
  

 
       Βέροια,  Μαΐου 2018 

       Αρ. Πρωτ.: 26 

       Προς :Μέλη ΕΜΕ Ηµαθίας, Λύκεια Ν.Ηµαθίας  

 

Θέµα: Ανακοίνωση ονόµατος β' φάσης διαγωνισµού Μικρός Ευκλείδης 

 
Το παράρτηµα της ΕΜΕ Ηµαθίας διοργανώνει για 6 συνεχή χρονιά έναν διαγωνισµό για τα 
παιδιά της Ε' και Στ' τάξης του δηµοτικού που αποτελεί τη β' φάση του διαγωνισµού 
«Παιχνίδι και Μαθηµατικά». Θέλοντας να τιµήσουµε τη µνήµη του Στέλιου Μιόγλου που 
έφυγε τόσο νωρίς και ξαφνικά από κοντά µας αποφασίστηκε το όνοµα του διαγωνισµού  να 
είναι: Διαγωνισµός Β' Φάσης Δηµοτικών - «Στέλιος Μιόγλου». 

Είναι ο ελάχιστος φόρος τιµής σ’ έναν χαµογελαστό  και δραστήριο άνθρωπο, έναν άνθρωπο 
µε µεγάλη καρδιά που τελικά προδόθηκε απ’ αυτήν. Ο Στέλιος αν και απών θα είναι πάντα 
παρόν στις καρδιές µας ακούραστος και πάντα µε το χαµόγελο. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαΐου και ώρα 9.00 . Ο διαγωνισµός 
συνδιοργανώνεται από το Παράρτηµα Ηµαθίας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας 
(ΕΜΕ) και την Δ/νση Π/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηµαθίας. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να 
ενηµερώσουν τους µαθητές για τον διαγωνισµό, στον οποίο µπορούν να συµµετέχουν οι 
µαθητές, που διακρίθηκαν στην α ́ φάση, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα. 

Τα εξεταστικά κέντρα της Ηµαθίας είναι: 

• 4ο Δηµοτικό Σχολείο Βέροιας για τους µαθητές της περιοχής Βέροιας 
• 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νάουσας για τους µαθητές της περιοχής Νάουσας και 
• 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας για τους µαθητές των περιοχών Αλεξάνδρειας  
και Μελίκης. 
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Οι µαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα στις 8.30 και να έχουν µαζί τους 
στυλό, µολύβι και σβύστρα. 

Η εξέταση είναι δίωρη. Όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυµούν, µπορούν να συνδράµουν το έργο 

µας στην επιτήρηση. Η βοήθειά τους θα είναι πολύτιµη. Σε όσους συµµετάσχουν θα δοθεί 

βεβαίωση για το εθελοντικό τους έργο. 

 
Η Πρόεδρος 

 
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου 

Η Γενική Γραµµατέας 
 

Αλεξάνδρα Στυλιανίδου 
 

      

 


