
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ο λογοτεχνικός μας διαγωνισμός 

Το Ίδρυμα της Βουλής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, ΚΓ΄ 

Σύνοδος 2017-2018 διοργανώνει λογοτεχνικό διαγωνισμό διηγήματος/ποιήματος για μαθητές 

όλων των τάξεων του Λυκείου. 

Όροι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας και των ΕΠΑΣ 

του ΟΑΕΔ, μέχρι 21 έτους. Η συμμετοχή είναι ατομική. 

2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ένα διήγημα ή ένα ποίημα ή και τα δύο. 

Το θέμα είναι ελεύθερο. 

3. Η υποβολή συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά από τις 7 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2018 

στη διεύθυνση www.synodos23.gr/contest. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνει δεκτή μετά το 

προαναφερόμενο χρονικό πλαίσιο.  

4. Τα διηγήματα/ποιήματα θα πρέπει:  

 να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα,  

 να είναι πρωτότυπα (κείμενα τα οποία είναι προϊόν αντιγραφής ή λογοκλοπής θα αποκλείονται 

αυτόματα από τον διαγωνισμό),  

 να μην έχουν δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,  

 να μην έχουν υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό.  

5. Τα διηγήματα θα πρέπει να έχουν έκταση αυστηρά μέχρι 1500 λέξεις. Τα ποιήματα θα πρέπει να 

έχουν έκταση αυστηρά μέχρι 500 λέξεις.  

6. Τα ποιήματα μπορεί να είναι γραμμένα σε παραδοσιακό ή σε ελεύθερο στίχο. Είναι επίσης δυνατόν 

να εντάσσονται σε ένα ορισμένο ποιητικό είδος (π.χ. σονέτο). 

7. Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούν οι: 

 Τασούλα Καραγεωργίου, ποιήτρια και δοκιμιογράφος, επ. σχολική σύμβουλος φιλολόγων Δ.Ε., 

πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, πρόεδρος, 

 Mανόλης Μαυρολέων, συγγραφέας, μέλος, 

 Δρ. Αλεξάνδρα Δημακοπούλου, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δ.Ε. (Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά), μέλος, 

 Τέτη Σίδερη, φιλόλογος, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος της Βουλής, μέλος, 

 Σμαράγδα Τσίγκα, φιλόλογος, Διευθύντρια 3ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου, μέλος, 

 Καλλιόπη Χατζηγιαννακού, φιλόλογος, μέλος, 

 Γιώργιος – Ραφαήλ Πισσάνης, φοιτητής (διάκριση στον 1ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της Βουλής των 

Εφήβων, Κ΄ Σύνοδος 2014-2015), μέλος, 

 Δημήτριος Ρωμανός Ησαΐας, φοιτητής [διάκριση στον 2ο και 3ο λογοτεχνικό διαγωνισμό της 

Βουλής των Εφήβων, ΚΑ΄(2015-2016) και ΚΒ΄(2016-2017) Σύνοδος], μέλος. 

8. Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό, ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την 

τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού. 

9. Από το σύνολο των συμμετοχών η κριτική επιτροπή κατά την απόλυτη κρίση της θα επιλέξει τα 

αρτιότερα διηγήματα και ποιήματα (μέχρι 5 διηγήματα και μέχρι 5 ποιήματα). Η επιτροπή έχει 

δικαίωμα να προτείνει την έκδοση των κειμένων σε έντυπη μορφή, την ανάρτησή τους στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος κ.λπ.. Η επιλογή των κειμένων θα εκφράζει τις προτιμήσεις και την 

αισθητική της κριτικής επιτροπής.    

http://www.synodos23.gr/contest


10. Σε όσους διακριθούν στο διαγωνισμό θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και θα 

προσφερθούν εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής. Τέσσερις από τους διακριθέντες μαθητές (δύο 

στην κατηγορία διήγημα και δύο στην κατηγορία ποίημα), μετά από σχετική πρόταση της 

επιτροπής, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν, ως φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος της Βουλής, 

τις εργασίες της ΚΓ΄ Συνόδου (2017-2018) του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων, 

που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουλίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής 

και σίτισης των μαθητών θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το Ίδρυμα της Βουλής. 

11. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr και 

στη σελίδα του προγράμματος στο facebook. 

12. Οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να ενημερώσουν πλήρως τους 

γονείς/κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο και τους όρους του διαγωνισμού και να έχουν τη 

συναίνεσή τους. Εάν κάποιος μαθητής διακριθεί στο διαγωνισμό, το Ίδρυμα της Βουλής θα ζητήσει 

έγγραφη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα του ότι το έργο του μαθητή είναι πρωτότυπο και δεν 

θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, καθώς και ότι επιτρέπει τη δημοσίευση και 

παρουσίαση του έργου και των προσωπικών στοιχείων του μαθητή (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος και της Βουλής των Εφήβων, στη σελίδα της Βουλής των Εφήβων στο facebook κ.λπ.). 

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού 

και το Ίδρυμα της Βουλής δεν φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της 

συμμετοχής. Το Ίδρυμα δεσμεύεται ότι δεν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο εμπορική χρήση του 

έργου του μαθητή, έχει δε την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς 

καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.  

13. Το Ίδρυμα της Βουλής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των 

παραπάνω όρων, διαφορετικά δεν θα θεωρείται έγκυρη και θα αποκλείεται αυτομάτως από το 

διαγωνισμό. 
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