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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Μπορεί να έχω άδικο και µπορεί να έχεις δίκιο και, µε την προσπάθεια, µπορεί να φτάσουµε πιο κοντά στην αλήθεια.»
~ Κάρλ Πόππερ, Αυστρο-βρετανός φιλόσοφος
Οι Εικονικές Δίκες «Πρωταγόρας» αποτελούν ένα πνευµατικό άθληµα οργανωµένο σε δύο άξονες - την
επιχειρηµατολογία, ως µέσο πειθούς, και την δικαιοσύνη, όπως αυτή απονέµεται από τους δικαστικούς
λειτουργούς.
Η ιδέα προέκυψε από την µίξη των δύο αξόνων. Το αποτέλεσµα ήταν ένας διαγωνισµός εικονικών δικών για
µαθητές του λυκείου, ο οποίος στοχεύει στην εξοικείωση των συµµετεχόντων µε τον διάλογο, στην
καλλιέργεια των ρητορικών τους δυνατοτήτων και στην ανάπτυξη της ιδέας της δικαιοσύνης ως τον µοναδικό
επιτρεπτό τρόπο επίλυσης των κοινωνικών διαφορών. Οι µαθητές καλούνται να υπερασπιστούν
αµφιλεγόµενες υποθέσεις και να πείσουν το δικαστήριο για την ορθότητα των επιχειρηµάτων τους, ενώ χρέος
των δικαστών, του εισαγγελέα και των ενόρκων είναι να αξιολογήσουν αντικειµενικά την εξέλιξη της υπόθεσης
και να αποδώσουν αµερόληπτα την δικαιοσύνη.
Ελπίζουµε οι εικονικές δίκες να σας χαρίσουν ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας, όπως προσέφερε και σε µας η
δηµιουργία τους.
Με εκτίµηση,
Οι συγγραφείς,
Γιώτα Σκιαθίτη
Θωµάς Τσουλιάς
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ΜΕΡΟΣ Α’ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
Κάθε Εικονική Δίκη αποτελεί ένα ξεχωριστό αγώνα επιχειρηµατολογίας. Η οργάνωση και η
πραγµατοποίηση της περιλαµβάνει διάφορα πρόσωπα, το καθένα από τα οποία επιτελεί τον δικό του ρόλο.
Ακολουθεί ο ορισµός των ρόλων αυτών και η σηµασία τους:

α. Οι Δικηγόροι
Αποτελούν τα δύο µέλη κάθε οµάδας, οι οποίοι αναλαµβάνουν να επιχειρηµατολογήσουν
παρουσιάζοντας τη θέση τους, συνοψίζοντας την ακρόαση και εξετάζοντας τους µάρτυρες της αντίπαλης
οµάδας. Σε κάθε Δίκη συµµετέχουν δύο οµάδες, η κάθε µία µε τους δικούς της δικηγόρους.

β. Οι Μάρτυρες
Αποτελούν µέλη κάθε οµάδας, οι οποίοι αναλαµβάνουν ένα ρόλο σχετικό µε την υπόθεση και
αναπτύσσουν ένα και µόνο επιχείρηµα ο καθένας στο πλαίσιο του ρόλου αυτού. Κάθε µάρτυρας
εξετάζεται πρώτα από την δική του οµάδα, η οποία και τον βοηθάει να αναπτύξει το επιχείρηµά του
υποβάλλοντάς του βοηθητικές ερωτήσεις, και στη συνέχεια από την αντίπαλη οµάδα, η οποία του
απευθύνει ερωτήσεις µε σκοπό να αποκαλύψει και να αναδείξει τυχόν κενά στον συλλογισµό του.

γ. Οι Δικαστές
Αποτελούν τους κριτές του αγώνα, οι οποίοι διευθύνουν τη συζήτηση, λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για την ευταξία και ευπρέπεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου, αξιολογούν και βαθµολογούν τους
συµµετέχοντες, και στο τέλος αυτής συναποφασίζουν µε τους ενόρκους τη νικητήρια οµάδα.
Αποτελούνται από έναν Πρόεδρο του Δικαστηρίου και δύο Παρέδρους.

δ. Οι Ένορκοι
Αποτελούν έξι (7) πρόσωπα που ορίζονται στην αρχή πριν από κάθε Δίκη, τα οποία παρακολουθούν την
ακρόαση της και συναποφασίζουν µε τους Δικαστές την νικητήρια οµάδα.
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2.

ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Εικονικών Δικών, συναντούµε µερικές έννοιες µε ιδιαίτερη σηµασία για
την εξέλιξη του αγώνα. Ακολουθεί ο ορισµός των εννοιών αυτών και η σηµασία τους:
α. Η Υπόθεση
Αποτελεί το θέµα που καλούνται να συζητήσουν οι δύο οµάδες ενώπιον των Δικαστών. Κάθε υπόθεση
περιλαµβάνει ένα σύντοµο ιστορικό γεγονότων βασισµένο και ένα αµφιλεγόµενο αίτηµα - το οποίο στη
νοµική ορολογία αποκαλούµε αντιµωλία - το οποίο η πρώτη οµάδα καλείται να υπερασπιστεί και η
δεύτερη να αντικρούσει.
β. Η Συζήτηση
Αποτελεί το κύριο στάδιο της Εικονικής Δίκης, το οποίο ξεκινάει µε την εναρκτήρια αγόρευση των
δικηγόρων, συνεχίζεται µε την εξέταση των µαρτύρων και ολοκληρώνεται µε τις τελικές αγορεύσεις των
δικηγόρων.

γ. Η Ετυµηγορία του Δικαστηρίου
Αποτελεί την απόφαση των Ένορκων σχετικά µε την έκβαση του δικαστικού αγώνα και την ανακήρυξη
της νικητήριας οµάδας.
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ΜΕΡΟΣ Β’ - H ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

1. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤEΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔIΚΗ
Σε κάθε Εικονική Δίκη συµµετέχουν οι εξής:
(α) Δύο (2) οµάδες των δύο (2) δικηγόρων και έως και τριών (3) µαρτύρων η κάθε µία, συνολικά δέκα
(10) άτοµα,
(β) Τρεις (3) Δικαστές, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος του Δικαστηρίου και οι άλλοι δύο
Πάρεδροι,
(γ) Ένας (1) Εισαγγελέας
(δ) Επτά (7) Ένορκοι, οι οποίοι αποφασίζουν κατά απόλυτη πλειοψηφία την έκβαση του δικαστικού
αγώνα.

2.

ΟΙ ΘEΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜAΔΩΝ

Από τις δύο οµάδες, η µία αναλαµβάνει να υπερασπιστεί το αίτηµα της υπόθεσης και η άλλη οµάδα
αναλαµβάνει να το αντικρούσει.

3.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ

Πριν την έναρξη της συζήτησης, ο Διοργανωτής δίνει σε κάθε µάρτυρα το γενικό περίβληµα του ρόλου του,
και συγκεκριµένα πληροφορίες σχετικά µε το ποιος είναι και τι ιδιότητα φέρει. Ο µάρτυρας αναλαµβάνει
να αναπτύξει το επιχείρηµά του σε συνάρτηση µε αυτήν.
Το επιχείρηµα κάθε µάρτυρα πρέπει να βασίζεται στη λογική και όχι σε φανταστικά πραγµατικά γεγονότα
που θα µπορούσαν να είχαν συµβεί σε µία αντίστοιχη πραγµατική υπόθεση.
Οι ρόλοι δεν περιλαµβάνουν νεκρά ή διάσηµα πρόσωπα.
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4.

Η ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡIΟΥ

Σε κάθε εικονική δίκη παρίστανται τρεις (3) Δικαστές, οι οποίοι διευθύνουν τον αγώνα και κρίνουν την
επίδοση των οµάδων. Ο επικεφαλής των κριτών είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ο οποίος διευθύνει την
συζήτηση και εξασφαλίζει την οµαλή διεξαγωγή της δίκης και την τήρηση των κανονισµών. Οι άλλοι δύο
κριτές αποτελούν τους Παρέδρους, οι οποίοι αξιολογούν την επίδοση των συµµετεχόντων σε ατοµικό και
οµαδικό επίπεδο.
Σε κάθε εικονική δίκη παρίστανται και επτά (7) Ένορκοι, καθήκον των οποίων είναι να ακούσουν όλη την
συζήτηση της υπόθεσης και να αποφασίσουν για την έκβαση της. Πριν την συζήτηση της υπόθεσης, ο
Πρόεδρος του Δικαστηρίου ορίζει έναν εκ των Ενόρκων ως Εκπρόσωπό τους και τον επιφορτίζει µε το
καθήκον να διευθύνει τις εργασίες τους και να ανακοινώσει την ετυµηγορία του Δικαστηρίου.

5.

Η ΣΥΖHΤΗΣΗ

Αφού συγκεντρωθούν εντός της αίθουσας όλα τα πρόσωπα που εµπλέκονται στη Δίκη και λάβουν τις θέσεις
τους, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης. Η συζήτηση εξελίσσεται ως εξής:

α. Εναρκτήριες Αγορεύσεις
(1) Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου καλεί τον Πρώτο Δικηγόρο της Υπεράσπισης να προβεί στην
εναρκτήρια αγόρευσή του και επιχειρηµατολογήσει για τέσσερα (4) λεπτά υπέρ της θέσης του. Το
Προεδρείο του Δικαστηρίου και ο Εισαγγελέας έχουν δικαίωµα να απευθύνουν έως και τέσσερις (4)
ερωτήσεις στον Πρώτο Δικηγόρο Υπεράσπισης επί των θέσεών του. Δυνατότητα απάντησης στα
ερωτήµατα έχει και ο Δεύτερος Δικηγόρος Υπεράσπισης, εν περιπτώσει που ο Πρώτος Δικηγόρος
αδυνατεί να απαντήσει – εις βάρος ωστόσο της ατοµικής βαθµολογίας του Πρώτου Δικηγόρου.
(2) Αφού ο Πρώτος Δικηγόρος της Υπεράσπισης ολοκληρώσει την αγόρευσή του ή τελειώσει ο
χρόνος του, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου καλεί τον Πρώτο Δικηγόρο της Αντιλογίας να προβεί
στην δική του εναρκτήρια αγόρευσή και να επιχειρηµατολογήσει υπέρ της θέσης του, καθώς και να
ανασκευάσει την επιχειρηµατολογία της Υπεράσπισης για τέσσερα (4) λεπτά. Το Προεδρείο του
Δικαστηρίου και ο Εισαγγελέας έχουν δικαίωµα να απευθύνουν έως και τέσσερις (4) ερωτήσεις στον
Πρώτο Δικηγόρο Αντιλογίας επί των θέσεών του. Δυνατότητα απάντησης στα ερωτήµατα έχει και ο
Δεύτερος Δικηγόρος Αντιλογίας, εν περιπτώσει που ο Πρώτος Δικηγόρος αδυνατεί να απαντήσει – εις
βάρος ωστόσο της ατοµικής βαθµολογίας του Πρώτου Δικηγόρου.
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β. Εξέταση των Μαρτύρων
Αφού και ο Πρώτος Δικηγόρος της Αντίκρουσης ολοκληρώσει ή τελειώσει ο χρόνος του, ο Πρόεδρος του
Δικαστηρίου καλεί τους µάρτυρες να καταθέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου.
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου καλεί τον Πρώτο Μάρτυρα της Υπεράσπισης. Μόλις η εξέτασή του
ολοκληρωθεί, καλεί τον Πρώτο Μάρτυρα της Αντίκρουσης, και µόλις η δική του εξέταση ολοκληρωθεί
συνεχίζει και καλεί εναλλάξ έναν µάρτυρα από κάθε οµάδα, µέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των
παρευρισκοµένων µαρτύρων.
Κάθε µάρτυρας εκθέτει το επιχείρηµά του για δύο (2) λεπτά, κατά την διάρκεια της οποίας το Προεδρείο
και ο Εισαγγελέας µπορούν να απευθύνουν έως 2 ερωτήσεις συνολικά.
Στη συνέχεια, ο µάρτυρας εξετάζεται από την αντίπαλη οµάδα για δύο (2) λεπτά, κατά την διάρκεια της
οποίας η αντίπαλη οµάδα του απευθύνει ερωτήσεις µε σκοπό να αποκαλύψει και να αναδείξει τα λάθη στον
συλλογισµό του.
Η αντίπαλη οµάδα µπορεί να απευθύνει όσες ερωτήσεις επιθυµεί µέσα στο επιτρεπόµενο χρονικό
διάστηµα, ενώ είναι στην ευχέρεια της εξετάζουσας οµάδας να διακόπτει τον µάρτυρα όποτε θεωρεί ότι η
απάντησή του την έχει καλύψει.

γ. Τελικές Αγορεύσεις
Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση και του τελευταίου µάρτυρα, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου καλεί αρχικά τον
Δεύτερο Δικηγόρο της Υπεράσπισης και έπειτα τον Δεύτερο Δικηγόρο της Αντίκρουσης να συνοψίσει
µέσα σε τέσσερα (4) λεπτά όλα όσα ελέχθησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης, µε σκοπό να καταλήξει
στην απόδειξη της θέσης της οµάδας.
Αφού ολοκληρώσουν και οι δύο πλευρές την σύνοψή τους, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ευχαριστεί τους
δικηγόρους και τους µάρτυρες, κηρύσσει το τέλος της συζήτησης της υπόθεσης και ανακοινώνει τον χρόνο
στον οποίο πρέπει να επιστρέψουν όλοι στην αίθουσα για να ακούσουν την ανακοίνωση της ετυµηγορίας του
Δικαστηρίου.
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6.

Η ΕΤΥΜΗΓΟΡIΑ

Η Ετυµηγορία του Δικαστηρίου αποτελεί την απόφαση που έλαβαν οι Ένορκοι σχετικά µε το ποια οµάδα
τους έπεισε και συνεπώς κέρδισε τον δικαστικό αγώνα. Η ετυµηγορία προκύπτει και ανακοινώνεται ως εξής:
(α) Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση και µέχρι να επιστρέψουν όλοι στην αίθουσα, οι Ένορκοι
συνεδριάζουν µυστικά και κρίνουν κατά απόλυτη πλειοψηφία την έκβαση της δίκης µε βάση όλα όσα
άκουσαν κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης.
(β) Αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος που διέταξε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, οι οµάδες και οι Ένορκοι
επιστρέφουν στην αίθουσα και λαµβάνουν τις θέσεις τους.
(γ) Ο Πρόεδρος καλεί τον Εκπρόσωπο των Ενόρκων να σταθεί και να απαγγείλει την Ετυµηγορία του
Δικαστηρίου.
(δ) Ο Εκπρόσωπος των Ενόρκων απαγγέλει την Ετυµηγορία του Δικαστηρίου, η οποία καταδεικνύει την
νικητήρια οµάδα. Απαγγέλει επίσης και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας που οδήγησε σε αυτήν.
(ε) Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ευχαριστεί τους Ενόρκους για την υπηρεσία τους, τους απαλλάσσει
από τα καθήκοντά τους και λύει την συνεδρίαση.
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ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ο ΣΚΟΠOΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ
Οι κριτές κάθε Εικονικές Δίκης αξιολογούν τους µαθητές που συµµετέχουν µε σκοπό να τους βοηθήσουν να
βελτιώσουν τις ρητορικές τους ικανότητες, τη διάρθρωση της επιχειρηµατολογίας τους, τη συνεργασία τους
ως οµάδα και την ευγενή άµιλλα σε µια διαδικασία αντιπαράθεσης επιχειρηµάτων. Για το λόγο αυτό, οι
µαθητές λαµβάνουν τις σχετικές σηµειώσεις για τις επιδόσεις τους στο τέλος της διαδικασίας.

2. Ο ΤΡOΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ
Κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης, οι κριτές (Δικαστές) αξιολογούν γραπτά τις επιδόσεις των
δικηγόρων και των µαρτύρων των δύο οµάδων, κρατώντας προσωπικές σηµειώσεις.
Με το πέρας της Εικονικής Δίκης, οι κριτές χρησιµοποιούν τις προσωπικές τους σηµειώσεις για να
συµπληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης, το οποίο περιλαµβάνει ατοµικό χώρο σηµειώσεων για κάθε µαθητή
ξεχωριστά και χώρο για την συνολική επίδοση των µαθητών ως οµάδα.
Εφόσον η Εικονική Δίκη διεξάγεται στο πλαίσιο του σχολείου, οι καθηγητές που λειτούργησαν ως κριτές
παραδίδουν το έντυπο αξιολόγησης στους µαθητές τους και µε βάση αυτό συζητούν για την επίδοση τους
και τους βοηθούν να βελτιωθούν.
Εφόσον η Εικονική Δίκη διεξάγεται στο πλαίσιο τοπικού ή πανελλήνιου διαγωνισµού που διοργανώνεται
από τον εκπαιδευτικό µη-κερδοσκοπικό οργανισµό “ΑΦΙΞΙΣ”, η διοργάνωση φροντίζει να αποστείλει
αντίγραφα των εντύπων σε κάθε σχολείο που συµµετείχε στον διαγωνισµό.

3. Η ΔΟΜH ΤΗΣ ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των µαθητών αφορά τρία στοιχεία: τα επιχειρήµατα τους, την δοµή του λόγου τους και την
αισθητική του λόγου τους.
Τα επιχειρήµατα πρέπει να κρίνονται από την οπτική γωνία ενός µέσου ατόµου, να αξιολογούνται δηλαδή
ως προς τη γενικότερη πειστικότητά τους, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις. Σε αυτά
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περιλαµβάνεται και η χρήση παραδειγµάτων µε µέτρο, καθώς ένα παράδειγµα δεν αποτελεί από µόνο του
επιχείρηµα.
Η δοµή του λόγου περιλαµβάνει την ικανότητα των δικηγόρων και των µαρτύρων να οµαδοποιούν και να
κατανέµουν το περιεχόµενο τής οµιλίας τους µε σαφή τρόπο και σωστή ιεράρχηση στο πλαίσιο της οµάδας.
Η αισθητική του λόγου περιλαµβάνει την πειστικότητα που έδωσε ο δικηγόρος ή ο µάρτυρας στο λόγο του
µε την εκφορά του και τα ρητορικά σχήµατα που χρησιµοποίησε.
Οι ερωτήσεις κατά την εξέταση των µαρτύρων συνυπολογίζονται στα επιχειρήµατα του δικηγόρου που τις
έθεσε και αξιολογούνται ως προς τον αντίκτυπο που είχαν στην εξέλιξη της δίκης.
Κάθε δικηγόρος ή µάρτυρας λαµβάνει µία ενδεικτική βαθµολογία για τον λόγο του, η οποία απαρτίζεται
από 0-50 πόντους για το περιεχόµενο των επιχειρηµάτων, 0-30 πόντους για την δοµή του λόγου και 020 πόντους για την αισθητική του λόγου.
Η αγενής συµπεριφορά και η µη τήρηση τού χρονικού πλαισίου αξιολογείται αρνητικά – ειδικότερα, η αγενής
συµπεριφορά συνυπολογίζεται στην αισθητική του λόγου και η µη τήρηση του χρόνου στην δοµή του λόγου.

12

________________________________________________________________________________
ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ

1. ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ
Ο εκπαιδευτικός µη-κερδοσκοπικός οργανισµός “ΑΦΙΞΙΣ” διοργανώνει τοπικούς και πανελλήνιους
διαγωνισµούς εικονικών δικών, στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν οµάδες που εκπροσωπούν
ελληνόφωνα σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για τις ανάγκες κάθε διαγωνισµού, η “ΑΦΙΞΙΣ” συστήνει Οργανωτική Επιτροπή η οποία χειρίζεται όλα
τα θέµατα της διοργάνωσης και συνεργάζεται µε τα ενδιαφερόµενα σχολεία για την υλοποίηση της.
Κάθε υλικό που δηµιουργήθηκε από την “ΑΦΙΞΙΣ” για τις Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας,
συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος Κανονισµού, αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του και δεν
µπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την ρητή συγκατάθεσή του οργανισµού, παρά µόνο για τις ανάγκες της
συµµετοχής των οµάδων στον Διαγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της προπόνησης αυτών.
Επιπλέον, κάθε υλικό που προκύπτει από την υλοποίηση του Διαγωνισµού, γίνεται αποκλειστική
ιδιοκτησία της “ΑΦΙΞΙΣ”, και δεν µπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την ρητή συγκατάθεσή του.

2. Η ΔΟΜH ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
Ο Διαγωνισµός µπορεί να διεξάγεται σε τοπικό ή πανελλήνιο επίπεδο, ενώ επίσης τοπικοί διαγωνισµοί
µπορεί να αποτελέσουν προκριµατικούς γύρους για την συµµετοχή των καλύτερων οµάδων σε
πανελλήνιους τελικούς γύρους.
Οι Προκριµατικοί διαγωνισµοί που διοργανώνονται ταυτόχρονα λογίζονται ως ένας γύρος, καθώς σε
αυτούς συµµετέχουν όλες ανεξαιρέτως οι οµάδες που εγγράφονται στον Διαγωνισµό, και σκοπός της
διοργάνωσης τους είναι η καλύτερη διεξαγωγή του Διαγωνισµού σε τοπικό επίπεδο.
Ο Τελικός Γύρος διεξάγεται σε πόλη που επιλέγει η Οργανωτική Επιτροπή και αποτελεί την ολοκλήρωση
του Διαγωνισµού.
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3. ΔΥΝΑΤOΤΗΤΑ & ΤΡOΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ

α. Δυνατότητα Οµάδας για Συµµετοχή
Κάθε σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας και του εξωτερικού µπορεί να συµµετέχει στον
Διαγωνισµό, εφόσον τα µέλη της οµάδας που εγγράφεται - εκπροσωπώντας την εν λόγω µονάδα χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό την ελληνική γλώσσα.
β. Υπεύθυνος Οµάδας
Κάθε σχολείο ορίζει έναν υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος εγγράφει και συνοδεύει την οµάδα του στον
Διαγωνισµό. Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για την οποιαδήποτε συνεννόηση µε την διοργάνωση πριν,
κατά τη διάρκεια και µετά τον Διαγωνισµό.

γ. Δυνατότητα Φοιτητών για συµµετοχή
Φοιτητές από όλη την Ελλάδα µπορούν να λάβουν µέρος είτε βοηθώντας στην προετοιµασία της οµάδας
σχολείου (coaches), λαµβάνοντας σχετική καθοδήγηση και όλο το απαραίτητο υλικό από τον
“ΑΦΙΞΙΣ”, είτε ως µέλη του Προεδρείου του Δικαστηρίου και Ένορκοι, κρίνοντας την επίδοση των
διαγωνιζόµενων µαθητών και αναδεικνύοντας τη νικήτρια οµάδα σε κάθε διαγωνιστικό γύρο του
“Πρωταγόρα”.
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ΜΕΡΟΣ Ε’ - ΒΡΑΒΕΙΑ

1. ΒΡΑΒΕIΟ ΠΡΩΤΑΓOΡΑΣ
Η οµάδα που θα αναδειχθεί στην πρώτη θέση, βραβεύεται στην τελετή λήξης για την εξαιρετική
συµµετοχή της στον Διαγωνισµό µε το Βραβείο “Πρωταγόρας”.
Τα µέλη της λαµβάνουν ατοµικό πιστοποιητικό βράβευσης.
Το σχολείο λαµβάνει πιστοποιητικό βράβευσης για την εξαιρετική συµµετοχή του στον Διαγωνισµό, το
οποίο παραλαµβάνει εκ µέρους του ο υπεύθυνος καθηγητής της οµάδας.
2. ΒΡΑΒΕIΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚHΣ ΡΗΤΟΡΕIΑΣ
Ο δικηγόρος και ο µάρτυρας που συγκέντρωσε συνολικά την υψηλότερη ατοµική βαθµολογία λαµβάνει
το Βραβείο Εξαιρετικής Δικηγορίας του Γύρου.
Δίνεται ένα (1) βραβείο για τον Τελικό Γύρο και από ένα (1) βραβείο για κάθε Προκριµατικό Γύρο.
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