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Προκήρυξη
Πανελλήνιου Ποιητικού Διαγωνισμού
Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος προκηρύσσει
Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό, Αεροπορικού περιεχομένου
με αφορμή τον εορτασμό της Επετείου των 200 Χρόνων (1821-2021)
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 1821
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Ποιητικό Διαγωνισμό έχουν άπαντες από όλη
την Ελλάδα, πλην των Μελών του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε.
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο με ένα (1) ποίημα οποιασδήποτε
μορφής (ελεύθερος στίχος ή ρήμα), τυπωμένο σε πέντε (5) αντίγραφα σε
computer με γραμματοσειρά Times New Roman 12, με Ψευδώνυμο γραμμένο
στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου του ποιήματος.
3. Το ποίημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 40 στίχους. Να είναι
ανέκδοτο και αδημοσίευτο σε βιβλία, περιοδικά λογοτεχνικά ή μη, εφημερίδες,
κ.λ.π., είτε ηλεκτρονικά, είτε εντύπως.
4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο) να εσωκλειστούν σε μικρό φάκελο, στη δε εξωτερική του
πλευρά να γραφεί το Ψευδώνυμο και ο τίτλος του ποιήματος.
5. Τα πέντε (5) αντίγραφα του ποιήματος και ο μικρός φάκελος με τα στοιχεία
του διαγωνιζομένου να αποσταλούν (όχι συστημένο) στη διεύθυνση:
Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), Λυκούργου 9 (8ος όροφος),
Τ.Κ. 105 51 ΑΘΗΝΑ, με την ένδειξη, κάτω αριστερά του φακέλου, «Για τον
Ποιητικό Διαγωνισμό».
6. Στη θέση του αποστολέα -επάνω αριστερό μέρος του φακέλου αποστολήςνα αναγραφεί το Ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου.
7. Ημερομηνία λήξης αποστολής των ποιημάτων είναι η Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου).
8. Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από λογοτέχνες, ποιητές και
ανθρώπους των γραμμάτων και η κρίση τους θα είναι αμετάκλητος.

9. Θα απονεμηθούν 3 Βραβεία (Α, Β, Γ), 3 Έπαινοι (Α, Β, Γ) και
3 Τιμητικές Διακρίσεις.
10. Τα βραβευμένα ποιήματα και των τριών κατηγοριών θα δημοσιευτούν στην
εφημερίδα της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος «Αεροπορική Ιδέα».
11. Τα υποβαλλόμενα ποιήματα δεν θα επιστραφούν και τα μη βραβευμένα
ποιήματα θα καταστραφούν, για ευνόητους λόγους.
12. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την ημέρα και τον χώρο της
εκδήλωσης, προκειμένου να παρευρεθούν στην απονομή και παραλαβή των
βραβείων.
13. Η συμμετοχή στον ποιητικό διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των
παραπάνω όρων.
14. Διευκρινιστικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό: Δευτέρα και Παρασκευή
στο τηλ. 210 3228990 από 10:00 έως 12:30 ή στο κιν. 6983523547, Σμήναρχο
(Ε) ε.α. κ. Ηλία Σβάρνα, μέλος ΔΣ ΑΑΚΕ.
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