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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

Τήνος, 12 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

Θέμα: 6
ος

 Μαθητικός Προαιρετικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας. 

 
 

Η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) Επιτροπή, ύστερα 

από πρόταση του Σεβασμιότατου Προέδρου της, Μητροπολίτου Σύρου & Τήνου κ. Δωρόθεου Β΄, 

που έγινε ομόφωνα αποδεκτή στην 28/26-10-2012 συνεδρίαση, προκηρύσσει με βάση απόφασή της 

από την 32/2017 συνεδρίαση, τον 6
ο
 Μαθητικό Προαιρετικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, ο οποίος 

απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑ.Λ. Τήνου. 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατόν ενενήντα πέντε 

(195) ετών από το κορυφαίο γεγονός της Εύρεσης της σεπτής Εικόνας του Ευαγγελισμού, γεγονός 

που αποτέλεσε τον σημαντικότερο σταθμό στη νεότερη ιστορία της Τήνου, κατά τη διάρκεια του 

μεγάλου αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, του οποίου και θεωρήθηκε αίσιο προμήνυμα για την 

επιτυχή του έκβαση.  

Τα θαυμαστά κι εξαίσια οράματα, πρώτα του απλοϊκού περιβολάρη, ογδοντάχρονου μπάρμπα 

Μιχάλη Πολυζώη από την Άνδρο κι έπειτα της ενάρετης και ταπεινής Κεχροβουνιώτισσας Μοναχής 

Πελαγίας της Τηνίας, οδήγησαν στην Εύρεση, μέσα από τα σπλάχνα της τηνιακής γης, της Ιερής 

Εικόνας της Μητέρας του Θεού.  

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, από την Εύρεση της σεπτής Εικόνας της 

Μεγαλόχαρης το 1823 μέχρι σήμερα, εκτός από τη γενική πολύπλευρη και πολυσχιδή λειτουργική, 

κηρυκτική, ποιμαντική, φιλανθρωπική και κοινωνική του προσφορά, αναδεικνύεται ο μεγάλος 

προστάτης και συμπαραστάτης της Παιδείας, των Γραμμάτων και των Τεχνών, γεγονός που 

προσήμανε και σφράγισε η Θεία βουλή με την ημερομηνία ορόσημο της Εύρεσης της Αγίας Εικόνας 

(30 Ιανουαρίου, μνήμη των Τριών Ιεραρχών, προστατών των Γραμμάτων και της Παιδείας). 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός αφορά σε λογοτεχνική παρουσίαση – έκθεση, που θα αναπτυχθεί με βάση 

θέμα, σχετικό με το γεγονός του εορτασμού της Εύρεσης της σεπτής Εικόνας του 

Ευαγγελισμού και της μνήμης των Τριών Ιεραρχών, προστατών των Γραμμάτων και της 

Παιδείας, ή σχετικό με τον ρόλο που έχει διαδραματίσει το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην τοπική κι 

ευρύτερη κοινωνία, σε θρησκευτικό κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, το οποίο θα 

παραδοθεί στους διαγωνιζόμενους μαθητές κατά την ημερομηνία κι ώρα που θα καθοριστεί 

από τους Διευθυντές των σχολείων τους, για την έναρξη του διαγωνισμού. 

2. Το θέμα θα παραδοθεί στους Διευθυντές των Σχολείων λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, 

σε κλειστό φάκελο, από μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ., εξουσιοδοτημένο για 

αυτόν τον σκοπό. 

3. Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα με κεφαλαία γράμματα: 
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3.1. Επώνυμο & όνομα μαθητή. 

3.2. Όνομα πατέρα & μητέρας.  

3.3. Χρονολογία γέννησης μαθητή. 

3.4. Σχολείο. 

3.5. Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο. 

4.  Τα στοιχεία των γραπτών θα σφραγισθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του 

διαγωνισμού και θα αποκαλυφθούν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησής τους. 

5. Γραπτά που θα βρεθούν με διακριτικά δεν θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

6. Οι εργασίες πρέπει να είναι χειρόγραφες, ευανάγνωστες, όχι άνω των 600 λέξεων, σε κόλλες 

Α4, που θα συρραφτούν.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Οι εργασίες θα γραφτούν μέσα σ’ ένα δίωρο στο Σχολείο, στις ώρες διδασκαλίας του 

μαθήματος των Ελληνικών, αφού προηγουμένως οι μαθητές έχουν ειδοποιηθεί έγκαιρα για τη 

συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και θα έχουν εκ των προτέρων δηλώσει τη συμμετοχή τους 

σ’ αυτόν, η οποία είναι προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί με την εποπτεία του Διευθυντή 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. 

2. Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή, που θ΄ αποτελείται από τους κ.κ.: 

 Ιωάννη Πολατσίδη, ως Πρόεδρο 

 Άννα Κορνάρου  

 Αικατερίνη Ψαλίδα – συνταξιούχους εκπαιδευτικούς. 

3. Οι Δ/ντές των σχολείων, αφού συγκεντρώσουν τις εργασίες, θα τις αποστείλουν μέχρι την 21
α
 

Δεκεμβρίου, με διαβιβαστικό έγγραφο προς το Π.Ι.Ι.Ε.Τ., όπου θα εμφανίζονται όλα τα 

στοιχεία του Σχολείου κι ο αριθμός των γραπτών, ο οποίος θα πρέπει να συμφωνεί με τον 

αριθμό των όσων έχουν δηλώσει συμμετοχή σε κάθε Σχολείο, στη διεύθυνση: 

Διοικούσα Επιτροπή 

Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου 

ΤΚ 842 00 – Τήνος 

(Υπόψη κ. Ευάγγελου Καλογήρου) 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

       Οι ως ανωτέρω υποβληθείσες εκθέσεις, κάθε σχολείου χωριστά, θα βαθμολογηθούν από την 

επιτροπή αξιολόγησης κι εν συνεχεία, από τα γραπτά κάθε σχολείου, θα βραβευθούν τα τρία κατά 

σειρά καλύτερα, λαμβάνοντας, το πρώτο, δεύτερο και τρίτο, αντίστοιχα, βραβεία. 

      Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση των καλύτερων γραπτών από την Εξέδρα της 

Πλατείας Παντανάσσης, το εσπέρας της 30
ης 

Ιανουαρίου του προσεχούς έτους, κατά τη διάρκεια της 

ανά την πόλη της Τήνου παραδοσιακής Λαμπαδηφορίας (Φαναράκια), όπου και θα ανακοινωθούν τα 

αποτελέσματα και θα απονεμηθούν τα βραβεία. 

Τα βραβεία θα είναι χρηματικά, θα συνοδεύονται με έπαινο και θα καθορίζονται ως εξής, για 

κάθε σχολείο: 

1
ο
 βραβείο ................... 500,00 €υρώ 

2
ο
 βραβείο ................... 400,00 €υρώ  

3
ο
 βραβείο ................... 300,00 €υρώ 

Επίσης, προβλέπεται η εκτύπωση σε ενιαίο τόμο, επίλεκτων κειμένων ή κι ολόκληρων εκθέσεων 

από τις κατ΄ έτος βραβευθείσες, ο οποίος θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί το 2023, στην επέτειο 

εορτασμού των 200 χρόνων από το μεγάλος γεγονός της Εύρεσης της Αγίας Εικόνας. 

Εξουσιοδοτείται ο Σεβασμιότατος Πρόεδρος για τη σύνταξη τριών θεμάτων σχετικών με τον 

διαγωνισμό, εκ των οποίων  θα επιλεχθεί ένα, σε σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής που θα 

πραγματοποιηθεί πριν από τον διαγωνισμό. 

 Το επιλεχθέν θέμα θα τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα, σε κλειστούς φακέλους και θα φυλαχθεί 

με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. και του Εφόρου Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στο βοηθητικό 

χρηματοκιβώτιο, του οποίου κατέχουν ο καθένας, ένα από τα δύο ανόμοια κλειδιά. 

Την ημέρα κι ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, το θέμα θα παραδοθεί με ευθύνη του Γενικού 

Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής, στους Διευθυντές των σχολείων. 
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Εξουσιοδοτείται ο κ. Αντιπρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κ. Γενικός Γραμματέας, για 

τις λοιπές απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2283022896 & 2283024344. 

 

 

 

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 

 

 

 

Ευάγγελος Καλογήρου 


