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ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΣΑ ΜΕ… ΣΑ ΠΟΝΣΙΚΙΑ ΜΑ 
 

Όινη έρνπκε ζθεθηεί θάπνηε,  ηη ζα κπνξνύζακε λα αιιάμνπκε ζηνλ ηόπν καο αλ καο δηλόηαλ ε επθαηξία λα 

αλαδείμνπκε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα  θαη λα  πξνηείλνπκε ιύζεηο, ζαλ λα ήκαζηαλ …πξσζππνπξγνί γηα κηα 

κέξα!  Ίζσο ηειηθά, κηα ηέηνηα ππόζεζε δελ είλαη πιένλ θαη ηόζν νπηνπηθή!  Γλσξίδεηε όηη ζύκθσλα κε ηε 

ζπλζήθε ηεο Ληζζαβόλαο πνπ ηζρύεη από 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ζηε ρώξα καο, νη Δπξσπαίνη πνιίηεο, 

ζπγθεληξώλνληαο ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 ππνγξαθέο, κπνξνύλ λα δεηήζνπλ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα 

ιάβεη ζνβαξά ππόςηλ ηεο ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα ηηο ελζσκαηώζεη ζηε   δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ λόκσλ 

θαη πνιηηηθώλ; 

 

Με βάζε απηή ηε δπλαηόηεηα, δεκηνπξγήζεθε ην eMPOWER www.ep-empower.eu,  έλα πξόγξακκα ζπιινγήο 

ειεθηξνληθώλ ππνγξαθώλ, πάλσ ζε θξίζηκα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα όπσο θιίκα, λεξό, απόβιεηα, ζαιάζζηα 

ξύπαλζε, βηνπνηθηιόηεηα θαη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, πνπ ελζαξξύλεη πνιίηεο από ηελ Διιάδα , 

ηελ Ιηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία λα θαηαζέζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο, θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε  δηακόξθσζε ησλ ηειηθώλ απνθάζεσλ.  

 

Σθνπόο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη όρη κόλν ε ζπιινγή ειεθηξνληθώλ ππνγξαθώλ αιιά επηπξόζζεηα ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε δηαζύλδεζε ησλ αηηεκάησλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ κε ηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 

Σην πιαίζην απηό, θαη ζεσξώληαο εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη πνιύηηκε ηελ ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο, ην Δίκηςο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS δηνξγαλώλεη  

ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  

κε ζέκα  

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΣΑ ΜΕ… ΣΑ ΠΟΝΣΙΚΙΑ ΜΑ 

 

 

Οη καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό είλαη ειεύζεξνη λα εθθξαζηνύλ κέζα από  νπνηνδήπνηε 

ινγνηερληθό είδνο πξνηηκνύλ: δηήγεκα, ζεαηξηθό έξγν, πνίεκα ή δνθίκην.  

Βαζηθόο άμνλαο ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα είλαη  ηζηνξίεο πνπ πξαγκαηεύνληαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηελ 

δηακόξθσζε πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ ή/θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο, κέζα από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο 

πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο,  ην δηαδίθηπν, ν ππνινγηζηήο, ην… πνληίθη καο. Έρνπκε ηε δύλακε λα 

δηεθδηθήζνπκε έλα θαιύηεξν πεξηβάιινλ, έλαλ πην δίθαην θόζκν; Μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε έλαλ θόζκν πνπ 

ε θσλή ησλ πνιηηώλ θηάλεη κέρξη ηα απηηά ησλ πνιηηηθώλ; Δίλαη άξαγε ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κηα λέα 

κνξθή άμεζης δημοκραηίας, ζαλ απηή πνπ γλώξηζε ε Αξραία Αζήλα; 

 

Σα κείμενα ηων μαθηηών δεν ππέπει να ξεπεπνούν ηιρ 3.000 λέξειρ. 

 

 

Δηλώζεις ζσμμεηοτής: Τα ζρνιεία ή νη καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό πξέπεη λα 

δηλώζοσν ζσμμεηοτή έως ηις 15 Οκηωβρίοσ 2010, αποζηέλλονηας ηην επιζσναπηόμενη αίηηζη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@medsos.gr, ή κε FAX ζηο 210 8228795 ή ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε Γίθηπν 

ΜΔΣΟΓΔΙΟΣ S.O.S., Μακάε 3α, Αζήλα 10440. 

Τα έργα πρέπει να παραδοθούν μέτρι 19 Νοεμβρίοσ 2010 ηλεκηρονικά ζηο info@medsos.gr  ή 

ηατσδρομικά ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε.  
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