
Διαγωνισμός... αντιλογίας για τοσς μαθητές τοσ Λσκείοσ 

Στοσς ημιτελικούς τοσ σποσργείοσ το 3ο Λύκειο 

 

Σηελ… αληηινγία δηαγσλίδνληαη γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά καζεηέο Ιπθείνπ όιεο ηεο ρώξαο, νη νπνίνη θαινύληαη λα αλαδείμνπλ 

απηή ηελ ηθαλόηεηά ηνπο, ζην πιαίζην δηεμαγσγήο ησλ Αγώλσλ Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Αληηινγίαο), πνπ δηνξγαλώλεη ην ππνπξγείν 

Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Πνιηηηζηηθό Θέληξν Γειθώλ. Τν Ζξάθιεην ζα εθπξνζσπεζεί από ηελ νκάδα Αληηινγίαο ηνπ 3νπ Δληαίνπ 

Ιπθείνπ ζηνπο εκηηειηθνύο αγώλεο, πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηελ Αζήλα ην Φεβξνπάξην.  

 

Ήδε από ηηο 20 Λνεκβξίνπ έρνπλ μεθηλήζεη νη πξνθξηκαηηθνί αγώλεο ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Διιάδαο θαη νινθιεξώζεθαλ ρζεο. Σηελ 

πξώηε θάζε ησλ αγώλσλ ζπκκεηείραλ ελελήληα ζρνιεία από ηε Θξάθε, ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία, ηε Θεζζαιία, ηελ Αηηηθή, ηα 

Ησάλληλα, ηελ Αραΐα θαη ηελ Θξήηε. Γηα ηελ πεξηθέξεηα Θξήηεο έιαβαλ κέξνο πέληε ζρνιεία ηνπ Ζξαθιείνπ θαη νη νκάδεο ηνπο ήξζαλ 

αληηκέησπεο πξνρζέο ζην δηδαθηήξην ηνπ 7νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ.  

 

Σηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο ηεο πεξηθέξεηαο Θξήηεο πήξαλ κέξνο ηα 1ν, 2ν, 3ν, 7ν θαη 8ν Δληαία Ιύθεηα Ζξαθιείνπ. Υπεύζπλνη 

εθπαηδεπηηθνί ήηαλ γηα ην 1ν Ιύθεην νη Καξία Τακησιάθε θαη Ησάλλα Φαληνπδάθε, γηα ην 2ν Ιύθεην ε Γέζπνηλα Αβξακάληε θαη Αλδξηαλή 

Φξαγθάθε, γηα ην 3ν Ιύθεην ε Γήκεηξα Γηνξγαιή θαη ε Καξία Ιαγνπδάθε, γηα ην 7ν Ιύθεην ε Διέλε Γηακαιάθε θαη ε Ησάλλα Φξηζηηλάθε 

θαη γηα ην 8ν Ιύθεην ν Παλαγηώηεο Ιάκπξνπ θαη ε Παξαζθεπή Σηηβαθηάθε.  

 

Από ηνπο αγώλεο πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ησλ παξαπάλσ ζρνιείσλ θαη κηαο κεηθηήο νκάδαο, ήξζε πξώην ην 3ν Ιύθεην κε 

έμη βαζκνύο θαη δεύηεξν ην 1ν Ιύθεην κε πέληε βαζκνύο, ελώ αθνινπζνύλ κε ηέζζεξηο βαζκνύο ην 2ν Ιύθεην, ην 8ν Ιύθεην, ε κεηθηή 

νκάδα θαη ην 7ν Ιύθεην.  

 

Ζ νκάδα πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ πεξηθέξεηα, κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηε Γήκεηξα Γηνξγαιή θαη ηε Καξία Ιαγνπδάθε απνηειείηαη 

από ηνπο εμήο καζεηέο-καζήηξηεο: Γάκα Παλαγηώηα, Κνρηαλάθε Παληειή, Παπνπηζάθε Καξία, Σηεθαλίδε Αλαζηαζία θαη Φαιθηαδάθε 

Καξία.  

Ο εκηηειηθόο θαη ν ηειηθόο αγώλαο ζα γίλνπλ ηελ Θπξηαθή 5 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Αζήλα κε ζπκκεηνρή ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ 

δηαθξίζεθαλ ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο.  

Τν κέινο ηεο επηηξνπήο θξηηώλ Αλαζηαζία Παζραιίδνπ κηιώληαο ζηελ «Π» αλέθεξε όηη ζθνπόο ησλ αγώλσλ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ-καζεηξηώλ, ε άζθεζή ηνπο ζηε ζσζηή νξγάλσζε απνηειεζκαηηθνύ ιόγνπ ζηελ ηεθκεξησκέλε θαη 

εππξεπή δηαθσλία, ζηελ αλάιεςε θαη εθθνξά δεκόζηνπ ιόγνπ, ζην ζεβαζκό ηνπ άιινπ. πσο πξόζζεζε ε ίδηα πξόθεηηαη γηα ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηε δηακόξθσζε ππεύζπλνπ θαη ελεξγνύ πνιίηε.  

Τελ επηηξνπή απνηεινύζαλ επίζεο ε Βάζσ Θηληή, ν Καλώιεο Πνιπρξνλίδεο θαη ν Τάζνο Θαηέρεο. 

Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο αγώλεο ζην Ζξάθιεην πέξα από εθείλε ηνπ 3νπ Ιπθείνπ, απνηεινύληαλ από ηνπο 

εμήο καζεηέο:  

1ν Ιύθεην: Κειηαξάθε Αγγειηθή, Λησηάθε Γηάλλα, Ιαζεζησηάθε Γήκεηξα, Παζηνύ Καξηιέλα, Πνδίδε Γεσξγία.  

2ν Ιύθεην: Θίηζνπ Σηαπξνύια, Γακαλάθε Καξία, Θππξησηάθε Διεάλα, Κπνιάθε Καξία, Θνπλαιάθεο Γηώξγνο.  

8ν Ιύθεην: Φηνξάθε Καξία, Φνύξλαξε Καξγαξίηα, Ενπξαξάθε Καξία, Κνπνπηζάθε Σηέιια, Θαξεθπιάθε Βηξγηλία.  

7ν Ιύθεην: Απνζηνιάθεο Φάξεο, Βεξγαδήο Γηώξγνο, Θνπληάλε Γηνλπζία, Θνπληάλεο Σπύξνο, Θαιατηδάθε Διέλε.  

 

Κεηθηή Οκάδα: Βαζηιάθεο Αληώλεο, Βαζηιάθε Διεπζεξία, Αλησλάθε Ζιέθηξα, Τζνπδή Γεσξγία, Αλησλίνπ-Θνπξνπληώηε Κέιηζζα, 

Θαζηξηλάθεο.  

 

Οη Αγώλεο Αληηινγίαο  

Ζ αληηινγία ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ αλνύζηα αληαιιαγή ιεθηηθώλ δηαμηθηζκώλ, κε ηελ εξηζηηθόηεηα θαη ηελ απζάδεηα. Ωζηόζν, ε 

ζπγθξνηεκέλε θαη εππξεπήο αληαιιαγή απόςεσλ, ε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ ππέξ θαη ελαληίνλ κηαο δεδνκέλεο ζέζεο, 

ζπλεηζθέξεη ζπλήζσο απνθαζηζηηθά ζηελ ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε θαη ηειηθά ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ελόο δεηήκαηνο. 

Παξάιιεια, θέξλεη ηνπο ζπλδηαιεγόκελνπο πην θνληά κεηαμύ ηνπο, παξέρνληαο ηνπο έλαλ θνηλό ρώξν επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηνπ 

ιόγνπ, καθξηά από ζηείξεο πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνύο. 

Ο Σσθξάηεο, ν ηεο πόιεσο νίζηξνο, ε αινγόκπγα δειαδή πνπ δελ άθελε ηνπο Αζελαίνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα εθεζπράδνπλ, αιιά ηνπο 

παξσζνύζε δηαξθώο πξνο ηε ζπδήηεζε θαη ηελ θξηηηθή ζεώξεζε ησλ δεηεκάησλ, απνηέιεζε πξόηππν θαη ζύκβνιν γόληκνπ "πλεύκαηνο 

αληηινγίαο". κσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αληηινγηθήο ζθέςεο βξίζθνπκε επίζεο ζηα έξγα θαη άιισλ κεγάισλ πλεπκαηηθώλ κνξθώλ ηεο 

αξραηόηεηαο, όπσο ν ηξαγηθόο πνηεηήο Δπξηπίδεο θαη ν ηζηνξηθόο Θνπθπδίδεο. Ίζσο δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθό λα πνύκε όηη ε αληηινγία 

απνηειεί έλα από ηα ζεκειηώδε ζπζηαηηθά ηνπ πνιηηηζκνύ καο. 

 

Ζ δηνξγάλσζε αγώλσλ επηρεηξεκαηνινγίαο (αληηινγίαο) απνζθνπεί αθξηβώο ζηελ πξνώζεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο 

ησλ λέσλ, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα δηαγσληζηνύλ κέζα ζε έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν πιαίζην θαλόλσλ. Οη θαλόλεο ηνπο 

επηηξέπνπλ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηελ ινγηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκάησλ, ηελ πεηζαξρεκέλε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκπαίθηεο ηνπο θαη ηελ κε ζεβαζκό θαη θαηαλόεζε θξηηηθή ησλ ζέζεσλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο. Πξόθεηηαη, θπζηθά, γηα έλα εξγαιείν 

αλάπηπμεο ηεο ειεύζεξεο θξηηηθήο ζθέςεο, θαη όρη γηα όρεκα πξνώζεζεο νπνησλδήπνηε ζπγθεθξηκέλσλ απόςεσλ ή πξνζσπηθώλ 

θηινδνμηώλ. 

Οη Παλειιήληνη Καζεηηθνί Αγώλεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Αληηινγίαο) δηεμάγνληαη κεηαμύ νκάδσλ καζεηώλ Ιπθείνπ θαη δηαθξίλνληαη ζε 

πξνθξηκαηηθνύο, εκηηειηθνύο θαη ηειηθνύο γύξνπο. Σε θάζε γύξν νη νκάδεο θαηαλέκνληαη ζε δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο θαη αγσλίδνληαη ζην 



ίδην ζέκα. 

Σε έλαλ αγώλα Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Αληηινγίαο) παίξλνπλ κέξνο δύν νκάδεο απνηεινύκελεο από πέληε κέιε ε θαζεκία, ηα νπνία 

ζπλεξγάδνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη απνθαζίδνπλ κεηαμύ ηνπο ηνλ ξόιν ηνπ θαζελόο. Δπηιέγνπλ ηξεηο Οκηιεηέο (ΟΑ, 

ΟΒ, ΟΓ) θαη έλα εθπξόζσπν ηεο νκάδαο (ΔΟ). Ο ΔΟ αληηπξνζσπεύεη ηελ νκάδα ηνπ ζηηο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο δηνξγαλσηέο θαη ηνπο 

θξηηέο πξηλ από ηνλ αγώλα. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα, δηθαίσκα ιόγνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά νη Οκηιεηέο ησλ δπν νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ν Πξόεδξνο ηεο 

Θξηηηθήο Δπηηξνπήο (ΘΑ). ινη νη ππόινηπνη παξόληεο (εθηόο ησλ Θξηηώλ θαη ηνπ Φξνλνκέηξε) κπνξνύλ λα εθδειώλνπλ ηελ 

επηδνθηκαζία ή ηελ απνδνθηκαζία ηνπο πξνο ηνλ εθάζηνηε νκηινύληα κε θόζκην ηξόπν ρσξίο λα παξεκπνδίδνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ 

αγώλα θαη ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ιεθηηθά ζηε ζπδήηεζε. 

Σθνπόο ηεο Πξώηεο Οκάδαο (ηνπ Ιόγνπ) είλαη λα νξίζεη ην ζέκα κε ζαθήλεηα, ινγηθή ζπλέπεηα θαη πιεξόηεηα. Τν πιενλέθηεκά ηεο από 

ηε πξσηνβνπιία πνπ έρεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνύ ηζνζηαζκίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ε Γεύηεξε Οκάδα (ηνπ Αληίινγνπ) έρεη σο 

θύξην έξγν ηεο ηελ αλαζθεπή, ήηνη ηελ αληίθξνπζε ησλ ζέζεσλ ηεο πξώηεο νκάδαο.  

 


