
                                            
 

 

 
 

Διαγωνιςμόσ Ποίθςθσ  
για τθ διατιρθςθ τθσ μνιμθσ του Πρώτου Παγκοςμίου Πολζμου  

και των υνεπειών του Πολζμου  
 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

 1) Ο Διαγωνιςμόσ είναι ανοικτόσ ςε: (i) ενθλίκουσ και (ii) μακθτζσ 18 ετϊν και κάτω, και ςτισ 

δφο περιπτϊςεισ ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι είναι κάτοικοι 

Ελλάδοσ κατά το χρονικό ςθμείο ςυμμετοχισ τουσ ςτο Διαγωνιςμό. Υπάρχουν τρεισ 

κατθγορίεσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. 

 

2) Κατθγορίεσ ςυμμετοχισ: 

 

1. Ενιλικοι: 

 

α. Ζνα πρωτότυπο ποίθμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα εμπνευςμζνο είτε από ποίθμα 

κάποιου από τουσ Βρετανοφσ ποιθτζσ του Πρώτου Παγκοςμίου Πολζμου* είτε με 

αναφορά ςε κάποιο άλλο ζργο τζχνθσ από τθν εποχι του Πρϊτου Παγκοςμίου 

Πολζμου (αναγνωρίςιμο πίνακα ηωγραφικισ, γλυπτό ι μνθμείο). 

 

β. Μία μετάφραςθ ςτα ελλθνικά ποιιματοσ ενόσ από τουσ Βρετανοφσ ποιθτζσ του 

Πρώτου Παγκοςμίου Πολζμου,  όπωσ ορίηονται περιοριςτικά ςτθν παρακάτω 

λίςτα Βρετανών ποιθτών του Πρώτου Παγκοςμίου Πολζμου: 

· Rupert Brooke 
· Julian Grenfell  
· Ivor Gurney  
· Thomas Hardy  
· Rudyard Kipling  
· John McCrae  
· Henry Newbolt  
· Robert Nichols  
· Wilfred Owen  
· John Oxenham  

Jessie Pope  
· Isaac Rosenberg  
· Owen Seaman  
· Charles Sorley  
· Edward Thomas  
· Katharine Tynan  
· A G West 

 Patrick Shaw Stewart 
 

2. Μακθτζσ θλικίασ 18 ετϊν και κάτω 

 
Καλφτερο πρωτότυπο ποίθμα (είτε ςτθν Αγγλικι είτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) με ζνα ι 
περιςςότερα από τα ακόλουκα κζματα: ειρινθ· κυςία· ςυμφιλίωςθ. 
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 Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  
 
3. Οι ενιλικοι που κα ςυμμετάςχουν ςτθν κατθγορία 1α (πρωτότυπο, εμπνευςμζνο 

ποίθμα) κα πρζπει να αναφζρουν το ςχετικό ποίθμα και/ ι τον ποιθτι/ καλλιτζχνθ/ γλφπτθ 

και το ζργο του που ζχουν επιλζξει (ανάλογα με τθν περίπτωςθ) κάτω από τον τίτλο του 

κειμζνου τουσ. Τα ποιιματα ςτθν κατθγορία 1α δεν μποροφν να ζχουν περιςςότερουσ από 

32 ςτίχουσ. 

  

4. Οι ενιλικοι που κα ςυμμετάςχουν ςτθν κατθγορία 1β (μετάφραςθ) κα πρζπει να 

αναφζρουν το όνομα του ποιθτι και τον τίτλο του ποιιματοσ ςτα Αγγλικά ςαν υπότιτλο· κα 

πρζπει επίςθσ να υποβάλουν και ζνα αντίγραφο του Αγγλικοφ πρωτοτφπου με τθ 

ςυμμετοχι τουσ. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ το μζγεκοσ του ποιιματοσ που κα 

επιλεγεί για μετάφραςθ.  

 

5. Μακθτζσ θλικίασ 18 ετϊν και κάτω που κα ςυμμετάςχουν ςτο μακθτικό 

διαγωνιςμό κα πρζπει να υποβάλουν ωσ ςυμμετοχι ποίθμα που δεν κα υπερβαίνει τουσ 32 

ςτίχουσ. Οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε ο 

γονζασ ι ο κθδεμόνασ τουσ να παράςχει τθ ςυναίνεςι του για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

διαγωνιςμό. Ζντυπο ςυναίνεςθσ μπορείτε να βρείτε ςτθ ςελίδα: 

https://www.gov.uk/government/world/greece. Οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο 

διαγωνιςμό κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν το ζντυπο ςυναίνεςθσ ςυμπλθρωμζνο από τον 

γονζα ι τον κθδεμόνα τουσ όταν υποβάλουν τθ ςυμμετοχι τουσ. Συμμετοχζσ χωρίσ 

ςυμπλθρωμζνο ζντυπο ςυναίνεςθσ από γονζα ι κθδεμόνα δεν κα γίνονται δεκτζσ.  

 

6. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό κα πρζπει να δθλϊςουν το όνομα, τθν 

θλικία, τθν ταχυδρομικι τουσ διεφκυνςθ και το e-mail τουσ. Τα δεδομζνα αυτά κα τα 

χρθςιμοποιιςουμε αποκλειςτικά ςε ςχζςθ με το διαγωνιςμό και δεν κα τα 

χρθςιμοποιιςουμε για οιονδιποτε άλλο ςκοπό. Δεν κα τθριςουμε τα δεδομζνα αυτά για 

χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του αναγκαίου για τθ λειτουργία του Διαγωνιςμοφ και οι 

ςυμμετοχζσ κα κρικοφν ανϊνυμα. Οι ςυμμετζχοντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον 

Διαγωνιςμό παρζχουν ςτθ Βρετανικι Πρεςβεία τθ ςυγκατάκεςι τουσ, ςφμφωνα με τον Ν. 

2472/1997, για τθ χριςθ και επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων ςφμφωνα με 

τον παρόντα όρο.  

 

7. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλουν μόνο μία ςυμμετοχι ςτο 

Διαγωνιςμό. Ήδθ δθμοςιευμζνα ποιιματα (τόςο πρωτότυπα όςο και μεταφράςεισ) δεν κα 

γίνουν δεκτά.  

 

8. Θα πρζπει να λάβουμε τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο διαγωνιςμό είτε μζςω ταχυδρομείου 

(Γραφείο Τφπου, Βρετανικι Πρεςβεία ςτθν Ακινα, Πλουτάρχου 1, 106 75 Ακινα) είτε μζςω 

e-mail (competitionpoetry@gmail.com) το αργότερο μζχρι τθν 31θ Μαΐου 2016.  

https://www.gov.uk/government/world/greece
mailto:competitionpoetry@gmail.com
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 Εάν υποβάλετε τθ ςυμμετοχι ςασ μζςω e-mail, κα πρζπει να μασ αποςτείλετε το ποίθμά 

ςασ ωσ ξεχωριςτό ςυνθμμζνο (ςε μορφι word) ςτο διαβιβαςτικό e-mail ςασ.  

 

9. Εργαηόμενοι ι ςυνεργάτεσ τθσ Βρετανικισ Πρεςβείασ ςτθν Ελλάδα ι τα μζλθ των 

οικογενειϊν τουσ δεν μποροφν να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό.  

 

10. Συμμετοχζσ για λογαριαςμό άλλου προςϊπου δεν κα γίνονται δεκτζσ και κοινζσ 

ςυμμετοχζσ δεν επιτρζπονται.  

 

11. Οι ςυμμετοχζσ κεωροφνται ζγκυρεσ για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ 

εάν εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ ςυμμετοχισ και πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν ζγγραφο. Η ςυμμετοχι ςτον παρόντα 

διαγωνιςμό ςυνεπάγεται ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων του. 

 
Λοιποί όροι ςυμμετοχισ  

 
12. Χρονοδιάγραμμα: 

- 12 Νοεμβρίου 2015: Επίςθμθ ζναρξθ του Διαγωνιςμοφ 
- 31 Μαΐου 2016: Καταλθκτικι Προκεςμία υποβολισ ςυμμετοχϊν 
- 11 Νοεμβρίου 2016: Τελετι βράβευςθσ  
 

13. Θα επιβεβαιϊςουμε τθν παραλαβι κάκε ςυμμετοχισ μζςω e-mail. Δεν φζρουμε 

καμία ευκφνθ για ςυμμετοχζσ που χάκθκαν, κακυςτζρθςαν, απεςτάλθςαν ςε λάκοσ 

διεφκυνςθ, είναι θμιτελείσ ι δεν μποροφν να υποβλθκοφν για τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ. 

Τυχόν απόδειξθ αποςτολισ τθσ ςυμμετοχισ δεν ςυνιςτά και απόδειξθ παραλαβισ τθσ.  

 

14. Οι ςυμμετοχζσ ςτο διαγωνιςμό κα κρικοφν από τετραμελι επιτροπι υπό τθν 

προεδρία του Δρ. Χάρθ Βλαβιανοφ. Τα υπόλοιπα 3 μζλθ τθσ επιτροπισ είναι ο  Prof. David 

Ricks, κ. Alicia Stallings και ο κ. Μίλτοσ Φραγκόπουλοσ.   

 

15. Η απόφαςθ κα λθφκεί το αργότερο τθν 1θ Νοεμβρίου 2016. Η απόφαςθ τθσ 

επιτροπισ είναι τελικι και δεν κα υπάρξει ςχετικι αλλθλογραφία επ’ αυτισ οφτε κα 

υπόκειται ςε οιαδιποτε ζνςταςθ.  

 

16. Κάκε ςυμμετζχων δθλϊνει και εγγυάται ότι είναι κάτοχοσ των δικαιωμάτων 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί του αντικειμζνου τθσ ςυμμετοχισ του/τθσ ωσ δθμιουργόσ και 

ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, δεν παραβιάηει δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ τρίτων, 

αναλαμβάνει δε να αποηθμιϊςει τθν Βρετανικι Πρεςβεία για οιαδιποτε ηθμία τυχόν 

υποςτεί εξ αυτοφ του λόγου.  
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 17. Η Βρετανικι Πρεςβεία διατθρεί το δικαίωμα να δθμοςιεφςει τα ποιιματα που κα 

βραβευκοφν.  

 

18. Σε κάκε κατθγορία τα ποιιματά του 1ου και του 2ου νικθτι κα δθμοςιευκοφν ςτο 

τεφχοσ του Λογοτεχνικοφ Περιοδικοφ Ποιθτικι μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. 

 

19. Με τθν υποβολι τθσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό παρζχετε τθν άδεια και τθν 

εξουςιοδότθςθ ςτθν Βρετανικι Πρεςβεία ςτθν Ελλάδα για τθ δθμοςίευςθ τθσ ςυμμετοχισ 

ςασ ςτο Λογοτεχνικό Περιοδικό Ποιθτικι και χορθγείτε τθν μθ αποκλειςτικι, άνευ 

ανταλλάγματοσ, παγκόςμια άδεια και τθν εξουςιοδότθςθ να αναδθμοςιευκεί θ ςυμμετοχι 

ςασ ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι για ςκοποφσ ςχετικοφσ με το Διαγωνιςμό· παρζχετε 

επίςθσ το δικαίωμα να χρθςιμοποιθκεί το όνομά ςασ, θ θλικία ςασ και ο τόποσ κατοικίασ 

ςασ αποκλειςτικά για τθν αναγνϊριςι ςασ ωσ δθμιουργοφ του αντικειμζνου τθσ 

ςυμμετοχισ ςασ.  

 

20. Οι ενιλικοι νικθτζσ για το καλφτερο εμπνευςμζνο ποίθμα και τθν καλφτερθ 

μετάφραςθ κα λάβουν ο κακζνασ από 1.000 Ευρϊ και ο δεφτεροσ νικθτισ ςε κάκε 

κατθγορία κα λάβει 250 Ευρϊ. Ο νικθτισ τθσ μακθτικισ κατθγορίασ κα λάβει 500 Ευρϊ και 

ο δεφτεροσ νικθτισ 100 Ευρϊ.  

 

21. Οι πρϊτοι νικθτζσ και δεφτεροι νικθτζσ κα ειδοποιθκοφν πριν τθν 1θ Νοεμβρίου 

2016.  

 

22. Τα βραβεία κα δοκοφν ςτουσ πρϊτουσ και ςτουσ δεφτερουσ νικθτζσ ςε τελετι που 

κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, ςτθν επζτειο τθσ Ημζρασ Εκεχειρίασ, τθν Παραςκευι 11 

Νοεμβρίου 2016.  

 

23. Η Βρετανικι Πρεςβεία ςτθν Ελλάδα διατθρεί το δικαίωμα οποτεδιποτε να 

τροποποιεί ι να παρατείνει ι να διακόψει, προςωρινά ι οριςτικά, τον παρόντα Διαγωνιςμό 

με ι χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ. 

 

24.  Η Βρετανικι Πρεςβεία ςτθν Ελλάδα δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν τυχόν 

παραβίαςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ, εάν αυτό οφείλεται ςε λόγουσ εκτόσ του ελζγχου τθσ.  

 

25. Αποκλειςτικά αρμόδια για τθν επίλυςθ οιαςδιποτε διαφοράσ ανακφψει ςτο 

πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 

 
Βρετανικι Πρεςβεία Ακινα 
12 Νοεμβρίου 2015 
 
 


