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Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας 

 
Αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, 
με αφορμή τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, ο Σύλλογος 
Γονέων-Κηδεμόνων του Αρσακείου Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης και το Αρσάκειο Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης προκηρύσσουν Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας με θέμα:  

1

Στόχοι του διαγωνισμού είναι:  

‣ Να αναδειχθούν όλες εκείνες οι διαχρονικές αξίες, τα ιδανικά, οι σημαντικές προσωπικότητες και 
τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την αναγέννηση και την πορεία του έθνους κατά τον Αγώνα 
για την ανεξαρτησία του.  

‣ Να προσεγγίσουν οι μαθητές2 βιωματικά τις αρχές της αρετής, της αγωνιστικότητας, της 
ελευθερίας, και της φιλοπατρίας που χαρακτήριζαν τους ήρωες του 1821. 

‣ Να ενθαρρυνθεί η πρωτότυπη, δημιουργική και καλλιτεχνική έμπνευση των μαθητών. 

Δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές και των τριών τάξεων του Αρσακείου 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Οι αφίσες θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 
καθηγητές του Σχολείου και γονείς μαθητών του Αρσακείου Δημοτικού και Λυκείου Θεσσαλονίκης που 
έχουν σχέση με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Οι τρεις καλύτερες αφίσες θα βραβευτούν και θα 
αναρτηθούν στον χώρο του Σχολείου, ενώ όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο του 
Σχολείου. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των Όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και 
Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των έργων.  

Αγαπητά μας παιδιά, περιμένουμε με ανυπομονησία και ενδιαφέρον τις συμμετοχές σας. Καλή επιτυχία! 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ           ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 
           Αθανάσιος Νευροκοπλής                                                      Ιωσήφ Ιωσηφίδης 

                                                 
1 Ανδρέας Κάλβος, ᾨδὴ Τετάρτη. Εἰς Σάμον. 
2 Στην παρούσα Προκήρυξη οι λέξεις «μαθητές» και «καθηγητές» αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές 
και μαθήτριες, καθηγητές και καθηγήτριες. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

‣ Αφορμή και πηγή έμπνευσης για τον Διαγωνισμό αποτελεί το θέμα: 
. 

‣ Η αφίσα μπορεί να αποσταλεί/παραδοθεί από τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 έως και την 
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.  

‣ Στον Διαγωνισμό μπορείτε να συμμετέχετε μόνο με μία αφίσα, η οποία θα πρέπει να 
αποσταλεί/υποβληθεί σύμφωνα με τους Οδηγίες που ακολουθούν. 

‣ Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να έχει διαστάσεις μεγέθους Α3 (29,7 x 42 cm). 

‣ Η αφίσα μπορεί να είναι είτε σε ψηφιακή είτε σε φυσική μορφή.  

‣ Στην περίπτωση κατασκευής αφίσας σε φυσική μορφή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί χοντρό χαρτί 
ακουαρέλας, το οποίο δεν πρέπει να είναι σε πλαίσιο (κάδρο), στις προβλεπόμενες διαστάσεις Α3 
(29,7 x 42 cm).  

‣ Στην περίπτωση κατασκευής αφίσας σε φυσική μορφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πένα και 
μελάνι, υδατοχρώματα (ακουαρέλα, τέμπερα), ακρυλικά, χρωματιστά μολύβια, κηρομπογιές ή και 
μικτή τεχνική (κολάζ και ζωγραφική).  

‣ Οι αφίσες θα κριθούν από ειδική Κριτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν καθηγητές του Σχολείου 
και γονείς μαθητών του Αρσακείου Δημοτικού και Λυκείου Θεσσαλονίκης που έχουν σχέση με το 
αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

‣ Η Επιτροπή, αφού κρίνει τα έργα, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα και θα απονείμει τρία Βραβεία 
με τα αντίστοιχα έπαθλα την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.  

‣ Θα απονεμηθούν Έπαινοι Συμμετοχής σε κάθε μαθητή που θα πάρει μέρος στον Διαγωνισμό. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ3 

‣ ΑΦΙΣΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Η αφίσα θα πρέπει να αποσταλεί από τους μαθητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymth@e-
arsakeio.gr. Το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα σταλεί με θέμα: «Για τον Διαγωνισμό Αφίσας» 
και θα περιέχει δύο (2) συνημμένα αρχεία. Το πρώτο αρχείο (σε μορφή jpg ή png) θα περιέχει την 
αφίσα και θα ονομάζεται με το ψευδώνυμό τους, ενώ στο δεύτερο αρχείο (που θα είναι word) θα 
αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία (βλ. τη συνημμένη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και θα 
ονομάζεται με το ονοματεπώνυμό τους.  
 

‣ ΑΦΙΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Η αφίσα θα πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία του Σχολείου σε κλειστό φάκελο ανάλογων 
διαστάσεων, με την ένδειξη: «Για τον Διαγωνισμό Αφίσας». Πίσω από την αφίσα θα αναγράφεται 
το Ψευδώνυμο του μαθητή. Μέσα στον φάκελο θα περιέχεται εκτυπωμένο αρχείο word, στο οποίο 
θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή (βλέπε τη συνημμένη ΦΟΡΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ). 
 

 

                                                 
3 Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία ή στους καθηγητές 
του Σχολείου που είναι μέλη της Οργανωτικής και της Κριτικής Επιτροπής. Αν συναντήσετε δυσκολία 
στην ηλεκτρονική αποστολή του έργου, μπορείτε να απευθύνεστε τους καθηγητές Πληροφορικής του 
Σχολείου. 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 
Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. 
Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στο μέλλον τις 
διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή και τη διάχυση των δράσεών του (ενδεικτικά: με εκθέσεις, 
προβολές, ανάρτηση στο διαδίκτυο κ.ά.), προβάλλοντας τα έργα με τα ονόματα των δημιουργών τους. 
Οι δε συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό 
δικαίωμα χρήσης των διακριθέντων έργων τους. Τα πρωτότυπα έργα παραμένουν στο αρχείο του 
Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και δεν επιστρέφονται. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

‣ Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, Παιδοψυχίατρος 

‣ Δέλλιου Μαρία, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων Αρσακείου Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος 

‣ Αθανάσιος Νευροκοπλής, Διευθυντής Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, Θεολόγος 
‣ Μαρία Φωτίου, Υποδιευθύντρια Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, Φιλόλογος 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

‣ Αποστολία Δεμερτζή, Καθηγήτρια Τεχνολογίας Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός 

‣ Θεόδωρος Σπανός, Καθηγητής Εικαστικών Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, Εικαστικός 
‣ Θούλη Μισιρλόγλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών 

(πρώην Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης), Γονέας μαθητή Αρσακείου Δημοτικού 
Θεσσαλονίκης 

‣ Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας (Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης) της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Γονέας 
μαθήτριας Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης 

‣ Άννα Γκιώτη, Εικαστικός, Γονέας μαθητή Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης 
‣ Αικατερίνη Μπουζίκα, Εικαστικός, Γονέας μαθήτριας Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

‣ Ειρήνη Χρήστου, Γραμματέας Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 


