
eλλHNlKH ΔΗMoKPλTtλlePλ MΗTPoΠoλlc ΘeccλλoN lKHc
Boγατoικoν 7 - 546 22 Θεooαλoνiκη, τηλ. 2310-229.871καi. τηλεoγ'ι'. 23"l'0-269.29-l'.-

aριθμ. πqιυτ. : 39.- 'Ξν Θεαoαλoνlκη τη 20.01.201'5.

^q^qδy
ΠεgιQεgειακδ ΔιευΘυντη
'Eκπαιδευoεc^lq

Πqδq τδν
Aξι6τιμo Kυqιo
Γεrilqγιo Kαqαταoιo,
A/θμioυ καΙ B/Θμioυ

Σγoλr

Kυqιε ΔrcυΘυντα,
Mt τδ dγγqαQ6 μαζ αΟτδ καL iν αυνε1εlφ τoΟ υπ'αqιΘμ. πQCdτ.

60021274611'-'l'2-201'4'Eγκυκλ[oυ Σημειcilψαroζ τηζ'Ιεqαg Συν6δoυ τηζ
'Eκκληotαq τηq 'Eλλαδog πεql| τoδ Πανελληνioυ MαΘητικoΟ Λoγoτε1νι-
κoυ ΔιαγωvισμoΟ γιλ τδν &γιo Kooμα τδν Aiτrυλ6, τδ δπoιo oαζ απεoτεL-
λαμε μθ τδ ιiπ'αqιΘμ. πQCJτ. 865l3'L-12-2014 €γγqαQ6 ψαζ' clαg απooτtλ-
λoμε, συνημμ€νωq, τδ ι3π' αqιΘμ. πQωτ. 60a2l431L3-1,-20"l,5'Eγκυκλιo Ση-
μεiιυμα τξe 'Ιεgαg Συν6δoυ τηs 'EκκληoLαq τξe 'Eλλαboq πoυ €1ει oγtoη
μt τδ iδιo θ tγα καi" od'g παqακαλoυμε καL παλι να μεqιμνηoετε για την
dνημdqωoη τδν μαθητδν καL μαΘητqιων τξe πεqιΦ.QuLαζ oαζ, γιλ να με-
ταclγoυν oτδν παqαπανω Διαγcυνιoμ6, δ δπoioq tλαβε παqαταoη μ6xQι
την 3n Aπqιλioυ 2o'l'5.

Σαq εtγαqlιoτoΟμε θκ πqloτ€qloυ, καi παλι oαg γνcοqiζομε 6τι δ δπ-
εfΘυνoζ κληqικδq τoΟ ΓgαQεioυ Nε6τητoζ τηζ καΘ' ημaq 'Ιεgαg Mητgo-
πoλεcιζ Θεooαλον1κη9, πανooιoλ. αQxιμ. π. Βαρναβαq Γιαγκoυ ("ηλ.
23T0-227.677) θλ εiναι ατη διαθ εoη oαg γιλ δπoιαδηπoτε oυνενν6ηαη καi
δι ε υκql iνη αη .

Mi ευ1ig καi. τιμη

oΠoΛΙTΗΣ

AΛoNΙKΗΣ ANΘIMoΣ



€λλΗΝlKΗ λΗMoKPλTlλ!ePλ MΗΤPoΠoλlc ΘeccλλoΝ lKΗC
Bογαταικoυ 7 - 546 22 Θεooαλoνilcη, τηλ. 23L0-229.87l κα| τηλεoμ. 231'0-269'291.-

αqιΘμ. πqιυτ. : 39.- 'Eν Θεαoαλoνiκη τη 20.01.2015.

Πqδq τδν
Aξι6τιμo Krigιo
Γειbqγιo Kαgαταoιo,
A/Θμioυ καΙ B/Θμioυ

ΠεgιQεqειακδ ΔιευΘυντη
'Eκπαιδευoεωq

Σγολfrc 65 _ 570 01 Θ6oun Θεαααλον|κ

Kυgιε Δ'ιενΘυντα,
Mt τδ €γγqαQ6 ψαζ αυτδ καL €ν αυνε1ε1φ τoυ 'bτι' αqιΘμ. πQωτ.

600212745l1'-L2-2014'Eγκυκλioυ Σημειciματoζ τηζ'Ιεqαg Συν6δoυ τηζ
'EκκληoLαq τηe 'Eλλαδog πεqL τoΟ Πανελληνioυ MαΘητικoιJ Λoγoτε1νι-
κoυ ΔLαΙωνισμoυ για τδν αγto Koαμα τδν Aiτcυλ6, τδ δπoio oαζ απεoτεL-
λαμε μt τδ δπ' αqlιΘμ. πqcυτ.86513L-12-201'4 €γγqαQo ψαζ, oαζ απooτ!λ-
λoμε, συνημμ€νωg, τδ υπ' αqιΘμ. πQωτ. 600214311'3-1'-201,5'Eγκυκλιo Ση-
ψε'υc'lμα τξe 'Ιεqδg Συν6δoυ τξe 'EκκLηoiαg τηe Eλλαboq πoυ €xει o1dαη

μi τδ iδιo Θ6μα καl oαg παqα:καλoυμε καi. παλt να μεqιμνηoετε για την
iνημ6qωoη των μαθητων κα| μαΘητqιδν τξe πεqιΦεQεLαζ oαζ, γιλ να με-
ταoγoυν ατδν παqαπανc'l Δι'α1cινιoμ6, δ δποιοg tλαβε παqαταoη μ€xqι
την 3n Aτιgιλioυ 2o1"5.

Σαq ευ1αqιατoδμε iκ πqloτ€qlου, καi" παλt oαg γνc'lqiζoμε 6τt o "bπ-

ευθυνoζ κληqικδq τoυ ΓqαQεioυ Nε6τητoζ τηζ καΘ' ημaq 'Ιεgαg Mητgo-
πoλ'εc'lq Θεαoαλ oνLκηe , πανoο'ιoλ. αQxrμ. π. Βαqναβαq Γιαγκoυ ("ηλ.
2310-227.677) θλ εiναι oτη διαΘεoη oαg γιλ δπoιαδηπoτε αυνενν6ηαη καi.
διευκqliνηoη.

Mi ευ1ig καΙ τιμη

ΘEΣΣAΛoNΙKΗΣ ANΘΙMoΣ
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ΠρdE
την'Ιερd Αρxιεπιο xoπη ΑΘηνΦν xα(
τig "Ιερdg Mητρoπ6λειE τξg'ixx}'ηo(αζ τηζ .Ελλdδo<

aθΙα_j "Πανελλrjι'ιoq Mcιθητιx6g Λoyoτε7νtzι6g Διαγωνιoμ69 yι,i
τd^'|Ayι,e: Κοαμd, ι'_,5ν Aiτωλ6>

'Ex Συγοδιxξ; Απoφαοεωg, ληφθε(αηg την 20η'μηγdE MαQ-τioυ 20Ι4' xα( θr' αυνε1ε(q τoil tπ' &ρiθμ ι. οoozlzl4611'ιz.'zοli"εynu-
xλioυ Συγoδιxot Σημειι6ματoE' αeιg γνωρξoυμε δτι η Διαρxηc"Ιερι1Σι1νοδo5, μιd &,φoaμιη τη ουμπληρ*oη φ,o^orω xρ6r,,λ er'π6 ιηγ6ννηoη τοtr &γfoυ Kοομι& τotl Αiτω xorl (νιι), iιναγνcυρξoνταg τηνdνθρωπoπλαοτιxη δdναμη τξg λoγo.u1rdog x'α( την θπ(δραοη ποfO"oxεi ατη α'a6ψη τοi dvΘρι6πoυ xα( xυρfωg τοδ γιjoυ, &πoφιi,αιαε:.λιd τfjE Εlδιxi|c Συνoδιrιξc "Eπιτρoπflg Πολιτιατι;ιiig Tαυ,τ6τη ταE, ν6";τροαxαλι1οει τοt'g pιαθητdg νd. προαεγγfιEoυγ ψ6υα 0"π'5 τιiv γραπτdλdγο την προοωπιxdτητ α, τη δρiιοr1 κα( την rrρorn,rρ 6" oτfiv πορεiατflg oρθoδοξ(αg xα( τofr'Ελληνιoμιι-ltl τοtr θθνoΤεqlομιiρτυρα &γfoυΚoαμισ' τοΦ Αiτω)'otl.



Λoγoτε1νιxdg Διαγωνιoμ69 γιd τoιig μαθητ6g

<'Ιyvηλατι6νταg τιi μoνοπd,τια πoιi διιiβηxε δ Πατqo-Κοoμdg:'H ξωi, τιi 6ρyo xαi τιi μαqτιiqιo τοfr dytλi Κοoμα τοσ Aiτωλo'>>

ol αυμμετ6'yoντεg oτ6ν διαγωνιομ6 xαλo.νται, ψ6 τη oωοτηχaηση τilg δλληνιxfig γλriσσαE' την π}"oiη, τ6 rno,, τd λεξιλ6γιo xαiτd' πρdοω πα, ν6 dο1oληθoiv μ6 pιtα η rrερrαα.τεQεE πτυχ69 τoi Θ6-ματoζ xα( ν6' dναδεξουν τη μεγdλη μoa;η τo0 γεdτεQoυ "Eλληνι-

l1il;Jlγ 
χoQυφαΤo νεo1,ιiιρτυρα xαt "ιοαπdοτoλo αγ,o κooμα ,o,

o Λογoτ εyννx6gΔιαγωνιoμdg περιλαpιβdνει τ(g δξηg xατηγoρfεg:

Πoiημια, Παραμι1θι, Διηγημια (αελ. 2-3)

t

Πoiημα, Διηγημα (αελ. 2-4), ΜυΘιοτdρηpια (oελ. 60-10Ο)

Πo(ηpια, Διηγημα (οελ. 5-10), MυθιατdQημα (οελ. 60-100),
Δoxfμιo.

"'oqoι ουμμετοxflg:

1' Mπορotν γι'γ οιlμl-ιετdo1oυν ;,rιθητd< Πρωτοβi;Οpιιαg xα( Δευ-τεροβdθμι ιαq'Εxπα (δευοηg:

α) ποι1 φoιτof'ν od ο1oλεΤα τi1g"Eλλdδog κα( τt1gKdπρoυ,

β) o6 δλληνιxi α1oλεΙα τoδ ,Εξιυτεριxofl,

.1) μαθητιxdg ιrυι,τρoφιεg .Eνoριιbν 
xα(

δ) προοω πtx6" μιαθητ6g.



2. oL δημιουργ (εg ν6. εiγαι αιiθεντιxd5.

3. oi αυμμετoy6.Eεiγαι πQoσωπι x6E ηxαi δμαδιxdg.

4' Στ6 θξι6φυλλo x6'Θε 6ργoυ Θd dναγρdφεται ψ€ xεφαλαΙα
γρdμματα τ6 Qευδιiνυμιo τo0 μαθητi1 η 'η' μαΘητρια g fi xαiτfig δμdδαg.

5. Τd 6ργα ιiπoβdλλoγται ο6 τρ(α (3) δαxτυλoγραφημ6να dγτ(-
γQαφα μ6 μ6γεθog γραμμdτων 72.,, α6 φdxελo oτ6ν δπoΤo&,παραιτητωE θd, dναγρdφεται η xατηγoρ(α oτην δπo(α συμ-
ψετ6.yευ δ/η δπoι|.rηφ ιos.

6' Mdoα ατιiν μεγdλo φdxελο θοωxλεfuται μιxρ6τεQoE, dδιαφα-γηE' αφQαγιαμdνog, δ δπoΤoE θd περιι11ει τ6. oτoιyεΙα τoσ μα-Θητ\lττ1g μαθητριαg η xα( τfiE δμdδ"g ιοroμα, θπι6νυμo, τηλιi-
φωγo, τα1υδρo ψLγ"η διεfθυγoη, emaiΙ).

7 ' Kdθε διαγωνιξ6pιενοg 6xει διxαiωμα συ,ιμετoχits αd δαεg χατη-
γoρiεg θπιθυμεΤ.

8' Td 6ργα πρ6πει γd dπoοταλoδγ οτ6ν Γραμματdα τfig EiδιxξgΣυνoδιxi1g'ΕπιτρoπηS Πoλιτιατιxξg Tαυτdτηταg τηg .Ιερσg
Συγdδoυ τftg "Εxx},ηofuE τηE .Eλλdδog, 

Πανoαιoλ. Aρχιμ.ττ' BαρθoλoμιαΙo Αντων(oυ - Tριαντα.φuιηrqη' Fωg τηνJ\ιz 'Λ ngι} inl 2o1g

'EπιαημιiγσεtE - πληροφορfε5:

Α' "'Oλα τd 6ργα θd dξιoλoγηθoiν iιπd Eiδιxη ,Επιτρoπη 
&νdxατηγoρ(α.

B. Td &πoτελιjoματα L)d. &ναxoιγωΘoflγ xα( Θ6' dπoνεμιηθοδν
βραβεΤα ο6 εLδιxη ixδηιιυοη, γιd την ημερotr-ιηνiα τξg δπο(αgθd δπdρξει εiδιxη &γαxoΓνr-υαη.

Δ. Γιd διευxρινioειg:

T'τiλι1φιυνo €πιxιl l γωγ(αζ: 210-7 27 ι ι t2-213

Email : PοΙitistikitautοtita@yahoο.gr

Eυxαριoτoδμιε εx τΦγ πρoτdριυν τofg Σεβαομιιωτατουg Ιν{ητρο-πoλiτεg τT1g "Ε'xxληoΓαg τξg "Ι]λλdδug, .odg "YπευOfγοιlg ΙrΙεdτηταζτ,ν "Ιερδν Mητρoπdλειυν, τd "ΥπoυργεTo Παιδε(αg xα( Θρηα xεγγι6"-



τωγ, τodg Διευθυvτ6.g τΦν Σxoλε(ων, τoι3gθxπαιδευ τυxoι3g,xαi δαoυgoυμβdλλoυν μιi δπoιoνδηπoτε τρdπο oτην tπmυγtα τo0 διαγωνι-αμoi.

ρλn τηs'Ιερσ,g Συγ6δoυ
Aρ1ιγραμματειig

ε7)^9]z,'7,,,, .'
Mεθ.6νηg Kλημηs

KoΙNΟΠoΙΗΣΗ:
Eiδ_ιxη Συγοδιxη'Eπιτροπη
!oλ ιτιστ Ly"ηζ Tα υ τd τη iα g
ΠαQ' ημTν


