
Ταξιδεύοντας με μάτια ανοιχτά, συναντάς κήπους φυτεμένους με 
λουλούδια και πάγους που λιώνουν. Ανθρώπους που βαδίζουν 
χέρι-χέρι και αμάχους που τρέχουν να σωθούν. Παιδιά που γυρίζουν 
τραγουδώντας από το σχολείο και παιδιά που πυροβολούνται, γιατί 
θέλουν να μάθουν γράμματα. Οικογένειες που χαμογελούν δίπλα στο 
χριστουγεννιάτικο δέντρο και οικογένειες που ξεκληρίζονται στο βυθό 
της θάλασσας, αναζητώντας καινούργια πατρίδα…

Ταξιδεύοντας με μάτια κλειστά, συναντάς τόπους πρωτόγνωρους, με 
χιόνια μέσα στην έρημο, φεγγάρια διπλά σε εκτυφλωτικό ουρανό, 
παράθυρα που ανοίγουν σε ανθρώπινες καρδιές γεμάτες νοσταλγία, 
πόνο ή αγάπη. 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες, 

Κλείστε τα μάτια σας και ακολουθήστε τις διαδρομές που σχεδιάζουν 
η ψυχή και το μυαλό σας. Βαδίστε πέρα από τους φραγμούς των 
καταναγκασμών, του χρόνου ή των δισταγμών.
Με μολύβι και χαρτί, χρώματα και πινέλα, με μουσικό όργανο, με τη 
φωνή, τη φωτογραφική ή την κινηματογραφική σας μηχανή αφεθείτε 
να «δείτε» ό,τι λαχταράτε, ό,τι σας λείπει, ό,τι φοβάστε ή ό,τι 
φαντάζεστε.

Αφήστε αυτό που ίσως κάποιοι αποκαλούν αυταπάτη να γίνει η 
αλήθεια που ποθείτε.

Ανταποκριθείτε για μια ακόμα φορά στην πρό(σ)κληση να 
συμμετάσχετε στους 13ους  ΑΓΩΝΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ!

Η Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε. 
και η Συντονιστική Επιτροπή των Α.ΛΟ.ΤΕ.
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• Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρωτότυπη. 
• Η φωτογραφία: 
α) θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
alote@e-arsakeio.gr. Το e-mail θα σταλεί με θέμα: «Για τον Διαγωνισμό 
Φωτογραφίας» και θα περιέχει δύο (2) συνημμένα αρχεία. Το πρώτο 
αρχείο θα περιέχει την φωτογραφία και θα ονομάζεται με το 
ψευδώνυμό σας, ενώ στο δεύτερο αρχείο, που θα είναι word, θα 
αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία (βλ. τη ΦΟΡΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο τέλος της προκήρυξης) και θα ονομάζεται με το 
ονοματεπώνυμό σας. 

β) θα παραδοθεί μέσα σε φάκελο στην κάλπη των σχολείων τυπωμένη 
σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4. Πίσω από το έργο θα 
αναγράφεται το Ψευδώνυμό σας. Μέσα στον φάκελο θα  περιέχεται 
αρχείο word, στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία 
(βλ. τη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο τέλος της προκήρυξης).


