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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«Στη γειτονιά μου ή σε τόπους μακρινούς:  

ένα ταξίδι όπου υπάρχουν άνθρωποι» 

 
 

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει τον 2
ο
 Πανελλήνιο 

Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος, με θέμα «Στη γειτονιά μου ή σε 

τόπους μακρινούς: ένα ταξίδι όπου υπάρχουν άνθρωποι», στοχεύοντας στην 

καλλιέργεια και την ανάδειξη της αισθητικής έκφρασης και της ανθρωπιστικής 

οπτικής των μαθητών. Το θέμα του διαγωνισμού επιτρέπει την ελεύθερη 

αντιμετώπισή του και ο κάθε  διαγωνιζόμενος μπορεί να το προσεγγίσει είτε 

κυριολεκτικά είτε μεταφορικά.. Τα χρονικά όρια του διαγωνισμού ορίζονται από 1
 

Δεκεμβρίου 2015 έως 1 Μαρτίου 2016. Τα έργα που θα διακριθούν θα 

παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει τον Απρίλιο του 2016 το 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Η κριτική επιτροπή που θα 

συγκροτηθεί από το ΕΠΕΣ του Π.Γ.Π.Π. θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, 

πανεπιστημιακούς και λογοτέχνες της Πάτρας. 

 

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, και αφορά σε: 

Α. Διαγωνισμό ποιήματος (έως 40 στίχους) 

Β. Διαγωνισμό διηγήματος (έως οκτώ σελίδες) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα 

2. Να υποβληθούν ταχυδρομικά σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα 

(γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12), με ψευδώνυμο, το οποίο θα 

αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου. Τα πραγματικά στοιχεία του 

διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail και σχολείο) 

να κλειστούν σε μικρό φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγραφεί 

εκ νέου το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα με τον μικρό φάκελο να σταλούν με 

απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση: Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών (υπόψη κ. Μαίρης Σιδηρά), Σολωμού και Μαγούλας, 



Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26504, Πάτρα). Στο επάνω μέρος του 

φακέλου, να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η φράση: «Για τον 2
ο
 

Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό». 

3. Ως καταληκτική ημέρα υποβολής ορίζεται η 1
η
 Μαρτίου 2016. 

4. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα 

ενημερωθούν εγκαίρως είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε 

ταχυδρομικώς. 

 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια του Πειραματικού   Η υπεύθυνη καθηγήτρια 

Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

      Αθανασία Μπαλωμένου  Μαίρη Σιδηρά,  

Καθηγήτρια Φιλόλογος 

του Π.Γ.Π.Π. 

 

 

       Η συντονιστική ομάδα 

Νόνη Αβραμίδου 

Καθηγήτρια Φιλόλογος 

του Π.Γ.Π.Π. 

Αγγελική Αργυρίου 

       Καθηγήτρια Φιλόλογος 

του Π.Γ.Π.Π 

Κατερίνα Πλακούδα 

Καθηγήτρια Φιλόλογος 

του Π.Γ.Π.Π. 

 

 

 


