
 

 
 
 

 

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
6ου Πανελλήνιου Ποιητικού ∆ιαγωνισµού 2012-2013 
Στη Μνήµη του Αγρινιώτη Ποιητή Τάκη Αντωνίου 

 
 

Ο Φιλολογικός και Λογοτεχνικός Όµιλος Αγρινίου : «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ», µε την από 25-04-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του, 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

Τον 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ένδειξη Τιµής στη Μνήµη 
του Αγρινιώτη Ποιητή Τάκη  Αντωνίου(1932-2006), µε τους ακόλουθους όρους: 

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν Ελληνίδες και Έλληνες 
οποιασδήποτε υπηκοότητας, αρκεί να γράφουν στη νεοελληνική γλώσσα. 

2) Στον διαγωνισµό ∆ΕΝ µπορούν να πάρουν  µέρος µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ∆ιοργανωτή Φορέα, καθώς και οι 
συγγενείς τους α’ βαθµού και σύζυγος. 

3) Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να στείλουν 
ΕΝΑ (1) µόνο Α∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΟ ποίηµά τους, το οποίο δεν πρέπει να εκτείνεται σε 
περισσότερους των σαράντα (40) στίχων. 

4) Ο αποστολέας θα χρησιµοποιήσει το ίδιο ψευδώνυµο τόσο για την 
αποστολή όσο και για την υπογραφή του ποιήµατος. Στο φάκελο που θα 
εµπεριέχει το ποίηµα θα τοποθετηθεί ένας µικρότερος, στον οποίο θα 
εσωκλείεται έγγραφο µε τα πραγµατικά στοιχεία του ποιητή (ονοµατεπώνυµο, 
γραµµατικές γνώσεις, επάγγελµα, διεύθυνση κατοικίας και αριθµοί τηλεφώνου : 
σταθερό και κινητό). Ο µικρός φάκελος θα ανοιχθεί µετά τη σύνταξη του 
Πρακτικού των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, µε απόφαση του ∆.Σ. Οι µικροί 
φάκελοι, εκείνων που ∆ΕΝ θα διακριθούν, ∆ΕΝ θα ανοιχτούν. Έτσι, θα 
παραµείνει µυστική η συµµετοχή τους. Χρησιµοποιώντας, όµως, οι 
ενδιαφερόµενοι τα ψευδώνυµά τους, θα τους ανακοινώνεται ο συνολικός βαθµός 
που έλαβε το ποίηµά τους και από τους τρεις κριτές. 

5) Το ποίηµα που θα σταλεί  θα πρέπει να είναι πληκτρολογηµένο µε Com/ter 
σε τέσσερα (4) αντίτυπα, υπογραµµένα όλα µε το ίδιο ψευδώνυµο. Ο Φάκελος 
θα σταλεί µε συστηµένη επιστολή στα Γραφεία του Οµίλου, ∆ιεύθυνση: Ηλ. Ηλιού 
5, α’ όροφος (Γραφ. 4, 5), ΑΓΡΙΝΙΟ – 301 00, µε την ένδειξη : ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 6ο ΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ»     

 



6) Η Τριµελής Επιτροπή Κρίσης του διαγωνισµού θα απαρτισθεί από δύο – 
καθ’ ύλην – αρµοδίους καθηγητές Πανεπιστηµίου και από έναν καταξιωµένο 
ποιητή ή κριτικό λογοτεχνίας. Η βαθµολόγηση θα γίνει από το 1 έως το 20. Το 
κάθε µέλος της Επιτροπής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία των άλλων δύο µελών 
της. Τ’ αποτελέσµατα θα προκύψουν από τους µέσους όρους των τριών βαθµών. 

7) Θα απονεµηθούν, κατά σειρά, τρία (3) ΒΡΑΒΕΙΑ και τρεις (3) ΕΠΑΙΝΟΙ (Α’, 
Β’ και Γ’). Τα Βραβεία θα συνοδεύονται από χρηµατικά ΕΠΑΘΛΑ των 600, 400 
και 200 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. Οι Έπαινοι θα συνοδεύονται µε δέµατα λογοτεχνικών 
βιβλίων. (Στις περιπτώσεις ισοψηφιών Βραβεία, χρηµατικά Έπαθλα και Έπαινοι 
θα µοιράζονται ισοµερώς). Στον καθένα που θα διακριθεί, είτε µε Βραβείο είτε µε 
Έπαινο, θα απονεµηθεί τιµητικό–ονοµαστικό ∆ΙΠΛΩΜΑ,  καλλιτεχνικά 
εκτυπωµένο. 

8) Θα απονεµηθεί και ένα (1) ΕΙ∆ΙΚΟ Βραβείο (µε χρηµατικό έπαθλο 200 
ΕΥΡΩ) για ένα ποίηµα µε θέµα το Αγρίνιο ή την περιοχή του. Όσοι αποστείλουν 
ποίηµα  για το Ειδικό Βραβείο  δεν µπορούν να αποστείλουν άλλο ποίηµα για το 
Γενικό Θέµα και αντίστροφα.  

9) Ως τελευταία προθεσµία αποστολής των συµµετοχών, ορίζεται η 31 
Ιανουαρίου 2013. Οι ηµεροµηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από τις 
σφραγίδες των Ταχυδροµικών Γραφείων.  

10) Τα Βραβεία, οι Έπαινοι και τα τιµητικά διπλώµατα θα απονεµηθούν σε 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ η οποία θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο εξάµηνο του 2013. Η 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί και θα δηµοσιευθεί εγκαίρως. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφεροµένους στα τηλέφωνα: 
26410/21745 και 26410/22262. 

 
Αγρίνιο, 2 Ιουλίου  2012 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 

Βασίλης   Μαγκλάρας 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
 

Παναγιώτης   ∆ρέλλιας 
 
 
 


