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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3ος Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός για Μαθητές και Φοιτητές
«Λόγια και Χρώματα της Κωνσταντινούπολης 2015»
Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), ο ενωτικός φορέας των
Κωνσταντινουπολίτικων σωματείων της Ελλάδας και εξωτερικού, προκηρύσσει για τρίτη φορά τον
ερασιτεχνικό Διαγωνισμό για μαθητές και φοιτητές σε τρεις κατηγορίες:
α. Λογοτεχνία
β. Φωτογραφία
γ. Εικαστικά – Ζωγραφική
Όροι Συμμετοχής:
Το θέμα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης στην ευρύτερη του έννοια.
Συγκεκριμένα το ζητούμενο από τους συμμετέχοντες είναι να αποτυπώσουν με το μέσο που θα επιλέξουν,
όλα όσα εκφράζει για τους ίδιους η Πόλη, η ιστορία της, η κουλτούρα της, οι κάτοικοί της, τόσο αυτοί του
Ελληνορθόδοξου στοιχείου που ζει εκεί, όσο και οι εκπατρισμένοι παρά την θέληση τους Έλληνες της Πόλης.
Ηλικία Συμμετοχής: μέχρι 30 ετών
Ελεύθερη συμμετοχή για κάθε ηλικία Εκτός Συναγωνισμού
Δήλωση Συμμετοχής και παράδοση έργων:
από 18 έως 22 Απριλίου 2016, καθημερινά από τις 17.00 μέχρι τις 19.00 στο Πνευματικό Κέντρο
Κωνσταντινουπολιτών, Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, 3ος Όροφος, (Στάση Μετρό Αμπελόκηποι).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972. 847955, 6939.325788 και 6977.930191
Τα έργα θα κριθούν από ειδικές επιτροπές σε κάθε κατηγορία.
Βράβευση και Κοινή Έκθεση Έργων: Όλα τα έργα θα παρουσιαστούν σε κοινή έκθεση, όπου θα ακολουθήσει
και η βράβευση. Η έκθεση των έργων θα γίνει εντός του Μαΐου 2016 και οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν
τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της ΟΙΟΜΚΩ: www.conpolis.eu
Δίπλωμα Συμμετοχής θα δοθεί σε όλους όσοι θα λάβουν μέρος.
Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχει 1ο και 2ο βραβείο για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
Ειδικοί Όροι Συμμετοχής για Κάθε Κατηγορία

Α. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΔΙΗΓΗΜΑ Η ΠΟΙΗΣΗ
1. Διήγημα: Σε σελίδα Α4, περίπου 3 σελίδες ή περίπου 2.000 λέξεις με γραμματοσειρά Times New Roman
και μέγεθος 12΄΄.
2. Ποίηση: Σε σελίδα Α4, περίπου 2 σελίδες, με γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 12΄΄.
Τα κείμενα θα υποβάλλονται και στις δύο μορφές:
α. σε έντυπη μορφή (δακτυλογραφημένα ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι χειρόγραφα)
και
β. ηλεκτρονική σε CD .
Β. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:
Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ερασιτέχνης φωτογράφος ή φοιτητής φωτογραφίας.
Ο/Η συμμετέχων/ουσα θα μπορεί να στείλει μέχρι 6 εκτυπωμένες φωτογραφίες, ανά θέμα σε μέγεθος
τουλάχιστον Α4 (20 x 30cm) σε δύο μορφές:
α) σε έντυπη και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: konpol.oldphotos@gmail.com
Σημ.: Όλες οι φωτογραφίες που θα παραδοθούν από τους διαγωνιζόμενους θα παραμείνουν στην κατοχή της
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με αποκλειστικό σκοπό την παρουσίασή τους και σε
επόμενες εκθέσεις. Οι φωτογραφίες αυτές επίσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έντυπα η στο Διαδίκτυο
σε δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου, πάντα με την ευκρινή αναφορά του ονόματος του δημιουργού.
Γ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΓΛΥΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά από 4 ετών μέχρι 30 ετών ενήλικες ερασιτέχνες.
Διαστάσεις έργων:
‐ Για τη ζωγραφική, η μικρότερη διάσταση του έργου μπορεί να είναι Α3 και η μεγαλύτερη, έως ένα
μέτρο.
‐ Για τη γλυπτική και τις κατασκευές η μεγαλύτερη διάσταση μπορεί να είναι το πολύ ένα μέτρο.
Υλικά και τεχνικές: Δεν υπάρχει περιορισμός στα υλικά καθώς και στις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν.
Συγκεκριμένα: Στη ζωγραφική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια είτε το χαρτί, ή ο μουσαμάς, ή το
ξύλο ή ό,τι άλλο εμπνευστεί ο διαγωνιζόμενος και μπορεί να δουλέψει με ακουαρέλα, λάδια, ακρυλικά,
κάρβουνα, μολύβια ή και κολάζ.
Στις κατασκευές και στη γλυπτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πηλός, ή ξύλο αλλά και όποιο άλλο υλικό
υπάρχει στη διάθεση του και μπορεί να επεξεργαστεί ο διαγωνιζόμενος.
Η παρέμβαση ή βοήθεια από άλλο άτομο θα είναι λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

