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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ  
ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2010 θα απονεμηθούν τα ΒΡΑΒΕΙΑ, οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και οι 
ΕΠΑΙΝΟΙ στους διακριθέντες, στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Νέων της 
Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος στην Αθήνα. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει: 

α. Βραβεύσεις  
Οι καλλιτεχνικές ομάδες και οι διακριθέντες στους διαγωνισμούς ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ θα παραλάβουν τα ΒΡΑΒΕΙΑ, τις ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και τους ΕΠΑΙΝΟΥΣ 
κατά Περιφέρειες, ενώ θα προβάλλονται στιγμιότυπα από τα Περιφερειακά Φεστιβάλ. (Οι 
Καλλιτεχνικές ομάδες θα εκπροσωπηθούν από τον Μαέστρο, τον χοροδιδάσκαλο ή τον 
υπεύθυνο ιερέα Νεότητος).  

β. Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα ύμνων και τραγουδιών 
Οι χορωδίες που βραβεύονται μπορούν να ερμηνεύσουν από ένα(1) χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι ή ύμνο, εφ’ όσον το επιθυμούν. (Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 
των χορωδών θα καλυφθούν από την Ιερά Μητρόπολη, την ενορία ή τους γονείς των 
συμμετεχόντων).     

γ. Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών από έξι(6) χορευτικά συγκροτήματα (ένα 
από κάθε Περιφέρεια)  
Λόγω μη διαγωνιστικού χαρακτήρα των παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων, όπως είχε 
προαναγγελθεί, η Οργανωτική Επιτροπή απένειμε ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ στις πιο αξιόλογες 
προσπάθειες, χωρίς σειρά αξιολόγησης. Ένα από αυτά τα χορευτικά συγκροτήματα θα 
εκπροσωπήσει κάθε Περιφερειακό Φεστιβάλ στην Τελετή Βραβεύσεων, κατόπιν κληρώσεως με 
ευθύνη του Περιφερειάρχη.  
Κάθε χορευτικό συγκρότημα που θα κληρωθεί θα χορέψει έναν(1) χαρακτηριστικό χορό 
της Περιφέρειας από την οποία προέρχεται. Σε κάθε περιφέρεια θα κληρωθεί και ένα 
επιλαχόν χορευτικό συγκρότημα. (Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των χορευτών 
θα καλυφθούν από την Ιερά Μητρόπολη, την ενορία ή τους γονείς των συμμετεχόντων).     
 δ. Έκθεση των διακριθέντων εικαστικών έργων.   
Όσοι διακρίθηκαν στον διαγωνισμό ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ με ΒΡΑΒΕΙΟ ή ΈΠΑΙΝΟ πρέπει να 
παραδώσουν τα έργα τους στον Υπεύθυνο Ιερέα Νεότητος της Ι.Μητροπόλεως τους, ο οποίος 
θα τα αποστείλει ΟΜΑΔΙΚΑ στο Γραφείο Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος, Ιωάννου Γενναδίου 
14, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, για να φωτογραφηθούν και να προετοιμαστούν για την Έκθεση. 

 
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής  


