
                             

 

 

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Εστία Νέας Σμύρνης, μέσα στα πλαίσια του εορτασμού των 90 χρόνων 
μνήμης και τιμής από τη Μικρασιατική καταστροφή (1922), προκηρύσσει 
ποιητικό διαγωνισμό 

                    με θέμα «Αλησμόνητες Πατρίδες». 

1.ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των Γυμνασίων και των Λυκείων , δημόσιων και ιδιωτικών, της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄  Αθήνας. 

• Τα ποιήματα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις δυο δακτυλογραφημένες 
σελίδες (περ. 60 στίχοι) και να είναι ανέκδοτα. 

• Τα ποιήματα πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν με συστημένη επιστολή 
με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό» στη Γραμματεία της Εστίας σε τρία 
δακτυλογραφημένα αντίτυπα (Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21, Ν. 
Σμύρνη) μέχρι τις 15 Μαϊου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 

• Για την εξασφάλιση της ανωνυμίας το ποίημα πρέπει να φέρει στο πάνω 
δεξιό μέρος του μια συνθηματική επιγραφή ή ψευδώνυμο, ενώ το 
ονοματεπώνυμο του μαθητή, το σχολείο του  και ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας να αναγράφονται σε ένα σημείωμα εσώκλειστο σε αδιαφανή 
φάκελο, καλά σφραγισμένο και συρραμμένο στο  ποίημα και να φέρει στο 
εξωτερικό του μέρος την ίδια συνθηματική επιγραφή ή το ψευδώνυμο 
που έχει γραφεί στο δεξιό πάνω μέρος του ποιήματος. 

• Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.  
 
2. ΒΡΑΒΕΙΑ  

• Αρμόδια Επιτροπή που θα συσταθεί από την Εστία θα αξιολογήσει και θα 
βραβεύσει τα ποιήματα. 

• Θα δοθούν δύο βραβεία, ένα (1) στον μαθητή ή την μαθήτρια του 
Γυμνασίου και ένα (1) στον μαθητή ή την μαθήτρια του Λυκείου που θα 
γράψει το καλύτερο ποίημα. 

• Θα δοθούν τέσσερις (4) έπαινοι, δύο (2) στους μαθητές ή τις μαθήτριες 
του Γυμνασίου και δύο (2) στους μαθητές ή τις μαθήτριες του Λυκείου  
που θα διακριθούν.  



• Η επίδοση των βραβείων και των επαίνων θα επιδοθούν στους μαθητές 
και τις μαθήτριες που θα διακριθούν σε ειδική εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο της Εστίας εντός του 2013 και το 
πρόγραμμά της θα ανακοινωθεί εγκαίρως. 

• Τα ποιήματα που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της 
Εστίας και στον τοπικό τύπο.  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και αποδοχή των όρων συμμετοχής 
σε αυτόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν το πλούσιο σχετικό 
γραπτό και εικαστικό υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη και τα Μουσεία  της 
Εστίας. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη 
Γραμματεία της Εστίας (τηλ. : 210-93 33 702) ή στον Γενικό της Γραμματέα κ. 
Φραγκούλη (τηλ.: 6908 688 908).  
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