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 Εφηβικό Δημιουργικό «Τρίστρατο» Αργολίδας,  2017 

Μουσική, μικρο-διήγημα, ντοκιμαντέρ 

Συνάντηση εφήβων δημιουργών μικρού διηγήματος  

«Οι έφηβοι γράφουν τα λογικά και τα ά-λογα της ζωής» 

Τις τελευταίες δεκαετίες  προέκυψε η δημιουργία ενός νέου λογοτεχνικού είδους, 

του υπερ-μικρού διηγήματος (από 40 μέχρι 500 λέξεις περίπου), αυτό που 

ονομάστηκε στην Ελλάδα Μπονζάϊ ή νανολογοτεχνία, mini διήγημα, υπερ-βραχύ 

διήγημα, μικρο-αφήγημα (flash fiction, short-short novel, minicuento, minirrelato, 

nanorelato, microrellato, relato minimo, texticulo, cuentinimo κ.ά.).  

Το νέο αυτό είδος είναι προφανώς δημιούργημα της εποχής μας, του τρόπου ζωής 

μας και της τεχνολογίας. Σε αυτή τη σύντομη και συμπυκνωμένη έκφραση 

οδήγησαν η σμίκρυνση των εφημερίδων και ο εμπλουτισμός τους με εικόνες, τα 

ηλεκτρονικά μηνύματα του διαδικτύου και των κινητών, τα συνθήματα στους 

δρόμους, άλλες σύντομες εκφράσεις λόγου, ο περιορισμένος χρόνος, η πολυάσχολη 

ζωή μας καθώς και η ανάγκη για πρόσβαση στο νόημα και στην ουσία.  Βεβαίως 

από την αρχαιότητα έχουμε παρόμοια δείγματα σύντομης γραφής όπως οι μύθοι 

του Αισώπου, τα κείμενα του Ησίοδου, του Απολλόδωρου, του Απολλώνιου, του 

Πλούταρχου και των Λατίνων συγγραφέων, Κικέρωνα, και Πετρώνιου, στην εποχή 

μας, του Χόρχε Λουϊς Μπόρχες, Χούλιο Κορτάσαρ, Έντγκαρ Άλλαν Πόε, Άντον 

Τσέχωφ, Τόμας Μπέρνχαρντ, Φραντς Κάφκα, Τζον Απντάικ, του Έρνεστ Χέμινουέι 

και πολλών άλλων σύγχρονων ξένων και Ελλήνων λογοτεχνών. 

 

Πρόσκληση 

Αγαπητοί έφηβοι της Αργολίδας, σας προσκαλούμε να προετοιμάσετε το δικό σας 

μικρο-διήγημα. Αναλογιστείτε τη ζωή σας, τις εμπειρίες σας, το περιβάλλον σας, τον 

τόπο σας, τις σχέσεις με τα πρόσωπα γύρω σας και αναπτύξτε τη φαντασία σας για 

να δημιουργήσετε κάτι τελείως δικό σας.  
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Τελική Εκδήλωση 

Κυριακή 7 Μαΐου 2017 στον πολυχώρο «Φουγάρο» 
Η εκδήλωση με τις αναγνώσεις όλων των μικρο-διηγημάτων από τους έφηβους 

συγγραφείς θα γίνει στο Φουγάρο.  

Θα δοθούν 10 Βραβεία,  10 έπαινοι, 10 διακρίσεις (αναμνηστικά δώρα).   

Όλοι οι μαθητές/-τριες «συγγραφείς» θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής.  

Τα κείμενα θα κρίνει πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης από καθηγητές 

Πανεπιστημίου και λογοτέχνες εγνωσμένου κύρους.  

Εκδήλωση I:  

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 12.00΄ 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 12.00΄ ελάτε στον πολυχώρο «Φουγάρο» να 

ακούσετε τον διαπρεπή λογοτέχνη, καθηγητή Στρατή Χαβιαρά, που θα μιλήσει για 

το μικρο-διήγημα. Είσοδος ελεύθερη. Ευπρόσδεκτοι μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί 

και όποιος άλλος ενδιαφέρεται.    

Πληροφορίες:  

1. Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου μπορεί να στείλει ένα μόνο μικρο-

διήγημα που να έχει έκταση μέχρι 220 λέξεις στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ο τίτλος. Αν οι λέξεις είναι περισσότερες το κείμενο 

δεν θα γίνει δεκτό.  

2. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα: 

• Ονόματα και επώνυμα των μελών ομάδας. 

• Έναν τίτλο και μία μικρή περιγραφή – περίληψη του μικρο-διήγηματός σας. 

• Σχολείο από το οποίο προέρχεστε και υπεύθυνος εκπαιδευτικός. 

3. Το κείμενό σας πρέπει να είναι γραμμένο στα Ελληνικά και να αποσταλεί 

ηλεκτρονικά με τα ακριβή στοιχεία σας: 

 Όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, χρονολογία γέννησης, σχολείο φοίτησης.  

4. Στείλτε το μικρο-διήγημά σας στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αργολίδας – Σχολικές Δραστηριότητες (υπόψιν κ. Γιατράκου) 

grsd@dide.arg.sch.gr. 

5. Το μικρο-διήγημά σας πρέπει να είναι δικής σας επινόησης, πρωτότυπο και 

να μην έχει αποσταλεί σε άλλο διαγωνισμό ή να μην έχει δημοσιευθεί μέχρι 

την ημέρα που θα γίνει η επίσημη τελετή παρουσίασης και θα 

ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Εσείς μπορείτε να το δημοσιεύσετε μέχρι 

τότε μόνο σε προσωπικό σας ιστολόγιο (blog) ή προσωπική ιστοσελίδα και 

με αναφορά ότι συμμετέχετε στο «Τρίστρατο».  

6. Το κείμενό σας να  είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά ARIAL,  μέγεθος 14, σε 

διπλό διάστιχο, ο τίτλος σε bold.  
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7. Με την αποστολή του κειμένου σας μας δίνετε ταυτοχρόνως το δικαίωμα να 

δημοσιεύσουμε το κείμενό σας, αν επιλεγεί, σε βιβλίο ηλεκτρονικής έκδοσης 

ή τυπογραφείου που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί. Τα δικαιώματα του 

βιβλίου θα τα έχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας 

και το «Φουγάρο».  

8. Τα σχολεία θα πάρουν βεβαιώσεις με  ηλεκτρονική αποστολή. 

9. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Μαρτίου. 

10. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην τελετή βράβευσης.  


