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Τεργέστη, 20 Οκτωβρίου 2016 

 

Αξιότιµε κ. ∆ιευθυντή, 

 

Η Εστία Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

της, συµµετέχει στη διοργάνωση του 13
ου 

∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού Ποίησης Castello di 

Duino, ο οποίος διοργανώνεται στην Τεργέστη, τον µήνα Μάρτιο κάθε έτους από τον 

φορέα Associazione Poesia e Solidarietà σε συνεργασία µε το Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico του Duino, µε την στήριξη της UNESCO, του Πρίγκηπα Carlo Alessandro 

della Torre Tasso del Castello di Duino, του ∆ήµου του Duino, της Muggia, του ∆ήµου 

Τεργέστης, της Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia, του CEI και άλλων φορέων. Η 

∆ιοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου 

Νεότητας. Ο ∆ιεθνής αυτός ∆ιαγωνισµός Ποίησης έχει καθιερωθεί ως ένας από τους 

σηµαντικούς θεσµούς του είδους του στην Ιταλία και µέχρι σήµερα έχουν λάβει µέρος πάνω 

από 6.500 άτοµα. Την διοργάνωση του διαγωνισµού επιµελείται η καθηγήτρια του Τµήµατος 

Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Τεργέστης Prof.ssa Gabriella Valera Gruber. 

 

Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισµό ποίησης που απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών και 

σε σχολεία από όλο τον κόσµο.  

 

Στο διαγωνισµό προβλέπεται ειδικό διαγωνιστικό τµήµα για ΣΧΟΛΕΙΑ. 

Τα σχολεία συµµετέχουν µε συλλογικές εργασίες. Οι καθηγητές µπορούν να στείλουν τις 

συλλογικές εργασίες (περισσότερες από µία) µιας οµάδας µαθητών ή των µαθητών µίας 

ολόκληρης τάξης ή και µαθητών από διαφορετικές τάξεις. Οι εργασίες αυτές αξιολογούνται 

ως συλλογική εργασία και βραβεύονται µε κριτήριο τον διαπιστωµένο χαρακτήρα των 

εργασιών να παροτρύνουν τους µαθητές στην ποιητική γραφή. 

Στο σχολείο που παρουσιάζει την καλύτερη εργασία θα απονεµηθεί ένα βραβείο των 

500
ων

 ευρώ υπό τον όρο ότι το χρηµατικό ποσό θα δοθεί για έναν ανθρωπιστικό σκοπό 

της επιλογής των καθηγητών και των µαθητών. 
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα αφιερωθεί ολόκληρη ηµέρα για την βράβευση των σχολικών 

οµάδων που θα διακριθούν και θα έρθουν στην Τεργέστη, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς που επιµελήθηκαν τη συµµετοχή στο διαγωνισµό του σχολείου τους να 

παρουσιάσουν την εργασία του σχολείου και να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους 

παρευρισκόµενους µαθητές να διαβάσουν τα ποιήµατα τους. Τιµητικές διακρίσεις 

προβλέπονται για τα 3 καλύτερα σχολεία που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό. Σε όλους τους 

καθηγητές και µαθητές που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα αποσταλεί µια βεβαίωση 

συµµετοχής, εφόσον ζητηθεί. 

 

Τα ποιήµατα που θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό θα πρέπει να σταλούν µέχρι τις              

31 ∆εκεµβρίου 2016. 

Σας στέλνουµε συννηµένα την αίτηση και τους όρους συµµετοχής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό µπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.castellodiduinopoesia.it, η οποία έχει συνταχθεί σε 22 γλώσσες µεταξύ των 

οποίων και τα ελληνικά ή να απευθυνθείτε στην Εστία Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύµατος 

Πολιτισµού,  http://hfc-worldwide.org/trieste/  , (Via del Lavatoio 5, 34132 Trieste (Italia) – 

Tel. +39 040 639339, e-mail: fondazioneellenicadicultura@gmail.com). 

 

Παραµένουµε στη διάθεση σας. 

 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

Αλίκη Κεφαλογιάννη 

∆ιευθύντρια Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού Ιταλίας 

 


