
 

 
 
 

International Art Academy 
------------------- 

 

Η International Art Academy 

 

διοργανώνει 

 

τον Διεθνή Διαγωνισμό Διηγήματος 2017 
  

  

Κάθε ενδιαφερόμενος  

(ανεξαρτήτου ηλικίας και εθνικότητας)  

μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό 

με ένα Διήγημα (με ελεύθερο θέμα) 

γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.   

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Περισσότερα από  70 Βραβεία θα απονεμηθούν. 

Περισσότερα από  

70 Βραβευμένα Διηγήματα θα εκδοθούν  

από την International Art Academy  

  

  

  

 Πληροφορίες 

e-mail:  info@artsociety.gr 

artacademy@artsociety.gr 

web page:  www.artsociety.gr/artacademy 

www.interartacademy.com 

 

 

mailto:info@artsociety.gr
mailto:artacademy@artsociety.gr
http://www.artsociety.gr/artacademy
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

1)  Στο Διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος (ανεξαρτήτως ηλικίας και 
εθνικότητας), με ένα διήγημα. 

 

2) Τα έργα που θα διαγωνισθούν μπορεί να έχουν εκδοθεί ή και όχι. (Επιτρέπεται να έχουν 
βραβευθεί σε άλλο Διαγωνισμό ή να έχουν δημοσιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο). 

 

3) Τα έργα που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν μέγιστο όριο 15 
σελίδες.  
Το στυλ γραμματοσειράς θα πρέπει να είναι Arial, και το μέγεθος γραμματοσειράς 12. 

Τα έργα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα με το πραγματικό ονοματεπώνυμο του 
συγγραφέα, όχι με ψευδώνυμο.   

 

4) Θα πρέπει να αποσταλούν (σε αρχείο PDF) μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: artacademy@artsociety.gr καθώς και ταχυδρομικά στην 
διεύθυνση: 

ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΘ. 1114, τκ 38221, ΒΟΛΟΣ. 
 

5) Τα έργα θα αξιολογηθούν από επιτροπή καθηγητών ή συνεργατών της International Art 
Academy. 

 

6)  O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Προκριματική και Τελική.  
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προκριθεί στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού αν 
συγκεντρώσει τουλάχιστον 50 βαθμούς (με άριστα το 100)  στην Προκριματική Φάση.  

Η αξιολόγηση των διαγωνιζομένων για την προκριματική φάση θα γίνεται κατά σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία του 
Διαγωνισμού. 

Τα ονόματα των διαγωνιζόμενων  που θα προκριθούν στην τελική φάση θα 
ανακοινωθούν στις παρακάτω σελίδες: www.artsociety.gr  and  
www.artsociety.gr/artacademy. 

 

7) Η International Art Academy αναλαμβάνει την ευθύνη προστασίας και διατήρησης 

των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων, για όλα τα έργα με τα οποία θα λάβουν 

μέρος στο Διαγωνισμό. 

8)  Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 50 ευρώ και αποστέλλεται με  

 την Western Union στο όνομα:  

Χριστίνα Μαρκίδου, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 17, τκ 38221, ΒΟΛΟΣ 

 

 ή με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα:  

Χριστίνα Μαρκίδου, Τ.Θ. 1114, ΤΚ 38110, ΒΟΛΟΣ  

Oι διαγωνιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής. 

9) Έγκυρες συμμετοχές, θεωρούνται όσες πληρούν στο σύνολο τους παραπάνω όρους.  

 

http://www.interartacademy.com/StoryForm.doc
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ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

1Ο  Βραβείο Διηγήματος (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

2Ο  Βραβείο Διηγήματος (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

3Ο  Βραβείο Διηγήματος (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

 

Εκτός από τα τρία πρώτα Βραβεία, θα δοθούν επίσης τα παρακάτω Τιμητικά Βραβεία από την International Art 

Academy: 

- Βραβείο Ιωλκός, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Κένταυρος, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Αργώ, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Ιάσων, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Σείκιλος, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Όρφέας, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Ερμής, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Απόλλων, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Πυθαγόρας, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Πλάτων, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου  

- Βραβείο Αριστοτέλης, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Σαπφώ, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Πολύμνια, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Τερψιχόρη, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Ευτέρπη, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Φρύγιος, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Αρίων, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Πίνδαρος, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Αριστόξενος, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

- Βραβείο Αμφίων, Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου 

 

 

 



 

Επιπλέον θα δοθούν: 

Είκοσι (20) Τιμητικά Βραβεία της International Art Academy  

             (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

 

Τρία (9) Διεθνή Βραβεία “World Awards” σε τρεις (3) διαφορετικές χώρες.  

        Περιλαμβάνουν: 

        Τιμητικός Τίτλος και Έκδοση του Έργου 

         

Θα δοθούν επίσης είκοσι (15) Τιμητικές Διακρίσεις και Έπαινοι από την International Art Academy. 

Περιλαμβάνουν: Τιμητικό Τίτλο & Έκδοση των Έργων 

 

Τρία (3) Τιμητικά Βραβεία εκτός συναγωνισμού, σε συμμετέχοντες Συγγραφείς με ιδιαίτερη 

προσφορά στη Λογοτεχνία 

“Χρυσό Βραβείο Διηγήματος” (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

“Αργυρό Βραβείο Διηγήματος ” (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

“Χάλκινο Βραβείο Διηγήματος ” (Τιμητικός Τίτλος & Έκδοση του Έργου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Προκριματική και Τελική.  

 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προκριθεί στην Τελική Φάση του Διαγωνισμού αν συγκεντρώσει 

τουλάχιστον 50 βαθμούς (με άριστα το 100) στην Προκριματική Φάση.  

 Η σειρά αξιολόγησης των διαγωνιζόμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 

παραλαβή των συμμετοχών από τη Γραμματεία του Διαγωνισμού.  

 Τα ονόματα των προκριθέντων στην Τελική Φάση θα ανακοινώνονται σταδιακά στις ιστοσελίδες:  

www.artsociety.gr  και  www.artsociety.gr/artacademy 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τη συμμετοχή τους ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ, ΤΘ. 1114, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ  

 και ηλεκτρονικά (σε αρχείο PDF), μαζί με τη Αίτηση Συμμετοχής στο e-mail: 

artacademy@artsociety.gr το συντομότερο δυνατό, για την έγκαιρη ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων.  

 Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε επίσημη εκδήλωση απονομής βραβείων ή θα αποσταλούν 

ταχυδρομικά.  

 Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 0030 6909127982 

και στο e-mail: artacademy@artsociety.gr 

 

 

 

 

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής έχουν ξεκινήσει 

 

Για την ομαλή λειτουργία του Διαγωνισμού (για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός παραλαβής 

συμμετοχών στη λήξη της προθεσμίας) και για την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατό. 
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ΔΕΛΤΙΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ__________________________________________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ___________________________________________________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ____________________________________________________________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ________________________________________________________________________________ 

ΠΟΛΗ ___________________________________________________________ ΤΚ ______________________ 

ΧΩΡΑ_____________________________________________________________ 

ΤΗΛ _________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 

Web______________________________________________________________________________________ 

Ενημερώθηκα για το Διαγωνισμό από: __________________________________________________________ 

 

Επιθυμώ να λάβω μέρος στον Διεθνή Διαγωνισμό Διηγήματος 2017 και αποστέλλω στη Γραμματεία του 

Διαγωνισμού 

- Δελτίο Συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένο 

- 1  Διήγημα έως 15 σελίδες  

-  Δικαίωμα συμμετοχής (50 ευρώ) 

 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ   __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________        

 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ _________________________________ 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ____________________________________ 


