
30 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 

αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές της Μ.Ε., 

 

Mε μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις εργασίες του 11ου Πανελλαδικού 

Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου με θέμα «Αίσθηση, νόηση και το ερώτημα για τη 

γνώση». Σχετικά με την φετινή διοργάνωση σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

α) Στο χώρο 11ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και στα ΕΓΓΡΑΦΑ της ιστοσελίδας έχει αναρτηθεί ο Κανονισμός και 

η έγκριση του 11ου Διαγωνισμού από το ΥΠΑΙΘ. 

β) Ως προθεσμία δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέσω των Σχολείων προς τις ΔΔΕ έχει 

οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2021, για την οποία θα ενημερώσουμε άμεσα και τις ΔΔΕ.  

γ) Στο χώρο 11ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ έχει αναρτηθεί η λίστα των βασικών φιλοσοφικών έργων που 

προτείνουμε με αναφορά των συγκεκριμένων αποσπασμάτων μέσα από αυτά αυτά που θα 

αποτελέσουν τη βάση για την οροθέτηση του θέματος και των ερωτημάτων του φετινού 

Διαγωνισμού. Εκεί δίδονται και γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση και την ανάγνωση των κειμένων 

που προτείνουμε. Επί πλέον θα αναρτηθεί και λίστα ενδεικτικά προτεινόμενης δευτερεύουσας 

βιβλιογραφίας κλπ.. 

δ) Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διαγωνισμού έχει αναλάβει ο Δρ. Κοσμάς Ρασπίτσος, μέλος 

Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Διαγωνισμού: 

τηλέφωνο: 2610-997228  και η-μέιλ: kraspitsos@upatras.gr   

ε) Σε ειδική «ηλεκτρονική τάξη» θα βρίσκεται διαθέσιμο το υποστηρικτικό υλικό του Διαγωνισμού. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη θα πρέπει να απευθυνθείτε μέσω η-μέιλ στον 

κ. Ρασπίτσο, ο οποίος θα σας δώσει τον κωδικό. 

στ) Έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο από άλλες χρονιές το βήμα του Facebook ως 

τόπο επικοινωνίας της κοινότητας του Διαγωνισμού, οπότε σας προτρέπουμε να ακολουθήσετε τον 

σύνδεσμο: https://www.facebook.com/mathitikos.diagonismos.filosofias/  

 

Ευχόμαστε σε όλους «καλή αρχή» και μια γόνιμη χρονιά.  

Ελπίζουμε ο Διαγωνισμός και ετούτη τη φορά να είναι μια διαδικασία που παρά την προσπάθεια 

που θα απαιτήσει, να προσφέρει σε όλους απόλαυση και ικανοποίηση,  

 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού, 

Μιχαήλ Παρούσης, Αν. Καθηγητής, 

Δρ. Κοσμάς Ρασπίτσος, Ε.ΔΙ.Π.,  

Αικατερίνη Καλέρη, Ομ. Καθηγήτρια, Συντονίστρια 

 

https://www.facebook.com/mathitikos.diagonismos.filosofias/

