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Boγαταικot 7 - 546 22 Θεooαλoν[κη, τηλ. 2310-229.87'l' καΙ τηλεoγ' 231'0-269.291.-
αqιΘμ. πQωτ. : 865.- 'Eν Θεooαλoνiκη τη 31.L2.20'l'4'

Πqδq τoν

Aξι6τιμo Kυgιo

Γεrbgγιo Kαqατασto, ΠεQιQεqειακδ Διευθυντη

Α/Θμioυ κcιι B/Θμioυ'Eκπαιδευo εc'l q

ΓεωQγικηc Σχoληc 65 _ 570 01 ΘdQμη ΘεαoαλoνLκηc

Kιigιε Δ,ιευΘυντα,

Mθ τδ dγγqαQ6 μαg αυτδ oαζ απooτtλλoμε/ συνη γψtνωg, τδ ι3π' α-

QtΘμ. πQωτ. 60021274611-1'2-2014'E'yκ$κλιo Σημεirυψα τqq'Ιεqαg Συν6δoυ

τηg 'Eκκληotαg τξe 'Eλλαδoq μθ Θ t'ψα : "Παvελληνιog MαΘητικδg Λoγo-

τε1νικδg Διαγrυνιoμδg για τδν αyιo Kooμα τδν Aiτcυλ6'', καi' oαq 7ταQα-

καλoδμε νλ μεqιμνησετε γιλ την θνημdqωoη των μαΘητων καi" μαΘητqlιd;ν

τηG πεqιΦ.Q.Lαζ oαζ, για νλ ψεταoγoυν ατδν παqαπανcι Διαyc^lνιoμ6.

o δπειjΘυνoζ κληqικδg τoδ ΓqαQεloυ Nε6τητoζ τηζ καΘ' 4μag'Ιεqαg
Mητqoπ 6}νεcle Θεαoαλoνiκη6, πανoαιoλ. αQxrμ. π. Bαqναβαq Τtαyκoυ

(τηλ. 2310-227.677) Θλ εiναι oτη διαΘ εoη oαg γιλ δπoι α6ηπoτε oυνενν6ηαη

καL διευκQlνηoη.

Σαg ειilγαqlιoτoΟμε θκ πqloτdqoυ για την oυνεqγααlα ααg μθ την τoπι-

κi lαe 'Eκκληoiα, καi. oαq εtγoμεθα καλη καL ευλoγημ6νη 1qoνια.

Mθ εΦ1δg καL τιμη

ΘEΣΣAΛo
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Boγαταικου 7 - 546 22 Θεooαλoνiκη, τηλ. 2310-229.87'l, καΙ τηλεοψ. 231,0-269.291''-
αqιΘμ. πQCdτ. : 865.- 'Eν Θεoo'αλoν[κη τη 31.12.201'4.

Πqδq τδν

Αξι6τιμo Kυqιo

Γεcbgγιo Kαqατασιo, ΠεqιΦεqειακδ ΔιευΘυντη

A/Θμioυ καL B/Θμloυ'Eκπαιδευ o εcο q

ΓεωQγικηc Σχoληc 65 _ 570 01 Θ€qμrLΘεαο'αλoνiκηq

Kfqιε Δ,ιευΘυνrα,

Mi τδ dγγqαQ6 μαq αυτδ oαg απooτ6λλoμε, συνημμdνωq, τδ ιjπ'α-

QιΘμ. πQcdτ. 6a02l2746l1'-12-201'4'E'yκυκλιo Σημεiιυμα τηq 'Ιεgcιg Συν6δoυ

τξq 'Eκκληatαq τξe 'Eλλαδog μi Θ tψα : <Πανελληνιog MαΘητικδg Λoγo-

τε1νικδg Διαγrυνιoμδg για τδv tiyto Kooμα τδν ΑiτcυL6'', καi,' oαg παQα-

καλoδμε νλ μεqιμνηαετε γιλ την θνημ6qcυoη τδν μαΘητcυν κα| μαΘητqιδν

τξe πεqιΦεQε Lαζ oαζ, γιλ νλ μεταo1oυν ατδν παqαπανω Διαγα-lνιoμ6.

o υπειiΘυνoζ κληqικδq τoΟ ΓqαQεioυ Nε6τητoζ τηζ καΘ' ημag'Ιεgδg

Mητqoπ6λεcυζ Θεoααλ oνLκηΞ, πανooιoλ. oQxιμ. π. Bαqναβαq Γιαγκoυ

(τηλ. 231'0-227.677) θα εiναι oτη διdΘεoη oαq γιλ 6πoιαδηπoτε αυνενν6ηαη

καi. διευκQiνηoη.

Σαg εtγαqlιοτoυμε θκ πqoτdqoυ για την αυνεqγαoiα oαq pιt την τoπι-

κη μαg'Eκκλη otα, κα\' oαq εi)γ6μεΘα καλη κα| ευλoγημενη 1qloνια.

Mi ευ1ig κα| τιμη

o MΗTPoΠoΛΙTΗΣ

eλλHNlΚΗ λHMHTPoΠολ!c

Θ ε €6α9o υιJι
ΘEΣΣAΛoNΙKΗΣ ANΘΙMoΣ
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eΓκYKλloΝ cHM,elω

Πρ6s
την'Ιερd Aρ1ιεπιαxoπη Αθην6ν xα(
τ iE'Ιερ dg Mητρ oπ,6 λε ιg τi1 g'Ετιx},ηo (α ζ τηζ "Eλλd,δο g

αi.μα_j <<Παyελληνιog Mαθητιlι6g Λoyoτεxνικ1g Διαyωνιαμ6g γιd'
τ6ν Ayιo Κoαμd' τ6ν Aiτωλ6>

'Ex Συγoδιxξg Απoφdoεωg, ληφθεfαηg την 20n μηγ6E Mαρτ(oυ
2014 xα( xατ6πιν τξg δπ' iιριθμ. πQωτ. 3110.3.20Ι4 προτ,doεωg τηg
ELδιxi1g Συνoδιxi1g'Επιτρoπηζ Πoλιτιoτιxi1g Tαυτ6τηταg, ασ,g
γνωρiξoυpιε δτι η Διαρxηg "Ιερd Σιiνοδog, μd &φoρμ η τη oυμπλη-
Qωση τριαxoοiων 1ρ6νωγ &πd τη y€ννηοη τo,δ &γ6oυ Κοoμeι τoδ Αi-
τωλoΦ (17L4), dναγνωρξoνταg τηv d,νθρωπoπλαοτιxη δ{ναμη τηζ
λογoτεxνiαgxα( την θπ(δραοη πoι1 doxεi oτf1 ox€ψη τotl &νθρjπoυ
xα( xυρ(ωg τo0 ν6ου, dπoφdοιαε, διd, τξg Εiδιxfig Συνοδιxη| ,Eπι_

τρoπi1g Πoλιτιατιxflg Tαυτ6τητα9, νd, πρooxαλ6οει τοt'g μαθηidg νd
πρooεγγfσoυγ μ6αα &πd τdγ γραπτd λdγο την πρooωπιx6τητ α, τη
δρdoη xα( την πQoσφoQ 6 oτην πoρεfα τflg 'oρθοδoξ(αg xo, τoο .Eλ-
ληνιαμo0 τoΟ θθγoΙερoμdρτυρα &,γioυ Kooμ0 τoi Αiτωλotl.

Γιd τdγ αxoπ6 αiτ6 πρoxηρι1oαει Παγελληνιο Λογoτεxνιz6
Διαγωνιoμd γιd μαΘητdg, μ6 θdμα:

o'ΙχyηλατιivταE τιi μovοπιiτια ποιi διιiβηxε δ ΙΙατρο-ΚοαμdE:
TΙ ζωa αi 6ρyο xα( τιi μαqτ6ριο τοfr dy[oυ Κooμd τoσ Aiτωλοσ>>



oι συμ|"ιετdχoγτεζ στ6ν διαγωνιαμ6 xαλοiνται, ψ€ τη oωoτη
xρηoη τfig δλληνιxQg γλιδσσαζ, την πλοx η, τ6 δφoE, τ6 λεξιλ6 yιo xα(
τd πρdoωπα, ν6 do1οληΘoflν μ6 μiα {1 περιαodτεQεE πτυχdg τo0 θ6-
ματoE xα( ν6. iι,ναδεξoυν τη μεγdλη μoaφi τot γεdτεQoυ .Eλληνι_

αμoi, τdν xoρυφαΤo νεoμdρτυρα xαi Lααπdoτολo &γιo Kοομd τ6ν
Αlτωλ6'

Ο Λoγοτεγνtx6g Διαγωνιομdg περιλαμβd,νει τ(g δξflg xατηγοqfεE:

Πoiημα, ΠαραμιiΘι, Διηγημα (oελ. 2-3)

Πo(ημα, Διηγημα (αελ. 2-4), ΜυΘιoτdρημα (οελ. 60-100)

MαΘητ6ζ Λυxεfuυ (75-18 θτσlγ.|

Πoiημα, Διηγημα (oελ. 5-10), MυΘιoτ6Qημα (αελ. 6Ο-100),

Δoxfμιιo.

'o Διαγωνtοψ6g γι6 την δποβολη τδv Eργωγ θιi ληξει τηv f1μiρα
τflE'Eορτfrg τδv Tqιδν 'Ιεραρ1δγ τοi θq1ομdvου δτoυg (30.1.2015).

"oρoι αυμμετο1frE:

1. MπoρoΟγ νd αυpιμετdαχoυγ μαθητ69 Πρωτoβdθμιαg xα( Δευ-
τερoβd,θμ ιαE'Exπα (δευοηg:

α) πot' φoιτοflν oι1 o1oλεΤα τi|g"Eλλdδοg xα( τ\gK{πρου,

β) ο6 θλληνιxd o1oλεiα τoil 'Eξωτεριxot,

γ) μαθητ ιx6'g oυντρoφιdg 'Eνoριδν xαi

δ) πρooωπtx6. μαθητ69.

2' ol δημιoυργiεg γd εiγαι αι)θεντιxdg.

3. Oi ουμμετoγ€.g εiγαι πQoσωπιx€s rt xα( δμαδιx6g.

4. Στ6 θξc6φυλλo x(l.Θε 6ργoυ θd &,ναγρiιφεται pιd xεφαλαΤα
γρdμματα τ6 ιpευδιiνυμo τοtr μαθητi1 η τηE μαΘητρια g fi xα(
τQg δμdδαg.

5. Td θQγα δπoβdλλoγταt o6 τρfα (3) δαxτυλoγραφημ6να &γτ(_
γQαφα μd μdγεθοζ γQαμμiιτωγ 12", α6 φdxελo oτdγ δπoΤο
dπαραιτητωg Θd dναγρdφεται η xατηγορiα oτην δπo(α ουμ-
pιετ€γει δ/η tπoψηφ,og. 1



6. M6οα oτdγ μεγd,λo φdxελo θoωxλε(εται μιxρdτεQoζ, dδιαφα_
γηE, oφQαγιομι1νοg, δ δποΤοE θiι περι61ει τ6" oτot^xεΤα τoΙr μα-
θητ!/τξg μαθητρια g η xα( τξg δμdδαg (δνoμα, θπι6νυμο, τηλd-

φωγo, ταxυδρopιιxη διε{Θυνοη, email).

7. Κdθε διαγωνιξdμενog 6xει διxα(ωμα συ|,ιl-ιετoχξE od 6oε9ν"ατη-

γoρ(εg θπιθυμεΤ.

8. Td 6ργα πρ6πει γd, iι,πooταλotγ oτ6γ Γραμματ6α τηζ Εiδιxηg
Συνοδιxfig'Eπιτροπilζ Πολιτιoτιxi1g Ταυτdτηταg τηg'Ιερσg
Συγdδoυ τηE 'ExxληαiαE τηζ 'EλλdδοE, Πανoοιoλ. Aρχιμ.
Jτ' BαρΘoλoμιαΤο Αγτωγ(oυ - Tριανταφυλλ(δη, δωE τηγ ab
'ΙαγουcιQ(oυ 2015.

'ΕπιαημιiγσεtE - πληρoφορiεg:

Α. "'oλα τd 6ργα θd αξιoλογηθoδν iιπd Eiδιxη'Επττροπη d,νd
xατη^1oρiα'

B. Τiι &πoτελι1oLιατα θd &ναxoιγωθοfrγ κα( θ6" &πονε;,ιηθo0ν

βραβεΤα α6 εLδιxη θxδηλωo\, ^/La την ημερoμηνfα τηg δπο(αg
θi δπdρξει εiδιxη &ναxoiνιυoη.

Δ. Γιiι διευxqιν(oειq:

Tηλdφωνo θπ ιxο ιγων(αg: 210-121 2212-213

Email : Ρolitistikitautοtita@yahoo.gr

Εi1αριοτoil1"ιε θz" τΦγ πρoτ6ρων το{g Σεβαoμιωτd,τουg Mητρο-
πoλΤτεg τ\g'Εν"xληoiαg τηg 'Eλλd,δοE, το{E "YπευθdγoυE Ι'{ε6τηταζ
τΦν 'ΙερΦv ΝΙητροπ6λειυν, τd 'Yπoυργεiο Παιδεiαg xαf Θρηoxευμiι_
τιυν, τo{g Διευθυγτ6g τΦν Σ1ολε(ων, τοt'g θxπαιδευτtν'o''3g' xα( δoουg
oυμβdλλουν μιιi δποιoνδηπoτε τρ6πo οτην tπmυγfu το[l διαγωνι_
oμοt.

ο}.fi τηg'Ιεραg Συν6δoυ
Αρ1ιγραμματεdg

Ιεθ ιiνηg Kλημηs

ΚoΙlιΙoΠΟΙΗΣFΙ:
Eiδιxη Συγοδιxη'Eπιτροπη
Πολtτιστtχηζ TαυτdτηταE
ΠαQ' ημΤγ

ru%"l{ Υ5*,u,lu*
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Ε ΛΛI{NΙΚH ΔFΙM o ι(ΡΑTΙΑ

H lePλ CYΝoΔoΟ
TμlG eΚΚλΗGΙλc -ΓΗG eλλλAoG

Δ/νοιs: 'Ιωαγνου Γενvοδiου 14 '175 27, 'ΑθΠvαι
'Γnλ. 2L0_]272-z04, Fax 210-7Ζ72 2L0' e-mail: cοntacι@ecclesia'gr

πPCl]_Γ. 6002
λΡlΘM,

Δleκη 2746
λoirruψοl 1η Δεπεμβqiου 20J'4

Πρog
τηιl'Ιερd Αρxιεπιαxoπfi Αθηviν xαf
τ[E TερfE Mητqοπdλειg τfl5'Er*ληοrαζ τηE .ΕλλdδοE

Θ'iμα_: <Πανελληνιog Μαθητιx6E Λoγoτε'νtxoE ιroy'u'oμ6g yιd,τον Ayιo Κoαμd τ6ν Aiτcολ6>>

'Ex Συγoδιxξg Αποφtiοεωg, ληφθε(οηζ την 20nμηγd6 Mαqτiου2074 xα( xατ6πιν τi1E liπ, &ριθμ. πQωτ' zlio,'s.zοι4 προτdoεωg τξEEiδιxξE Συνoδιxi1E "Eπιτροπτ]g ΠολιτιοτιxfiE Tαυτdτηταg, σαEγνωρζουμε δτι f1 Διαglιηg .Ιεqd, 
ΣdνοδοE, μ6 dφoρμ η τη αυμπλη-Qt,ση τριακοο[ων xρdvιον d,πd ττ] γεννηοη1o.υ &γ(ου κλoμα ,o, eι-τωλoΦ (7714), αναγνωρξονταE τηv &νθEιωποπλαοτυπη δrjναμη τηζλoγoτε1v fu5 xαt τηv θπfδρααη που {,αx.i oτη oxΕι]:η τoσ &νθριiπουxα[ πυqiωE τοΦ γdoυ, &ποφdαισε, διd τηg εiδιrιηE Συνοδιxξ5 ,Eπι^

τροπi1g Πολιτιοτ.'rηs Tαυτοτηταq, vd προοnoλdoει τοιig μαθητfg νdπρoαεγγfσουv μdoα &πd τdv γραπτιi λογο την προαωπιxιiτητα, τηδρd'αη καt τfiν π8oσφο8 &. cτην πορεfα τη5 oρθοδοξiαg παi τοfr .Eλ-
ληvιαμo'δ τοfr iθvοTερομαρτυgα &γiοu κooμαloΦ Αiτωλοr.

Γιd τdrz oxοπ6 αdτο προκηριiσοει Παγελληvιο ΛογοτεxνιπιjΔια1,69γ16ψ6 γfi. μαθητdE, μd θdμα:

o"Ιχνηλαα,ivτα, τd μονοπιiτια ποιi διιiβηxε ο ΙΙατρο-ΚoαμdE:H ξωτι" τιi {ρyo xα{ rd μαρτιijιο του dγibi Κioμα τoiι Aiτωλοilr>
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oι αυμμετd1oγτεζ στdγ διαγωτ,ιομci xαλι -
χ8 η ση τfl 5 δλλη 

γ'iΨ r} *,^ooos,'1" 
1ι.iη,'r-d:;":j' i:ι,i:#;ilτd πριiαωno, uΥu:ry^ruourl,ε 

γγ h;;n;;;.εQεs πτUχd5 τol) θd-ματοζ xα( y6' &vαδεξουγ Φ μ.γαiη_ψ"δδη 
'"fl vεdτερoυ Eλληνι-χiiΙiJ.ν 

ποQUΨατο vεομdn;;" xαi ioαπjαrολo ffγιo Κοoμft τdγ

::; :::: 
o 

:o.L 

α γ 
.ωy 

Lσ ι'L6 E περ ιλ α μβ ιi νε ι τ fE δξfi g x α τ η γο ρ iε E;

ΓΙofημια, Παραμr5θι, Διηγημα (οελ' 2_3)

Ποiημα, Διηγημα (αελ. 2-4), Μνθιoτι5gημα (αελ. οο-lοο)
θ

ν
Ποfημα, Διηγημα (αελ. 5-1Ο), MυθιοτιjQημα (αελ. 60-i00),
ΔοπΓμιo'

'Ο Διαγωvιαμcig 
lrd :η: riπoβολlj τriv δgγω ν θιi 

=Lfiξει τfiνflμdρατfrg'EορτQ5 ττiv TQιδν Tεn-ni*, ,oο iqχlu-εrru σrors (30.1.20rs1.*oρoι 
αυμμετο1gηg:

' #ffuTJ;J:'##:ffi'ff;' μαθητ65 Πριuτοβι1θμια5 xαi Δευ_

α) που φοιτoiv αε αxολεiα τηE 'EλλdδοE 
x,α( τ\EΚιiπρο,υ,

β) od δλληvιxd οxολεiα τοσ 'Eξωτεριπofr,

γ) μαθητιx6E αυντρoφιdg'EνοριΦv xαf
δ) προαοl πtxl. μαθητε5.

2' oi δημιoυργiεE νd εΙγαι αtiθεντιxε5.
3' oi ουμιμε τoy6gεΙναι πρoσωπt x€s fixαi δμαδιπdg.
4' Στι5 dξι6φυλλ: 

1:9, ,nro:- θιi 
3ναvρdcρεται με xεφαλαTα

fflΗ;:r:o 
ιpευδοivυμi'τοπ 

μ*οη,η ;;; μαθητρια 5 fi xαt

5. Tα rργα iπΦdλλογται o.d τρfα (3) δαπτυλογφαφημενα 
0"ντ(-γQαφα μd μdγεθοs γQαμμu'::, 

.!2'" oε φαi.l,o οτciγ δποTο
,χ:ff';);:1jfoffiΙd;u'o' η no,η',oρiJ oτηνδποfα αυμ-
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fr:: "":##J*,: JiltιJη*τ:ffi i3,.*:.:, i:rffiΘητ\lττ6 μαθτ]τρια g ii xαt.η5 ομ,αδ}, 1αuouo, dπc6νυ1ιο, τηλd-φωγo, ταγυδρομιιxη διεrjθυvση} eιnaiΙ).

7' Κdθε διαγωvιξομιενoE εxει διxαfωμα συFι."ιετοχηs cε δοεE xατη-γogfε5 επιθυμεT.

8' Td Eργα πρdπει νd &ποαταλοtν οτ6yΙραμματfα τflg ElδιxffEΣυvoδιxlg'ΕπιτEloπils,Πολιτror,nη' 
ΤαυτciτητcιE τfrE .ΙερdE

Συνοδoι 
-τi1g 

'Eκxληαfαs τΙs 'iriiεor, πouo*o^'" 
^nr.r..T;*i*,?1ii111, Αγτωγ(ου 

-τρ,o,.oφυλλiδη, 
rrs ,η, 3η

'EπιοημιiγσειE 
- πληρο φορfε5:

ft;-.'r:: 
τα iργα θα αξιoλογηθουν &πο Eiδιzη 'Eπιτρ oπη aνa

B' Td απoτελdαματα θα &ναxoιγcυθoΦv καt θo&ποvεμηθo,DνβραβεΤα 
-o€ εi"δυκη dπδηλωο η, yr,o"',irlrrnομηvfα 

τfrq δπoΓα9Θα riπαοξει εLδιxη &vcιxοΓvιυοη.

Δ. Γιd δ ιευl.ιρ ιν[αειg:

Tηλdφωvo θπιxο ιγωνfαg: 2rc-7272272-213

EmaiΙ : ΡoΙitis tikitautοtifa@yahοo.gr

Εriγαριoτοtμε tκ τGly 
"a:ld9^r" τοrjs Σεβαομιωτdτου5 Mητρο-πολΤτεE τiζ 'Επxληαfαg .η, 'irl'αio5, ,oυr-]λευουrου5 ΙVεdτηταSτΦν TερΦv Mητ8οπc5λεωγ,'rd 'Yrrorρ!ετο 
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