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2οι  ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διοργάνωση των Αγώνων Ρητορικής Τέχνης τα 
εξής: 
1. Οι 2οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Περιφερείας Πελοποννήσου θα 
διεξαχθούν από 10 έως 12 Μαρτίου 2017. Την Παρασκευή 10 Μαρτίου θα 
πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης και οι προκριματικοί αγώνες (5.00-9.00 μ.μ.) και 
το Σάββατο 11 Μαρτίου θα ολοκληρωθούν οι προκριματικοί και οι ημιτελικοί 
αγώνες (9.00 π.μ.-7.00 μ.μ.) στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας. Την Κυριακή 12 
Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί αγώνες, ανοικτοί για όλο τον κόσμο και η 
τελετή λήξης στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Πολιτισμικών Σπουδών, «Ν. Πολίτης», Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην 
Καλαμάτα.  
2. Κάθε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου μπορεί να συμμετάσχει στους Ρητορικούς Αγώνες με ομάδα τριών 
(3) μαθητών/τριών στο αγώνισμα των διττών λόγων της Αρχαίας Ελληνικής  ή / και 
Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, καθώς και με έναν έως τρεις διαφορετικούς 
μαθητές/τριες για καθένα ατομικό αγώνισμα (αυθόρμητος λόγος, προτρεπτικός 
λόγος και νοηματική ανάγνωση). Δηλαδή, ένας μαθητής/τρια για αυθόρμητο λόγο, 
άλλος/η για προτρεπτικό και άλλος/η για ανάγνωση. Να σημειωθεί ότι κάθε 
μαθητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο αγώνισμα. Για κάθε συμμετοχή 
προβλέπονται τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Για τα ατομικά 
αγωνίσματα η θεματική αντλείται από την Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία και δεν χρειάζεται να δηλωθεί εκ των προτέρων. Η επιλογή του θέματος 
γίνεται μετά από κλήρωση από την Τράπεζα θεμάτων.  
3. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει την 
προετοιμασία των μαθητών/τριών για τους Αγώνες Ρητορικής, να αποστείλουν 
προτεινόμενα θέματα της δικής τους επιλογής, προκειμένου να ενταχθούν στην 
Τράπεζα θεμάτων. 
4. Επισυνάπτεται αρχείο με τους αναλυτικούς κανόνες αγώνων ρητορικής για 
κάθε αγώνισμα. Επίσης επισυνάπτεται πίνακας συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, 
τακτικά, αναπληρωματικά μέλη, είδος αγωνίσματος) που πρέπει να συμπληρώσει 
κάθε σχολείο και να το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ypsd@dide.mes.sch.gr 
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5. Όσοι μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στους Αγώνες και έρχονται 
από άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, είναι καλό να επικοινωνήσετε με τους 
τοπικούς φορείς (Β΄θμια,  Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος) για τον τρόπο μεταφοράς 
και διαμονής στην Καλαμάτα από 10 έως 12 Μαρτίου 2017. Εάν επιθυμείτε κάποιες 
πληροφορίες σχετικές ή άλλου είδους βοήθεια ενημερώστε μας άμεσα. 
6. Στις 6 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, 5.00-9.00 μ.μ., θα γίνει Σεμινάριο Ρητορικής 
για την Προετοιμασία των Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει ομάδες 
μαθητών για τη συμμετοχή τους στους Αγώνες Ρητορικής Τέχνης στο Αμφιθέατρο 
«Ν. Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Συγκεκριμένα θα 
δοθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια και τον τρόπο παρουσίασης σε 
κάθε αγώνισμα. 
7. Στις 20 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, 5.00-9.00 μ.μ., θα γίνει Σεμινάριο Ρητορικής 
για τους Αξιολογητές / Κριτές των 2ων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης 
Περιφερείας Πελοποννήσου, όπου θα παρουσιασθούν αναλυτικά και όλοι οι 
κανόνες διεξαγωγής των αγώνων. Όσοι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί επιθυμείτε να το 
παρακολουθήσετε, θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. 

 
      Μετά τιμής 
 

Ελένη Βολονάκη 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης 
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
τηλ. 937241593/ ηλ. δ/νση:  volonaki@uop.gr / evolonaki2003@yahoo.co.uk 
 
Ιωάννης Σόλαρης 
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας 
τηλ. 6943153865, ηλ. δ/νση: ypsd@dide.mes.sch.gr / ioannis2611@gmail.com  
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