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                «Ποιθτικόσ διαγωνιςμόσ υμποςίου Ποίθςθσ για μακθτζσ Γυμναςίου-Λυκείου Αχαΐασ» 

                   (ΧΕΣ.: το από 21-03-2017 αίτθμα του υμποςίου Ποίθςθσ) 
 

Κφριοι/Κυρίεσ Διευκυντζσ/τριεσ, 
 
ασ ενθμερϊνουμε ότι το υμπόσιο Ποίησης προκθρφςςει Ποιθτικό Διαγωνιςμό για μακθτζσ 

Γυμναςίου και Λυκείου του Νομοφ Αχαΐασ. Για πρϊτθ φορά ςτον Ποιθτικό Διαγωνιςμό του υμποςίου 

Ποίθςθσ κα ςυμμετάςχουν μακθτζσ, ο οποίοσ για πρϊτθ φορά πανελλαδικϊσ κα διεξαχκεί ςτον Νομό 

Αχαΐασ. Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ/ Πολιτιςτικά κζματα διά τθσ Τπεφκυνθσ 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ το από 21-03-2017 αίτθμα του υμποςίου Ποίθςθσ προσ τθ 

ΔΔΕ Αχαΐασ και τθ Δομι Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, και τον ςτόχο του Διαγωνιςμοφ που είναι θ ανάδειξθ και θ 

τόνωςθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν και τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν ποίθςθ, υποςτθρίηει και 

προτίκεται να προωκιςει τον Ποιθτικό Διαγωνιςμό ςε όλα τα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ. 

Κάκε μακθτισ/τρια μπορεί να ςυμμετάςχει (ατομικά) με μζχρι τρία (3), ανζκδοτα και 

αδθμοςίευτα, ποιιματα, ζωσ τριάντα ςτίχουσ το κακζνα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και με ελεφκερο κζμα.  

Θα απονεμθκοφν 3 βραβεία και 3 ζπαινοι ςε ιςάρικμουσ μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου (από 1 

για κάκε τάξθ). Σα ποιιματα  που κα βραβευκοφν και όςα πάρουν ζπαινο, κα αναρτθκοφν ςτθν 

ιςτοςελίδα του υμποςίου Ποίθςθσ, κα διανεμθκοφν ςε ειδικό ζντυπο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ειδικι 

ςυνεδρία του υμποςίου Ποίθςθσ και κα δθμοςιευκοφν ςτο περιοδικό «Μανδραγόρασ».  

Μια πρϊτθ επιλογι των ποιθμάτων κα γίνει από Κριτικι Επιτροπι αποτελοφμενθ (αλφαβθτικά) από 

τουσ: Ξενοφϊντα Βερφκιο, Κακθγθτι Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ποιθτι, μζλοσ τθσ Οργανωτικι Επιτροπισ του 

υμποςίου Ποίθςθσ, Μίνα Πετροποφλου, δρα κοινωνιολογίασ, κακθγιτρια Β/κμιασ εκπ/ςθσ, Γιϊργο Σςιρϊνθ, 

ποιθτι, Αλζξανδρο Φωςταίνθ, ποιθτι, Πωλζττα Ψυχογιοποφλου, χολικι φμβουλο φιλολόγων Ν. Αχαΐασ.  

χολικζσ Μονάδεσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ  
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 ΘΕΜΑ: 

1. Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ 

2. Γραφείο χολικών υμβοφλων 
3. υμπόςιο Ποίθςθσ www.poetrysymposium.gr 
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Η τελικι κρίςθ κα γίνει από Κριτικι Επιτροπι αποτελοφμενθ (αλφαβθτικά) από τουσ: Γεωργία 

Καλογιρου, Κακθγιτρια Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ και τθσ Διδακτικισ τθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

Κϊςτα Κρεμμφδα, ποιθτι, δρα φιλολογίασ, εκδότθ του περιοδικοφ «Μανδραγόρασ», μζλοσ τθσ Ο.Ε. του 

υμποςίου Ποίθςθσ, ϋΕλενα Νοφςια, ποιιτρια, μεταφράςτρια, δοκιμιογράφο, μζλοσ τθσ υντακτικισ 

Ομάδασ του περ. «Μανδραγόρασ», Εραςμία-Λουίηα ταυροποφλου, Ομότιμθ Κακθγιτρια Νεοελλθνικισ 

Φιλολογίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ξζνθ καρτςι, δρα φιλολογίασ, ποιιτρια, κακθγιτρια β/κμιασ, μζλοσ 

τθσ υντακτικισ Ομάδασ του περ. «Μανδραγόρασ» και τθσ Ο.Ε. του υμποςίου Ποίθςθσ. 

Σα αποτελζςματα του Διαγωνιςμοφ κα ανακοινωκοφν ςε ειδικι, αυτοτελι ςυνεδρία του 

Σριακοςτοφ Ζκτου υμποςίου Ποίθςθσ (υνεδριακό και Πολιτιςτικό Κζντρο Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 1 – 2 

Ιουλίου του τρζχοντοσ ζτουσ,) τθν Κυριακι 2 Ιουλίου 2017. τθ  ςυνεδρία κα γίνει και θ τελετι 

βράβευςθσ, παρουςία εκπροςϊπων φορζων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και του Πανεπιςτθμίου 

Πατρϊν, και κα απαγγελκοφν τα ποιιματα που κα τιμθκοφν με βραβείο ι ζπαινο. 

Σρόποσ ςυμμετοχισ 

Οι μακθτζσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν πρζπει να αποςτείλουν τα ποιιματά τουσ α) 

ταχυδρομικά ςε 5 δακτυλογραφθμζνα αντίγραφα (γραμματοςειρά Times New Roman, μζγεκοσ 12), με 

απλι, όχι ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ του υμποςίου Ποίθςθσ (υμπόςιο 

Ποίθςθσ, Σ.Θ. 1142 26110 Πάτρα)  β) και θλεκτρονικά ςτθν θλ. διεφκυνςθ (petro.symposio@gmail.com) 

ζωσ τθν ίδια θμερομθνία.   

ε ξεχωριςτι ςελίδα κα αναγράφονται: ονοματεπϊνυμο του μακθτι, δ/νςθ κατοικίασ, τθλζφωνο, 

δ/νςθ θλ. ταχυδρομείου, τάξθ φοίτθςθσ, ςχολικι μονάδα, δ/νςθ και τθλζφωνο ςχολείου. 

το φάκελο και ςτο μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου κα αναγράφεται θ ζνδειξθ «Για τον 

Ποιθτικό Διαγωνιςμό» και θ εκπαιδευτικι βακμίδα (Γυμνάςιο ι Λφκειο). 

υμμετοχζσ που δεν κα τθροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ δεν κα γίνουν δεκτζσ. 

Σα υποβλθκζντα κείμενα δεν κα επιςτραφοφν.  

  Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ςυμμετοχών ορίηεται θ 25θ Μαΐου  2017 (με ςφραγίδα ταχυδρομείου). 

Πιςτεφοντασ ότι θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ ςυμβάλλει ςτθν  

καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ζκφραςισ τουσ και ςτθν επαφι τουσ με τθν τζχνθ τθσ ποιιςεωσ, ελπίηουμε 

ςτθ κετικι ανταπόκριςι ςασ και τθν ενίςχυςθ των μακθτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου ςασ.  

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν με κάκε πρόςφορο τρόπο οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ.  

                  
           ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ      Ο Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

      ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΗ 

     ΖΑΦΕΘΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΗ 
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