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ΘΕΜΑ: Μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός, σε συνδιοργάνωση
Δ. Δ. Ε. Χίου και Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου/
Βιβλιοθήκης «Ο ΦΑΡΟΣ»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, θα πραγματοποιηθεί ο μαθητικός
λογοτεχνικός διαγωνισμός, με τη συνεργασία του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου-Βιβλιοθήκης «Ο
ΦΑΡΟΣ». Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθήτριες και μαθητές της Β΄ Λυκείου των ΓΕ.Λ και
ΕΠΑ.Λ της Δ.Δ.Ε. Χίου.
Πρόκειται για λογοτεχνικό διαγωνισμό με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης του Μικρασιατικού
Ελληνισμού, ο οποίος, πραγματοποιείται επί σειράν ετών, βασισμένος σε σχετική ιδέα του αείμνηστου ιδρυτή
του «Φάρου» Ανδρέα Αξιωτάκη και, για το λόγο αυτό, o διαγωνισμός ονομάζεται τιμητικά «Ανδρέας Αξιωτάκης
- Μνήμη Μικρασίας».
Στις μαθήτριες ή τους μαθητές που θα διακριθούν απονέμονται 3 βραβεία, τα οποία
συνοδεύονται από αξιοσέβαστα χρηματικά ποσά, καθώς και 2 έπαινοι.
Ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών ανά Λύκειο καθορίζεται στους 5 (πέντε) μαθητές/τριες, γι’
αυτό και παρακαλούνται οι Διευθύντριες και Διευθυντές των σχολείων, με όποια διαδικασία θεωρήσουν
προσφορότερη, να προβούν σε επιλογή -εφόσον οι ενδιαφερόμενοι/ες υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό- και να
μας αποστείλουν τη σχετική ονομαστική κατάσταση. Είναι δυνατό, επίσης, να αναγραφούν στην κατάσταση
αυτή και 2 ονοματεπώνυμα αναπληρωματικών μαθητών/τριών.
Η αποστολή των ονομαστικών καταστάσεων θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τομέα
Σχολικών Δραστηριοτήτων (e-mail: ypsd@dide.chi.sch.gr) μέχρι την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 (επειδή
η μετακίνηση την ημέρα του διαγωνισμού θα γίνει με λεωφορείο, θα πρέπει να σημειωθεί και ένας τηλεφωνικός
αριθμός επικοινωνίας για κάθε μαθητή/τρια που θα δηλώσει συμμετοχή).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, στο Γενικό Λύκειο
Καρδαμύλων Χίου. Οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της ημέρας αυτής θα ανακοινωθούν μέχρι την
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019, αφού στο μεταξύ θα έχει κοινοποιηθεί στα σχολεία και η τελική κατάσταση των
μαθητικών συμμετοχών στο διαγωνισμό.
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