ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΚ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Φέτος ως γνωστόν συµπληρώνονται 75 χρόνια από τη θρυλική Μάχη της Κρήτης. Γι’

αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνεργασία µε το ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο
Κρήτης προκηρύσσει τον Γ' Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Καταγραφής Ιστορικών

Μαρτυριών για τη Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση του Κρητικού Λαού. Στο

διαγωνισµό καταγραφής προφορικών µαρτυριών µπορούν να συµµετέχουν µαθητές
δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Οι µαθητές καλούνται να µαγνητοφωνήσουν ή να

βιντεοσκοπήσουν τις µαρτυρίες των επιζώντων, να τις αποµαγνητοφωνήσουν και να
υποβάλουν στο ∆ιαγωνισµό τη µαρτυρία σε κείµενο. Εφιστούµε την προσοχή ότι
ζητούνται κείµενα αυθεντικά, όπως ακριβώς είναι ο προφορικός λόγος του

πληροφορητή και όχι διορθωµένες ή ωραιοποιηµένες λογοτεχνικές συνθέσεις. Τα

αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα καθώς και το CD /ROM, που περιέχει τη συνέντευξη
σε ήχο ή και σε εικόνα θα συνοδεύονται απαραίτητα µε µία σελίδα στην οποία θα

αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του ανθρώπου που καταθέτει τη µαρτυρία όσο και τα
στοιχεία του µαθητή/τριας που την κατέγραψε και του σχολείου στο οποίο φοιτά.

Παράλληλα προκηρύσσεται ο Β΄ Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Ζωγραφικής µε θέµα “Η

Μάχη της Κρήτης 1941 και η Αντίσταση των Κρητικών” νηπιαγωγείου, δηµοτικού
και γυµνασίου. Η θεµατική των έργων µπορεί να περιλαµβάνει γενικότερα τον

διαχρονικό αγώνα του Κρητικού για ελευθερία. ∆εν υπάρχει περιορισµός ως προς την

τεχνική και την τεχνοτροπία της ζωγραφικής, αρκεί τα έργα να είναι εντός θέµατος.
Καλό θα ήταν να χρησιµοποιηθεί χαρτί ζωγραφικής διαστάσεων Α4. Στην πίσω όψη

κάθε ζωγραφιάς θα αναγράφεται ένας τίτλος του έργου, τα στοιχεία του µαθητή και
του σχολείου του.

Οι µαθητές θα µπορούν να παραδώσουν ή να αποστείλουν στις εργασίες τους στο
ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Κρήτης (Ιωάννου Σφακιανάκη 20, 73134 Χανιά) έως τις 28
Απριλίου 2016.

Σηµειώνεται ότι οι µαθητές που θα διακριθούν, θα βραβευτούν σε ειδική τελετή στο
Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

