
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Ζ Έλσζε Διιήλσλ Λνγνηερλώλ πξνθεξύζζεη γηα ην έηνο 2017, ηνπο παξαθάησ Παλειιήληνπο θαη 

Παγθύπξηνπο Μνπζηθνύο  Γηαγσληζκνύο γηα  Παηδηά θαη Δθήβνπο καζεηέο Γεκνηηθώλ,  Γπκλαζίσλ 

θαη Λπθείσλ: 

ΜΕΛΟΠΟΙΗΗ ΠΟΙΗΗ: Οη δηαγσληδόκελνη αηνκηθά ή νκαδηθά επηιέγνπλ, κεινπνηνύλ  θαη 

εξκελεύνπλ  έλα πνίεκα Έιιελα πνηεηή δηθήο ηνπο επηινγήο (θσλή, κνλνθσληθό ή πνιπθσληθό 

όξγαλν). Θα δνζνύλ Α΄, Β΄,  Γ΄ Βξαβείν θαη   Α΄, Β΄,  Γ΄  Έπαηλνο αλά θαηεγνξία
1
. 

ΕΝΟΡΥΗΣΡΩΗ: Οη δηαγσληδόκελνη αηνκηθά ή νκαδηθά  ελνξρεζηξώλνπλ γλσζηό ηξαγνύδη 

δηθήο ηνπο επηινγήο ή  δηθό ηνπο έξγν κε ην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία Μεινπνίεζεο 

Πνίεζεο. Θα δνζνύλ Α΄, Β΄,  Γ΄ Βξαβείν θαη  Α΄, Β΄, Γ΄ Έπαηλνο αλά θαηεγνξία. 

ΜΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑΙΝΙΑ (SOUNDTRACK): Οη δηαγσληδόκελνη αηνκηθά ή νκαδηθά ζπλζέηνπλ 

κνπζηθή γηα ηαηλία. Θα δνζνύλ Α΄, Β΄, Γ΄  Βξαβείν θαη   Α΄, Β΄, Γ΄  Έπαηλνο αλά θαηεγνξία. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κε ην ίδην έξγν ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο 

δηαγσληζκνύο.  Γηα παξάδεηγκα κε  έλα κεινπνηεκέλν πνίεκα πνπ εξκελεύεηαη θαη ελνξρεζηξώλεηαη 

κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνύο: Μεινπνίεζεο Πνίεζεο, θαη 

Δλνξρήζηξσζεο.  

 

 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

 

1. Σα έξγα λα είλαη πξσηόηππα θαη αδεκνζίεπηα. 

2. Ζ ερνγξάθεζε λα είλαη θαζαξή. 

3. Σα έξγα λα απνζηαινύλ ζε κνξθή mp3 κε ην όλνκα ηεο ζύλζεζεο ζηελ παξαθάησ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε mousikoidiagonismoi@gmail.com σο εμήο:  ηελ πεξηνρή 

ηνπ ζέκαηνο λα αλαγξάθεηαη ε  θαηεγνξία ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

(π.ρ. Γηαγσληζκόο Δλνξρήζηξσζεο Γπκλαζίνπ).  ε επηζπλαπηόκελν αξρείν word ην 

νπνίν ζα έρεη ην ίδην όλνκα  κε ην mp3 λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληδόκελνπ (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε,  ηειέθσλν, ζρνιείν  θαη ππεύζπλνο  

εθπαηδεπηηθόο). 

4. Μαδί κε ηα έξγα  απνζηέιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ αζθνύληα 

ηελ επηκέιεηα ηνπ καζεηή/ηεο καζήηξηαο, όηη δέρεηαη ν καζεηήο/ ε καζήηξηα λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό  θαη λα δεκνζηεπηεί ην έξγν ηνπ/ηεο ζε ειεθηξνληθό ή 

έληππν κέζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα δηαθξηζεί,  εθόζνλ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη 

γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο  θαη όηη ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο.  Ζ 

ππεύζπλε δήισζε  ζπκπιεξώλεηαη, ππνγξάθεηαη, ζθαλάξεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζηελ 

παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε καδί κε ηα ππνβιεζέληα έξγα (ππόδεηγκα 

ππεύζπλεο δήισζεο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα καο).  

5. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θπζηθά ή ειεθηξνληθά κνπζηθά όξγαλα 

                                                           
1
( 1

ε
 θαηεγνξία: Γεκνηηθό, 2

ε
 θαηεγνξία: Γπκλάζην,  3

ε
  θαηεγνξία: Λύθεην) 

ΕΝΩΗΕΛΛΗΝΩΝΛΟΓΟΣΕΥΝΩΝ 
ΣΟ ΑΡΥΑΙΟΣΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΚΟ ΩΜΑΣΕΙΟ 

Εσνδόρνπ Πεγήο 2–4,  10678 Αζήλα 

ηει.- fax: 2103819571 

email: eel1930@gmail.com 

Ηζηνζειίδα:ellineslogotexnes.gr 
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ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ  ΔΦΗΒΟΤ ΔΣΟΤ 2017 
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6. Ζκεξνκελία ππνβνιήο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ  2017.  

7. Όζνη δηαθξηζνύλ ζα ελεκεξσζνύλ έγθαηξα  ηειεθσληθώο. 

8. Ζ θξίζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ακεηάθιεηε. 

9. H  ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος απονομής ηων ηιμηηικών διακρίζεων θα 

γνωζηοποιηθούν  έγκαιρα μέζα από ηην ιζηοζελίδα μας ellineslogotexnes.gr. 

10. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηνπο δηαγσληζκνύο είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα δηεμαρζνύλ 

εθηόο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

11. Γηεπθξηλίδνπκε όηη δελ ζα ππάξμνπλ έζνδα γηα ηελ Έλσζε Διιήλσλ Λνγνηερλώλ ή 

γηα άιινλ, από ηα ππνβιεζέληα έξγα (κε εκπνξία ή δηαθήκηζε θ.ι.π.). 

12. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ησλ  έξγσλ θαη ηελ  

απνλνκή ησλ ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ ζα αλαξηεζνύλ εγθαίξσο  ζηελ ηζηνζειίδα καο.  

 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ην ηειέθσλν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ 2103819571, θαζεκεξηλώο 

θαη ζηνλ καέζηξν θ. Νίθν Υξηζηνδνπιή, κέινο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ θαη  ππεύζπλν ηνπ 

Μνπζηθνύ Γηαγσληζκνύ, ζηα ηειέθσλα 2130429351 θαη 6944327584. 

 

 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

Νηθόιανο Υξηζηνδνπιήο, πξώελ Μαέζηξνο Δ.Ρ.Σ. 

Θαιήο Σξηαληαθύιινπ, πλζέηεο 

Φξίμνο Μόξηδνο,  πηαλίζηαο  (Λπξηθήο θελή) 

Αιέμαλδξνο Καςνθαβάδεο, Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο  Π.  Δ. - πλζέηεο 

Νηθόιανο Καδακίαο, Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο (Δθπαηδεπηήξηα «Γνύθα»)  

Κπξηάθνο Σζνιάθεο,  Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο  (Ωδείν Αζελώλ) 

Γεσξγία Σζνιάθε, Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο  (πκθσληθή  νξρήζηξα  ΔΡΣ  - Ωδείν  Καιακάηαο,  

Ωδείν Αζελώλ) 

Άλλα Καπόλε – Πάπαο,  Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο 

Δηξήλε Σζνιάθε,   Δθπαηδεπηηθόο  Μνπζηθήο   

 

πληνληζκόο – Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Πνιπμέλε  Γηάρνπ, εθπαηδεπηηθόο Π. Δ.  – Αληηπξόεδξνο 

ηεο  Έλσζεο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ   

 

 

                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                      Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

          ΛΔΤΣΔΡΖ  Β.  ΣΕΟΚΑ                                         ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΟΡΛΗΓΑ 


