
Σηην ηρίηη θέζη η ομάδα “Ανηιλογίας” ηοσ 3οσ Λσκείοσ 

 

Θεηηθά ζρόιηα απέζπαζε ε νκάδα Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Αληηινγίαο) ηνπ 3νπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ηξαθιείνπ πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ εκηηειηθό 

αγώλα ζηελ Αζήλα. Μάιηζηα, ην ζρνιείν αλαδείρηεθε ηξίην ζε βαζκνινγία κεηαμύ ησλ δεκόζησλ Λπθείσλ, ελώ ε καζήηξηα Μαξία 

Παπνπηζάθε απέζπαζε δηάθξηζε γηα ηελ αηνκηθή ηεο βαζκνινγία. 

 

Ο ηειηθόο δηεμήρζε ηελ Κπξηαθή κεηαμύ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ Ακεξηθάληθνπ Κνιεγίνπ Αλαηόιηα θαη ηνπ Ιδησηηθνύ Λπθείνπ Μαληνπιίδε, κε 

ηε λίθε λα δίλεηαη ζην δεύηεξν. 

 

Οη Παλειιήληνη Μαζεηηθνί Αγώλεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Αληηινγίαο) πξαγκαηνπνηνύληαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη 

νξγαλώζεθαλ γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά από ην Δπξσπατθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γειθώλ θαη ην ππνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 

Σηνπο Παλειιήληνπο Μαζεηηθνύο Αγώλεο Δπηρεηξεκαηνινγίαο (Αληηινγίαο) 2005 έιαβαλ κέξνο 450 καζεηέο 90 ζρνιείσλ από Αηηηθή, 

Μαθεδνλία, Θξάθε, Ήπεηξν, Κξήηε, Θεζζαιία θαη Πεινπόλλεζν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα ζηνπο καζεηέο, πνπ επξόθεηην λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο Αγώλεο θαζώο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο, από ηνπο Κξηηέο ησλ 

Αγώλσλ ώζηε λα εμαζθεζνύλ ζηηο ηερληθέο θαη ζηνπο θαλόλεο ηνπ Λόγνπ θαη ηνπ Αληηιόγνπ. 

 

Οη Πξνθξηκαηηθνί Αγώλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ζηα Γηάλλελα, ζην Ηξάθιεην , ζηε 

Λάξηζα θαη ζηελ Πάηξα θαη πξνθξίζεθαλ ζπλνιηθά 20 ζρνιεία. 

 

Οη εκηηειηθνί αγώλεο θαη ν ηειηθόο αγώλαο έγηλαλ ηελ Κπξηαθή 5 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Αζήλα, ζηελ Παιαηά Βνπιή. 

 

Τνπο ληθεηέο βξάβεπζε ν Αʼ αληηπξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θ. Σσηήξεο Χαηδεγάθεο. Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθε ν 

πθππνπξγόο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Γηώξγνο Καιόο πνπ εθπξνζώπεζε ηνλ πξσζππνπξγό θαη ηελ Κπβέξλεζε. 

Παξέζηεζαλ επίζεο ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θ. Αλδξέαο Καξακάλνο, ε πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Γειθώλ θ. Διέλε Γιύθαηδε-Αξβειέξ θαη ν δηεπζπληήο ηνπ Δπξσπατθνύ 

Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Γειθώλ θαζεγεηήο Χξηζηόδνπινο Γηαιινπξίδεο.  

 

Η δηνξγάλσζε αγώλσλ Αληηινγίαο απνζθνπεί ζηελ πξνώζεζε θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ λέσλ, νη νπνίνη 

δηαγσλίδνληαη κέζα ζε έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν πιαίζην θαλόλσλ. Μέζα ζην πιαίζην απηό, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηελ ινγηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπο, δηδάζθνληαη λα ζπλεξγάδνληαη πεηζαξρεκέλα κε ηνπο 

ζπκπαίθηεο ηνπο θαζώο θαη λα ζέβνληαη, λα θαηαλννύλ θαη λα αζθνύλ θξηηηθή ζηηο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδεη ε αληίπαιε νκάδα. 

 

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

ζπλεηζθέξεη ζηελ ζθαηξηθόηεξε αληηκεηώπηζε θαη ηειηθά ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ελόο δεηήκαηνο. Παξάιιεια, παξέρεη ζηνπο 

ζπλδηαιεγόκελνπο ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηνπ ιόγνπ θαη ηεο γόληκεο επηρεηξεκαηνινγίαο, καθξηά από ζηείξεο 

πξνθαηαιήςεηο θαη θαλαηηζκνύο. 

 

Η νκάδα πνπ εθπξνζώπεζε ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο ζηνπο εκηηειηθνύο αγώλεο κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηε Γήκεηξα Γηνξγαιή θαη ηε 

Μαξία Λαγνπδάθε απνηεινύληαλ από ηνπο εμήο καζεηέο-ηξηεο: Γάκα Παλαγηώηα, Μνρηαλάθε Παληειή, Παπνπηζάθε Μαξία, Σηεθαλίδε 

Αλαζηαζία θαη Χαιθηαδάθε Μαξία. 


