
 
 

 

 

 

 

Διαγωνιςμόσ διθγιματοσ με κζμα: 

«Κωνςταντινοφπολη: πόλη αληθινή ή πόλη ονειρική» 

 

το πλαίςιο του ετιςιου Διεκνοφσ  Μακθτικοφ υνεδρίου, που 
πραγματοποιείται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, το Ηωγράφειο Λφκειο 
Κωνςταντινουπόλεωσ και τα Εκπαιδευτιρια  Ε. Μαντουλίδθ Θεςςαλονίκθσ 
ςκοπεφουν να αναβιϊςουν τον Ηωγράφειο Αγϊνα. Ο «Ηωγράφειοσ Αγϊν» 
είχε κεςμοκετθκεί από τον Φιλολογικό φλλογο Κωνςταντινουπόλεωσ, ςτα 
τζλθ του 19ου αιϊνα, για τθ βράβευςθ δζκα εκκζςεων «περί ηϊντων 

μνθμείων», δθλαδι εκκζςεων που παρουςίαηαν «τισ ελλθνικζσ διαλζκτουσ, τα ικθ και τα 
ζκιμα του ελλθνικοφ λαοφ», με τθ «γενναία χορθγία του αγωνοκζτου και μεγάλου του 
υλλόγου ευεργζτου Χρθςτάκθ Εφζντθ Ηωγράφου». 

Ο «Ηωγράφειοσ Αγϊν» ςιμερα ςτοχεφει να γίνει ζνασ διεκνισ διαγωνιςμόσ διθγιματοσ με 
κζμα: 

«Κωνςταντινοφπολθ: πόλθ αλθκινι ι πόλθ ονειρικι». 

Πϊσ να απαλλαχτεί κανείσ από το βάροσ τθσ ιςτορίασ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, μιασ ςπάνιασ 
μεγαλοφπολθσ με ςυνεχόμενθ διάρκεια ηωισ δφο χιλιάδων και πλζον ετϊν; Διαμάντι τθσ 
Ανατολισ και όνειρο τθσ Δφςθσ, θ Πόλθ είναι μια κακ’ υπεροχιν πόλθ, θ οποία κατζχει μια 
ξεχωριςτι κζςθ ςτθν ιςτορία και ςτθν καρδιά του κάκε Ζλλθνα.  

Όλοι τθ γνωρίηουν, αρκετοί τθν ζχουν επιςκεφκεί, για κάποιουσ αποτελεί αντικείμενο 
ονειροπλαςίασ μζςα από κείμενα ιςτορικά, βιογραφικά, διθγθματικά αλλά και μζςα από 
μαρτυρίεσ ςυγγενϊν και φίλων.  

ε κάκε περίπτωςθ είναι μια πόλθ που εμπνζει και ηθτάμε να τθσ αφιερϊςετε το δικό ςασ 
διιγθμα. 

Όροι ςυμμετοχήσ 

 1.  Ο διαγωνιςμόσ είναι ελεφκεροσ για όλουσ όςοι κζλουν να λάβουν μζροσ και ζχουν 
ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

 2.  Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να αποςτείλουν μζχρι τισ                               
31 Ιανουαρίου 2016 το κείμενό τουσ, ςε 5 αντίτυπα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςτθ 
διεφκυνςθ: 

ΗΩΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝ - ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΙΘΓΘΜΑΣΟ 
Εκπαιδευτιρια Ε. Μαντουλίδθ 
12 χλμ. Ε.Ο. Θεςςαλονίκθσ – Ν. Μουδανιϊν 
Σ.Θ. 60151, 570 00, Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ 

και θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: ahasioti@mandoulides.edu.gr   
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 3.  Θ ζκταςθ του διθγιματοσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ  22.000 χαρακτήρεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των κενϊν (γραμματοςειρά Times New Roman, μζγεκοσ 12, 
με  περικϊριο 2,5 και ςε διάςτιχο 1,5). 

 4.  Σο κείμενο κα υπογράφεται με ψευδϊνυμο.  

 5.  ε ξεχωριςτό κλειςτό φάκελο κα αποςτζλλεται το ψευδϊνυμο, το πραγματικό 
ονοματεπϊνυμο του ςυγγραφζα, ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ και το θλεκτρονικό 
του ταχυδρομείο.  

 8.  Θ Κριτική Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμζνουσ ςυγγραφείσ και εξζχουςεσ 
προςωπικότθτεσ τθσ λογοτεχνίασ, του πολιτιςμοφ και τθσ κοινωνίασ, κακϊσ και από 
τοπικοφσ παράγοντεσ. Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ  είναι θ κ. Κατρίν Βελιςςάρθ,                         
τ. Διευκφντρια του Εκνικοφ Κζντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). 

 9.   Θ Κριτικι Επιτροπι κα επιλζξει τα τρία καλφτερα διθγιματα. 

   10. Κυριότερα κριτιρια επιλογισ είναι θ:  
● H πρωτοτυπία  τθσ ιςτορίασ (π.χ. δεν πρζπει να είναι ζνασ απλόσ τουριςτικόσ 

οδθγόσ)  
● Οι αφθγθματικζσ ικανότθτεσ 
● H τζχνθ του ςυγγραφζα, ϊςτε το κείμενό του να αιχμαλωτίηει τον αναγνϊςτθ του. 

11. Οι επιτυχόντεσ ςτον διαγωνιςμό κα προςκλθκοφν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (με τα 
ζξοδα καλυμμζνα) κατά τθ διάρκεια του Διεκνοφσ Μακθτικοφ υνεδρίου. 

12.  Σα 3 βραβεία (1ο, 2ο και 3ο Βραβείο) κα ανακοινωκοφν τον Φεβρουάριο 2016 και κα 
απονεμθκοφν ςτθν τελετι λιξθσ του υνεδρίου. Σο 1ο Βραβείο  κα ςυνοδεφεται από 
το χρηματικό ζπαθλο των 300 ευρϊ. 

13.  Σο βραβευμζνο κείμενο κα δημοςιευθεί θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διεκνοφσ 
Μακθτικοφ υνεδρίου και ςε ζντυπα μζςα. Οι υποψιφιοι δεςμεφονται να μθν 
απαιτιςουν ςυγγραφικά δικαιϊματα για τθ δθμοςίευςθ των κειμζνων τουσ που 
ςχετίηονται με τον διαγωνιςμό. 

14.  Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό προχποκζτει τθν αποδοχι των παραπάνω όρων 
ςυμμετοχισ. Οι αποφάςεισ των μελϊν τθσ κριτικισ Επιτροπισ είναι αμετάκλθτεσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν κ. Άςπα Χαςιϊτθ  

  email:   ahasioti@mandoulides.edu.gr 

ι να επιςκεφτείτε:    www.mandoulides.edu.gr/za 

  https://www.facebook.com/Zographeio_Lykeio 
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