηέο: Πηάζεο Αλαζηαζηάδεο, Κηράιεο Πνθόπνπινο. 

εκεησηήο: Γεκ. Αλαζηαζίνπ,  Υξνλνκέηξεο: Αλδξ. Θαπεληδώλεο, Όιγα 
Ρξηαληαθύιινπ θαη Δπόπηεο Αγώλα: Γεκ. Θιέπθνο. Γηαηξόο: Αλαζη. Αλδξένπ. 

 

ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ (Γηάλλεο Σζανύζεο): Ρζηιηλίθνο 2, Θαδάλαο 33 (1), Κπξαηζηάθνο 19 
(5), Γάβξεο 8, Ρζεζκεηδήο, Πνξνβόο, Ξαλαγησηίδεο, Βξαθάο, Βνζληάδεο, Πηαύξνπ, 
Θαηώιεο, Αξβαλίηεο, Θαθαβάο. 

 

ΥΟΛΗ ΦΡΤΓΑΝΙΩΣΗ (Δπξηπίδεο Μειεηηάδεο): Εάραξεο 15 (3), Βνπιγαξόπνπινο 6, 
Φνπξθηώηεο 12 (1), Ξνιπκάλεο, Γέηζηθαο 5, Αξηζ. Ξαπαζάβνγινπ 2, Αλαγλ. 
Ξαπαζάβνγινπ 3 (1), Εαραξηάο, Κπάδεο 9 (2), Ξεινπ. Κπαιακπνπγηνύθεο 3 (1), Γ. 
Κπαιακπνπγηνύθαο., Ξαγσληάδεο. 

 

 

 

 



Photo album από ην ζξίακβν ηνπ ΓΔΛ Αξηάθεο 

επί ηεο ζρνιήο Φξπγαληώηε! 

 

Ζ ζεκεξηλή κέξα ζα γξαθηεί κε ρξπζά γξάκκαηα γηα ην ΓΔΙ Αξηάθεο θαη ζπλνιηθά γηα ην 

κπάζθεη ηνλ Λνκνύ, κε ηελ νκάδα ηνπ Ρζανύζε λα πεηπραίλεη έλα αλεπαλάιεπην 

ζξίακβν επί ηεο Πρνιήο Φξπγαληώηε θηάλνληαο ζηε λίθε κε 62-55 θαη ζηελ πξόθξηζε 

ζην final-4! 

PHOTO: ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΛΙΑΝΗ 
 



  

 
  

 

   

 

 



 

 

 

 

 



  

 

  

 

  

 
  



   

 

  

 

  



   

 
  

 

  

 

  



  

 

  

 

  

 
 

 

 



  

 

   

 

   

 
   



Σα απνδπηήξηα ησλ ζξηακβεπηώλ! 
 

 

Ζ ηεξάζηηα πξόθξηζε ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο παλεγπξίζηεθε έμαιια θαη ζηα απνδπηήξηα ηνπ 

ΓΑΘ Σαιθίδαο, εθεί πνπ νη παίθηεο ηνπ Ρζανύζε μεζπάζσζαλ θαη κε ην δίθην ηνπο γηα ηελ 

επηθή πξόθξηζε ζηα 4 θαιύηεξα ζρνιεία ηεο Διιάδαο! 

  



ΓΔΛ Αξηάθεο, ε νκάδα κνπ, ε νκάδα ζνπ! 
  

 

Νη κεγαιύηεξεο αζιεηηθέο ζπγθηλήζεηο είλαη ηειηθά ζηα ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα! Γηα 

απηνύο πνπ αγσλίδνληαη, αιιά θαη γηα εθείλνπο πνπ ηνπο παξαθνινπζνύλ θαη ηνπο 

ζαπκάδνπλ! 

Θπκάκαη, ηελ έληαζε θαη ην πάζνο πνπ δνύζακε ζηα δηθά καο παηδηθά ρξόληα ηνπο 

αγώλεο κπάζθεη γηα ην ζρνιείν καο, ηα θηιηθά ζηηο απιέο θαη ζηηο αιάλεο, ηνπο αγώλεο 

ζην θαηάκεζην ΘΔΡΔ, ηελ απνζέσζε ηελ επνκέλε ηνπ αγώλα ζηελ πξστλή πξνζεπρή! 

Θαη ρζεο, αιιά θαη ζπλνιηθά ηηο ηειεπηαίεο κέξεο, παξαθνινπζώληαο ηε καγηθή πνξεία 

ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο, κνπ μαλάξζαλ ζην κπαιό έλα-έλα, ρξόληα δνμαζκέλα, πνπ ιέεη θαη ην 

ιατθό άζκα! 

 

Κόλν πνπ απηό πνπ πέηπρε ρζεο ην ΓΔΙ Αξηάθεο είλαη θάηη ην αλεπαλάιεπην, μεπεξλάεη 

θαηά πνιύ ηηο πξνζδνθίεο, ηηο βιέςεηο θαη ηνπο ζηόρνπο κηαο νκάδαο, αγγίδεη ηα όξηα ηνπ 

άζινπ, ηνπ κπαζθεηηθνύ ζαύκαηνο, ηεο λίθεο ηνπ Γαπτδ απέλαληη ζηνλ Γνιηάζ. 



Αιιά εδώ κηιάκε γηα νκάδα κε όιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, κηα νκάδα πνπ όρη κόλν ρζεο 

αιιά από ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο έγηλε ε νκάδα κνπ, ε νκάδα ζνπ, ε νκάδα καο! 

Δίκαη ινηπόλ ΓΔΙ Αξηάθεο γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

-Γηα ην ηαιέλην ηνπ Καδάλα θαη ην κπαζθεηηθό δείθηε λνεκνζύλεο πνπ ζπάληα ζπλαληάο 

ζε αζιεηή. Γηα ηελ πξνζπνίεζε πνπ θάλεη ζηνλ αηθληδηαζκό όηαλ ηνλ αθνινπζνύλ δύν 

αληίπαινη λνκίδνληαο πσο έρνπλ ζίγνπξε ηελ ηάπα θαη εθείλνο ηνπο ζηέιλεη γηα… ρόξηα. 

Γηα ηνπο 30 plus πόληνπο απέλαληη ζε νκάδεο όπσο ε ζρνιή Φξπγαληώηε, πνπ μεπεξλνύλ 

θαηά πνιύ ηελ έλλνηα κηαο ζρνιηθήο νκάδαο. 

-Γηα ηνλ εθηειεζηή Μπξαηζηάθν, πνπ κπνξεί λα μεθηλάεη κε 0/4, όια ζηε κπξνζηηλή 

ζηεθάλη, αιιά ηελ θξίζηκε ζηηγκή θσλάδεη παξώλ κε 5 ηξίπνληα, ην έλα πην θξίζηκν από 

ην άιιν, κε θνξπθαία ζηηγκή ηελ ώξα ηεο πξώηεο πξνζπέξαζεο ζην ζθνξ κε 47-45! 

-Γηα ηελ ςπρή ηνπ Σζηιηλίθνπ πνπ ‘βίδσζε’ ηα αληίπαια γθαξλη, πνπ γύξηζε λα παίμεη κε 

έλα πόδη γηα ηελ πξόθξηζε, πνπ θαηέζεζε ςπρή ζην παξθέ, πνπ ζα κπνξνύζε λα βγάιεη 

αθόκα έλα αγώλα κέρξη λα ηα θαηαθέξεη. 

-Γηα ηνλ Καηώιε πνπ είδε ηνλ νπξαλό κε η’ άζηξα ζε έλα θάνπι πνπ δελ ζθπξίρζεθε 

θηόιαο (!) αιιά είρε ην πάζνο θαη ηελ πίζηε γηα ηελ πξόθξηζε, γηα ηνλ Παλαγησηίδε, 

ηνλ νξνβό θαη ηνλ Βξαθά πνπ ηα έδσζαλ όια! 

-Γηα ηνλ Γάβξε, πνπ θνίηαμε ζηα κάηηα ην αληίπαιν ζεξίν ησλ 215 εθαηνζηώλ, πνπ 

απέδεημε πσο δελ ρξεηάδεηαη λα είζαη πνιύ ςειόο γηα λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ. 

-Γηα ηνλ Καθαβά πνπ έβαιε ηα θιάκαηα από ηε ζπγθίλεζε ζην ηέινο, γηα ηα ππόινηπα 

παηδηά (Βνζληάδεο–ηαύξνπ–Αξβαλίηεο–Σζεζκεηδήο) πνπ δελ έπαημαλ αιιά ην 

ράξεθαλ πεξηζζόηεξν θαη από απηνύο πνπ αγσλίζηεθαλ. 

-Γηα ηνλ Σζανύζε πνπ εθηόο από κπάζθεη δηδάζθεη θαη ήζνο, πνπ είλαη παηδαγσγόο, πνπ 

δελ αληηδξά όπσο ν αληίπαινο θόνπηο ρζεο πξνο ηνπο δηαηηεηέο αλ θαη ζα κπνξνύζε λα 

ην θάλεη κε όζα αιινπξόζαιια ζθύξηδε ν ξέθεξη από ηε Θεζζαινλίθε. 

-Γηα ηνλ Παλνύζε πνπ έβγαιε απηή ηε θνπξληά παηθηώλ όρη ζηελ πνιπηέιεηα ηεο 

Σαιθίδαο, αιιά ζηελ απόθεληξε Αξηάθε, κε επηινγή κεηαμύ ιίγσλ παηδηώλ, αιιά κε 

πνιιή-πνιιή δνπιεηά, πνπ θέηνο απνδίδεη θαξπνύο ζε θνξπθαίν επίπεδν. 

-Γηα ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, πνπ έδεζε κε έληαζε ην ρζεζηλό ληέξκπη θαη ζήκεξα 

ηνπο επηβξάβεπζε κε έλα κεγαινπξεπέο ξεπό από ηα καζήκαηα. Αιιά πνηνο λα 

θνηκήζεθε άξαγε ρζεο βξάδπ… 



-Γηα ην πάζνο θαη ηελ απηαπάξλεζε απέλαληη ζε κηα ηδησηηθή ζρνιή πνπ καδεύεη 

παξαδνζηαθά ηνπο θαιύηεξνπο παίθηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ιεηηνπξγεί σο ζύιινγνο 

θαη όρη κόλν σο ζρνιείν, γηα κηα νκάδα πνπ κπνξεί λα ράλεη κε 5-18, πνπ ζηελ εμέδξα 

θπξηαξρεί ην ‘σο εδώ ήκαζηαλ’ αιιά πάλσ ζην παξθέ θάπνηνη πηζηεύνπλ ην αληίζεην, 

δηθαηώλνληαη θαη απνζεώλνληαη! 

Απηή ινηπόλ είλαη ε νκάδα κνπ, ε νκάδα ζνπ, ε νκάδα καο… 

Παλαγηώηεο Νηθνιάνπ 

 

 

 

ΓΔΛ Ν. ΑΡΣΑΚΗ: Η ώξα ησλ κεγάισλ 

πξσηαγσληζηώλ! 
 pannikolaou 

 

 

Ρν ΓΔΙ Λ. Αξηάθεο πέηπρε ρζεο κηα κνλαδηθή επηηπρία, έλα αλεπαλάιεπην ζξίακβν πνπ 

ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ. 

Γηα ηηο κεγάιεο ζηηγκέο ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο, γξάςακε πνιιά, πξνζπαζήζακε λα ζαο 

κεηαθέξνπκε ηηο θπξηόηεξεο ζηηγκέο ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ παηθηώλ ηνπ Γηάλλε 

Ρζανύζε. 

http://www.eviabasket.gr/author/pannikolaou/
http://www.eviabasket.gr/author/pannikolaou/


Πήκεξα όκσο, ήξζε ε ώξα γηα λα κηιήζνπλ νη απόιπηνη πξσηαγσληζηέο, νη παίθηεο πνπ 

έθεξαλ ην ζρνιείν ηνπο ζηελ θνξπθή! 

Ρν ξαληεβνύ θιείζηεθε ζηελ Αξηάθε θαη ήηαλ εθεί όινη παξόληεο πιελ ησλ Γάβξε θαη 

Βξαθά. 

Νη παίθηεο, ν πξνπνλεηήο-γπκλαζηήο Γ. Ρζανύζεο, ν πξνπνλεηήο Γ. Ξαλνύζεο πνπ έρεη 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ζηελ νκάδα ηνπ Αιέμαλδξνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ θ. Πηεξγίνπ. 

Άπαληεο, απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ πνξεία ηνπο αιιά θαη απνγνεηεπκέλνη από ηελ 

απξόζκελε εμέιημε πνπ ηνπο ππνρξεώλεη ζε έλα αθόκα αγώλα πξηλ ην final-4, κε ηελ 

Θύπξν λα έξρεηαη από ην… παξάζπξν. 

Θαη λα ζθεθηεί θαλείο, πσο από κόλε ηεο ε ζπκκεηνρή ζηελ ηειηθή ηεηξάδα δίλεη έμηξα 

πξηκνδόηεζε κνξίσλ, δίλεη θίλεηξν ζηα παηδηά λα ζπλδπάδνπλ ην ζρνιείν κε ηνλ 

(πξση)αζιεηηζκό. Αιιά γηα θάπνηνπο θαίλεηαη πσο ηα δεκόζηα ζρνιεία απαξηίδνληαη από 

παηδηά ελόο… θαηώηεξνπ Θενύ! 

Αο δνύκε όκσο, ηη δήισζαλ ζην eviabasket νη κεγάινη πξσηαγσληζηέο! 

 

Κώζηαο ηεξγίνπ (Γηεπζπληήο ΓΔΛ Ν. Αξηάθεο): Σπγραξεηήξηα ζηα παηδηά. Έπαημαλ 

ζαλ ιηνληάξηα! Πέηπραλ κεγάιν θαηόξζσκα, δελ είλαη ιίγν πξάγκα λα θηάζεηο ζηνπο ‘4’, 

κηα κηθξή πόιε όπσο ε Αξηάθε πνπ ελδερνκέλσο ιόγσ ηεο νκάδαο καο, θάπνηνη ζηελ 

Διιάδα ηελ αθνύλ γηα πξώηε θνξά! Δίρα πεη από ηελ αξρή θαη ην πηζηεύσ αθόκα, πσο 

ζα θηάζνπκε κέρξη ηέινπο. Δίκαη πνιύ αηζηόδνμνο. Τα παηδηά καο γξάθνπλ ηζηνξία. Τνπο 

αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα γηα όζα έρνπλ πεηύρεη κέρξη ηώξα, ζπγραξεηήξηα ζηνπο γνλείο 

ηνπο γηαηί έρνπκε παηδηά πνπ δελ είλαη κόλν καρεηέο, αιιά είλαη θαη θαινί ραξαθηήξεο. 

Πνιιά από ηα παηδηά ηεο νκάδαο καο ηα έρσ 3 ρξόληα ζην ζρνιείν θαη έρσ λα πσ πσο 

είλαη θαηαπιεθηηθά παηδηά, κε ήζνο, αμηνπξέπεηα, ζπλδπάδνληαο άςνγα ηε κάζεζε κε ηελ 

άζιεζε. Σπγραξεηήξηα αζθαιώο αμίδνπλ θαη ζην γπκλαζηή καο, ηνλ Γηάλλε Τζανύζε, 

γηα ηνλ ηξόπν πνπ θννπηζάξηζε θηάλνληαο ηελ νκάδαο κέρξη εδώ. Θα ήηαλ παξάιεηςε 

λα κελ αλαθεξζώ θαη ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ ησλ παηδηώλ, ηνπο Γ. Παλνύζε 

θαη Β. Μπξαηζηάθν, πνπ ηνπο γπκλάδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Τνπο έδεζα ζην γήπεδν 



θαη ηνπο δύν απηέο ηηο κέξεο, είραλ ην ίδην άγρνο, έλησζαλ ην ίδην θακάξη κε εκάο γηα ηα 

παηδηά καο’. 

 

 

Γηάλλεο Σζανύζεο (Γπκλαζηήο ΓΔΛ Ν. Αξηάθεο-πξνπνλεηήο νκάδαο): ‘Δίκαη πνιύ 

ραξνύκελνο πνπ πξνπνλώ απηά ηα παηδηά. Τνπο αμίδνπλ πνιιά ζπγραξεηήξηα. Γελ είλαη 

ηπραίν πνπ έρνπλ θηάζεη κέρξη εδώ, είλαη όινη ηνπο κε πνιιέο ώξεο πξνπόλεζεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Αγαπάλε ην άζιεκα, ζπλδπάδνπλ ην κπάζθεη κε ην ζρνιείν, θάηη πνπ 

απνδεηθλύεη πσο όηαλ ζέιεηο όια ζπλδπάδνληαη. Δγώ ζαλ γπκλαζηήο ηνπο ζρνιείνπ θάλσ 

κηα δηαρείξηζε ησλ παηδηώλ θαη έλα δηάβαζκα ηνπ αγώλα. Τν 99% ησλ παηθηώλ καο είλαη 

κέιε ηνπ Αιέμαλδξνπ Αξηάθεο κε πξνπνλεηή ηνλ Γηάλλε Παλνύζε, ζηνλ νπνίν αμίδνπλ 

ζπγραξεηήξηα γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεη θαη έρνπκε θαη ηνλ Μπξαηζηάθν πνπ δνπιεύεη κε 

ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ Βαζίιε Μπξαηζηάθν, όπνπ επίζεο γίλεηαη πνιύ θαιή δνπιεηά. Πξέπεη 

λα είκαζηε ε πξώηε κηθξή πόιε ζηελ ηζηνξία ησλ ζρνιηθώλ πξσηαζιεκάησλ πνπ 

θαηαθέξλεη κηα ηόζν κεγάιε επηηπρία. Απηά ηα παηδηά ζα θηάζνπλ ςειά ηόζν ζην 

κπάζθεη όζν θαη ζηε δσή ηνπο. Δίλαη καρεηέο θαη είκαη ζίγνπξνο πσο έηζη ζα ζπλερίζνπλ 

θαη ζηε δσή ηνπο’. 

 

 

Γηάλλεο Παλνύζεο (πξνπνλεηήο Αιέμαλδξνπ Αξηάθεο): ‘Σπγραξεηήξηα ζηα παηδηά 

γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Τίπνηα δελ είλαη ηπραίν, ηνπο ην ιέσ εδώ θαη ρξόληα πσο κε ηε 

ζθιεξή δνπιεηά ζα ππάξρεη αληακνηβή. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε θαη ηελ αθνζίσζε ζε 

απηό πνπ θάλνπλ, έρηηζαλ πνιύ δπλαηνύο ραξαθηήξεο, πηζηεύνληαο ζην αθαηόξζσην, 

ζην αδύλαην θάηη πνπ έρνπλ απνδείμεη κε ηελ πνξεία ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Γελ ήηαλ 

ηπραία ε θαηάθηεζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο Σηεξεάο Διιάδαο γηα πξώηε θνξά από ηελ 

Αξηάθε πξηλ από κεξηθνύο κήλεο. Γελ είλαη ηπραία ε ησξηλή ηνπο πνξεία καδί κε ηνλ 

θόνπηο Γ. Τζανύζε θαη ηνλ Γηεπζπληή θ. Σηεξγίνπ πνπ είλαη δηαξθώο δίπια ηνπο, 

θηηάρλνληαο κηα πνιύ δπλαηή νκάδα πνπ θαηάθεξε λα θηάζεη βήκα-βήκα ζε θάηη πνπ 

γηα κέλα είλαη κεγαιύηεξν θαη από έλα κπαζθεηηθό ζαύκα. Όζα ρξόληα αζρνινύκαη κε ην 

κπάζθεη, δελ έρσ μαλαδεί πνηέ θάηη ζαλ ην ρζεζηλό. Θα θιείζσ επαλαιακβάλνληαο θάηη 

πνπ είπε πξνεγνπκέλσο ν Γ. Τζανύζεο, πσο απηά ηα παηδηά απνηεινύλ παξάδεηγκα γηα 



ηηο κηθξέο ειηθίεο, πσο κπνξείο λα ζπλδπάδεηο ηελ εληαηηθή άζθεζε, ηνλ αζιεηηζκό κε ην 

δηάβαζκα θαη ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν, αιιά θαη κε ηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε. Δίκαη 

πνιύ ππεξήθαλνο, πνπ όινη νη θαζεγεηέο ηνπο, κνπ ιέλε πσο πάλσ απ’ όια είλαη 

εμαηξεηηθνί ραξαθηήξεο, είκαη ζίγνπξνο πσο όηη θάλνπλ ζηε δσή ηνπο ζα ζηεθζεί από 

επηηπρία’. 

 

 

Υξήζηνο Μπξαηζηάθνο: ‘Γώζακε έλα κεγάιν αγώλα ρζεο, πεηύρακε κηα κεγάιε λίθε 

κε αλαηξνπή θαζώο βξεζήθακε λα ράλνπκε αθόκα θαη κε 15 πόληνπο. Γελ ην βάιακε 

θάησ, παίμακε πνιύ θαιή άκπλα, βάιακε θάπνηα κεγάια ζνπη θαη πήξακε ην καηο ζηελ 

παξάηαζε. Έρνπκε δεζεί όια ηα παηδηά κεηαμύ καο, αλ ήκαζηαλ ζε νκάδα 

πξσηαζιήκαηνο ζα είρακε θηάζεη θέηνο πνιύ ςειά. Δίκαη πνιύ ππεξήθαλνο γηα ηελ 

νκάδα κνπ θαη όηη έρεη πεηύρεη κέρξη ηώξα. Χζεο δελ μεθίλεζα θαιά ην καηο, αιιά κε 

βνήζεζε ν θόνπηο Παλνύζεο πνπ κνπ είπε λα κελ ζθέθηνκαη ην πξνεγνύκελν ζνπη πνπ 

έρσ θάλεη, ξίμε ην επόκελν θαη ζα κπεη. Έηζη θαη έγηλε’. 

 

 

ηακάηεο Καδάλαο: ‘Πεηύρακε κηα κεγάιε λίθε ρζεο, είκαη πεξήθαλνο γηα όια ηα 

παηδηά ηεο νκάδαο καο. Όζνη κπήθαλ ζην γήπεδν έδσζαλ ην 100% θαη απηόο ήηαλ ν 

ιόγνο πνπ θηάζακε ζε κηα ηόζν κεγάιε επηηπρία. Σην πξώην εκίρξνλν δελ ήκνπλ πνιύ 

ζπγθεληξσκέλνο, αιιά απηό άιιαμε ζην β΄εκίρξνλν θαη ζηελ παξάηαζε έδσζα ηνλ 

θαιύηεξό κνπ εαπηό γηα λα θηάζνπκε ζηε λίθε’. 

 

 

Δημήτρης Βοσνιάδης: ‘Έρνπκε θαηαθέξεη κηα κεγάιε επηηπρία πνπ ζα ηελ ζπκάηαη γηα 

πάληα ε πόιε καο. Όινη πξνζπαζήζακε θαη θαηαθέξακε λα θηάζνπκε ζε απηό ην ζεκείν, 

πνπ απνηειεί επινγία θαη επηηπρία αηνκηθά θαη νκαδηθά’. 



 

Άγγεινο Σζηιηλίθνο: ‘Δίκαη πεξήθαλνο γηα ηνπο ζπκπαίθηεο κνπ, πεηύρακε έλα άζιν. 

Δίκαζηε ηαπηόρξνλα ραξνύκελνη αιιά θαη απνγνεηεπκέλνη, θαζώο ζα ρξεηαζηεί λα 

πεηύρνπκε έλα αθόκα άζιν γηα λα θηάζνπκε ζην final-4. Απηή ε αιιαγή ζηα πιάλα λα 

μέξεηε πσο δελ πηνεί ην εζηθό καο, έρνπκε πίζηε ζηηο δπλαηόηεηεο καο, ην έρνπκε 

απνδείμεη κέρξη ηώξα θαη ζα θηάζνπκε ζηελ 4αδα. Έρνπκε βάιεη ζηόρν λα θηάζνπκε 

ζηνλ Πύξγν Ηιείαο θαη ζα ηα θαηαθέξνπκε’. 

 

 

Γεκήηξεο Αξβαλίηεο: ‘Δίκαη ππεξήθαλνο πνπ έρνπκε θηάζεη κέρξη εδώ, ζηηο 5 

θαιύηεξεο νκάδεο ηεο Διιάδαο, θνηηάκε πιένλ ηνλ επόκελν αγώλα κε ζηόρν λα κπνύκε 

ζηελ ηεηξάδα θαη λνκίδσ πσο ζα ηα θαηαθέξνπκε’. 

 

 

Γηάλλεο Σζεζκεηδήο: ‘Να επραξηζηήζσ ηελ νκάδα πνπ καο έρεη ζηεξίμεη, ηνπο 

πξνπνλεηέο καο θαζώο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ είλαη πάληα δίπια καο. 

Νηώζσ κεγάιε ππεξεθάλεηα γηα απηή ηελ νκάδα πνπ έρεη θηάζεη κέρξη εδώ, είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό γηα όινπο καο λα δνύκε ηέηνηεο εκπεηξίεο. Διπίδσ λα πεηύρνπκε αθόκα 

κεγαιύηεξεο λίθεο ζηε ζπλέρεηα θαη λα θηάζνπκε ζηνλ Πύξγν, ελώ ειπίδσ ζηε δσή κνπ 

λα δήζσ αλάινγεο εκπεηξίεο’. 

 

 

Βαζίιεο Παλαγησηίδεο: ‘Να δώζσ θαη εγώ κε ηε ζεηξά κνπ πνιιά ζπγραξεηήξηα ζηνπο 

ζπκπαίθηεο κνπ γηα ηε ρζεζηλή επηηπρία. Ήηαλ έλα πνιύ δπλαηό καηο πνπ εγώ 



πξνζσπηθά δελ έρσ μαλαδήζεη. Η αιήζεηα είλαη πσο κπήθακε θνβηζκέλα ζηελ αξρή, αιιά 

ζην β’ εκίρξνλν θάλακε ηελ αλαηξνπή. Θα κπνξνύζακε λα είρακε ληθήζεη από ηελ 

θαλνληθή δηάξθεηα, αιιά έλα ιαζάθη ζηελ άκπλα καο έζηεηιε ζηελ παξάηαζε. Δθεί, 

δείμακε ραξαθηήξα θαη θαηαθέξακε λα θεξδίζνπκε έλα ζπνπδαίν αληίπαιν θαη λα 

παλεγπξίζνπκε γηα ηε κεγάιε καο λίθε. Πάκε ηώξα γηα ην επόκελν παηρλίδη πνπ είλαη 

ζαθώο πην δύζθνιν, αιιά θαη πάιη κπνξνύκε λα ηα θαηαθέξνπκε’. 

 

 

ηέθαλνο Καηώιεο: ‘Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξώηα απ΄όια ηνπο ζπκπαίθηεο κνπ 

θαη ηνπο πξνπνλεηέο κνπ. Ήηαλ έλα πνιύ δύζθνιν καηο, ζηελ αξρή όπσο είπε θαη ν 

Παλαγησηίδεο κπήθακε θνβηζκέλνη θαη ζθαισκέλνη, θάηη πνπ είλαη ινγηθό θαζώο είρακε 

θαη ηελ θνύξαζε ηνπ πξνεγνύκελνπ αγώλα. Σην β’ εκίρξνλν δώζακε ην 100% θαη 

θαηαθέξακε ζηε δ’ πεξίνδν λα πεξάζνπκε κπξνζηά ζην ζθνξ. Όια ηα ππόινηπα είλαη 

ηζηνξία θαη θιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη πάιη ηελ νκάδα κνπ γηα απηή ηε 

κεγάιε επηηπρία’. 

 

 

Γηώξγνο Καθαβάο: ‘Θέισ πξώηα απ’ όια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπκπαίθηεο κνπ, 

ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο. Όζν γηα ην παηρλίδη ήηαλ έλα 

πνιύ δύζθνιν παηρλίδη, ζηελ αξρή κπήθακε θνβηζκέλνη θαη βξεζήθακε πίζσ κε 15 

πόληνπο, αιιά πξνζσπηθά ην πεξίκελα πσο αλ πιεζηάδακε ζην ζθνξ ζα κπνξνύζακε λα 

ηα θαηαθέξνπκε. Έηζη θαη έγηλε θαη είκαζηε απόιπηα επραξηζηεκέλνη πνπ βξηζθόκαζηε 

ζηηο 5 θαιύηεξεο νκάδεο’. 

 

 

Πέηξνο νξνβόο: ‘Παίμακε πάξα πνιύ θαιά, έρνπκε ζηελ νκάδα καο θάπνηα παηδηά πνπ 

μερσξίδνπλ θαη καο βνεζάλε ηδηαίηεξα. Παξά ηε κεγάιε δηαθνξά πνπ ράλακε 



θαηαθέξακε λα ην γπξίζνπκε, ην έρνπκε θάλεη εμάιινπ πνιιέο θνξέο κέζα ζηε ρξνληά. 

Πηζηεύακε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα πσο κπνξνύκε λα πάξνπκε ηε λίθε θαη ηειηθά 

ηα θαηαθέξακε’. 

 

 

Βαγγέιεο ηαύξνπ: ‘Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο κε όζα θαηαθέξακε απέλαληη ζε κηα πνιύ 

θαιή νκάδα. Πξνζπαζήζακε θαη εκείο από ηνλ πάγθν λα ηνπο βνεζήζνπκε όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξν κπνξνύζακε. Τν θαιό είλαη πσο δελ απνγνεηεύζεθαλ πνηέ, δελ ην 

παξαηήζακε ηνλ αγώλα θαη έρνληαο ηεξάζηηα ζέιεζε θηάζακε λα πάξνπκε ηε λίθε θαη 

ηελ πξόθξηζε’. 

πλεληεύμεηο: Παλαγηώηεο Νηθνιάνπ 

Φσηνγξαθίεο: Ηιίαο Θαιάζζεο 

  

 
  

 

    

 



   

 

    

 
    

 

      



      

 

    

 

   

 

   



   

 

 

 

 

 

 

Σσγταρητήριο μήνσμα 

 Εθθξάδσ ηα ζεξκά κνπ ζπγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο- αζιεηέο ηνπ ΓΕΛ Αξηάθεο γηα ηελ 

δηάθξηζή-επηηπρία ηνπο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα Λπθείσλ Καιαζνζθαίξηζεο Αγνξηώλ.  

Η κατάκτηση της 4
ης

 θέσης  επηβεβαίσζε πεξίηξαλα ην πςειό επίπεδν αζιεηηθνύ θαη 

ζπλεξγαηηθνύ επηπέδνπ κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ Φπζηθήο Αγσγήο θαζώο θαη ηνπ Δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Εθπξνζώπεζαλ επάμηα ηελ Εύβνηα απνδεηθλύνληαο ηελ  ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ 

ηόζν ζηνλ αζιεηηθό όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν θαζεκεξηλά, αλαπηύζζνληαο θαη 

εμαζθώληαο  ηα ηδεώδε ηνπ πγηή αληαγσληζκνύ, ηεο πεηζαξρίαο, ηεο ζπλερήο πξνζπάζεηαο. 



Σπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο επηηπρίαο, εύρνκαη πάληα πγεία, λίθεο θαη θαιή 

επηηπρία ζε όζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ κάρε ησλ Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεσλ.  

                                                                                                Ο Δ/ληήο  Δ.Δ.Ε. Εύβνηαο   

                                                                                          Δεκήηξηνο  Κ. Κπξηηζόπνπινο  

 

 

 

 

 

EVIA 365  πνξ 
Καιή επηηπρία! 

Λύθεην Ν. Αξηάθεο: Πξνθξίζεθε ζην Final 4 
 4 Μαΐνπ 2018  

 
 

Σν Γεληθό Λύθεην Αξηάθεο έδσζε ςπρή θαη ζώκα θαη απνδείρηεθε κεγάιε νκάδα! 

Νίθεζε 62-55 ζηελ παξάηαζε, ζην θιεηζηό ΓΑΚ, ηα εθπαηδεπηήξηα Φξπγαληώηε από ηε 
Θεζζαινλίθε θαη πξνθξίζεθε ζην Final 4 ηνπ παλειιελίνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα γίλεη 
ζηελ Ηιεία ζηηο 9-10 Μαΐνπ. 

Όινη νη παίθηεο έπαημαλ κε ζζέλνο θαη ζέιεζε θαη έδεημαλ όηη ηα πάληα κπνξνύλ λα 
ζπκβνύλ, αθόκα θαη ε θαηάθηεζε ηεο παλειιήληαο θνύπαο. 

πγραξεηήξηα από ηελ νκάδα ηεο Κύκεο 

Η ΚΑΔ Κύκεο, κε αλαθνίλσζή ηεο, ζπγραίξεη ηελ νκάδα κπάζθεη ηνπ ΓΔΛ Αξηάθεο γηα 
ηελ επηηπρία ηεο ζην θεηηλό ζρνιηθό πξσηάζιεκα θαη ηελ θαιεί λα παξαβξεζεί ζηνλ 
εληόο έδξαο  αγώλα ηεο επόκελεο Σεηάξηεο κε αληίπαιν ηνλ Κόξνηβν. 

‘Η δηνίθεζε ηεο ΚΑΕ Γπκλαζηηθόο Σύιινγνο Κύκεο επηζπκεί λα ζπγραξεί ζεξκά ην ΓΕΛ 
Αξηάθεο γηα ηελ πξόθξηζε ηνπ ζην Final 4 ηνπ παλειιελίνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο. 
Τα παηδηά ηεο Αξηάθεο έδεημαλ γηα κηα αθόκα θνξά όηη όηαλ αγαπάο ην άζιεκα θαη 
παίδεηο κε πάζνο θαη ςπρή, ηόηε κπνξείο λα πεηύρεηο κεγάιεο ππεξβάζεηο! Ωο ειάρηζηε 

https://evia365.gr/category/spor/
https://evia365.gr/lykeio-artakis-prokrithike-sto-final-4/


επηβξάβεπζε απηήο ηεο ηεξάζηηαο επηηπρίαο θαινύκε ην Λύθεην Αξηάθεο λα παξαζηεί 
ζηνλ αγώλα ηεο νκάδαο καο κε ηνλ Κόξνηβν ηελ Τεηάξηε 9/5 ζην θιεηζηό ηεο Καλήζνπ’. 

Σν εκπόδην από ηελ Κύπξν 

Ωζηόζν, ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο Κύπξνπ ζην ζρνιηθό πξσηάζιεκα κπάζθεη, 
δεκηνύξγεζε έλα εκπόδην ζην δξόκν γηα ην final 4 γηα ην ΓΔΛ Αξηάθεο. πγθεθξηκέλα, 
γηα λα πξνθύςεη ε ηειηθή ηεηξάδα ζα πξέπεη λα πξέπεη λα κείλεη έμσ κηα από ηηο 
ηέζζεξηο θηλαιίζη νκάδεο. 

Έηζη νη Δπβνηώηεο ζα δηεθδηθήζνπλ ηειηθά ηε πξόθξηζε ζην final 4 ζε εθηόο έδξαο 
αγώλα κπαξάδ, πνπ ζα δώζνπλ ηε Γεπηέξα ζηε Θεζζαινλίθε κε αληίπαιν ην Διιεληθό 
θνιέγην. 

Σνπο επρόκαζηε θαιή επηηπρία! 

 

Ο Δξκήο ρεκαηαξίνπ ζπγραίξεη ην ΓΔΛ Ν. 

Αξηάθεο! 
Από pannikolaou 

  Μάηνο 5, 2018  

 

 

Κε αλαθνίλσζή ηνπ ν Δξκήο Πρεκαηαξίνπ ζπγραίξεη ην ΓΔΙ Λ.Αξηάθεο γηα ηε θεηηλή 

θαηαπιεθηηθή ηνπ πνξεία ζην ζρνιηθό πξσηάζιεκα, όπσο θαη ηνλ πξνπνλεηή Γηάλλε 

Ρζανύζε. 

‘Τν Γ.Σ. ηνπ Δξκή Σρεκαηαξίνπ, νη θαιαζνζθαηξηζηέο όισλ ησλ ηκεκάησλ θ ν θίιαζινο 

θόζκνο ηεο νκάδαο καο ζπγραίξεη ην ΓΔΛ Αξηάθεο θαη ηνλ πξνπνλεηή θ. Τζανύζε γηα ηε 

θεηηλή θαηαπιεθηηθή πνξεία ηνπ ζην Παλειιήλην Σρνιηθό πξσηάζιεκα. 

Αζιεηέο εμαηξεηηθά δνπιεκέλνη ζηα ζσκαηεία ζηα νπνία πξνπνλνύληαη θαζεκεξηλά θαη 

ζηα νπνία επίζεο αμίδνπλ πνιιά ζπγραξεηήξηα, κε ηελ θαζνδήγεζε ελόο πξνπνλεηή 

http://www.eviabasket.gr/author/pannikolaou/


πάλσ από όια παηδαγσγνύ κε αδηαπξαγκάηεπην ήζνο θαη αμίεο, έρνπλ θαηαθέξεη λα 

κηιάεη γηα απηνύο όιε ε Διιάδα. 

Δίλαη μεθάζαξν πώο κε ζθιεξή δνπιεηά, ζρέδην θαη όξακα αθόκα θαη νη πην δύζθνινη 

ζηόρνη κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ. 

Αλ θαη νη αζιεηέο ηνπ ΓΔΛ Αξηάθεο είλαη ήδε ληθεηέο κε ηα όζα έρνπλ πεηύρεη έσο 

ζήκεξα ηνπο επρόκαζηε λα θηάζνπλ έσο ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο.. Γηαηί ην αμίδνπλ…’. 

 

Αγώλαο κπαξάδ γηα ην ΓΔΛ Αξηάθεο ιόγσ… Κύπξνπ! 

 

 

 

Έλα αθόκα εκπόδην ζα θιεζεί λα μεπεξάζεη ην ΓΔΙ Αξηάθεο γηα λα θηάζεη ζην final-4 

ηνπ Ξαλειιήληνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο, θαζώο δήισζε ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα 

ηνπ κπάζθεη ε Θύπξνο, νπόηε γηα λα πξνθύςεη ε ηειηθή ηεηξάδα ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο 

αγώλαο κπαξάδ κεηαμύ ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο θαη ηνπ ληθεηή ηνπ δεπγαξηνύ Θνιέγην 

Θεζζαινλίθεο-ΓΔΙ Μάλζεο πνπ παίδνπλ ζήκεξα ην κεζεκέξη! 

Κηα άδηθε απόθαζε γηα ην ΓΔΙ Αξηάθεο, πνπ ζα δώζεη ηνλ επόκελν αγώλα εθηόο έδξαο, 

ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα πξνθξηζεί από ην ζεκεξηλό αγώλα. 

Πην πνδόζθαηξν γηα παξάδεηγκα, ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Θύπξνπ δελ δήισζε 

ζπκκεηνρή θαη ε αληίζηνηρε πξώηε νκάδα ηνπ Διιεληθνύ νκίινπ, πέξαζε απ’ επζείαο ζην 

final-4! 



ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΣΑΚΗ: Γηαηί δελ πάεη final-4 θαη 
έρεη θη άιιν ηειηθό 

6 Μαΐνπ 2018, 07:21 
 

Έηζη έγηλε ην κπέξδεκα θαη ε νκάδα ηεο Δύβνηαο δελ πάεη απ' επζείαο ζηελ ηειηθή θάζε. 

Ζ κεγάιε λίθε ηεο νκάδαο κπάζθεη αγνξηώλ ηνπ Λπθείνπ Αξηάθεο επί ησλ 
Δθπαηδεπηεξίσλ Φξπγαληώηε δελ έζηεηιε ζην Final-4 ηνπο καζεηέο-πξσηαζιεηέο ηεο 
Δύβνηαο, νη νπνίνη έρνπλ θη άιιν έλα ηειηθό γηα λα κπνπλ ζηελ θαιύηεξε 4άδα Διιάδαο 
θαη Θύπξνπ ηειηθά. 

Πηελ ηειηθή θάζε, δειαδή, ζα πάξνπλ κέξνο ηξεηο νκάδεο από ηελ Διιάδα, νη καζεηέο 
ησλ νπνίσλ πξηκνδνηνύληαη απηόκαηα κε κόξηα γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ (αθνύ 
θεξδίδνπλ ηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο ζηε ρώξα) θαη ε πξσηαζιήηξηα ηεο Θύπξνπ, θάηη πνπ 
ππάξρεη από ηελ αξρηθή πξνθήξπμε. 

Αο δνύκε, όκσο, πώο πξνέθπςε ην κπέξδεκα θαη βηαζηήθακε όινη λα... ζηείινπκε ζην 
Final-4 ηελ πξαγκαηηθά ππέξνρε νκάδα ηνπ Ιπθείνπ Αξηάθεο πνπ πξνθξίζεθε αξρηθά 
ζαλ πξσηαζιήηξηα ηεο πεξηθέξεηαο Πηεξεάο Διιάδαο ζηελ Ξξνεκηηειηθή θάζε. 

Ρν Ιύθεην Αξηάθεο κε ηηο δπν λίθεο ηνπ επί ησλ  πξσηαζιεηώλ Θεζζαιίαο (1ν ΓΔΛ 
Ν.Ισλίαο Βόινπ)θαη ηεο κηαο από ηηο δπν πξσηαζιήηξηεο Θεληξηθήο 
Καθεδνλίαο (Δθπαηδεπηήξηα Φξπγαληώηε) αλαδείρηεθε πξώην ζηνλ 2ν ππνόκηιν 
ηνπ 1νπ νκίινπ ηεο Ξξνεκηηειηθήο θάζεο. 

Ν άιινο (1νο) ππνόκηινο ηνπ 1νπ νκίινπ, ζ' απηή ηε θάζε, απαξηίδεηαη από ηηο 
πξσηαζιήηξηεο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο δεύηεξεο 
πξσηαζιήηξηαο από ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

πάξρνπλ ζ' απηή ηε θάζε  θη άιινη δπν όκηινη ν 2νο θαη ν 3νο (κε δπν ππννκίινπο θη 
απηνί), απ' ηνπο νπνίνπο αλαδεηθλύνληαη δπν νκάδεο από ηηο ηέζζεξηο (ηξεηο από ηελ 
Διιάδα) ηεο ηειηθήο θάζεο. 

 

Πηελ πξνθήξπμε ζεκεηώλεηαη αθόκε όηη "Πηνλ 1ν όκηιν (πίλαθαο 3), θαηόπηλ ηεο 
δηελεξγεζείζαο θιήξσζεο πξνθξίλνληαη δύν (2) νκάδεο ζην Final -four ησλ 
Νκαδηθώλ αζιεκάησλ πνπ ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΙ ζπκκεηνρή Οκάδαο από ηελ Κύπξν". 

http://www.egnomi.gr/article/91875/lykeio_artakis_megali_omada_trelainei_tin_ellada_prokrithike_sto_final.html?category_id=9


Γειαδή, ην Ιύθεην Αξηάθεο ζα πήγαηλε ζηνπο αγώλεο ηεο ηειηθήο θάζεο απ' 
επζείαο ΜΟΝΟ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δήισλε ζπκκεηνρή ζ' απηή ε 
πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Κύπξνπ. 

Όκσο, ε Θύπξνο ζρεδόλ πάληα παίξλεη κέξνο (πέξζη έγηλε ζηε Ιεκεζό ην Final-4) θη έηζη 
αλαγθαζηηθά ε πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Δύβνηαο (...θαη όρη κόλν) ζα παίμεη θη άιινλ 
έλαλ ηειηθό, κε ην Πρνιείν πνπ αλαδείρηεθε πξώην από ηνλ 1ν ππνόκηιν ηνπ Α' νκίινπ 
θαη είλαη ην Διιεληθό Κνιέγην Θεζζαινλίθεο. 

Γείηε παξαθάησ θαη ηα ζρεηηθά γξαθήκαηα ηνπ Γ.Φ.Α. Β' Αζήλαο. 

 

 

 

 

Ν λένο κεγάινο αγώλαο γηα ην Ιύθεην Αξηάθεο ζα γίλεη ηε Γεπηέξα (7/5),  ώξα 10.30 
ην πξσί ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηεο Μίθξαο. 



Ζ απνζηνιή ησλ πξσηαζιεηώλ Δύβνηαο ζα αλαρσξήζεη ζήκεξα ην απόγεπκα γηα ηε 
Θεζζαινλίθε, κεηά από ηε βξάβεπζε ηνπο από ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Αξηάθεο ζε 
ηηκεηηθή εθδήισζε πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί επεηδή αλαθεξύρηεθαλ πξσηαζιεηέο 
Δπβνίαο θαη Πηεξεάο Διιάδαο, αιιά ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ζηηο ηηκεηηθέο πιαθέηεο 
"...θαη Θεζζαιίαο", αιιά θαη "...ηεο κηζεο Καθεδνλίαο". 

Με ηελ επθαηξία δείηε ζηηγκηόηππα από ηελ επηθή λίθε επί ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ 
Φξπγαληώηε θαη ηεο εμέδξαο ζην ΓΑΚ Χαιθίδαο πνπ ηελ έθαλαλ ηδηαίηεξα θαπηή νη 
ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο ησλ παηθηώλ, νη νπνίνη ζην καηο ζηε Θεζαιινλίθε δελ ζα 
έρνπλ ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 

     

     

    

    



    

    

    

    

    

    



Tε Γεπηέξα ζηε Θεζ/λίθε κε ην Διιεληθό Κνιέγην ην 

ΓΔΛ Αξηάθεο! 

 

 

Αγώλα κπαξάδ ζα αλαγθαζηεί λα δώζεη ην ΓΔΙ Αξηάθεο όπσο ζα δηαβάζαηε θαη ζε 

πξνεγνύκελεο αλαξηήζεηο γηα ηελ πξόθξηζε ζην final-4 ηνπ Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνύ 

πξσηαζιήκαηνο, θαζώο ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξσηαζιεηή Θύπξνπ ζα βγάιεη 

αδίθσο κηα από ηηο 4 Διιεληθέο νκάδεο εθηόο ζπλέρεηαο ηεο δηνξγάλσζεο αιιά θαη ηεο 

κνξηνδόηεζεο ελ όςεη ησλ Ξαλειιήλησλ εμεηάζεσλ! 

Ρν ΓΔΙ Αξηάθεο ζα αληηκεησπίζεη ην πξσί ηεο Γεπηέξαο (10:30) ζην θιεηζηό 

γπκλαζηήξην ηεο Κίθξαο ην Διιεληθό Θνιέγην Θεζζαινλίθεο πνπ επηθξάηεζε ζήκεξα ηνπ 

ΓΔΙ Μάλζεο θαη πήξε ηελ πξόθξηζε σο πξώην ζηνλ όκηιό ηνπ. 

Ζ απνζηνιή ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο ζα αλαρσξήζεη ην απόγεπκα ηεο Θπξηαθήο γηα ηε 

Θεζζαινλίθε όπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεύζεη ελ όςεη ηνπ αγώλα ηεο επόκελεο κέξαο. 

Ρν ζρνιείν ηεο Αξηάθεο έρνληαο δηθαίσκα γηα έλα δηαηηεηή από ηελ πεξηθέξεηα ηνπ, ζα 

έρεη καδί ηνπ ηε Καξία Θάιθα, κέινο ηνπ ηνπηθνύ Ππλδέζκνπ. Ν άιινο δηαηηεηήο ζα είλαη 

από ηε Θεζζαινλίθε. 

Αο ειπίζνπκε, πσο ζε πεξίπησζε πξόθξηζεο ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο ζην final-4, δελ ζα ππάξμεη 

άιιε απόθαζε-εθεύξεζε… 

 

Ρν Διιεληθό Θνιέγην Θεζζαινλίθεο (θσην)πήξε γηα 2ε ζπλερόκελε ρξνληά ην 

πξσηάζιεκα Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, θεξδίδνληαο ζηνλ ηειηθό ηα Δθπαηδεπηήξηα 

Καληνπιίδε κε 45-34, ελώ ζηελ επόκελε θάζε είρε εύθνιν έξγν απέλαληη ζηα ζρνιεία 

Γξεβελώλ θαη Μάλζεο. 



Δπραξηζηήξην ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ Ν. Αξηάθεο 

Κ. ηεξγίνπ 

 

 

 

Ν Γηεπζπληήο ηνπ ΓΔΙ Λ. Αξηάθεο θ. Θώζηαο Πηεξγίνπ επραξηζηεί κέζσ ηνπ eviabasket 

ηνπο ρνξεγνύο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ηαμίδη ηεο νκάδαο κπάζθεη ζηε Θεζζαινλίθε. 

‘Αηζζάλνκαη βαζύηαηα ζπγθηλεκέλνο γηα ηε κεγάιε αληαπόθξηζε ηνπ θόζκνπ πνπ από 

ηελ πξώηε ζηηγκή έζπεπζε λα καο βνεζήζεη νηθνλνκηθά γηα ην ηαμίδη ηεο νκάδαο κπάζθεη 

ηνπ ζρνιείνπ καο ζηε Θεζζαινλίθε. Γελ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξσ νλόκαηα, αξθεί πνπ 

μέξνπκε πνηνη καο βνήζεζαλ ζην κέγηζην βαζκό. Απιά λα ηνλίζσ, πσο όινη ηνπο λα είλαη 

βέβαηνη, όηη ηα ρξήκαηα ηνπο πηάλνπλ ηόπν. Πάκε ζηε Θεζζαινλίθε λα θέξνπκε ηε λίθε-

πξόθξηζε θαη ζα ηα θαηαθέξνπκε’. 

 

 



ήκεξα (10:30) ην ΓΔΛ Αξηάθεο εθηόο έδξαο κε ην Διι. 

Κνιέγην Θεζ/ληθεο γηα ηελ ππέξβαζε! 
Από  pannikolaou 

 Μάηνο 7, 2018  

 

Πην θιεηζηό ηεο Κίθξαο ζήκεξα ζηηο 10:30 ην πξσί ην ΓΔΙ Αξηάθεο ζα πξνζπαζήζεη λα 

θάλεη κηα αθόκα ππέξβαζε, απηή ηε θνξά απέλαληη ζην Διιεληθό Θνιέγην Θεζζαινλίθεο 

ώζηε λα πάξεη ηελ πξόθξηζε γηα ην final-4 ηεο Ζιείαο. 

Κηα πξόθξηζε, πνπ νπζηαζηηθά θαηέθηεζε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα κε ηε λίθε επί ηεο 

Πρνιήο Φξπγαληώηε, αιιά ε παξνπζία ηνπ πξσηαζιεηή Θύπξνπ ζην final-4, ηελ 

νδήγεζε ζε αγώλα κπαξάδ! 

Ζ απνζηνιή ηεο νκάδαο βξίζθεηαη από ρζεο ην απόγεπκα ζηε Θεζζαινλίθε όπνπ θαη 

δηαλπθηέξεπζε ελ όςεη ηνπ ζεκεξηλνύ θαζνξηζηηθνύ αγώλα. 

 ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΣΑΚΗ: Έραζε από ην Διιεληθό 

Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο θαη κέλεη εθηόο final 4 
 

 
7 Μαΐνπ 2018, 13:38 

Θύκα ηεο απόθαζεο λα παίμεη ... αηθληδηαζηηθό κπαξάδ γηα ηελ πξόθξηζε ζην final 4 

έπεζε ην Λύθεην Αξηάθεο ζην κπάζθεη, παξά ηε κεγάιε ηνπ λίθε (ζηελ παξάηαζε) 

επί ησλ εθπαηδεπηεξίσλ Φξπγαληώηε ηελ πεξ. Πέκπηε. 

http://www.eviabasket.gr/author/pannikolaou/


Δλώ όιε ε Δύβνηα παλεγύξηδε γηα ηε δεδνκέλε πξόθξηζε ζηελ ηειηθή ηεηξάδα, ε απόθαζε 

ηνπ πξσηαζιεηή Θύπξνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην final 4... έζηεηιε ην Ιύθεην ηεο Αξηάθεο ζην... 
ζηόκα ηνπ ιύθνπ. 

Έηζη, ρζεο ην απόγεπκα ην Ιύθεην ηεο Αξηάθεο ηαμίδεςε ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα παίμεη 

ζήκεξα ην πξσί κε ην παλίζρπξν Διιεληθό Θνιιέγην Θεζζαινλίθεο. 

Κε θαθή ςπρνινγία, ηα παηδηά πνπ έθαλαλ εξστθή πξνζπάζεηα όινλ απηόλ ηνλ θαηξό, 
γλώξηζαλ βαξηά ήηηα κε 80-30 θαη απνθιείζηεθαλ. 

Πηε ζπλείδεζε όισλ ησλ επβνέσλ θηιάζισλ, όκσο, είλαη παληνηηλνί ληθεηέο. 

ΟΚΣΑΛΔΠΣΑ: 32-7, 44-13, 54-19, 80-30. 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΔΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Σζηόηξαο): Βαθνπθηζήο 4, Ξεηαλίδεο 13 (1), 
Θισλάξαο 13 (1), Ξαιηαράλεο, Θσζηίθαο 8, Ραδόπνπινο 3 (1), Πηδεξνειίαο 13 (1), 

Ρνπινύπεο 7 (1), Θνπξηίδεο 17 (2), Θαξαγεσξγίνπ, Γεσξγαιάο 2, Βιάζηνο. 

ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΣΑΚΗ (Σζανύζεο): Θαθαβάο, Αξβαλίηεο, Κπξαηζηάθνο 3 (1), Θαηώιεο 2, 

Βνζληάδεο, Ρζηιηλίθνο, Πνξνβόο 2, Πηαύξνπ, Θαδάλαο 19 (3), Γάβξεο 2, Ξαλαγησηίδεο 2, 
Βξαθάο. 

   

   

http://www.egnomi.gr/article/91908/lykeio_artakis_giati_den_paei_final_kai_exei_ki_allo_teliko.html?category_id=9
http://www.egnomi.gr/article/91908/lykeio_artakis_giati_den_paei_final_kai_exei_ki_allo_teliko.html?category_id=9


   

   

   

   



   

     

ηηο θαξδηέο καο πξσηαζιεηέο! (ΔΛΛ. ΚΟΛΔΓΙΟ 

ΘΔ/ΝΙΚΗ-ΓΔΛ ΑΡΣΑΚΗ 80-30) 
Από  pannikolaou 

 Μάηνο 7, 2018  

 

Ρν ηαμίδη ηνπ ΓΔΙ Αξηάθεο νινθιεξώζεθε ζήκεξα ζην θαηάκεζην θιεηζηό ηεο Κίθξαο 

ζηε Θεζζαινλίθε, έλα ηαμίδη γεκάην ζπγθηλήζεηο κε ηεξάζηηεο επηηπρίεο θαη πξσηόγλσξεο 

ππεξβάζεηο, πνπ ηειείσζε ζήκεξα άδηθα θαη άδνμα. 

http://www.eviabasket.gr/author/pannikolaou/


Ρα παηδηά ηνπ Ρζανύζε απνδείρζεθαλ νη… πην θαινί καζεηέο ζηα γήπεδα ηνπ κπάζθεη, 

θαηαθηώληαο θαηά ζεηξά ηηο πξώηεο ζέζεηο ζην Λνκό Δπβνίαο, ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζηνλ 

όκηιν πνπ νδεγνύζε ζην final-4 κε αληηπάινπο από ηε Καγλεζία θαη ηε Θεζζαινλίθε, 

αιιά ηειηθά δελ ζα βξεζνύλ ζηελ Ζιεία αλάκεζα ζηα 4 θαιύηεξα ζρνιεία ηεο ρώξαο, 

θαζόηη ε δήισζε ζπκκεηνρήο ηεο Θύπξνπ ηηκήο έλεθελ (!), ζην final-4 ππνρξέσζε ην 

ζρνιείν ηεο Αξηάθεο ζην ζεκεξηλό κπαξάδ κε ηελ αθηύπεηε νκάδα ηνπ Διιεληθνύ 

Θνιεγίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Θαη απηόο ν απνθιεηζκόο δελ έρεη λα θάλεη κε ην πξεζηίδ αιιά κε ηελ νπζία θαζώο ηα 

παηδηά ηεο Αξηάθεο ζα ζηεξεζνύλ θάηη πνπ δηθαηνύηαλ 100%, ηελ πξηκνδόηεζε κε κόξηα 

ζηηο Ξαλειιήληεο εμεηάζεηο, ζηνηρείν πνπ δελ ζα ρξεζηκεύζεη ζε θακηά πεξίπησζε ζην 

Θνιέγην ηεο Θύπξνπ! 

Ίζσο πάλησο, αλ δελ ιεγόηαλ ΓΔΙ Αξηάθεο αιιά… Θνιέγην Αξηάθεο ε εμέιημε λα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή… 

Ρν ζεκεξηλό καηο ήηαλ δεδνκέλν πσο ζα είρε δηαδηθαζηηθό ραξαθηήξα. Ρν Διιεληθό 

Θνιέγην Θεζζαινλίθεο πνπ ζεσξείηαη, όρη αδίθσο, θαβνξί γηα ηνλ ηίηιν ζην Ξαλειιήλην 

ζρνιηθό πξσηάζιεκα έρνληαο 9 δηεζλείο (!) ζηε ζύλζεζή ηνπ, βξέζεθε εθηόο ησλ άιισλ 

ζε πνιύ θαιή κέξα θαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο αιιά θαη θίισλ ηνπο 

πνπ θαηέθιπζαλ ην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηεο Κίθξαο, έθηαζαλ ζηε λίθε απέλαληη ζην 

απόιπηα δηθαηνινγεκέλα από ηηο εμειίμεηο άδεην ςπρνινγηθά ΓΔΙ Αξηάθεο, κε 80-30. 

Ρα παηδηά ηεο Αξηάθεο άμηδαλ λα θηάζνπλ ζην final-4, έλα ζηόρν πνπ θαηέθηεζαλ 

άιισζηε κέζα ζην γήπεδν, αιιά ε ζπκκεηνρή ηεο Θύπξνπ από ην… παξάζπξν ηνπο 

ζηέξεζε απηή ηε ραξά. 

Γηα εκάο πάλησο, ζα είζηε πάληα πξσηαζιεηέο… 

ΟΚΣΑΛΔΠΣΑ: 32-7, 44-13, 54-19, 80-30. 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΔΓΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Ρζηόηξαο): Βαθνπθηζήο 4, Ξεηαλίδεο 13 (1), 

Θισλάξαο 13 (1), Ξαιηαράλεο, Θσζηίθαο 8, Ραδόπνπινο 3 (1), Πηδεξνειίαο 13 (1), 

Ρνπινύπεο 7 (1), Θνπξηίδεο 17 (2), Θαξαγεσξγίνπ, Γεσξγαιάο 2, Βιάζηνο. 

ΓΔΛ Ν.ΑΡΣΑΚΗ (Ρζανύζεο): Θαθαβάο, Αξβαλίηεο, Κπξαηζηάθνο 3 (1), Θαηώιεο 2, 

Βνζληάδεο, Ρζηιηλίθνο, Πνξνβόο 2, Πηαύξνπ, Θαδάλαο 19 (3), Γάβξεο 2, Ξαλαγησηίδεο 2, 

Βξαθάο. 

 



Απνζέσζε ζηελ επηζηξνθή ηνπ ΓΔΛ Αξηάθεο από 

ηε Θεζζαινλίθε! 
Από pannikolaou Μάηνο 8, 2018  

 

Υο πξσηαζιεηέο ππνδέρζεθαλ ρζεο ην βξάδπ ηνπο παίθηεο ηεο νκάδαο κπάζθεη ηνπ ΓΔΙ 

Αξηάθεο θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο από ηε Θεζζαινλίθε νη ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη ν 

θόζκνο ηεο Αξηάθεο πνπ αλαγλώξηζε ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ αιιά θαη ηελ 

αδηθία πνπ ππέζηεζαλ κε ηε κε πξόθξηζή ηνπο ζην final-4 ηνπ Ξαλειιήληνπ ζρνιηθνύ 

πξσηαζιήκαηνο. 

Ν θόζκνο απνζέσζε ηνπο παίθηεο πνπ έδεημαλ θέηνο πσο έρνπλ όιν ην κέιινλ κπξνζηά 

ηνπο, πάληα κέζα από ηε ζπλερόκελε δνπιεηά κέζα ζην γήπεδν. 
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Η Απνλνκή ησλ θππέισλ. 
Πξσηαζιήηξηα νκάδα θαιαζνζθαίξηζεο Ν. Δπβνίαο 

Πξσηαζιήηξηα νκάδα θαιαζνζθαίξηζεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Διιάδαο 

 

       

     

     

     



     

     

     

     



     

     

                       

     



Ο Γ/ληήο ηνπ ΓΔΛ Ν. Αξηάθεο Κ. ηεξγίνπ  

επραξηζηεί γηα ηε ζηήξημε! 
 pannikolaou 

 Μάηνο 8, 2018 

 

 

 

Ν Γηεπζπληήο ηνπ ΓΔΙ Λ. Αξηάθεο Θώζηαο Πηεξγίνπ κέζσ αλαθνίλσζεο επραξηζηεί όινπο 

όζνπο βνήζεζαλ ζηε θεηηλή πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο κπάζθεη ηνπ ζρνιείνπ πνπ έθηαζε 

ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζε Ξαλειιήλην επίπεδν. 

‘ 

«Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζε όζνπο βνήζεζαλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν ζε απηή ηε πξνζπάζεηα ησλ παηδηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

αγώλσλ ηνπ ζρνιηθνύ πξσηαζιήκαηνο. 

Τνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Σηεξεάο 

Διιάδαο θ. Χξήζην Γεκεηξίνπ, ηνλ Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνύ 

http://www.eviabasket.gr/author/pannikolaou/


Δπβνίαο θ. Γεκήηξε Κπξηηζόπνπιν, ην γξαθείν θπζηθήο αγσγήο Ννκνύ Δπβνίαο, ηε 

δηαηηεηή Μαξία Κάιθα πνπ καο αθνινύζεζε ζηνλ ηειεπηαίν αγώλα ζηε Θεζζαινλίθε. 

Θεξκόηαηεο ηδηαίηεξα θαη εγθάξδηεο επραξηζηίεο γηα ην ηειεπηαίν καο κεγάιν ηαμίδη ζηε 

Θεζζαινλίθε, όινπο ηνπο ρνξεγνύο καο (δελ ζα πνύκε νλόκαηα, μέξνπλ απηνί πνηνη 

είλαη), αιιά θπξίσο ηνλ κέγα καο ρνξεγό. 

Δπίζεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Λπθείνπ, αιιά θαη ηνπο καζεηέο καο, νη νπνίνη καο 

ζηήξημαλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, θαζώο θαη γηα ηελ ζεξκή ππνδνρή πνπ καο 

επηθύιαμαλ θαηά ηε επηζηξνθή ηεο απνζηνιή καο, από ηε Θεζζαινλίθε. 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο, πξνο ην site eviabasket.gr, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Παλαγηώηε 

Νηθνιάνπ, γηα όιε ηε θξνληίδα θαη ηελ αγάπε πνπ καο έδεημε. 

Καζώο επίζεο θαη όινπο όζνπο βνήζεζαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, απηή ηελ 

πξνζπάζεηα». 

Με εθηίκεζε, 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ 

Κσλζηαληίλνο Σηεξγίνπ. 

 

 


