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Θ6μα : Σ26oλικ6q Διαγοrvιoμιδ q Aρ1αiων E}'ληνικcirυ>

Σαq ενημεραlνoυμε 6τι τo Λδκειο <<Mariano Buratti> τηE π6λη9 Viterbo τηq Ιταλiαg

σε oυνερyαo{α με τo Πανεπιατημιο Σπoυδrbν τηζ Tusciα Διoρyανcbνει oyoλικ6

διαyωνιoμ6 αρ1α{ων ελληνικαlν απ6 τιq 19 6ω9 19 MαToυ 20|2. o διαyωνιoμδq

απευθδνεται mα κλαoοικηg κατε6θυνoηE oyοkΙα τηq Ευρcbπηζ και oυνfmαται mη

μετd'φραoη xωρΙου ενδg κειμ6ν0υ τoυ ΙΣ0ΚPΑTH ενcb η εξ6ταoη περιλαμβdνει

φ ι λ ο λo y ι κ d'. Λ ο y ο τ ε x 
"- 

ι κ d" κα ι ι m ο ρ ι κ d' oy 6 λι α.

ΚΑNoΝΕ'Σ ΣΥMMΕTOXΙ{Σ:

1. Κdθε oycl)ε[ο επιτρbπεται να oυμμετ[y'ει ατo δια7'ωνιoμ6 με μ6yιaτο αριθμ6 δδο

μαθητcΙlν τηζ 3η τd"ξηg Γενικοδ Λυκε[oυ με κατεδθυναη Θεωρητικη.

2' H εξεταζ6μενη yλrιooα yια τo 20] 2 εΙναι τα ΑρxαΙα Ε'λληνικiι'

3. εξ6ταoη θα βαoιoτεi πdνcο oε κεiμενο ατ6 τα 6ρyατου Ιαoκρdτη.

4 H εξ{ταoη θα δια'ρκ6oει πtντε (5) rbρεE και θα λdβει χωρα mιg 17 MαEbυ 20Ι2 oτιq

8:30 το πρω[. oι oυμμετEψoντεg μπoροδν να χρησιμoποιηoουν λεξικ6

.,. oι oυμμετtγοντεg απ6 dλλεg χωρεq εκτ6E ΙταλEαg 6yουν τo δικαΙrομα να

χρησιμoπoιηoουν τη μητρικη τουq yλωooα ri τα Αyyλικd yια τη μετd,φραoη και ανd"λυoη

του κειμtνoυ υπδ εξ6ταoη.



6' ,oλοι oι ουμμετ6xοντεq πρ6πει να iyουν 6yκυρη ταυτ6τητα μαζi τουg και θα

φιλoξενηθoδν (Διαμονη _ Διατροφη) απδ τον oρyανιoμ6 Certαmen απ6 το απδyευμα

τηζ πρoηyoδμενηE μ6ρα; του διαyοlνιoμοδ iωq το πρω[ τηq ]9ηζ MαΙbυ. Tα 6ξοδα τoυ

ταξιδιοδ κα06q και τo απi και ιtρoE τα ιταλικιi: αεροδρiμια yια την ιfi.φιξη ιi

αναxιbρηαη yια ιi απι6 τo Viterbο δεν επιxορηyεiται.

7. Tο ]o βραβε{ο αν6ρxεται oτο ποο6 τcον ].Ι00 ευρcb, το 2. βραβεiο mο ποo6 τcον 8a0

ευραl, τo 3o ατο ποo6 των 520 ευρrb, το 4o oτo πooδ των 420 ευρcb, τo 5o oτο πoo6 ταlν

3Ι0 ευρω, τo 5o , 7o , Bo , 9o και ]0o mο ποo6 των 260 ευρcb.

Για περιoo6τερεE πληροφoρ{εg, oι oυμμετixoντεq μπoροδν να απευθυνθοδν στη

Γραμματεiατου Liceο Ginnαsiο ,,M, Βurαtti'' οf Viterbo στo τηλ6φcονο: 076]346036
,oλεE οι oυμμετο769 πρ6πει να αποoταλoδν ε{τε με φα -( εiτε με μ6ιλ ε[τε με ταxυδρομεiο

mη Διεδθυνoη :

Preside del Ginnαsiο StαtαΙe ,,M. Βurαiti''

Viα T. Cαrletti nο B - 0l Ι00 VΙTΕRΒO

TeΙephone : + 39 076 l 34603 6

Fcεc: +39 076Ι322420

ΕmαiΙ : t,',T P C a ] 0 0 0 3 @,ΙST RUZΙO N Ε'. ΙT

Καταληκτικf ημερoμηνiα : 1η Mαρτiου 2012

Επιoυνdlττουμε τη oxετικη φ6ρμα oυμμετογηE και παρακαλοδμε yια τιζ εΚ μ6ρου9 oαg

πρcυτοβουλ{εg. H ενδε16μενη oυμμετοyη yiνεται αδαπdνrιg yια τoν κρατικ6

προbπολοyιoμδ.

Ν. Πιερlαg


