
ΕΣΑΙΡΙΑ  ΛΟΓΟΣΕΥΝΩΝ  ΚΑΙ  ΤΓΓΡΑΦΕΩΝ  ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  ΠΟΙΗΗ  
 
Η Εηαηξία Λνγνηερλώλ θαη Σπγγξαθέσλ Ηπείξνπ (ΕΛΣΗ) δηνξγαλώλεη 

ηνλ θαζηεξσκέλν εηήζην δηαγσληζκό πνίεζεο κε ζέκα ηελ: Ελευθερία. 
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ: Έιιελεο, Έιιελεο 

νκνγελείο θαη Έιιελεο θάηνηθνη αιινδαπήο. 

Δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο όζνη έρνπλ βξαβεπζεί θαη δελ παξήιζε 

κηα ηξηεηία κεηά ηε βξάβεπζή ηνπο. 

Τα πνηήκαηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζηνλ δηαγσληζκό, πξέπεη, λα είλαη 

γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη νη δηαγσληδόκελνη /-εο λα έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο /-νπζεο θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ δηαγσληζκό 

έλα (1) πνίεκά ηνπο, ην νπνίν δελ ζα μεπεξλά ηνπο ηξηάληα (30) ζηίρνπο. 

Τν δηαγσληδόκελν πνίεκα δελ πξέπεη λα έρεη δεκνζηεπζεί ή εθδνζεί ή 

βξαβεπζεί ζε άιιν δηαγσληζκό πνίεζεο. 

Τν πνίεκα ζα πξέπεη λα απνζηαιεί κέρξη ηηο 15 Ιουνίου 2018, ζε ηξία 

(3) δαθηπινγξαθεκέλα αληίγξαθα, ζηα νπνία ζα αλαγξάθεηαη κόλν ην 

ςεπδώλπκν ηνπ δηαγσληδόκελνπ /-ελεο. 

Τα αληίγξαθα ζα απνζηαινύλ κέζα ζε θάθειν, ζηνλ νπνίν ζηε ζέζε 

ηνπ απνζηνιέα ζα αλαγξάθεηαη κόλν ην ςεπδώλπκν ηνπ δηαγσληδόκελνπ /-

ελεο. 

Μέζα ζην κεγάιν θάθειν θαη ζε κηθξόηεξν θάθειν ζθξαγηζκέλν (ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθεηαη εμσηεξηθά κόλν ην ςεπδώλπκν ηνπ δηαγσληδόκελνπ /-

ελεο), ζα πεξηέρνληαη δαθηπινγξαθεκέλα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ /-ελεο (ςεπδώλπκν, ηίηινο πνηήκαηνο, όλνκα, επώλπκν, 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, αξηζκόο ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ, αξηζκόο θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ, θαη e-mail). 

 

Σημειώσεις : 

Η επηινγή ησλ πνηεκάησλ ζα γίλεη από Τξηκειή Επηηξνπή, ηελ νπνία ζα νξίζεη 

ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΕΛΣΗ. 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ 

κελόο Απγνύζηνπ. 

Θα απνλεκεζνύλ ηξία βξαβεία θαη ηξεηο έπαηλνη. 

Η ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ θαη ησλ επαίλσλ ζα γίλεη ζηελ θαζηεξσκέλε 

εηήζηα εθδήισζε ηεο ΕΛΣΗ : “Λπξηθή Πακβώηηο”, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ην ηειεπηαίν Σάββαην ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ζην Νεζί Ισαλλίλσλ. 

Η ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ζηελ νπνία ζα απνζηαιεί ν θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

γηα ηνλ 12
ν
 Παλειιήλην Δηαγσληζκό Πνίεζεο ηεο ΕΛΣΗ, είλαη: 

Εργολάβος Σπύρος, Δημητρίοσ Γούναρη 3, TK 454 44 - Ιωάννινα 
Τειέθσλν : 2651038882 (θαζεκεξηλέο θαη πξσηλέο ώξεο) 


