
 

Γηεζλέο Βξαβείν Πνίεζεο θαη Θεάηξνπ “Castello di Duino” 

- Πξνθήξπμε 16εο έθδνζεο 2020 - 
 

 

Γηαγσληζηηθό Σκήκα Ι: Πξνζεζκία, 30 Ννεκβξίνπ  2019 

Γηαγσληζηηθό Σκήκα ΙΙ: Θεαηξηθόο  Γηάινγνο ή Μνλόινγνο: Πξνζεζκία, 10 Γεθεκβξίνπ 

2019 

Γηαγσληζηηθό Σκήκα ΙΙΙ: Δηδηθή πξνζεζκία γηα ηα ζρνιεία, 31 Γεθεκβξίνπ 2019 

 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

 Απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε λένπο σο ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 31
νπ

 έηνπο. 

 Γσξεάλ ζπκκεηνρή. 

 Ο δηαγσληζκόο είλαη ζεκαηηθόο. 

 

Σν ζέκα ηεο 16εο έθδνζεο είλαη: 

 

“HOMO FABER: FREEDOM AND DESTINY” 

“HOMO FABER (Άλζξσπνο θαηαζθεπαζηήο): EΛΔΤΘΔΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΔΠΡΩΜΔΝΟ” 

 
 

Άλζξσπνο θαη Γεκηνπξγία : από ηόηε πνπ απνδόζεθαλ ζην αλζξώπηλν  είδνο ηα ραξαθηεξηζηηθά  

ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπ ζε "homo faber" (άλζξσπν-θαηαζθεπαζηή), άληξεο θαη γπλαίθεο κε ηελ 

δεκηνπξγηθόηεηά, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ επθπΐα ηνπο έρνπλ δηακνξθώζεη έλαλ  θόζκν, ζηνλ νπνίν 

εθθξάδνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο, ε νπνία σζηόζν, θάπνηεο θνξέο ηνπο  θαηαζηεί ζθιάβνπο ελόο 

αλεπηζύκεηνπ πεπξσκέλνπ.  

Καη ε πνίεζε,  κε ηε κεισδία ηεο, άιινηε σο ύκλνο  θαη άιινηε σο απόγλσζε, ζπληζηά 

αλαπόζπαζην θνκκάηη θαη αληαλάθιαζε απηήο ηεο αμηνζεκείσηεο εμέιημεο.  

 

(Man and Creation: since mankind has assumed the characteristics indicated by the classification of 

"homo faber", women and men with their creativity, capacity and intelligence have shaped a world 

in which they express their freedom, which however sometimes made them slaves of an unwanted 

destiny. 

And poetry with its song of grace or despair is part of this extraordinary story and reflects it. 

Beyond these suggestions, the subject can be treated absolutely free according to personal 

inspiration.) 

 

Σα πξναλαθεξόκελα απνηεινύλ απιέο ππνδείμεηο. 

 

 



 

 

 

Σν ζέκα κπνξεί λα αλαπηπρζεί εληειώο ειεύζεξα ζύκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή έκπλεπζε,  

Είναι δσναηή η ζσμμεηοτή ζε ένα ή περιζζόηερα από ηα ακόλοσθα διαγωνιζηικά ημήμαηα: 

 
 

 

 

Ι. ΒΡΑΒΔΙΟ «ΑΝΔΚΓΟΣΟΤ ΠΟΙΗΜΑΣΟ» 
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή πξέπεη λα ζηαιεί έλα κόλν αλέθδνην πνίεκα, πνπ λα κελ έρεη βξαβεπηεί ζην 

παξειζόλ, όρη κεγαιύηεξν από 35 ζηίρνπο. 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ 
 

Σα πνηήκαηα κπνξνύλ λα ζηαινύλ ζηε κεηξηθή γιώζζα ησλ ζπγγξαθέσλ, θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά, γαιιηθά, ηηαιηθά ή ηζπαληθά. Γηα ηα πνηήκαηα 

γξακκέλα ζηα ηηαιηθά είλαη επηζπκεηή ε κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά, ρσξίο απηή λα είλαη 

ππνρξεσηηθή.  

 

 Μία δηεζλήο θξηηηθή επηηξνπή απνηεινύκελε από πνηεηέο θαη πνιύγισζζνπο 

θξηηηθνύο  ζα αμηνινγήζεη ηα πνηήκαηα ζηηο απζεληηθέο γιώζζεο. 

 

 Σα πνηήκαηα πξέπεη λα ζηαινύλ κέρξη ηηο  30 Nνεκβξίνπ 2019 
 

 Σα πνηήκαηα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ: 

 

α) κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζηε δηεύζπλζε     

castelloduinopoesia@gmail.com.  

ην κήλπκα, θαη όρη ζην ζπλεκκέλν αξρείν, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε αίηεζε 

ζπκκεηνρήο θαη νη δειώζεηο ζπκπιεξσκέλα πιήξσο. 

Σα πνηήκαηα πξέπεη λα ζηαινύλ ζπλεκκέλα ζε κνξθή word ή rtf. 

Γελ ζα γίλνπλ απνδεθηά θείκελα ζε άιιεο κνξθέο. 

 

  β) κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηαγσληζκνύ 

   https://castellodiduinopoesia.org/bandi/  

 

  γ) κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Gabriella Valera Gruber, Via 

  Matteotti 21, 34138 Trieste –  ITALIA. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα  

  δειώλνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο  (βι. παξαθάησ) ε νπνία πξέπεη λα είλαη  

  ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη ππνγεγξακκέλε.  Γηα ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία 

  ιακβάλεηαη ππόςε ε θξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα  

  ιεθζνύλ ππόςε πνηήκαηα πνπ ζα θηάζνπλ αθόηνπ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία  

  αμηνιόγεζεο από ηελ θξηηηθή επηηξνπή. 

Σα πνηήκαηα δίλνληαη αλώλπκα ζηα κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ακεξόιεπηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζή ηνπο. 

 

mailto:castelloduinopoesia@gmail.com
https://castellodiduinopoesia.org/bandi/


ΒΡΑΒΔΙΑ: 
 

 Πξώην Βξαβείν 1.000,00 € 

 Γεύηεξν Βξαβείν 750,00 € 

 Σξίην Βξαβείν 500,00 € 

 Σηκεηηθή πιαθέηα ηεο Πξνεδξίαο ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο / ή Δηδηθό Βξαβείν ηεο θξηηηθήο 

επηηξνπήο 

 Σηκεηηθή πιαθέηα “Sergio Penco”, ε νπνία ζα απνλεκεζεί ζην θαιύηεξν πνίεκα λέσλ 

πνηεηώλ θάησ ησλ 16 ρξνλώλ.  

 Ο Γηαγσληζκόο απνηειεί κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πιιόγνπ „‟Πνίεζε θαη 

Αιιειεγγύε‟‟ (Associazione Poesia e Solidarietà) πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε δξάζεηο 

θηιαλζξσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη ληθεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ έλα κέξνο ηνπ 

ρξεκαηηθνύ βξαβείνπ σο αθνινύζσο: 1
ν
 Βξαβείν: 200,00€, 2

ν
 Βξαβείν 150,00€ θαη 3

ν
 

Βξαβείν 100,00€  γηα έλα θηιαλζξσπηθό ζθνπό ηεο επηινγήο ηνπο θαη θαηά πξνηίκεζε ζηε 

ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο. 

  Γσξεάλ δεκνζίεπζε ησλ πνηεκάησλ πνπ ζα βξαβεπζνύλ θαη ζα  δηαθξηζνύλ ζηελ δίγισζζε 

έθδνζε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηα ηηαιηθά θαη αγγιηθά από ηνλ εθδνηηθό νίθν Battello 

Stampatore Trieste Italy κε επηκέιεηα θαη εηζαγσγή ηεο Prof.ssa Gabriella Valera Gruber. H 

έθδνζε ζπλνδεύεηαη από εγγξαθή όισλ ησλ πνηεκάησλ ζηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα θαη 

πξνβνιή ζην θαλάιη ηνπ YouTube. 

 Tηκεηηθέο πιαθέηεο θαη θύπειια ζε άιια αμηόινγα πνηήκαηα. 

 

Άιιεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη κηθξόηεξα βξαβεία πξνβιέπνληαη γηα ηα θαιύηεξα πνηήκαηα ησλ 

παηδηώλ θάησ ησλ 16 ρξνλώλ.  

ηελ αμηνιόγεζε ησλ πνηεκάησλ ζηελ πεξίπησζε απηή, ιακβάλεηαη πάληα ππόςε ε ειηθία ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. 

 

 

 

ΙΙ. ΒΡΑΒΔΙΟ “ΘΔΑΣΡΟΤ” (Μνλνιόγνο ή δηάινγνο κεηαμύ δύν πξνζώπσλ). 
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζ‟απηό ην δηαγσληζηηθό ηκήκα πξέπεη λα ζηαιεί έλα ζεαηξηθό θείκελν, όρη 

κεγαιύηεξν από 5 ζειίδεο, κε ζπλνιηθό όξην ηνπο 10.000 ραξαθηήξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ 

θελώλ). 

 

ΚΔΙΜΔΝΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΑ ΓΔΝ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΓΔΚΣΑ. 

 

Σα θείκελα πξέπεη λα ζηαινύλ κέρξη ηηο  10 Γεθεκβξίνπ 2019. 
 

Σα θείκελα κπνξνύλ λα ζηαινύλ ζηελ κεηξηθή γιώζζα αιιά ΠΡΔΠΔΙ ππνρξεσηηθά λα 

ζπλνδεύνληαη από κηα ΑΡΙΣΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΙΣΑΛΙΚΑ: ηα θείκελα ζα αμηνινγεζνύλ ζηα 

ηηαιηθά, ΓΔΝ είλαη δπλαηή ε αμηνιόγεζε ησλ θεηκέλσλ ζηε κεηξηθή γιώζζα: 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ: 

 
Σα πνηήκαηα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ: 

  α) κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ζηε δηεύζπλζε  

  castelloduinopoesia@gmail.com.  

  ην κήλπκα, θαη όρη ζην ζπλεκκέλν αξρείν, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε αίηεζε 

  ζπκκεηνρήο θαη νη δειώζεηο ζπκπιεξσκέλα πιήξσο. 

mailto:castelloduinopoesia@gmail.com


  Σν ζεαηξηθό θείκελν πξέπεη λα ζηαιεί ζπλεκκέλα ζε κνξθή word ή rtf. 

  Γελ ζα γίλνπλ απνδεθηά θείκελα ζε άιιεο κνξθέο. 

  Ή  

  β) κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Gabriella Valera Gruber, Via 

  Matteotti 21, 34138 Trieste – ITALIA. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα  

  δειώλνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο (βι. παξαθάησ) ε νπνία πξέπεη λα είλαη  

  ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη ππνγεγξακκέλε.  Γηα ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία 

  ιακβάλεηαη ππόςε ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε πνηήκαηα πνπ ζα θηάζνπλ αθόηνπ έρεη μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ηελ θξηηηθή επηηξνπή. 

Σα πνηήκαηα δίλνληαη αλώλπκα ζηα κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ακεξόιεπηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζή ηνπο.  

ΒΡΑΒΔΙΑ: 
 

 Πξώην, Γεύηεξν θαη Σξίην Βξαβείν: Γεκνζίεπζε, Κύπειιν ή πξνζσπηθή 

πιαθέηα. 

 θελνζεηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Σειεηήο Βξάβεπζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο (δίπισκα θαη πιαθέηα ή πξνζσπηθό θύπειιν). 

Οη ζρνιέο θαη ηα ζρνιεία ζεάηξνπ  κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

όξνπο ηνπ ΙΙΙ δηαγσληζηηθνύ ηκήκαηνο ησλ ζρνιείσλ. 

 

ΙΙΙ. Γηαγσληζηηθό Σκήκα: Δξγαζίεο ρνιείσλ ή ζπιινγηθέο εξγαζίεο νκάδσλ ζε 

γεξνθνκεί, λνζνθνκεία, θπιαθέο θαη θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο ..  

Οη εξγαζίεο πξέπεη λα ζηαινύλ κέρξη ηηο  31 Γεθεκβξίνπ 2019 

Οη θαζεγεηέο κπνξνύλ λα ζηείινπλ ηηο ζπιινγηθέο εξγαζίεο (κία ή πεξηζζόηεξεο) κηάο νκάδαο 

καζεηώλ ή ησλ καζεηώλ κηάο νιόθιεξεο ηάμεο ή θαη καζεηώλ από δηαθνξεηηθέο ηάμεηο. Οη 

ππεύζπλνη ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κπνξνύλ λα ζηείινπλ ηηο ζπιινγηθέο εξγαζίεο (κία ή 

πεξηζζόηεξεο) κίαο ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ εξγαζίαο. Οη εξγαζίεο απηέο αμηνινγνύληαη σο 

ζπιινγηθή εξγαζία θαη βξαβεύνληαη κε θξηηήξην ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ κειώλ ησλ 

νκάδσλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πνηεηηθή γξαθή. 

ηελ θαιύηεξε εξγαζία ζα απνλεκεζεί έλα βξαβείν ησλ  500,00 επξώ κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ  

θαζεγεηή ηνπ ζρνιείνπ ή ηνπ ππεύζπλνπ ηεο νκάδαο λα επηιέμεη καδί κε ηνπο καζεηέο ή ηα 

κέιε ηεο νκάδαο έλα θηιαλζξσπηθό ζθνπό γηα λα γίλεη δσξεά ηνπ ρξεκαηηθνύ επάζινπ. 

 

ηηο θαιύηεξεο εξγαζίεο ζα απνλεκεζνύλ εηδηθέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. 

 

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΔΡΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΘΑ ΔΙΝΑΙ ΑΦΙΔΡΩΜΔΝΗ  ΣΗ 

ΒΡΑΒΔΤΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΩΝ ΥΟΛΔΊΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΔΡΘΟΤΝ ΣΗΝ 

ΣΔΡΓΔΣΗ (Βξαβεπκέλνη θαη ιακβάλνληεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο). 

Οη θαζεγεηέο θαη νη ζπληνληζηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζπιινγηθέο 

εξγαζίεο θαη νη ζπγγξαθείο λα δηαβάζνπλ ηα πνηήκαηα ζε κία αίζνπζα ηεο πόιεο. 



 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ: 
 

Σα ζρνιεία θαη νη νκάδεο πξέπεη λα ζηείινπλ ηηο ζπιινγηθέο εξγαζίεο ζε ΓΤΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: Gabriella Valera Gruber, Via Μatteotti 21, 

34138 Trieste – ITALIA καδί κε ηελ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο (βι. παξαθάησ) , ε νπνία πξέπεη 

λα είλαη ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη ππνγεγξακκέλε.  Γηα ηελ πξναλαθεξόκελε πξνζεζκία, 

ιακβάλεηαη ππόςε ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε 

πνηήκαηα πνπ ζα θηάζνπλ αθόηνπ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο από ηελ θξηηηθή 

επηηξνπή. 

 

Δπηζπκεηή είλαη ε απνζηνιή ησλ ζπιινγηθώλ εξγαζηώλ θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ 

δηεύζπλζε castelloduinopoesia@gmail.com. 

 
 

 

 

 

 

 

Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Σα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ θαη ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνύ www.castellodiduinopoesia.org. Καη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

 

Η ληθεηέο θαη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζα εηδνπνηεζνύλ κέζσ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ ηειεθώλνπ. 

 

Η ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 29 Μαξηίνπ 2020  ζην Κάζηξν ηνπ Duino 

(Castello di Duino - 34011 Duino Aurisina (Trieste) – Italia). 

 

Πιεξνθνξίεο: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italy);   Tel. 040 638787  

castelloduinopoesia@gmail.com 

 

 

(ακολοσθούν οι αίηηζεις ζσμμεηοτής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:castelloduinopoesia@gmail.com
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Αίηεζε ζπκκεηνρήο  
(γηα ηα Ι θαη ΙΙ δηαγσληζηηθά ηκήκαηα ) 

 

 

 

 

First Name:      ______________________________________________________________ 

Last name:       ______________________________________________________________ 

Date of birth:   ______________________________________________________________ 

Address:          _______________________________________________________________         

Zip Code:        _______________________________________________________________ 

Telephone:      _______________________________________________________________ 

E-mail:            _______________________________________________________________ 

Nationality:    ________________________________________________________________ 

Title of Poem: ________________________________________________________________ 

 

DECLARATION: 

I declare that the poem(s) [title of your poems] which I am entering into the "Castle of Duino" 

international competition - is my original work which is unpublished and never awarded in any 

competition. 

I consent to its eventual publication or presentation to the public. I declare that I am/am not 

(selected whichever is applicable) a member of the SIAE or similar society for the protection of 

copyright. Participants consent to the use of their personal data for the requirements of the 

competition, and for the publication in accordance with the law. They can demand in every 

moment to cancel their data from the competition's electronic database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place: _______________________ Date________________ Signature____________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Αίηεζε ζπκκεηνρήο ΙΙΙ Γηαγσληζηηθνύ Σκήκαηνο 
(γηα ηα ζρνιεία θαη εηδηθέο νκάδε) 

 

 

 

 

Name of the teacher: ______________________________________________________________ 

Surname of the teacher: ____________________________________________________________ 

School/Group: __________________________________________________________________ 

List of the participants students/group members : _______________________________________ 

Address of the school: _____________________________________________________________ 

Zip Code: ____________   City: _________________________   Country: ___________________ 

Telephone: ______________________________________________________________________ 

E-mail of the school: ______________________________________________________________ 

E-mail of the teacher: ______________________________________________________________ 

 

DECLARATION: 

I declare that the work [title of the work] which I am entering into the "Castle of Duino" 

international competition - is my original work which is unpublished and never awarded in any 

competition. 

I consent to its eventual publication or presentation to the public. I declare that I am/am not 

(selected whichever is applicable) a member of the SIAE or similar society for the protection of 

copyright. Participants consent to the use of their personal data for the requirements of the 

competition, and for the publication in accordance with the law. They can demand in every 

moment to cancel their data from the competition‟s electronic database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place: _______________________ Date________________ Signature____________________ 

 

 

 


