
1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2021 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Νομικού Προσώπου «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνικού  
προκηρύσσει τον 1ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το 2021. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα είδη λόγου: 

α) Ποίηση 

β) Μικρό Διήγημα   

Θέμα 

Το θέμα του Διαγωνισμού και στις δύο κατηγορίες είναι: «Η ελευθερία της ψυχής» 

Διάρκεια 

Ο Διαγωνισμός ξεκινάει την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 
2021. Συμμετοχές εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα 
γίνονται δεκτές.  

Όροι Συμμετοχής 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε μία κατηγορία του Διαγωνισμού με: 

α) ένα ποίημα μέχρι 40 στίχους 

ή 

β) ένα μικρό διήγημα (έως 1000 λέξεις) 

2. Το έργο που θα υποβληθεί πρέπει να είναι αδημοσίευτο και δημιούργημα ενός μόνο συγγραφέα. 

3. Το έργο δεν θα πρέπει να έχει βραβευθεί σε άλλον λογοτεχνικό διαγωνισμό, ούτε να έχει εκδοθεί ή 

να έχει δημοσιευθεί σε βιβλίο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. 

4. Όλα τα κείμενα που θα υποβληθούν θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και σε 

γραμματοσειρά Arial 12. 

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν 

υπάρχουν περιορισμοί εθνικότητας ή του τόπου διαμονής τους.  

6. Το έργο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagonismos21kalivialibrary@gmail.com  με 

την ένδειξη στο θέμα: «Συμμετοχή στον Διαγωνισμό».  

Στο σώμα του email θα αναφέρονται:  

1. Ονοματεπώνυμο  

2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

3. Τίτλος έργου και  

4. Ψευδώνυμο.  
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Στο email θα επισυνάπτονται δύο αρχεία με το έργο του συγγραφέα. Η ονομασία αρχείου θα είναι 

το ψευδώνυμο του δημιουργού και η μορφή αρχείου θα είναι το 1ο σε word (.doc ή .docx) και το 

2ο σε .pdf.  

7. Η αποστολή των πραγματικών στοιχείων είναι απαραίτητη και έχει τη θέση αποδοχής των όρων της 

έκδοσης. Χωρίς αυτήν δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή. 

8. Ως ηλεκτρονική διεύθυνση του συμμετέχοντος θεωρείται εκείνη μέσω της οποίας εστάλη η 

συμμετοχή. 

9. Η συμμετοχή συνεπάγεται την αποδοχή των όρων τού Διαγωνισμού.  

10. Για κάθε έγκυρη συμμετοχή ο διαγωνιζόμενος θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα (mail).  

11. Η κριτική επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από διακεκριμένους Έλληνες λογοτέχνες. 

12. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει πέντε συμμετοχές από κάθε κατηγορία και η τελική απόφασή της 

δεν αποδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική. 

13. Δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό τα μέλη της κριτικής επιτροπής του παρόντος διαγωνισμού και 

συγγενείς τους α΄ βαθμού. 

14. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καθώς και τα διακριθέντα έργα θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2021. 

15. Οι διακριθέντες θα ενημερωθούν προσωπικά με την αποστολή e-mail. Σε όλους τους 

συμμετέχοντες θα δοθεί τιμητική βεβαίωση συμμετοχής.  

16.  Σε περίπτωση έκδοσης μέρους ή του συνόλου των συμμετοχών του Διαγωνισμού, από την 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με κάθε διαγωνιζόμενο.  

17. Με τη συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι  εκχωρούν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του 

Δήμου Σαρωνικού το δικαίωμα να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, στα social media, ή όπου 

αλλού κρίνουν σκόπιμο και σε οποιονδήποτε χρόνο τα ποιήματά και τα διηγήματα που θα 

διακριθούν. 

18. Τα πνευματικά δικαιώματα των ποιημάτων και των διηγημάτων  παραμένουν στους συγγραφείς 

και εκχωρούνται μόνο για ό,τι προβλέπει ο προηγούμενος όρος 17. 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της βιβλιοθήκης 22990-48509 

(Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 πμ – 4.00 μμ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

libkalivia@yahoo.gr ή diagonismos21kalivialibrary@gmail.com 
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