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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΦΑΪΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Τν Σπκπόζην Πνίεζεο,  κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, πξνθεξύζζεη γηα πξώηε θνξά  

Πνηεηηθό Γηαγωληζκό γηα καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ο οποίος γηα ηο 2017 

απεσζύλεηαη ζε καζεηές ηοσ Νοκού Αταΐας.  

Σηόρνο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε αλάδεημε θαη ε ηόλωζε ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ηωλ 

καζεηώλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ πνίεζε. 

Κάζε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη (αηνκηθά) κε κέτρη ηρία (3), αλέθδνηα θαη 

αδεκνζίεπηα, πνηήκαηα, έωο ηξηάληα ζηίρνπο ην θαζέλα, ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη κε 

ειεύζεξν ζέκα.  

Θα απνλεκεζνύλ 3 βξαβεία θαη 3 έπαηλνη ζε ηζάξηζκνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ 

(από 1 γηα θάζε ηάμε). Τα πνηήκαηα  πνπ ζα βξαβεπζνύλ θαη όζα πάξνπλ έπαηλν, ζα 

αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο, ζα δηαλεκεζνύλ ζε εηδηθό έληππν 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εηδηθή ζπλεδξία ηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο θαη ζα 

δεκνζηεπζνύλ ζην πεξηνδηθό «Μαλδξαγόξαο».  

 

Δηαδηθαζία 

Μηα πξώηε επηινγή ηωλ πνηεκάηωλ ζα γίλεη από Κξηηηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε 

(αιθαβεηηθά) από ηνπο:  

 Ξελνθώληα Βεξύθην, Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, πνηεηή, κέινο ηεο 

Οξγαλωηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο,  

 Μίλα Πεηξνπνύινπ, δξα θνηλωληνινγίαο, θαζεγήηξηα Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο,  

 Γηώξγν Τζηξώλε, πνηεηή,  

 Αιέμαλδξν Φωζηαίλε, πνηεηή,  

 Πωιέηηα Ψπρνγηνπνύινπ, Σρνιηθή Σύκβνπιν θηινιόγωλ Ν. Αραΐαο. 
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Η ηειηθή θξίζε ζα γίλεη από Κξηηηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε (αιθαβεηηθά) από 

ηνπο: 

  

 Γεωξγία Καινγήξνπ, Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο 

ηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,  

 Κώζηα Κξεκκύδα, πνηεηή, δξα θηινινγίαο, εθδόηε ηνπ πεξηνδηθνύ 

«Μαλδξαγόξαο», κέινο ηεο Ο.Δ. ηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο,  

 ΄Διελα Ννύζηα, πνηήηξηα, κεηαθξάζηξηα, δνθηκηνγξάθν, κέινο ηεο Σπληαθηηθήο 

Οκάδαο ηνπ πεξ. «Μαλδξαγόξαο»,  

 Δξαζκία-Λνπίδα Σηαπξνπνύινπ, Οκόηηκε Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,  

 Ξέλε Σθαξηζή, δξα θηινινγίαο, πνηήηξηα, θαζεγήηξηα β/ζκηαο, κέινο ηεο Ο.Δ. 

ηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο θαη ηεο Σπληαθηηθήο Οκάδαο ηνπ πεξ. «Μαλδξαγόξαο». 

 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγωληζκνύ ζα αλαθνηλωζνύλ ζε εηδηθή, απηνηειή ζπλεδξία ηνπ 

Τξηαθνζηνύ Έθηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο (Σπλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ 1 – 2 Ινπιίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,) ηελ Κπξηαθή 2 Ινπιίνπ 

2017. Σηε  ζπλεδξία ζα γίλεη θαη ε ηειεηή βξάβεπζεο, παξνπζία εθπξνζώπωλ θνξέωλ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, θαη ζα απαγγειζνύλ 

ηα πνηήκαηα πνπ ζα ηηκεζνύλ κε βξαβείν ή έπαηλν. 

Τρόπος ζσκκεηοτής 

Οη καζεηέο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα πνηήκαηά ηνπο α) 

ηατσδροκηθά ζε 5 δαθηπινγξαθεκέλα αληίγξαθα (γξακκαηνζεηξά Times New Roman, 

κέγεζνο 12), κε απιή, ότη ζσζηεκέλε επηζηοιή, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηνπ 

Σπκπνζίνπ Πνίεζεο (Σπκπόζην Πνίεζεο, Τ.Θ. 1142 26110 Πάηξα)  β) θαη ειεθηροληθά 

ζηελ ει. δηεύζπλζε (petro.symposio@gmail.com) έωο ηελ ίδηα εκεξνκελία.   

Σε μερωξηζηή ζειίδα ζα αλαγξάθνληαη: νλνκαηεπώλπκν ηνπ καζεηή, δ/λζε θαηνηθίαο, 

ηειέθωλν, δ/λζε ει. ηαρπδξνκείνπ, ηάμε θνίηεζεο, ζρνιηθή κνλάδα, δ/λζε θαη 

ηειέθωλν ζρνιείνπ. 

Σην θάθειν θαη ζην κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Γηα 

ηνλ Πνηεηηθό Γηαγωληζκό» θαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα (Γπκλάζην ή Λύθεην). 

 

Σπκκεηνρέο πνπ δελ ζα ηεξνύλ ηηο παξαπάλω πξνδηαγξαθέο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 

Τα ππνβιεζέληα θείκελα δελ ζα επηζηξαθνύλ.  

Ως θαηαιεθηηθή εκεροκελία σποβοιής ζσκκεηοτώλ ορίδεηαη ε 25ε Μαΐοσ  2017 (κε 

ζθραγίδα ηατσδροκείοσ). 

Τν Σπκπόζην Πνίεζεο ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.   


