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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821 τό Σωματεῖο «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» θά ξεκινήσει τίς ἐκδηλώσεις πανελλαδικά μέ τήν 
διοργάνωση διημερίδας στήν Ἱερά Πόλη Μεσολογγίου, τήν 30η καί 31η Ἰανουαρίου 2021, μέ θέμα 
«Τό ὅραμα τοῦ 1821 γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος». 

Στίς δραστηριότητες τῆς διημερίδας περιλαμβάνεται καί μαθητικός διαγωνισμός, ὅπως 
παρακάτω: 

-Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς γιά μαθητές Δημοτικοῦ. 
-Διαγωνισμός Λογοτεχνίας γιά μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. 
-Διαγωνισμός Ψηφιακῆς Ἀφίσας γιά μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. 
Ὡς τελική προθεσμία ὑποβολῆς τῶν ἔργων ὁρίζεται ἡ 30η Νοεμβρίου 2020. Τά ἔργα θά 

ἀξιολογηθοῦν ἀπό Κριτική Ἐπιτροπή τοῦ Σωματείου καί θά δημοσιευτοῦν στό νεανικό περιοδικό 
πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΡΩΜΝΙΟΣ». Σέ κάθε κατηγορία διαγωνισμοῦ θά δοθεῖ 1ο, 2ο καί 3ο 
Βραβεῖο καθώς καί βιβλία ἱστορικοῦ περιεχομένου. Στό 1ο Βραβεῖο τῆς κάθε κατηγορίας 
ἀπονέμεται καί χρηματικό ποσό 100 εὐρώ. Ἐπιπλέον τά ἔργα θά παρουσιασθοῦν – ἐκτεθοῦν 
κατά τήν διάρκεια τῆς διημερίδας. 

Γιά περισσότερες πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχῆς μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στά γραφεῖα 
τοῦ Σωματείου στό Μεσολόγγι: Χαρ. Τρικούπη 59 (πρώην Παιδικός Σταθμός) καί στό e- mail: 
ipmessolonghi@enromiosini.gr 

Ὑπεύθυνος κ. Σπύρου Δημήτριος,  τηλ. ἐπικοινωνίας 6940637498. 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Ὁ χρόνος διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ ὁρίζεται ἀπό 21 Σεπτεμβρίου ἕως καί 30 Νοεμβρίου 
2020. 

 
 
 

  Ὁ διαγωνισμός ἀποσκοπεῖ: 

ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α. Νά καλλιεργήσει γενικά στούς μαθητές τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πιό 
συγκεκριμένα οἱ μαθητές καλοῦνται μέσῳ τοῦ διαγωνισμοῦ νά γνωρίσουν βιωματικά τίς ἀρχές τῆς 
φιλοπατρίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀγωνιστικότητας πού διακατεῖχαν τούς ἥρωες τοῦ 1821. 
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β. Νά ἐνθαρρύνει τήν διαρκῆ καί ἐνεργό συμμετοχή τῶν μαθητῶν στήν τέχνη καί στήν 
λογοτεχνία μέσῳ τῆς μελέτης μνημείων τοῦ λόγου, στά ὁποῖα ἀποτυπώνονται γλαφυρά τά 
γεγονότα τοῦ 1821, ὅπως ἀπομνημονεύματα, ἡμερολόγια τοῦ 19ου αἰώνα. 

γ. Νά συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τῶν μαθητῶν μέσῳ τῆς καλλιτεχνικῆς 
ἔκφρασης. Ἡ ζωγραφική, παραδείγματος χάριν, μέ βάση τίς σύγχρονες ἐπιστημονικές ἔρευνες, ἐνι- 
σχύει σύνολο τόν ψυχισμό, τίς δεξιότητες καί τήν αὐτοπεποίθηση τῶν μαθητῶν, καθιστώντας τους 
κατά μία ἔννοια δημιουργούς. Ἑπομένως, μέσα ἀπό τό θεματικό ἀφιέρωμα γιά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821, οἱ μαθητές θά μπορέσουν νά ζωγραφίσουν πίνακες καί νά αἰσθητοποιήσουν στό χαρτί ἱστορι- 
κά γεγονότα μέ βάση τίς πηγές ἤ νά ζωγραφίσουν τά ἴδια τά πρόσωπα τῶν ἡρώων. 

δ. Νά ἐνθαρρύνει τούς μαθητές νά ἐκφράσουν τήν ἱκανότητά τους στήν λογοτεχνία, τονώνο- 
ντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τήν καλλιτεχνική τους εὐαισθησία. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό 1821 πηγές λογοτε- 
χνικής ἔμπνευσης μποροῦν νά καταστοῦν κάλλιστα τά ἀπομνημονεύματα τοῦ Στρατηγοῦ Μακρύ- 
γιάννη ἀλλά καί τά ἔργα τῶν ποιητῶν μας γιά τό 1821, ὅπως τό σπουδαῖο ἔργο τοῦ ἐθνικοῦ μας 
ποιητῆ, Κωστῆ Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἔγραψε τό ἀνεφάμιλλο γιά τό 1821: «Αὐτό τό λόγο θά σᾶς πῶ, δέν 
ἔχω ἄλλο κανένα: Μεθῦστε μέ τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ Εἰκοσιένα!». 

ε. Νά ἐμπλακοῦν ἐποικοδομητικά οἱ μαθητές στήν διαδικασία τοῦ project. Νά μάθουν νά 
ἀξιοποιοῦν πηγές, γραπτές καί προφορικές, νά τοποθετοῦνται κριτικά καί γόνιμα ὡς πρός αὐτές 
καί νά ἐκφράζονται δημιουργικά, κάνοντας χρήση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας καί ἀξιοποιώντας 
ἐποικοδομητικά καί πάντα κάτω ἀπό ἕνα κριτικό πνεῦμα τίς πληροφορίες τοῦ διαδικτύου. Ὑπό 
τό πρῖσμα αὐτό οἱ μαθητές θά εἶναι σέ θέση, κάνοντας μέ κριτικό πνεῦμα χρήση τοῦ διαδικτύου, 
νά διεξέλθουν τόσο τίς γραπτές πηγές γιά τόν χαρακτῆρα, τό ἦθος καί τήν δράση τῶν ἀγωνιστῶν 
τοῦ 1821, πού ἀπαντοῦν μέ λεπτομέρειες σέ βιβλία, ἡμερολόγια καί ἀπομνημονεύματα, ὅσο καί 
τίς προφορικές πηγές, οἱ ὁποῖες διαδόθηκαν ἀπό γενιά σέ γενιά μέσα ἀπό διηγήσεις, ἀλλά καί 
ἀπό δημοτικά καί κλέφτικα τραγούδια πού ὑμνοῦν τήν δόξα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. 

 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
α. Ὁ διαγωνισμός Ζωγραφικῆς ἀπευθύνεται σέ μαθητές Δημοτικοῦ. 
β. Οἱ διαγωνισμοί Λογοτεχνίας καί  Ἀφίσας ἀπευθύνονται σέ μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου.  
γ. Τά ἔργα πρέπει νά εἶναι πρωτότυπα καί ἀδημοσίευτα. 
δ. Μαζί μέ τά ἔργα ὑποβάλλεται ὑπεύθυνη δήλωση συμμετοχῆς, ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν 

γονέα/κηδεμόνα τοῦ μαθητῆ. 
ε. Καταληκτική ἡμερομηνία ὑποβολῆς ὁρίζεται ἡ 30η Νοεμβρίου 2020. Θά ληφθεῖ ὑπόψιν ἡ 

σφραγῖδα ταχυδρομείου. 
στ. Ἡ κρίση τῆς Κριτικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ὁριστική καί ἀμετάκλητη. Ὅσοι διακριθοῦν, θά 

ἐνημερωθοῦν ἔγκαιρα τηλεφωνικῶς. 
ζ. Τά ὑποβαλλόμενα ἔργα δέν ἐπιστρέφονται. 
η. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθεῖ ἐκτός ὡρολογίου προγράμματος καί σχολικοῦ πλαισίου μέ τίς 

ἑξῆς προϋποθέσεις: 
i) Ἡ γνωστοποίηση καί ἡ διάχυση δημοσιότητας σχετικά μέ τόν ἐν λόγῳ διαγωνισμό 

δύναται νά γίνει μέσῳ τῶν σχολικῶν μονάδων κατά τρόπο θεμιτό καί πρόσφορο (π.χ. μέ γραπτή ἤ/καί 
προφορική ἀνακοίνωση ἀπό τούς/τίς ἐκπαιδευτικούς ἤ τήν Διεύθυνση τοῦ σχολείου ἤ μέ διανομή 
φυλλαδίων), μέσα στό εὐρύτερο πλαίσιο τοῦ ἀνοίγματος τοῦ σχολείου στήν τοπική κοινωνία καί τῆς 
διασύνδεσης σχολείου καί τῶν κοινωνικῶν φορέων. 

ii) Ἡ συμμετοχή τῶν μαθητῶν/τριῶν στόν διαγωνισμό θά εἶναι προαιρετική. 



iii) Τά ἔργα ὅλων τῶν μαθητῶν/τριῶν θά ἀποσταλοῦν ἀπευθείας στήν 
ἐπιτροπή, κατά τά ὁριζόμενα ἀπό τήν Προκήρυξη, χωρίς εὐθύνη καί ἐμπλοκή τῆς 
Διεύθυνσης καί τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ σχολείου. 

iv) Ἡ ὅλη διενέργεια τοῦ Διαγωνισμοῦ (ὑλοποίηση, βράβευση, διαχείριση 
ἀπεσταλμένων καί βραβευθέντων ἔργων, δημοσιοποίηση) θά ὑλοποιηθεῖ μέ εὐθύνη τῶν 
διοργανωτῶν καί τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς καί σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα νομολογία γιά 
τήν διασφάλιση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν συμμετεχόντων μαθητῶν/τριῶν, καθώς 
καί τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων. 

v) Ἡ συμμετοχή τῶν διακριθέντων μαθητῶν/τριῶν στήν τελετή 
βράβευσης, ἡ ὁποία θά ὑλοποιηθεῖ ἐκτός ὡρολογίου προγράμματος καί σχολικοῦ 
πλαισίου, θά εἶναι χωρίς οἰκονομική ἐπιβάρυνση γιά ἐκείνους/-ες. 

 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τά ἔργα θά ἀξιολογηθοῦν ἀπό εἰδική ἐπιτροπή πού θά συσταθεῖ πρός τόν σκοπό αὐτό. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
α. Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς 

Ὁ διαγωνισμός ζωγραφικῆς ἀπευθύνεται σέ μαθητές Δημοτικοῦ καί ἔχει θέμα 
«200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821». Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεῖ νά 
συμμετάσχει μέ ἕνα ἤ περισσότερα ἔργα. Τά στοιχεῖα τοῦ δημιουργοῦ, πού πρέπει νά 
γραφοῦν στό πίσω μέρος τοῦ ἔργου, εἶναι: ὀνοματεπώνυμο, ἡλικία, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνα ἐπικοινωνίας καί στοιχεῖα σχολείου. Τά ἔργα μαζί μέ τήν δήλωση συμμετοχῆς 
ἀποστέλλονται ταχυδρομικά ἤ παραλαμβάνονται, τό ἀργότερο μέχρι καί τήν 30η 
Νοεμβρίου 2020 (ἡμερομηνία ταχυδρομείου), στήν διεύθυνση: «ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» Ι.Π. Μεσολογγίου – Τ.Θ. 1056 – Τ.Κ. 30200 Ὑπόψιν κ. Σπύρου 
Δημητρίου (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ).  

 
β. Διαγωνισμός Λογοτεχνίας 
Ὁ διαγωνισμός λογοτεχνίας ἀπευθύνεται σέ μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Ἔχει 

θέμα: «Τό ὅραμα τοῦ 1821 γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος». Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεῖ νά 
συμμετάσχει μέ ἕνα ἤ περισσότερα ἔργα. Τά στοιχεῖα τοῦ δημιουργοῦ, πού πρέπει νά 
γραφοῦν στό πίσω μέρος τοῦ ἔργου, εἶναι: ὀνοματεπώνυμο, ἡλικία, διεύθυνση κατοικίας, 
τηλέφωνα ἐπικοινωνίας καί στοιχεῖα σχολείου. Τά ἔργα μαζί μέ τήν δήλωση συμμετοχῆς 
ἀποστέλλονται ταχυδρομικά ἤ παραλαμβάνονται, τό ἀργότερο μέχρι καί τήν 30η 
Νοεμβρίου 2020 (ἡμερομηνία ταχυδρομείου), στήν διεύθυνση: «ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» Ι.Π. Μεσολογγίου – Τ.Θ. 1056 – Τ.Κ. 30200 Ὑπόψιν κ. Σπύρου 
Δημητρίου (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ). 

 

 
γ. Διαγωνισμός Ἀφίσας 
Ὁ διαγωνισμός δημιουργίας ψηφιακῆς ἀφίσας ἀπευθύνεται σέ μαθητές ἤ 

ὁμάδες μαθητῶν Γυμνασίου-Λυκείου. Κάθε διαγωνιζόμενος ἤ ὁμάδα μπορεῖ νά 
συμμετάσχει μέ μία ἀφίσα χωρίς χρονικό περιορισμό πού ἀφορᾶ «στά 200 χρόνια ἀπό 
τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση - Τό ὅραμα τοῦ 1821 γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος». Ἡ 
ὑποβολή ἔργων πού δημιουργήθηκαν σέ ὁμαδοσυνεργατικό περιβάλλον ἀπό δύο (2) ἤ 



περισσότερους διαγωνιζομένους γίνεται ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τῆς ὁμάδας, ὁ ὁποῖος 
πρέπει νά ἐπισυνάψει τά στοιχεῖα ὅλων τῶν μελῶν τῆς ὁμάδας. Τά ἔργα μαζί μέ τήν 
δήλωση συμμετοχῆς, γιά κάθε συμμετέχοντα, ἀποστέλλονται ταχυδρομικά ἤ 
παραλαμβάνονται σέ ψηφιακό δίσκο DVD ἤ ἀρχεῖο εἰκόνας, τό αργότερο μέχρι καί 
τήν 30η Νοεμβρίου 2020 (ἡμερομηνία ταχυδρομείου), στήν διεύθυνση: «ΕΝΩΜΕΝΗ 
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» Ι.Π. Μεσολογγίου – Τ.Θ. 1056 – Τ.Κ. 30200 (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ) Ὑπόψιν κ. Σπύρου Δημητρίου. 

Ἡ ἀφίσα μέ τό λογότυπο τῆς ΕΡΩ θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν προβολή τῆς 
διημερίδας. 

Γιά τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τοῦ Διαγωνισμοῦ 
Σπύρου Δημήτριος 

 


