
                                                                                                                                                   

                                                                            

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«Χάρτινα Όνειρα»  

 

Το Com.It.Es. - Grecia σε συνεργασία με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΘΗΝΩΝ, προάγει και διοργανώνει το δεύτερο λογοτεχνικό διαγωνισμό 
“ΧΑΡΤΙΝΑ ΟΝΕΙΡΑ” στην ιταλική γλώσσα, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. 

1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι 
ανέκδοτα (να μην έχουν δημοσιευτεί ποτέ), να απευθύνονται σε παιδιά και να 
τηρούν τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού, χωρίς προσβλητικά και βίαια 
θέματα.  

2. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες ηλικιών:  

Κατηγορία I από 6 έως 10 ετών.  

Κατηγορία II από 11 έως 18 ετών. 

Κατηγορία III από 19 έως και 99 ετών. 

Η ηλικία των συμμετεχόντων νοείται ότι υπολογίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 
2016. 

3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν.  

4. Κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο. 

5. Το παραμύθι πρέπει να έχει μέχρι 650 λέξεις (4500 χαρακτήρες με κενά), με 
ποινή αποκλεισμού. Το κείμενο δεν πρέπει να φέρει το ονοματεπώνυμο του 
δημιουργού, παρά μόνο τον τίτλο και την ένδειξη της κατηγορίας όπου ανήκει 
(I, II, III).  

6. Θα συσταθούν δύο επιτροπές:  

- επιτροπή των εμπειρογνωμόνων (αποτελούμενη από συγγραφείς, 
διδάσκοντες, δημοσιογράφους και ψυχολόγους),  

- επιτροπή των παιδιών (αποτελούμενη από τους μαθητές της Ιταλικής Σχολής 
Αθηνών).  



                                                                                                                                                   

                                                                            

7. Μεταξύ όλων των παραμυθιών που θα παραληφθούν θα επιλεγούν μέχρι 9 
από την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων (τρία από κάθε κατηγορία), που 
έπειτα θα διαβαστούν από την επιτροπή των παιδιών. Κάθε μαθητής θα δώσει 
έναν βαθμό σε κάθε παραμύθι και βάσει αυτών των βαθμών θα καταρτιστεί μια 
σειρά κατάταξης για κάθε κατηγορία, που οι διδάσκοντες θα αποστείλουν – σε 
κλειστό φάκελο – στην Γραμματεία του Com.It.Es. - Grecia.  

8. Τα παραμύθια που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε κατηγορία 
και θα αποδειχθεί ότι συμφωνούν με τους κανόνες που προβλέπονται στην 
παρούσα προκήρυξη, θα θεωρηθούν και ως νικητές της κατηγορίας τους. 

9. Το κείμενο του παραμυθιού θα πρέπει να παραδοθεί δια χειρός ή να 
αποσταλεί ταχυδρομικά ΟΧΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, εντός και όχι πέραν 
της 31ης Μαρτίου 2017 21ης Απριλίου 2017 (ισχύει η ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σφραγίδας), στη διεύθυνση: Comites-Grecia, Ίου 3, 11251 
Αθήνα.  

Μέσα σε ένα φάκελο πρέπει να τοποθετηθούν ΤΡΙΑ αντίγραφα του κειμένου, 
χωρίς στοιχεία αναγνώρισης, εκτός από τον τίτλο και την κατηγορία στην 
οποία συμμετέχει και ένας κλειστός ανώνυμος φάκελος όπου θα αναγράφεται 
μόνο ο τίτλος του έργου και στο εσωτερικό του θα περιέχει την αίτηση 
συμμετοχής συμπληρωμένη επακριβώς. 

10. Το Comites-Grecia διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει, εάν το κρίνει 
σκόπιμο, στο περιοδικό του «INSIEME» και στην ιστοσελίδα του στο ιντερνέτ 
comites-grecia.gr, τα παραμύθια που θα παραλάβει, χωρίς να πρέπει να 
καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή για ενδεχόμενα δικαιώματα. Επιφυλάσσεται, 
επίσης, του δικαιώματος να τα αναγνώσει δημοσίως στη διάρκεια πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.  

Τα απεσταλμένα παραμύθια δεν θα επιστραφούν.  

Εξαιρουμένων των ανωτέρω περιπτώσεων, ο Συγγραφέας έχει φυσικά κάθε 
δικαίωμα δημοσίευσης του έργου του και θα μπορεί να το διαθέσει όπως 
επιθυμεί. Ο διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για τα έργα που δεν θα 
αποδειχθούν ανέκδοτα και δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες λογοκλοπές 
που τυχόν αναγνωριστούν στις δημιουργίες των βραβευμένων.  

11. Το Com.It.Es. - Grecia, μέχρι τον Μάιο 2016, θα καταρτίσει επίσημα τη 
σειρά κατάταξης που θα προκύψει από την ετυμηγορία των επιτροπών και θα 
απονείμει ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία.  

12. Η παράδοση του Βραβείου στους νικητές δημιουργούς των παραμυθιών θα 
πραγματοποιηθεί στη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.   



                                                                                                                                                   

                                                                            

13. Η ετυμηγορία των δύο επιτροπών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.  

14. Με τη δήλωση συμμετοχής τους οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά όλους τους 
κανονισμούς του παρόντος διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν θα 
τηρήσουν έστω και μια από τις οδηγίες που αναφέρονται (παράδειγμα:  αν 
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο στον φάκελο αποστολής ή στο κείμενο του 
παραμυθιού, αν ο αριθμός των χαρακτήρων υπερβαίνει τους 4500, αν η 
σφραγίδα του ταχυδρομείου έχει ημερομηνία μετά τις 31ης Μαρτίου 2017 21ης 
Απριλίου 2017, κ.λπ.) θα αποκλείονται εκ των προτέρων από τον διαγωνισμό.  

 

 


