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Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως 

 

Μαθητικός Διαγωνισμός: Μνήμης και Δημιουργίας για τα  
Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 

Τίτλος: «Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως» 
  

 στάζει δ᾽ ἀνθ᾽ ὕπνου πρὸ καρδίας 
   μνησιπήμων πόνος· 

 Αγαμέμνων, Αισχύλου 

 

Το Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Σμύρνης προσκαλεί 

τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας 

να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: «Μνήμης και Δημιουργίας για τα Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή» με τίτλο: «Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως», με απώτερο σκοπό να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος 

ανάμεσα στα μέλη της μαθητικής κοινότητας και να παραχθεί πρωτότυπο και σύγχρονο υλικό προβληματισμού, 

υπενθύμισης και αποτύπωσης συναισθημάτων και σκέψεων για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο διαγωνισμός είναι 

εγκεκριμένος από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας και την Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων 

Πειραματικών Σχολείων. Στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού καλούνται οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν 

πρωτότυπα έργα με αφετηρία έμπνευσης το Μικρασιατικό πολιτισμό, «την ελληνική Μικρά Ασία της ακμής και της 

λάμψης των αρχών του εικοστού αιώνα και την εις το εναντίον των πραττομένων μεταβολή»,  το μεγάλο ξεριζωμό του ’22, 

τη Σμύρνη και την ταυτότητά της αλλά και την προσφορά των Μικρασιατών προσφύγων στον εθνικό κορμό.  

Οι μαθητές/τριες θα εργαστούν με γνώμονα τους ακόλουθους θεματικούς άξονες: 

 Οδοιπορικό μνήμης στη Σμύρνη των δύο ηπείρων και του Ελληνισμού. 

 Μέσα στο πλοίο της προσφυγιάς βλέποντας τη Σμύρνη να καίγεται. 

 Νέα Σμύρνη, ονειρεύομαι τις ρίζες μου. 

 Ξεριζωμός και προσδοκίες. 

 Από τη Σμύρνη στη διασπορά και στη δημιουργία. 

 Αναπολώντας τις γειτονιές, τα αρώματα, τις μελωδίες και τα χρώματα της Σμύρνης. 

 Επιλογή νέων προορισμών εγκατάστασης. 
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Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως 

Ο διαγωνισμός αφορά τις παρακάτω κατηγορίες:  

 Α) Εφηβικό διήγημα: 

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου μπορεί να συμμετέχει ατομικά με  
ένα (1) διήγημα έως 1.500 λέξεις, δακτυλογραφημένο με γραμματοσειρά Times New Roman 12.  

 Β) Εφηβική ποίηση:  

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου μπορεί να συμμετέχει ατομικά με  
ένα (1) ποίημα μέχρι τριάντα στίχους, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, 
δακτυλογραφημένο με γραμματοσειρά Times New Roman 12. 

 Γ) Εικαστική δημιουργία  

Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου μπορεί να συμμετέχει ατομικά με  
ένα (1) ζωγραφικό έργο: χρώμα ή σχέδιο, υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μολύβι, κάρβουνο, 
μελάνι, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, τέμπερες, ακρυλικά, σε χαρτί Α3. 
 

1. Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα. 

2. Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο. 

 Ο κλειστός φάκελος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

 Α) Για τις δύο πρώτες κατηγορίες το έργο (με το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου) εκτυπωμένο σε πέντε αντίτυπα. 

Στην πρώτη σελίδα του έργου και δίπλα στο ψευδώνυμο θα είναι γραμμένη η κατηγορία του συμμετέχοντος 

(Γυμνάσιο ή Λύκειο). Για την τρίτη κατηγορία το έργο θα έχει το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου στο μπροστινό 

μέρος του έργου. 

 Β) Για τις δύο πρώτες κατηγορίες το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) και σε αρχείο με δυνατότητα 

επεξεργασίας του κειμένου, σε μορφή Word. Για την τρίτη κατηγορία το έργο σε μορφή ψηφιακού δίσκου (CD) 

και σε αρχείο jpg 

 Γ) Μικρότερο κλειστό φάκελο όπου θα περιλαμβάνεται μια σελίδα με τα ακόλουθα στοιχεία:  

  α) ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου, 

  β) το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε,  

γ) τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθ. τηλεφώνου του 

ιδίου καθώς και αριθμός τηλεφώνου του γονέα ή κηδεμόνα. 

  δ) στοιχεία εκπαιδευτικού που προετοίμασε τον/την διαγωνιζόμενο/η. 

Οι κλειστοί φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης ως εξής: 

Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
Λέσβου 4 

Νέα Σμύρνη 17562 
Τηλ. 2109333712 

Για τον Διαγωνισμό: «Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως» 
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Σμύρνη: Ιωνικό πυρίδροσον φως 

3. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των έργων (σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2022. Φάκελοι 

συμμετοχής που θα φέρουν σφραγίδα μετά την παραπάνω ημερομηνία θα παραλαμβάνονται ως εκπρόθεσμοι και το 

περιεχόμενό τους δεν θα συμπεριληφθεί στη διαγωνιστική διαδικασία. 

4. Σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού έχει δικαίωμα αποκλεισμού της 

συμμετοχής. 

5. Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την 

αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού. 

6. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Προτύπου Γενικού Λυκείου της Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022.  

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΑΙΝΟΙ – ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ 

7. Θα βραβευτούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου και βαθμίδας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο), με την ένδειξη 

«πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο», «τρίτο βραβείο». Στην κατηγορία των εικαστικών θα βραβευθεί ένα έργο ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης με την ένδειξη «πρώτο βραβείο» (Γυμνάσιο-Λύκειο). 

Στα πρώτα βραβεία θα δοθεί έπαθλο  300 ευρώ, στα δεύτερα  200 ευρώ και στα τρίτα 150 ευρώ. 

8. Έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

9. Θα απονεμηθεί Εύφημη μνεία ευδόκιμης διδασκαλίας στον/στην εκπαιδευτικό που ανέλαβε την προετοιμασία του 

μαθητή/τριας για τη συμμετοχή του/της στο διαγωνισμό. 

10. Τα διακριθέντα έργα θα εκδοθούν με μέριμνα των οργανωτών του διαγωνισμού σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα 

ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να 

δημοσιευτεί το έργο σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.  

11. Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Οι 

φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και τη διασφάλιση των προσωπικών 

δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

12. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη 

συμμετοχή τους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.  

13. Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή 

διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς,  

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης. 

15. Η τελετή βράβευσης θα γίνει σε εκδήλωση εντός του 2022, που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα. 

16. Τα έργα θα κριθούν από κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εθελοντικά, φιλόλογοι, συγγραφείς και άλλες 

πνευματικές προσωπικότητες.  
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Διοργανωτές 

Οργανωτική Επιτροπή 

 Φανίδης Χρήστος: Διευθυντής Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 

 Θώδης Γεώργιος: Φιλόλογος  Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 

 Τσαχτσαρλή Αικατερίνη: Φιλόλογος  Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Α. Για λογοτεχνικά έργα 

 Πετρίδης Πλάτων: Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α. 

 Κουμαρόπουλος Στέφανος: Δρ. Ποιμαντικής Ψυχολογίας, θεολόγος, πρώην εκπαιδευτικός. Ιερά Μητρόπολη 

Νέας Σμύρνης. 

 Μέντη Δώρα: ΕΔΙΠ, τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ. 

 Θώδης Γεώργιος: Φιλόλογος  Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (ΠΛΕΣΣ). 

 Τσαχτσαρλή Αικατερίνη: Φιλόλογος  Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (ΠΛΕΣΣ). 

 Ψευτογιάννη Ιωάννα: Φιλόλογος  Πρότυπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (ΠΛΕΣΣ). 

 Καφετζάκη Τόνια: Φιλόλογος  Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (ΠΓΕΣΣ). 

 

Β. Για εικαστικά έργα 

 Γυφτόπουλος Σταύρος: Καθηγητής Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)  

 Σοφρά Βασιλική: Ζωγράφος - Γλύπτρια, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ08 -Καλλιτεχνικών του 4ου 

ΠΕΚΕΣ, με επιστημονική ευθύνη σε 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και 1ο και 2ο ΠΕΚΕΣ Β. 

Αιγαίου. 

 Κουλουμπή Χριστίνα Ηθοποιός, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος. 

 Παπαδάκη Χριστίνα: Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός Εικαστικών (ΠΕ08) στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής 

Σχολής Σμύρνης (ΠΓΕΣΣ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Καθημερινώς, στα τηλέφωνα 2109333712 (Υπεύθυνοι: κ. Φανίδης Χρήστος, κ. Θώδης Γεώργιος, κ. Τσαχτσαρλή 

Αικατερίνη)  

Ιστοσελίδα: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/  

 

http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/wordpress/

