
   

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α΄ Αθήνας και του 6
ου 

 Γυμνασίου Ζωγράφου,  με αφορμή την επέτειο των 150 χρόνων από το 

θάνατό του Στρατηγού Μακρυγιάννη διεξήχθη τοπικός διαγωνισμός με θέμα  :  Η δράση και το 

έργο του στρατηγού Μακρυγιάννη 
 

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν στους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, οι οποίοι μπορούσαν να επιλέξουν έναν από τους τρείς καθορισμένους 

θεματικούς άξονες. Συγκεκριμένα, τους δόθηκε ένα απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του 

Στρατηγού Μακρυγιάννη και τους ζητήθηκε :  

ή 1) Να πραγματευτούν το απόσπασμα ως ιστορική πηγή, συνοδευόμενο από ερωτήσεις που 

στόχευαν στην ανάδειξη του θεματικού του κέντρου και τη σύνδεσή του με το ευρύτερο 

ιστορικό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821  

ή 2)  Να δημιουργήσουν ελεύθερα ένα εικαστικό έργο, εμπνευσμένο από το κείμενο του 

Μακρυγιάννη  

ή 3) Να δημιουργήσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο (ποίηση –πεζογραφία –θεατρική γραφή) με 

βάση το απόσπασμα 

 

Από το σχολείο μας έλαβαν μέρος επτά μαθήτριες και ένας μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου. Την 

οργάνωση της συμμετοχής στο διαγωνισμό και την προετοιμασία των μαθητών ανέλαβε η 

Παπαδοπούλου Κρυστάλλω, ενώ στο Εικαστικό μέρος συνέβαλε ο καθηγητής Εικαστικών 

Καρδαμάκης Σπυρίδων. Τα έξοδα μετακίνησης (32 ευρώ) καλύφθηκαν από το Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεμόνων, ενώ τους μαθητές συνόδευσαν οι Φιλόλογοι : Λαμπρινίδου Ασπασία, 

Παπαδοπούλου Κρυστάλλω και Σπυροπούλου Ελένη. 
 

 Στην πρώτη θεματική ενότητα έλαβαν μέρος οι :  Βαγιανού Αικατερίνη (Γ1), Βαγιανού Ειρήνη 

(Γ2),  Κ. Θεοδώρα (Γ2) και Μητρογιαννοπούλου Αθηνά (Γ3). 

Στη δεύτερη οι : Γουγουτά Καλλιόπη (Γ2) και  Κουμεντάκης Αντώνης (Γ2) 

Στην τρίτη οι :  Μαυρίδη Ράνια (Γ2) και  Προκόπη Ανδρονίκη (Γ4) 

 
Το σχολείο μας διακρίθηκε και στους τρεις τομείς, αφού οι μαθήτριες  :  
 

 Μητρογιαννοπούλου Αθηνά (Γ3)  έλαβε το τέταρτο βραβείο στην πρώτη θεματική ενότητα 

 Γουγουτά Καλλιόπη (Γ2) έλαβε το πρώτο βραβείο στη δεύτερη θεματική ενότητα και  

 Προκόπη Ανδρονίκη (Γ4) έλαβε το πρώτο βραβείο στην τρίτη θεματική ενότητα. 

 
Ευχαριστούμε θερμά τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3

ου
 

Γυμνασίου, τον κ. Καδραμάκη,  τις διακριθείσες αλλά και όλους τους συμμετέχοντες μαθητές 

για αυτό το όμορφο ταξίδι στον κόσμο του Μακρυγιάννη.  

 
Επιπλέον, ευχαριστούμε θερμά τη Διευθύντρια κ. Καραμάτσιου και το Σύλλογο Καθηγητών 

του 6
ου

 Γυμνασίου Ζωγράφου για τη θερμή υποδοχή, την άψογη οργάνωση και το υψηλό 

επίπεδο της Ημερίδας για το Μακρυγιάννη, που διοργάνωσαν, παράλληλα με το διαγωνισμό 

των μαθητών, στο Μουσείο Γουναρόπουλου.  Ευχόμαστε σε όλους Υγεία και Προκοπή.  
        

Οι καθηγήτριες 

  

                        Λαμπρινίδου Ασπασία,    Παπαδοπούλου Κρυστάλλω,    Σπυροπούλου Ελένη  


