ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ 7ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Σὲ πανηγυρικὴ τελετὴ πραγµατοποιηθεῖσαν τὴν 1ην Σεπτεµβρίου 2008, ἡµέραν
∆ευτέραν καὶ ὥραν 12.00 εἰς τὴν Αἴθουσαν Τελετῶν “Jacqueline de Romilly” τοῦ
Υπ.Ε.Π.Θ.,
τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων καὶ οἱ
συνεργαζόµενοι µὲ αὐτὸ Φορεῖς ἐβράβευσαν τοὺς µαθητὰς ∆ευτεροβαθµίου
Ἐκπαιδεύσεως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, ἀπὸ 17 εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ τὸ
Μεξικό, ποὺ ἐπρώτευσαν εἰς τὸν «7ον
Ἐτήσιον Μαθητικὸν Εὐρωπαϊκὸν
∆ιαγωνισµὸν στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Γραµµατεία», ὁ ὁποῖος τελεῖ
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας.
Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν παρέστη ἡ ἡγεσία τοῦ Υπ.Ε.Π.Θ. µὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς
Ὑφυπουργοὺς κ.κ. Ἀνδρέαν Λυκουρέντζον καὶ Σπυρίδωνα Ταλιαδοῦρον,
οἱ
Πρόεδροι τῶν Φορέων – συνδιοργανωτῶν τοῦ ∆ιαγωνισµοῦ, ἤτοι ὁ Ἀναπληρωτὴς
Πρόεδρος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Σωτήριος Γκλαβᾶς, ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονοµιᾶς (ΕΓΚ) Ἀκαδηµαϊκὸς κ. Πάνος Λιγοµενίδης, ὁ
∆ιευθυντὴς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου ∆ελφῶν Καθηγητὴς κ. Χριστόφορος
Γιαλλουρίδης, ὁ Γενικὸς Γραµµατεὺς τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) κ.
Γεώργιος Μανουσόπουλος, ἐκπροσωπῶν τὴν ἀπουσιάζουσαν εἰς τὸ ἐξωτερικὸ
Πρόεδρον Καθηγήτριαν κ. Γεωργίαν Ξανθάκη–Καραµάνου, ὁ Πρόεδρος τῆς
Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ) κ. Ἀναστάσιος Στέφος καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ὀργανισµοῦ ∆ιεθνοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (Ο∆ΕΓ) κ. Κωνσταντῖνος
Καρκανιᾶς. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τῆς EUROCLASSIKA, ἡ Ἐπιθεωρήτρια
Μέσης Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ τῆς Κύπρου κ.
Ἀσηµίνα Γεωργίου, Ἀκαδηµαϊκοί, Πανεπιστηµιακοί, Σχολικοί Σύµβουλοι καὶ
ἄνθρωποι τῶν Γραµµάτων. Τὴν ὀργανωτικὴν ἐπιµέλειαν τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ἡ
∆ιευθύντρια τοῦ Τµήµατος ∆ιεθνῶν Ἐκπαιδευτικῶν Σχέσεων τοῦ Υπ.Ε.Π.Θ. κ.
Μελίνα Παπαδάκη µετὰ τῶν ἐπιτελῶν αὐτῆς.
Ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας κ. Ἀνδρέας Λυκουρέντζος, ἁρµόδιος γιὰ θέµατα
∆ευτεροβαθµίου Ἐκπαιδεύσεως, εἰς τὸν σύντοµον χαιρετισµόν του ἐτόνισε τὴν
µεγάλην ἀξίαν καὶ σηµασίαν τοῦ ἐτησίου αὐτοῦ ∆ιαγωνισµοῦ γιὰ τὴν οὐσιαστικὴν
ἐπαφὴν τῶν νέων µὲ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ τὸν πολιτισµόν. Εἰς τὸ
αὐτὸ πνεῦµα ἐκινήθησαν καὶ οἱ χαιρετισµοί τῶν Προέδρων τῶν Φορέων, οἱ ὁποῖοι
ἐπεσήµαναν ὅτι ἡ διενέργεια αὐτοῦ τοῦ διαγωνισµοῦ ἐκκινεῖ ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν
ὄτι ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Γραµµατεία, ὡς φορεὺς καὶ µέσον ἐκφράσεως
διαχρονικῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν, ἀποτελεῖ συνδετικὸν κρίκον µεταξὺ τῆς
Ἀρχαιότητας καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισµοῦ. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τρόπους
ποὺ διαθέτει ὁ σύγχρονος παγκόσµιος πολίτης γιὰ νὰ εὕρη διεξόδους εἰς τὴν
τεχνοκρατούµενην ἐποχήν µας καὶ νὰ ἀντισταθῆ ἀποτελεσµατικὰ εἰς τὸ
ἰσοπεδωτικὸν πνεῦµα τῆς Παγκοσµιοποιήσεως.
ὁ Γενικὸς Γραµµατεὺς τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων κ. Γ. Μανουσόπουλος, ἐκ
µέρους τῆς Προέδρου καὶ τοῦ ∆.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ., στὸν χαιρετισµόν του πρὸς τοὺς
βραβευθέντας µαθητὰς ἐτόνισε χαρακτηριστικὰ µεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:
«...Ἡ Ἀνθρωπιστικὴ Παιδεία, συµβάλλει στὴν ὁλοκλήρωση τῆς προσωπικότητας τοῦ
ἀνθρώπου, στὴν καλλιέργεια τῆς κριτικῆς του σκέψης καὶ στὴν ἐνδυνάµωση ὄλων
τῶν πνευµατικῶν του χαρισµάτων. Ἡ Ε.Ε.Φ. εὔχεται στοὺς διακριθέντες µαθητὲς
καὶ µαθήτριες νὰ ἔχουν ἐπιτυχηµένη πορεία στὴν ζωή τους, γεµάτη διακρίσεις καὶ

νὰ ἐµπνέωνται πάντοτε ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες τῆς Κλασικῆς
Γραµµατείας. Ἔµπρακτο παράδειγµα ἐφαρµογῆς ἀνθρωπιστικῶν ἀξιῶν προσέφερε
στοὺς µαθητὰς τὸ φετινὸ κείµενο τοῦ Ἀρριανοῦ, στὸ ὁποῖο διαγωνίστηκαν. Ὁ
νικητὴς στὸ πεδίο τῆς µάχης στρατηλάτης Μέγας Ἀλέξανδρος, γνήσιος Ἕλληνας
Μακεδόνας, δείχνει σεβασµὸ καὶ προστατεύει τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν
ἀξιοπρέπεια τῶν µελῶν τῆς οἰκογένειας τοῦ ἡττηµένου ἀντιπάλου, τοῦ Πέρση
βασιλιᾶ ∆αρείου. Ἦταν γαλουχηµένος στὰ ἀνθρωπιστικὰ ἰδεώδη ἀπὸ τὸν µεγάλο
Ἕλληνα φιλόσοφο Ἀριστοτέλη. Ἡ ἐφαρµογὴ αὐτῶν τῶν ἰδεωδῶν ἀποτελεῖ
λυτρωτικὸ µήνυµα πρὸς τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, γιὰ τὸν σεβασµὸ τῆς
προσωπικότητας τοῦ συνανθρώπου του ἐν καιρῷ εἰρήνης καὶ πολέµου».
Ἡ µεγάλη µάλιστα ἐπιτυχία τοῦ ἐφετινοῦ ∆ιαγωνισµοῦ, στὸν ὁποῖον
συµµετέσχον 551 Σχολεῖα καὶ 3532 µαθητές µὲ κίνητρο τὸ εὐγενὲς ἰδεῶδες τῆς
ἅµιλλας, ἀποτελεῖ τὸ πλέον αἰσιόδοξο µήνυµα πρὸς τὴν κατεύθυνση αυτή.
Κατὰ τὴν ἀπονοµὴ τῶν βραβείων οἱ Ἕλληνες, Κύπριοι καὶ ξένοι µαθηταὶ
συνοδευόµενοι ἀπὸ τοὺς Καθηγητές των καταχειροκροτήθηκαν ἀπὸ τοὺς
παρισταµένους.
Τὴν ἑποµένη στὴν Αἴθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» τοῦ Υπ.Ε.Π.Θ. ὀργανώθηκε
ἡµερίδα στὴν ὁποίαν ἔλαβαν µέρος οἱ ὀργανωτὲς τοῦ ∆ιαγωνισµοῦ καὶ οἱ
Ἐκπαιδευτικοὶ Ἀκόλουθοι τῶν χωρῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ ποὺ συµµετεῖχαν στὸν
∆ιαγωνισµό. Ἀντηλλάγησαν χρησιµώτατες ἀπόψεις γιὰ τὴν βελτίωση τοῦ
∆ιαγωνισµοῦ. Σηµειωτέον ὅτι στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης λειτουργοῦσε πρὸ καὶ
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡµερίδας µία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἔκθεση µαθητικῶν
ἐγχειριδίων γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, τὰ ὁποῖα διδάσκονται οἱ
µαθηταὶ στὶς χῶρες των.
Οἱ βραβευθέντες µαθηταὶ µετὰ τῶν Συνοδῶν Καθηγητῶν τους κατὰ τὸ
ἑπταήµερο διάστηµα τῆς ἐδῶ παραµονῆς των ἀπόλαυσαν τὴν ἑλληνικὴ φιλοξενία
στὸν τόπο τοῦ Ξενίου ∆ιὸς καὶ µαγεύτηκαν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή των στοὺς
κυριώτερους ἑλληνικοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους. Ἀσφαλῶς ἐπέστρεψαν στὴν
πατρίδα των πολιτιστικὰ πλουσιώτεροι καὶ ἔχοντας στὴν καρδιά τους γιὰ πάντα
τὴν Ἑλλάδα.

