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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«Το λιμάνι του Πειραιά καθρεφτίζεται στα μάτια των παιδιών του» 
 
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις «Ημέρες 
Θάλασσας 2016», ένα πανόραμα εκδηλώσεων στην πόλη με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών του 
Πειραιά, που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προκηρύσσει μαθητικό 
λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Το λιμάνι του Πειραιά καθρεφτίζεται στα μάτια των παιδιών του». 
 
Ταπεινή φιλοδοξία του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού είναι να γνωρίσουν τα παιδιά το λιμάνι τους, τη 
θάλασσά τους και να δημιουργήσουν δικές τους ιστορίες που θα διαπνέονται από μια ελαφριά θαλάσσια 
αύρα… 
 
Για τον λόγο αυτό, καλούμε τους μικρούς λογοτέχνες-καλλιτέχνες που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, να 
δώσουν φωνή στο λιμάνι, στα καράβια και στη θάλασσα του Πειραιά που τόσο αναπάντεχα όμορφα 
αγκαλιάζει  όλους μας. 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές από Α’ έως και ΣΤ’ τάξεων, όλων των Δημοτικών, 

Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων του Πειραιά. 
2) Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό φιλοτεχνώντας ένα έργο 

ζωγραφικής, 
3) Οι μαθητές των Γ’, Δ ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό γράφοντας κείμενα από 

120 έως 200 λέξεις. 
4) Τα έργα ζωγραφικής και τα κείμενα θα πρέπει να είναι αποκλειστικά των μαθητών, χωρίς τη συμμετοχή 

ή τη βοήθεια κάποιου γονέα ή εκπαιδευτικού. 
5) Οι συμμετέχοντες μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων στον διαγωνισμό της ζωγραφικής θα πρέπει να 

φιλοτεχνήσουν το έργο τους σε χαρτί, με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 35x50 εκ. και όχι 
μικρότερες απ’τις διαστάσεις του χαρτιού Α4, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε υλικό (ξυλομπογιές, 
τέμπερες, λαδοπαστέλ, μoλύβι, μελάνι, κλπ.) 
ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές εκτυπώσεις από ηλεκτρονικό υπολογιστή, τρισδιάστατο έργο ή κολλάζ. 

6) Στην οπίσθια όψη των έργων και των κειμένων θα αναγράφονται ευκρινώς το όνομα, το επίθετο, η 
τάξη του μαθητή, καθώς και τα στοιχεία του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο φοιτά (ονομασία 
σχολείου, πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ). 

7) Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από εκπαιδευτικούς και συγγραφείς. 
8) Σημειώνεται ότι τα έργα ΔΕΝ θα επιστραφούν. 
9) Θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι σε όλους τους συμμετέχοντες και χρηματικά έπαθλα στον 

πρωτεύσαντα κάθε τάξης.   
Η απονομή θα λάβει χώρα στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» του Ε.Β.Ε.Π. (2ος όροφος), την 
Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, στις 19.30, σε ανοιχτή εκδήλωση. 

10) Τα έργα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή θα παραδίδονται μέσω των σχολικών μονάδων ή ατομικά, 
στα γραφεία της  

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 
Δραγάτση 12, Πλ. Κοραή 
(3ος όροφος, γραφείο 6) 

ΥΠΟΨΗ: κου Αλέξανδρου Νανόπουλου, Προέδρου της Επιτροπής 
(Τηλ.: 213 2022186, Κιν.: 6944663377) 

 
11) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής κειμένων και έργων, η Δευτέρα 23 Μαΐου 2016  
12) Δεκτή γίνεται η αποστολή των κειμένων για τον διαγωνισμό και με e-mail: asxolikiepit@gmail.com 


