Ο Λανγξαθηθόο Όκηινο Μειίθεο θαη Πεξηρώξωλ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήκνπ Αιεμάλδξεηαο Ηκαζίαο,
πξνθεξύζζεη ηνλ 1ν Παλειιήλην Πνηεηηθό Γηαγσληζκό «σηήξεο Πεξηζηνύλεο», κε ζέκα: «Η ζπζία ηνπ
άκαρνπ πιεζπζκνύ»
Θεμαηικό μοηίβο ηος Γιαγωνιζμού είναι η άγνωζηη ιζηοπία ηηρ ζθαγήρ άμασος πληθςζμού ηο 1878 και
η αςηοθςζία επηά Βλάσων ηπωίδων γςναικών πος πήδηξαν από ηον βπάσο ηος Γαλακηού κονηά ζηη
Μονή ηων Αγίων Πάνηων ζηα Πιέπια Όπη, πποκειμένος να γλιηώζοςν από ηο αηίμαζμα και ηο μασαίπι
ηων Τούπκων.
Καηά ηηο πεγέο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1878, κε ηελ ππνρώξεζε ηεο Δπαλάζηαζεο θαηά ησλ Σνύξθσλ, άγλσζηνο
αξηζκόο ακάρσλ βξήθαλ ην ζάλαην εληόο ησλ ρσξηώλ ηνπο αιιά θαη ζην επξύηεξν δάζνο ηεο Μνλήο Αγίσλ
Πάλησλ, όπνπ είραλ θαηαθύγεη από ηα επαλαζηαηεκέλα ρσξηά Κνιηλδξόο, Μειίθε, Παιαηίηζηα, Νεόθαζηξν,
Πξόδξνκνο, Μπάξκπεο Κνύηιεο (Βεξγίλα) θ.ά. Ζ απηνζπζία ησλ επηά γπλαηθώλ ζην Γαιαθηό ήηαλ κηα
πξάμε αλάινγεο ζπνπδαηόηεηαο κε απηή ηνπ Εαιόγγνπ ην 1803 θαη ηεο Νάνπζαο ην 1822, πνπ έκεηλε
σζηόζν άγλσζηε ζην επξύ θνηλό ηεο ρώξαο. Ήδε κε αμηέπαηλεο ελέξγεηεο ηνπ πιιόγνπ ησλ Βιάρσλ ηεο
Βέξνηαο θαη απόθαζε ηνπ Γήκνπ Βεξνίαο, ην 2011 έγηλε ε κεηνλνκαζία κηαο νδνύ ηεο πόιεσο ζε «νδό
ΒΛΑΧΩΝ ΖΡΩΗΓΩΝ - ΑΓΗΟΗ ΠΑΝΣΔ 1878».
πλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1878 ζηελ Κεληξνδπηηθή Μαθεδνλία κπνξείηε λα βξείηε
ζην παξαθάησ link από ην θείκελν ηνπ Γηθεγόξνπ Αζαλάζηνπ ηπιίδε, Πξνέδξνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ
πιιόγνπ Πνληίσλ θαη Φίισλ Παιαηηηζίσλ.
http://www.santatsormik.gr/history-laography/palatitsia/historical/42-thysiapaliokastou
Έρνληαο ιάβεη γλώζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ θαη ρωξίο λα δεζκεύεζηε από απηά,
γξάςηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ γελλήζεθαλ κέζα ζαο θαη μεδηπιώζηε ειεύζεξα ηε θαληαζία θαη ηε
δεκηνπξγηθόηεηά ζαο. θνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ δελ είλαη κόλν ε δηάθξηζε αιιά θαη ε επηβεβαίσζε πσο ε
ινγνηερλία όρη κόλν κπνξεί λα ζπγθεξάδεηαη κε ηελ ηζηνξία αιιά θαη ζπρλά λα βνεζάεη ζηελ πεξαηηέξσ
αλάδεημε ησλ άγλσζησλ πηπρώλ ηεο.
ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. Σν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη «Η ζπζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνύ».
2. Ο Γηαγσληζκόο απεπζύλεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο: α. Ελειίθωλ β. Μαζεηώλ (Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ)
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη απαληαρνύ Έιιελεο ή γεληθά νη νκηινύληεο ηελ ειιεληθή γιώζζα.
4. Έθηαζε ησλ έξγσλ : Σν θάζε πνίεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 30 ζηίρνπο.
5. Κάζε ζπγγξαθέαο κπνξεί λα ππνβάιεη ζηνλ δηαγσληζκό κόλν έλα έξγν.
6. Σα έξγα ππνβάιινληαη ζε πέληε (5) δαθηπινγξαθεκέλα αληίηππα, κε ςεπδώλπκν ζην θάησ δεμηά κέξνο
ηεο ζειίδαο. Σν νλνκαηεπώλπκν, ην ηειέθσλν θαη ε δηεύζπλζε ηνπ δεκηνπξγνύ ζα αλαγξάθνληαη ζε κηθξό
θιεηζηό θάθειν, ζην εμσηεξηθό ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη κόλν ην ςεπδώλπκν.
7. Ζ θξίζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη από πεληακειή Κξηηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα νξηζηεί από ηνλ Λανγξαθηθό
Όκηιν Μειίθεο θαη Πεξηρώξσλ.
8. Οη ζπκκεηνρέο ζηνλ δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο, ζε θιεηζηό θάθειν, ζηνλ νπνίν
ζα πξέπεη εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία ηεο ζπκκεηνρήο (Καηεγνξία: Ελήιηθεο ή Καηεγνξία:
Μαζεηέο)
9. Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο έξγσλ ζηνλ δηαγσληζκό νξίδεηαη ε 5ε Απξηιίνπ 2013 (ζθξαγίδα
ηαρπδξνκείνπ).
10. Γηα θάζε θαηεγνξία δηαγσληδνκέλσλ ζα δνζνύλ 3 Βξαβεία θαη 3 Έπαηλνη, ελώ αλ θξηζεί αλαγθαίν ζα
δνζνύλ θαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο.
Η απνλνκή ηωλ δηαθξίζεωλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εηδηθή εθδήιωζε ηνλ Μάην ηνπ 2013 ζηελ αίζνπζα
εθδειώζεωλ ηεο Μειίθεο Ηκαζίαο (πξώελ Δεκαξρείν).
Σα έξγα ζα ζηαινύλ κε απιό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε:
Λανγξαθηθόο Όκηινο Μειίθεο θαη Πεξηρώξωλ
Κεληξηθήο, Μειίθε Ηκαζίαο, ΣΚ 59031
Τπελζπκίδεηαη όηη ηα βξαβεία παξαιακβάλνληαη θαη δελ απνζηέιινληαη!
(Εθηόο αλ ππάξρεη εθπξόζωπνο ηνπ δηαθξηζέληα).
Δηεπθξηλήζεηο γηα ηνλ Δηαγωληζκό ζην Σειέθωλν 23310-81777 Δεπηέξα θαη Σεηάξηε από 08:00 – 9:30
κ.κ ή κε κήλπκα ζην mail ηνπ πξνέδξνπ alexandros@apostaktirio.gr
Ο Πξόεδξνο
Αιέμαλδξνο Αθξηηίδεο

Η Γεληθή Γξακκαηέαο
Εξαηώ Παπινπνύινπ

