
 

 

 



ΠΑΡΕΜΒΑΗ: Πανελλινιοσ Λογοτεχνικόσ 

Διαγωνιςμόσ για εφιβουσ (μακθτζσ 

Γυμναςίου & Λυκείου) 
 

 

     Το Λογοτεχνικό Περιοδικό Παρζμβαςθ και οι Εκδόςεισ Παρζμβαςθ 

προκθρφςςουν Πανελλινιο Λογοτεχνικό Διαγωνιςμό για εφιβουσ με τίτλο 

«Αποςτάγματα Γραφήσ». Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ Γυμναςίου και 

Λυκείου. 

    Το κζμα του διαγωνιςμοφ είναι ελεφκερο. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να 

ςυμμετάςχει με ζνα ποίθμα (μζχρι 30 ςτίχουσ) ι ζνα πεηό κείμενο (μζχρι 1000 

λζξεισ).  

    Τα κείμενα κα πρζπει να είναι αδθμοςίευτα (να μθν ζχουν δθμοςιευτεί οφτε ςε 

ζντυπθ, οφτε ςε θλεκτρονικι μορφι) και να μθν ζχουν βραβευτεί ςε άλλο 

λογοτεχνικό διαγωνιςμό.  

    Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 3θ Οκτωβρίου 2022 και ωσ 

θμερομθνία λιξθσ θ 15θ Δεκεμβρίου 2022. Συμμετοχζσ που κα ςταλοφν εκτόσ του 

ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ δεν κα γίνουν δεκτζσ.  

     Τα ποιιματα και τα διθγιματα κα γίνονται δεκτά μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι και 

κα αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ: info@paremvasibooks.gr  Στο e-mail κα υπάρχει 

επιςφναψθ του κειμζνου ςε μορφι word.doc ι docx, αλλά όχι ςε pdf. Είναι 

απαραίτθτο να δθλϊνεται ο τίτλοσ του ποιιματοσ ι του διθγιματοσ, κακϊσ και όλα 

τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και επικοινωνίασ κάκε ςυμμετζχοντοσ: Ονοματεπϊνυμο, 

διεφκυνςθ και τθλζφωνο επικοινωνίασ. Ο τίτλοσ του E-mail κα είναι: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ. 

     Από το ςφνολο των ςυμμετοχϊν κα διακρικοφν τρία ποιιματα και τρία πεηά 

κείμενα (για το Γυμνάςιο), κακϊσ και τρία ποιιματα και τρία πεηά κείμενα (για το 

Λφκειο). Η επιτροπι κα αξιολογιςει τα ζργα που κα ςυμμετάςχουν, αφοφ κα ζχουν 

αφαιρεκεί τα προςωπικά ςτοιχεία, για να διαφυλαχκεί θ διαφάνεια τθσ 

διαδικαςίασ. Η τελικι απόφαςθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ είναι οριςτικι. Σα 

αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν τον Ιανουάριο του 2023 ςτο 

www.paremvasibooks.gr και ςτο https://paremvasiculture.wordpress.com/, ενϊ οι 

διακρικζντεσ κα ενθμερωκοφν και τθλεφωνικά. Τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ κα 

ανακοινωκοφν μετά τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ.   

     Στουσ διακρικζντεσ κα απονεμθκεί Σιμθτικόσ Ζπαινοσ ςε ειδικι εκδιλωςθ που 

κα πραγματοποιθκεί (θ ακριβισ θμερομθνία κα ανακοινωκεί ςτθ ςυνζχεια). 
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     Όλα τα ποιιματα και τα διθγιματα που κα λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, κα 

εκδοκοφν ςε ζντυπθ ςυλλογι που κα κυκλοφοριςει από τισ Εκδόςεισ Παρζμβαςθ.     

     Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ςθμαίνει ότι ο ςυμμετζχων/θ ςυμμετζχουςα 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, και παραχωρεί ςτουσ 

διοργανωτζσ το δικαίωμα να διαχειριςτοφν, να εκδϊςουν, να διακινιςουν και να 

διακζςουν τα ποιιματα και τα διθγιματα που κα λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, 

χωρίσ να τθρεί οποιαδιποτε απαίτθςθ, οικονομικι ι άλλθ. Κακζνασ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςυγγραφείσ και ποιθτζσ δθλϊνει, αυτοδίκαια με τθν αποςτολι του 

ζργου του, ότι αυτό αποτελεί δικι του πνευματικι εργαςία και ιδιοκτθςία, ότι θ 

μελλοντικι του ζκδοςθ δεν προςβάλλει δικαιϊματα τρίτου και δεν αντίκειται ςτον 

νόμο.  

      

 

 

 

 

 


