
 

Δελτίο Τύπου 

 

Τήν Κυριακή 29  Ἰανουαρίου , στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί μετά 

τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή βράβευσης τοῦ 

Μαθητικοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ πού εἶχε προκηρύξει ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου 

καί Ἁγίου Βλασίου γιά τούς μαθητές Μέσης Ἐκπαίδευσης τῆς Ναυπακτίας καί τοῦ Ἁγίου 

Βλασίου μέ θέμα «Ὁ λόγος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιά τούς νέους». Πρόκειται γιά τόν 

δεύτερο Μαθητικό Διαγωνισμό, μετά τόν περυσινό πού σημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία. 

 

Παραβρέθηκαν ὁ Προϊστάμενος τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Χρῆστος Καζαντζῆς, οἱ 

Διευθυντές τῶν Σχολείων ἤ ἐκπρόσωποί τους, Καθηγητές, κυρίως θεολόγοι καί φιλόλογοι, 

καί πολλοί μαθητές καί μαθήτριες, διαγωνισθέντες καί μή. 

 

Ὁ Ιεροκήρυκας τῆς Ιεράς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος αναφέρθηκε 

εἰσαγωγικά στό θέμα, τήν πορεία καί τά στοιχεῖα τοῦ φετινοῦ διαγωνισμοῦ, κατά τόν ὁποῖο 

κατατέθηκαν 41 ἐργασίες, σέ πεζό κείμενο καί σέ ποίημα, ἀπό 52 μαθητές καί μαθήτριες 

(ὁρισμένες ἦταν ὁμαδικές). Ἡ ἐπιμέλεια, ὁ κόπος, ἡ ἔμπνευση, ἡ προσπάθεια ἐμβάνθυνσης, 

οἱ ἀναγωγές στό παρόν καί στούς σημερινούς νέους κλπ. ἦταν στοιχεῖα ἀξιόλογα. 

Μνημόνευσε τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Βαθμολόγησης, τούς θεολόγους π. Θωμᾶ Βαμβίνη, 

Ἀπόστολο Τσακούμη καί Ἑλένη Ἐξάρχου καί τίς φιλολόγους Μαρία Κουτούση-Σύψα, 

Χρυσούλα Μαντζαβᾶ-Πιτσιάκκα  καί  Δῶρα Σιαμπαλῆ-Τούρκα. 

 

Ὁ Προϊστάμενος τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Χρῆστος Καζαντζῆς εὐχαρίστησε γιά 

τήν πρόσκληση καί δήλωσε τήν διάθεσή του νά συμβάλλη σέ κάθε παρόμοια ἐνέργεια πού 

συντελεῖ στήν πρόοδο καί τήν καλλιέργεια τῶν μαθητῶν. 

 

Στήν συνέχεια ἡ φιλόλογος καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Δῶρα Σιαμπαλῆ-Τούρκα παρουσίασε 

τόν τρόπο ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς, ὑπογράμμισε μερικά σημαντικά στοιχεῖα τῶν γραπτῶν 

καί ἀνέγνωσε χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα. 

 

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ ἔργου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί 

ἰδιαιτέρως τοῦ λόγου τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τούς νέους, πού ἦταν καθοριστικός γιά 

τήν Ἐκκλησία, τήν σχέση της μέ τόν ἑλληνισμό καί τόν πολιτισμό καί τήν ἱστορία τοῦ τόπου 

μας. Ἀναφέρθηκε σέ τρία βασικά στοιχεῖα τοῦ λόγου αὐτοῦ: ἐκφωνήθηκε κατά πᾶσα 

πιθανότητα ὅταν ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν στήν ἡλικία λίγο πάνω τῶν 30 ἐτῶν, ἀπευθυνόταν 



σέ ὅλους τούς νέους καί ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στόν Ἰουλιανό τόν 

Παραβάτη πού ἀπό φανατισμό εἶχε ἀπαγορεύσει στούς Χριστιανούς νά διαβάζουν τούς 

ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους τούς συντελεστές, τόν 

Προϊστάμενο κ. Χρ. Καζαντζῆ γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκριση καί ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς βαθμολόγησης, τούς καθηγητές καί ἰδιαιτέρως 

τούς μαθητές πού δαπάνησαν χρόνο καί δυνάμεις γιά νά ἐντρυφήσουν στό ἔργο τοῦ 

Μεγάλου Βασιλείου. 

 

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε τήν ἀπονομή τῶν βραβείων, τά ὁποῖα συνοδεύονταν ἀπό ἕνα 

χρηματικό ποσόν (100 ἤ 50 εὐρώ) ἀπό τό Ταμεῖο Εὐποιΐας τοῦ Μητροπολίτου, ἀπό τήν 

εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἕνα βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τό Ἐνθύμιο. 

 

Οἱ βραβευθέντες ἦταν οἱ ἑξῆς: 

Λύκειο, πεζό κείμενο: 

    Α' βραβεῖο: Κωνσταντῖνος Πράπας (Β' τάξη, 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου) «Τό φῶς τῆς ζωῆς». 

    Β' βραβεῖο: Βασίλειος Βερύκιος (Β' τάξη, 2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου). 

    Γ' βραβεῖο: Ἐρασμία Λώλου καί Γεωργία Σακαρέλου (Β' τάξη, ΓΕΛ Εὐηνοχωρίου). 

Λύκειο, ποίημα: 

     Α' βραβεῖο: Ἑλένη-Ζωή Χοχτούλα (Γ' τάξη, ΓΕΛ Ἐκπαιδευτηρίων Πάνου). 

Γυμνάσιο, πεζό κείμενο: 

    Α' βραβεῖο: Νικολέτα Καρβούνη (Α' τάξη, 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου): «Ὁ Μ. Βασίλειος, ὁ 

Βασίλης καί τά ἀρχαῖα». 

      Β' βραβεῖο: Ἑλένη-Μαρίνα Βοτσαΐτη, (Β' τάξη, Γυμνάσιο Εὐηνοχωρίου): «Πιστεύω χωρίς 

ἀμφιβολίες». 

      Γ' βραβεῖο: Χάϊδω Κουρμούση (Γ' τάξη, 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου): «Ἡ Βασιλική, ἡ 

Βασιλειάδα καί τά ...βασικά!». 

 

Ἔπαινοι: 

   Φωτεινή Μπενέκου καί Ἄρτεμις Ντίμτσα (3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου) 

Γυμνάσιο, ποίημα: 

   A' βραβεῖο: Ἀγγελική Λαδιᾶ (Β' Τάξη, 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου). 


