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5νο ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ  
 
Αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, καζεηέο 

 

Γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά, ν Δήκνο Πεξηζηεξίνπ κεγάινο αξσγόο ηεο 

ηέρλεο, ελ όςεη ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, δίλεη θαη πάιη ην ιόγν κέζσ ηεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζηνπο κηθξνύο καζεηέο.  

Οη κηθξνί καο θίινη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνηππώζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

όλεηξά ηνπο θαη λα θνζκήζνπλ ηελ πόιε καο κε ηελ επαηζζεζία ηνπο 

δσγξαθίδνληαο.  

Σηα πιαίζηα ησλ ζπλνιηθώλ δξάζεσλ καο πξνζδνθνύκε ηα παηδηά καο λα 

έρνπλ ηνλ πξώην ιόγν θαη λα εθθξάζνπλ ηελ αζσόηεηα θαη αηζηνδνμία κέζα 

από ηα έξγα ηνπο. Σηελ  δηθή ηνπο πιένλ πιαηεία, ηελ πιαηεία Εζλ. 

Αληίζηαζεο (απέλαληη από ηνλ ΟΤΕ), σο πξσηαγσληζηέο ζηε γηνξηηλή απηή 

αηκόζθαηξα θαινύληαη λα δώζνπλ ην δηθό ηνπο ζηίγκα ζηηο πξνεηνηκαζίεο θαη 

ζην ηειηθό απνηέιεζκα, γηα κηα πόιε πνιιώλ αζηέξωλ θαη επρώλ. 

 

Γηα απηό ην ιόγν, πξνθεξύζζνπκε γηα 5ε ρξνληά δηαγσληζκό κε ζέκα: 

ΠΔΡΗΣΔΡΗ  ΠΟΛΛΩΝ ΑΣΔΡΩΝ 

 

Τν ζέκα ηεο ρξνληάο απηήο έρεη σο ππξήλα ηνλ νπξαλό ηεο πόιεο καο, πνπ 

θσηίδεηαη καγηθά, γηα λα αηζζαλζνύλ όινη όηη νη επρέο ηνπο πεηνύλ ζαλ ηα 

πεξηζηέξηα ζηέιλνληαο κέζσ ηεο καγείαο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ κελύκαηα ζε 

όινλ ηνλ θόζκν! 



Έρνπκε ηελ βεβαηόηεηα όηη θαη ζε απηό ην δηαγσληζκό δσγξαθηθήο ηα παηδηά 

ζα «θηινηερλήζνπλ» θαη ζα θαηαθέξνπλ λα θάλνπλ ηελ πιαηεία Εζλ. 

Αληίζηαζεο ηελ νκνξθόηεξε πιαηεία ηεο πόιεο. 

Μνλαδηθόο πεξηνξηζκόο ζηελ παιέηα ηνπ θάζε κηθξνύ δωγξάθνπ, είλαη 

όηη ην ζέκα πνπ ζα επηιέμεη ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΔΗ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ. 

Οη 52 θαιύηεξεο δσγξαθηέο ζα εθηππσζνύλ ζε θαηάιιειν πιηθό θαη ζα 

ηνπνζεηεζνύλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα  πιαίζηα ηεο πιαηείαο Εζλ. Αληίζηαζεο (απέλαληη από ηνλ 

ΟΤΕ). 

Οη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ, αιιά θαη όζνη επηζπκνύλ, ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα δνπλ ηα έξγα ηνπο ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ ζα γίλεη κε ηελ 

θσηαγώγεζε ηεο πιαηείαο, ηελ Τεηάξηε 6 Δεθεκβξίνπ θαη ώξα 17:30. 

Μεηά ην ηέινο ησλ ενξηώλ ηα έξγα ζα παξαδνζνύλ ζηα παηδηά ζηα νπνία 

αλήθνπλ.  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα παξαιάβνπλ αλακλεζηηθό δίπιωκα ζαλ 

επηβξάβεπζε  γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο.  

Καιή ζπκκεηνρή θαη θαιή επηηπρία ζε όινπο!!! 

 

Σπλεκκέλα: νδεγίεο ζπκκεηνρήο 

                    θόξκα ζπκκεηνρήο 

 

 
 
 

Ζ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ                                        O ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ                            Γ.Δ.Π.Α.Γ.Π. 
 

 
ΣΗΩΣΑ-ΜΑΡΚΟΤ ΜΑΡΗΑ                               ΚΑΛΛΗΑΦΑ ΑΝΑΣΑΗΟ 

 
 
 
 
 
  Κνηλνπνίεζε                                                         
-Γξ. Αληηδεκάξρνπ θαο Τζηώηα                  
-Γξ.Τύπνπ 
-Γξ. Αλη/ξρνπ θνπ Θενδσξάθνπ  
-Γξ. Δεκάξρνπ 
-Αξρείν 



 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ 5Ο ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ  
 
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 
 

 Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί  

 Νεπηαγωγεία  

 Γεκνηηθά ρνιεία  
 
Έωο πόηε κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ηα έξγα;  
Τα εηδηθά ραξηόληα όπνπ ζα δσγξαθίζνπλ ηα παηδηά ζα ηα παξαιάβνπλ έσο 
ηηο 6 Ννεκβξίνπ. 
Τα ζρνιεία ζα πξέπεη λα παξαδώζνπλ ηα έξγα ησλ καζεηώλ ζπλνδεπόκελα 
από ζπγθεληξσηηθή ιίζηα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο έσο θαη 24 Ννεκβξίνπ. 
 
Πνηνη έρνπλ δηθαίωκα ζπκκεηνρήο;  
Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κε έλα έξγν. Σε θάζε έξγν πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ καζεηή θαη ην ζρνιείν πνπ εθπξνζσπεί. 
 
Πνηα είλαη ε επηηξνπή πνπ ζα επηιέμεη ηνπο ληθεηέο;  
Η επηηξνπή πνπ ζα βγάιεη ην ηειηθό απνηέιεζκα απνηειείηαη από ηνπο 
δαζθάινπο ησλ θαιιηηερληθώλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δήκνπ καο. 
 
Από πνύ ζα παξαιάβω ην ραξηόλη-πιαίζην γηα ηνλ δηαγωληζκό;  
Ακέζσο κεηά ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο θαη αθνύ δεισζεί ν αξηζκόο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ, ν Δήκνο καο ζα παξαδώζεη ζε θάζε ζρνιείν ηα ραξηόληα- 
πιαίζηα ζηα νπνία ζα δσγξαθίζνπλ ηα παηδηά. Έξγα ηα νπνία δελ ζα είλαη 
δσγξαθηζκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, δελ ζα γίλνληαη δεθηά.  
 
Πόηε θαη πωο ζα αλαθεξπρηνύλ νη ληθεηέο;  
Τα 52 έξγα πνπ ζα επηιερηνύλ, ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα  θσηεηλά 
πιαίζηα ηεο πιαηείαο θαη ζα αλάςνπλ ζε εηδηθή εθδήισζε γηα ηελ νπνία ζα 
ελεκεξσζείηε εγθαίξσο. 
 
Από πνύ κπνξώ λα παίξλω πιεξνθνξίεο;  
Γηα θάζε πξόζζεηε Δηεπθξίληζε ή  πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε 

ζηελ Δεκνηηθή Επηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Δήκνπ Πεξηζηεξίνπ 

(Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.) ζηα ηειέθσλα 210-5779914, 210-5779049, e-mail: 

depadp@yahoo.gr  

mailto:depadp@yahoo.gr


  

ΦΟΡΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
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ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 


