
 1 

 
 

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Λ.ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ:54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ:2313054737 

e-mail:info@poe.org.gr 

www.poe.org.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 7ορ Πανελλήνιορ Μαθηηικόρ Διαγωνιζμόρ για ηην Ιζηοπία ηων 

Ελλήνων ηος Πόνηος  

 

     Η Σπληνληζηηθή Επηηξνπή Νενιαίαο ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο 

Ειιάδνο θαη ην Εξεπλεηηθό Κέληξν ηνπ Σσκαηείνπ «Άγηνο Γεώξγηνο 

Πεξηζηεξεώηα» δηνξγαλώλνπλ ηνλ 7ν Παλειιήλην Μαζεηηθό Δηαγσληζκό κε 

ζέκα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ Ειιήλσλ ηνπ Πόληνπ . 

Σηόρνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ησλ Ειιήλσλ ηνπ 

Πόληνπ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ, ώζηε κέζα από ηελ αλαδήηεζε θαη 

ηελ έξεπλα λα νδεγεζνύλ ζηελ εζληθή απηνγλσζία. 

Ο Δηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Δεκνηηθνύ (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ ηάμεο), 

Γπκλαζίνπ, Γεληθνύ Λπθείνπ, Επαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ, Επαγγεικαηηθήο 

Σρνιήο θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηόλ είλαη πξναηξεηηθή.    

Τα επηκέξνπο ζέκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα θάζε βαζκίδα είλαη ηα εμήο: 

 Δημοηικό 

       Καιιηηερληθή εξγαζία. 

 Να δεκηνπξγήζεηε  ηε δηθή ζαο δσγξαθηά θαη λα απνδώζεηε κέζα από 

απηή εηθόλεο από ηνλ Πόλην. 

 Γςμνάζιο 

      Παξαγσγή Γξαπηνύ Λόγνπ 

    Με βάζε πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε από ηνλ νηθνγελεηαθό ή θνηλσληθό 

πεξίγπξν λα ζπληάμεηε έλα αθεγεκαηηθό θείκελν (έσο 500 ιέμεηο) πνπ λα 

αλαθέξεηαη ζηα δξακαηηθά γεγνλόηα πνπ έδεζε ν πνληηαθόο ειιεληζκόο θαηά 

ηε δίσμή ηνπ από ηηο παηξνγνληθέο ηνπ εζηίεο. 

 Γενικό Λύκειο, Επαγγελμαηικό Λύκειο, Επαγγελμαηική Σσολή 

      Παξαγσγή Γξαπηνύ Λόγνπ    

    Με αθνξκή ηελ 19
ε
 Μαΐνπ, εκέξα κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ηνπ πνληηαθνύ 

ειιεληζκνύ, λα ζπληάμεηε έλα άξζξν (έσο 600 ιέμεηο) ζην νπνίν λα 
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εμεηάζεηε εάλ ε δηεζλήο αλαγλώξηζε ηεο Γελνθηνλίαο πνπ ππέζηε ν 

πνληηαθόο ειιεληζκόο ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, κπνξεί λα 

αθππλίζεη ηνπο ιανύο, έηζη ώζηε ζην κέιινλ λα κελ επαλαιεθζνύλ ηέηνηνπ 

είδνπο ελέξγεηεο.  

Όποι διαγωνιζμού 

    Σε θάζε εξγαζία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα - ζην 

πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηεο θόιιαο ησλ γξαπηώλ εξγαζηώλ ή ζην πίζσ κέξνο 

ηεο δσγξαθηάο- ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

Επώνςμο και όνομα μαθηηή 

Όνομα παηέπα                        Όνομα μηηέπαρ 

Τάξη                                         Σσολείο 

Τασ. Δ/νζη                              Τηλέθωνο                     E-mail 

Τίηλορ επγαζίαρ 

    Οη εξγαζίεο δσγξαθηθήο πξέπεη λα ζρεδηαζηνύλ ζε ρνλδξό ραξηί ζρεδίνπ. 

    Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο έσο ηελ  

30
η 

 Ιοςνίος 2018 ζηε δηεύζπλζε: Παμπονηιακή Ομοζπονδία Ελλάδορ, Λ. 

Νίκηρ 1, η.κ. 54624 Θεζζαλονίκη. 

    Οη εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνύλ από επηηξνπή εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ ηεο 

Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο. Τα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνύλ ηνλ 

Οκηώβπιο ηος 2018  θαη ηα βξαβεία ζα απνλεκεζνύλ αξγόηεξα ηνλ ίδην 

κήλα ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηνπο δηνξγαλσηέο.  

       Οη δέθα θαιύηεξεο εξγαζίεο θάζε βαζκίδαο ζα ιάβνπλ σο βξαβείν έλα 

βηβιίν θαη ζα δεκνζηεπζνύλ ζε  ιεύθσκα. Όζνη από ηνπο  ζπκκεηέρνληεο 

επηζπκνύλ λα ιάβνπλ έλα αλακλεζηηθό δίπισκα ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη 

ζηα γξαθεία ηεο Π.Ο.Ε.  

Η Οξγαλσηηθή Επηηξνπή θαη κε αθνξκή ηελ θνηλσληθή θξίζε πνπ δηαλύνπκε, 

απνθάζηζε λα πξνζδώζεη ζηνλ Δηαγσληζκό έλαλ θνηλσληθό ραξαθηήξα. 

Υηνζεηώληαο ην ζύλζεκα «μια ζυμμεηοχή – ένα παιδικό εμβόλιο» 

απνθαζίζηεθε λα κελ δίλνληαη πηα ρξεκαηηθά έπαζια ζηνπο ηξεηο πξώηνπο θάζε 

βαζκίδαο, αιιά νη δηνξγαλσηέο ζα πξνζθέξνπλ έλα επξώ γηα θάζε ζπκκεηνρή 

ζε κηα Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, αλαγλσξηζκέλνπ έξγνπ θαη θύξνπο, πνπ ζα 

παξέρεη ηαηξηθή θξνληίδα ζε παηδηά. Η επηινγή ηεο Οξγάλσζεο ζα επηιεγεί από 

ηνπο δηνξγαλσηέο.   

Σηόρνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη πέξα από ηελ ηζηνξηθή κλήκε γηα εθείλα ηα 

ηξαγηθά γεγνλόηα, λ’ αλαθαιύςνπλ ηα παηδηά ηελ αμία ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγύεο θαη πξνζθνξάο.  
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    Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 

επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο www.peristereota.com, http://neolaia.poe.org.gr/ , 

www.poe.org.gr.  

      Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζνύλ όια ηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο. 
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