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Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,   07/12/2020
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/165895/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

ΚΟΙΝ :
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού αφιερωμένου στον Αντώνη 
Σαμαράκη από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλονιάς - Ιθάκης– σχ. έτος 2020-21».

         
         Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 133328/Δ2/05-10-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 12/04-8-2020 έγγραφό σας και στα συνημμένα σε αυτό,  και 

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 47/01-10-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Λογοτεχνικού 

Διαγωνισμού αφιερωμένου στον Αντώνη Σαμαράκη, που διοργανώνει ο Σύνδεσμός σας, και 

απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (Γενικής, Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑ Β΄

-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                ΤΜΗΜΑ Β΄ 
-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
      ΤΜΗΜΑ Β΄

-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)

Τηλέφωνο : 210-344.3272 (Δ.Ε.)
: 210-344.3314 (Δ.Ε.)
: 210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-344.2212 (Ε.Ε.)

Fax : 210-34.43.390

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας.  Έδρες τους.
4. Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. 

Δημόσια και Ιδιωτικά της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)

5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
prosopiko@sivitanidios.edu.gr

1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

2. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. 
αρμοδιότητας ΔΔΕ Κεφαλληνίας 
(δια της οικείας ΔΔΕ)
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
syndesfil@yahoo.gr 
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Στόχος του εν λόγω διαγωνισμού είναι  η διαδραστική και δημιουργική επαφή των μαθητών/τριών 

με τη λογοτεχνική παραγωγή. Οι μαθητές/τριες καλούνται να «συνομιλήσουν» με το κείμενο, 

παράγοντας οι ίδιοι/ες ένα νέο λογοτεχνική κείμενο (πεζό ή ποιητικό). Η ενθάρρυνση της ενασχόλησης 

των μαθητών/τριών με τη λογοτεχνική παραγωγή κρίνεται σημαντική για την εξοικείωσή τους με το «μη 

υποχρεωτικό», «μη σχολικό» βιβλίο, σε μια εποχή που συρρικνώνεται το αναγνωστικό κοινό.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού προέρχεται από το παρακάτω απόσπασμα από το μυθιστόρημα 

του Αντ. Σαμαράκη «Εν ονόματι» :

«…Ή θα διαλέξεις τη σιωπή για να μη χάσεις τη βολή σου, την ησυχία σου, ή θα αντιδράσεις, θα 

αντισταθείς, θα αγωνιστείς σε όλα αυτά τα αποτρόπαια, τα εφιαλτικά που γίνονται για σένα, υποτίθεται, 

αλλά χωρίς εσένα.[…]. Θα διαλέξω την ελευθερία να πω όχι, αρνούμαι θα πω σ’ αυτήν την απάνθρωπη 

ανθρωπότητα».

Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν με ένα πεζό ή/και ποίημα εμπνευσμένα από το παραπάνω 

απόσπασμα.

Η αποστολή των γραπτών δοκιμίων μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 στα 

γραφεία του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς – Ιθάκης στην ταχυδρομική διεύθυνση : Μίνωος 3 – 

28100 – Αργοστόλι. Οι φάκελοι με τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα 

διαβιβάζονται συγκεντρωτικά από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί, 

εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις :

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση 

μαθητών και μαθητριών. 

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. 

5. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του λογοτεχνικού διαγωνισμού. 



Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό 

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις 

των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την 

αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες  να απευθύνονται στον 

Φορέα Διοργάνωσης στο τηλέφωνο 26710-26374 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

syndesfil@yahoo.gr 

Εσωτερική Διανομή:                                     
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
3. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                         
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ             
                Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ
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