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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου το 2ο Πρότυπο 

Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,  σε συνεργασία με το Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργάνωσε τους Δ΄ Διασχολικούς Αγώνες  

Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Γυμνασίου, στο χώρο του 2ου Πρότυπου 

Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.  

Στο πλαίσιο αυτό 120 εκπαιδευτικοί και 280 μαθητές από 36 σχολεία, δημόσια και 

ιδιωτικά, μοιράστηκαν την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το λόγο, που εμπνέει 

και πείθει, για τη δημοκρατία και την ενσυναίσθηση. 

 

Στον Τελικό Αγώνα των  Διττών Λόγων 

προκρίθηκαν οι Ομάδες Ρήτορες 3 

(Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος από τα 

Εκπαιδευτήρια Μαντούλιδη, Καράταγλη 

Αφροδίτη από το Αρσάκειο  και Πατέρα 

Μυρτώ από το 2ο ΠΠΓ Θεσ/νίκης) και 

Dream team (Τριλυράκη Σοφία από το 

Αρσάκειο, Σουγλή Εμμανουέλλα από το 

2ο Γ/σιο Μίκρας και Γκούτζιος Χρήστος 

από το 2ο ΠΠΓ Θεσ/νίκης), μετά από 

διαδικασία τριών προκριματικών γύρων. 

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Ρήτορες3. 

Στον Τελικό του Αυθόρμητου Λόγου 

νικήτριες ήταν οι παρακάτω μαθήτριες : 

Λιάκου Ιωάννα από τα Εκπαιδευτήρια 

Μαντουλίδη, Κυρκούση Ευαγγελία από 

το Ανατόλια και Αγγελοπούλου Μαρία 

από το Αρσάκειο. 

 

Ο Ουμπέρτο Έκο είχε γράψει 

(κι αναφερόταν περισσότερο 

στο χρέος του 

δημοσιογράφου) ότι καθήκον 

του τελευταίου δεν είναι να 

πείσει ότι αυτός λέει την 

αλήθεια, αλλά να 

προειδοποιήσει ότι αυτός λέει 

τη "δική του" αλήθεια. Ότι 

υπάρχουν, όμως, κι άλλες. 

Βέβαια, δεν αναφερόμαστε 

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου και  
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  

των Δ΄ Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής,  
κα Μάρα. 

  
Η Δ/ντρια του Σχολείου κα Αλεξάνδρα Μάρα και  

ο Υποδιευθυντής κος Δημήτριος Χατζημιχαήλ. 
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μόνο στο δημοσιογράφο της εφημερίδας αλλά σε καθέναν που εκφέρει λόγο…γιατί 

η  αλήθεια είναι μία κι εκατό χιλιάδες!  

 

 

Α-ληθής ήταν αρχικά «αυτός που 

δεν μπορούσε να περάσει στη 

λήθη, να λησμονηθεί ή να 

αποκρυφτεί», άρα «αυτός που δε 

λάνθανε, δεν υποκρυπτόταν, αλλά 

ήταν εμφανής, απτός, πραγματικός, 

αληθινός». Ας σημειωθεί ότι στην 

αρχαιότατα (ήδη στον Ομηρο) η 

λέξη αληθής και η λέξη αλήθεια δεν 

προέρχεται από την ομόρριζη λέξη 

«λάθος», η οποία εμφανίζεται πολύ 

αργά (στους μεταγενέστερους 

χρόνους). Άρα αλήθεια, θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, 

είναι αυτό που δεν κρύβεται, αυτό 

που φαίνεται. 

 

Η αλήθεια μας συναρπάζει, μας 

συγκλονίζει, μας συνέχει, μας 

συνεπαίρνει αλλά και μας 

συντροφεύει, μας συνοδεύει, μας 

συντρέχει- έστω κι αν καμιά φορά μας συνθλίβει με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

Στους αγώνες ρητορικής τέχνης οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν την αλήθεια, 

προσεγγίζουν την αλήθεια και εκφράζουν τη δική τους αλήθεια. Γι  αυτό οφείλουμε 

να διατηρήσουμε με κάθε τρόπο αυτόν τον θεσμό στην εκπαιδευτική κοινότητα της 

Θεσσαλονίκης. Γι΄ αυτό το λόγο υπερψηφίζουμε τους αγώνες Ρητορικής, ακούμε τα 

νεαρά παιδιά να μιλούν, αφουγκραζόμαστε την αλήθεια τους και νιώθουμε 

περήφανοι γιατί είναι πολύ καλύτερά μας! 

 

 

Η κα Μάρα Αλεξάνδρα, Διευθύντρια του Γυμνασίου 
απονέμει τα Βραβεία στη νικήτρια Ομάδα. 

 

 
Η κα Κλεονίκη Δρούγκα, Υπεύθυνη του Ομίλου  

Ρητορικής Τέχνης του Σχολείου. 
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Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι συμμετείχαν, αξιότιμους κριτές, γονείς, καθηγητές 

και εθελοντές. Ευχαριστούμε τους Διογένη Δασκάλου και Στάθη Παχίδη, που 

έδωσαν μια όμορφη νότα στην Τελετή Λήξης των Αγώνων, το Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το υπέροχο μουσικό σχήμα που μας 

ταξίδεψε, τον κ. Ανδρέα Τάκη, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής που συμπύκωνσε 

με δυο λόγια την αξία του εύστοχου λόγου, τον Κ. Τζανή και τη Χορωδία «Χρήστος 

Τσολάκης» του «Φιλολόγου», που μας τίμησαν. Ευχαριστούμε πολύ, τέλος, την κα 

Εύα Πλιάγκα, Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Προώθηση του Ρητορικού Λόγου, που 

μας βοηθά πάντα με μεγάλη προθυμία.  

 

Καταλήγουμε στον Β. Κορνάρο και ευχόμαστε να μοιραστούμε με ακόμη 

περισσότερους τη χαρά της διοργάνωσης των επόμενων αγώνων Ρητορικής Τέχνης. 

Απ' ό,τι κάλλη έχει άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη 

να κάμουσι κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει 
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κι όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο 

κάνει και κλαίσι και γελούν τα μάτια των ανθρώπω 

(Ερωτόκριτος, Α' 887-890, Β. Κορνάρος) 


