
 

 

Ελληνικά Greek 
 
Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολιτείας 2021 
 
 

Όροι και Κανονισμοί Συμμετοχής 
 
Παρακαλούμε διαβάστε τους ακόλουθους όρους και κανονισμούς συμμετοχής πριν ξεκινήσετε τη 
διαδικασία συμμετοχής μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό έντυπο διατίθεται από την ημερομηνία 
έναρξης του διαγωνισμού: 1η Σεπτεμβρίου 2020. 
 
Η υποβολή συμμετοχής εξυπακούει και αποδοχή των κανονισμών συμμετοχής. 
 
Για τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τους κανονισμούς συμμετοχής που 
δεν καλύπτονται παρακάτω, στείλτε email στο writers@commonwealth.int πριν υποβάλετε 
συμμετοχή. 
 
Ημερομηνία έναρξης 

1η Σεπτεμβρίου 2020 
Λήξη προθεσμίας 
Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής μέχρι την 1η 
Νοεμβρίου 2020 
(11:59 μ.μ. σε οποιαδήποτε ζώνη ώρας) 
Συμμετοχές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 
1. Σχετικά με το Βραβείο 
 
α΄. Το Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολιτείας είναι ένα ετήσιο βραβείο για αδημοσίευτα διηγήματα 
που διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το Ίδρυμα της Κοινοπολιτείας. 
 
β΄. Το Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολιτείας διοικείται από τους Συγγραφείς της Κοινοπολιτείας, 
την πολιτιστική πρωτοβουλία του Ιδρύματος της Κοινοπολιτείας. 
 
γ΄. Το βραβείο καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές της Κοινοπολιτείας: 1. Αφρική, 2. Ασία, 3. Καναδά 
και Ευρώπη, 4. Καραϊβική και 5. Ειρηνικό. (Βλ. ενότητα 4 για χώρες σε κάθε περιοχή). 
 
δ΄. Η διεθνής ομάδα κριτών αποτελείται από έναν κριτή από κάθε μία από τις πέντε περιφέρειες. 
Σημειώστε ότι ενώ οι συμμετοχές θα κριθούν σε περιφερειακό επίπεδο, όλοι οι κριτές θα διαβάσουν 
και θα συζητήσουν τις συμμετοχές από όλες τις περιοχές. 
 
ε΄. Θα επιλεχθούν πέντε νικητές, ένας από κάθε περιοχή. Ένας από τους περιφερειακούς νικητές θα 
επιλεγεί και ως γενικός νικητής. Ο γενικός νικητής του Βραβείου Διηγήματος της Κοινοπολιτείας θα 
λάβει £ 5,000, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις περιφερειακοί νικητές £ 2,500. Εάν το νικητήριο διήγημα 
υποβληθεί μεταφρασμένο στα αγγλικά, επιπλέον χρηματικό έπαθλο θα λάβει και ο μεταφραστής/η 
μεταφράστρια. 
 
στ΄. Η τελική επιλογή θα κριθεί από μια διεθνή κριτική επιτροπή. Έμπειροι αναγνώστες θα 
βοηθήσουν τους κριτές κατά την πρώτη φάση της επιλογής. 
 
 
2. Όροι συμμετοχής 
 
α΄. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πολίτες μιας χώρας της Κοινοπολιτείας - ανατρέξτε στην 
ενότητα 4 για τον κατάλογο των χωρών της Κοινοπολιτείας. Tο Ίδρυμα της Κοινοπολιτείας θα 



 

 

ζητήσει την επαλήθευση της ιθαγένειας πριν την επιλογή των νικητών. Συμμετοχές από συγγραφείς 
από χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας δεν είναι αποδεχτές. 
 
β΄. Για περιφερειακούς σκοπούς, οι συμμετοχές θα κριθούν ανά χώρα ιθαγένειας. Για τους 
συγγραφείς με διπλή υπηκοότητα, η συμμετοχή θα κριθεί στην περιοχή όπου ο συγγραφέας κατοικεί 
μόνιμα. 
 
γ΄. Εφόσον είναι πολίτης μιας χώρας της Κοινοπολιτείας, ο/η συγγραφέας δεν χρειάζεται να διαμένει 
σε χώρα της Κοινοπολιτείας, 
 
δ΄. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω την 1η Νοεμβρίου 2020. 
 
ε΄. Όλες οι συμμετοχές θα γίνουν αποδεκτές κατά την κρίση του Ιδρύματος Κοινοπολιτείας, το οποίο 
θα ασκήσει την κρίση του σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του βραβείου, για να αποφανθεί για τα 
θέματα επιλεξιμότητας. Η απόφαση του προέδρου για τα θέματα επιλεξιμότητας είναι οριστική. 
 
στ΄. Συμμετοχές από προηγούμενους γενικούς νικητές του Βραβείου Διηγήματος της Κοινοπολιτείας 
δεν είναι επιλέξιμες. Συμμετοχές από προηγούμενους περιφερειακούς νικητές είναι επιλέξιμες. 
 
ζ΄. Συμμετοχές από τα σημερινά μέλη του προσωπικού του Κοινοπολιτειακού Ιδρύματος δεν είναι 
επιλέξιμες. 
 
η΄. Τα διηγήματα που υποβάλλονται πρέπει να είναι αδημοσίευτα και να παραμείνουν αδημοσίευτα 
σε οποιαδήποτε γλώσσα έως την 1η Μαΐου 2021. 
 
 
 
3. Κανονισμοί συμμετοχής 
 
α΄. Οι καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν μεταφραστεί, πρέπει να γίνουν 
από τον/την συγγραφέα. 
 
β’. Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής. 
 
γ΄. Η προθεσμία για την υποβολή των συμμετοχών είναι η 1η Νοεμβρίου 2020 (11.59 μ.μ. σε 
οποιαδήποτε ζώνη ώρας). 
 
δ’. Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολιτείας με ένα 
μόνο διήγημα. 
 
ε΄. Το διήγημα πρέπει να είναι δικό του/της έργο. 
 
στ΄. Το διήγημα πρέπει να είναι πρωτότυπο και δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί οπουδήποτε, εν όλω 

ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε γλώσσα, πριν από την 1η Μαΐου 2021. Δημοσιευμένο έργο θεωρείται 
έργο που έχει δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε έντυπη και προσβάσιμη στο κοινό μορφή, π.χ. 
ανθολογία, περιοδικό, εφημερίδα. Δημοσιευμένο έργο θεωρείται επίσης έργο που είναι 
δημοσιευμένο στο διαδίκτυο, με εξαίρεση τα προσωπικά ιστολόγια και προσωπικούς ιστοτόπους. 

 
ζ΄. Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί προηγουμένως στο Βραβείο Διηγήματος της Κοινοπολιτείας 

δεν είναι επιλέξιμες. 
 
η΄. Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: οι 

συμμετοχές από τους πολίτες της Κοινοπολιτείας που γράφουν στα μπενγκάλι, τα κινέζικα, τα 
ελληνικά, τα σουαχίλι, τα μαλαϊκά, τα πορτογαλικά, τα σαμόα, τα ταμίλ και τα τουρκικά που δεν 



 

 

έχουν αγγλική μετάφραση μπορούν να υποβληθούν στην αρχική γλώσσα. Οι αγγλικές 
μεταφράσεις διηγημάτων σε άλλες γλώσσες είναι επιλέξιμες εφόσον υποβληθούν από τον/την 
συγγραφέα (όχι από τον μεταφραστή/την μεταφράστρια) και εφόσον ο μεταφραστής/η 
μεταφράστρια είναι επίσης πολίτης χώρας της Κοινοπολιτείας. 

 
θ΄. Οι ταυτόχρονες υποβολές επιτρέπονται εφόσον ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα ενημερώσει 

αμέσως το Βραβείο εάν το διήγημα γίνει αποδεκτό για δημοσίευση αλλού ή επιλεγεί για άλλο 
βραβείο. 

 
ι΄. Ο ελάχιστος αριθμός λέξεων για τα διηγήματα είναι 2.000 και ο μέγιστος 5.000 (εξαιρουμένου 

του τίτλου). 
 
ια΄. Οι καταχωρήσεις πρέπει να ανεβάζονται σε ένα έγγραφο PDF. Παρακαλούμε αποθηκεύστε το 

έγγραφό σας ως PDF και χρησιμοποιήστε τον τίτλο του διηγήματος ως όνομα αρχείου. 
Σημειώστε ότι το διήγημα δεν πρέπει να αποθηκεύεται με τίτλο «Διήγημα της Κοινοπολιτείας», 
«Διήγημα», “Commonwealth Story”, “Short Story” ή με άλλο γενικό τίτλο. Εάν δεν είναι δυνατή 
η αποθήκευση της καταχώρησης ως εγγράφου PDF, η καταχώρηση μπορεί να μεταφορτωθεί ως 
έγγραφο Microsoft Word, με το όνομα του αρχείου στην ίδια μορφή που περιγράφεται πιο πάνω. 
Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του διγήματος και τον αριθμό των λέξεων. 

 
ιβ΄. Τα στοιχεία του συγγραφέα/της συγγραφέως θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη φόρμα 

συμμετοχής και δεν πρέπει να δίνονται σε κανένα σημείο του καταχωρημένου εγγράφου. Όλες οι 
καταχωρήσεις κρίνονται ανώνυμα. 

 
ιγ΄. Όσον αφορά τις μεταφρασμένες καταχωρήσεις, τα στοιχεία του μεταφραστή/της μεταφράστριας 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη φόρμα συμμετοχής. 
 
ιδ. Όλες οι καταχωρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε γραμματοσειρά Arial μεγέθους 12 και με 

διπλή απόσταση γραμμών. Όλες οι σελίδες θα πρέπει να είναι αριθμημένες και να περιλαμβάνουν 
μια κεφαλίδα με τον τίτλο του διηγήματος. 

 
ιε. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πού τοποθετείται το διήγημα, ούτε και ως προς το είδος ή 

το θέμα του. 
 
ιστ΄.Το διήγημα πρέπει να είναι μυθιστορηματικό και δεν πρέπει να έχει γραφτεί μόνο για παιδιά. 
 
ιζ΄. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ως προϋπόθεση συμμετοχής ότι οι διοργανωτές του βραβείου 

μπορούν να δημοσιοποιήσουν το γεγονός ότι ένα διήγημα έχει υποβληθεί ή έχει επιλεγεί για το 
βραβείο. 

 
ιη΄. Τα παγκόσμια πνευματικά δικαιώματα κάθε διηγήματος ανήκουν στον συγγραφέα. Οι 

Συγγραφείς της Κοινοπολιτείας θα έχουν το απεριόριστο δικαίωμα να δημοσιεύσουν τα νικητήρια 
διηγήματα (το γενικό νικητήριο διήγημα και τα τέσσερα περιφερειακά νικητήρια διηγήματα) σε 
μια ανθολογία και για διαφημιστικούς σκοπούς. 

 
ιθ΄. Ο γενικός νικητής/η γενική νικήτρια και οι περιφερειακοί νικητές/περιφερειακές νικήτριες 

αναμένεται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για σκοπούς δημοσιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κοινωνικών μέσων όπου είναι δυνατόν. 

 
κ. Οι συνολικοί/συνολικές και περιφερειακοί νικητές/περιφερειακές νικήτριες θα αναλάβουν ένα 

αμοιβαία αποδεκτό πρόγραμμα περιφερειακών δραστηριοτήτων προβολής για την ανάπτυξη και 
προώθηση των Συγγραφέων της Κοινοπολιτείας. 

 
4. Περιφέρειες βραβείων 



 

 

 
Αφρική: Μποτσουάνα, Καμερούν, Σουαζιλάνδη, Γκάμπια, Γκάνα, Κένυα, Λεσόθο, Μαλάουι, 
Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Νιγηρία, Ρουάντα, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Νότια Αφρική, 
Τανζανία, Ουγκάντα, Ζάμπια. Υπερπόντια εδάφη: Αγία Ελένη, Τριστάν Ντα Κούνια, Νήσος 
Αναλήψεως. 
 
Ασία: Μπαγκλαντές, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, Ινδία, Μαλαισία, Πακιστάν, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα. 
 
Καναδάς και Ευρώπη: Καναδάς, Κύπρος, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο. Υπερπόντια εδάφη: 
Γιβραλτάρ, Νήσοι Φώκλαντ. 
 
Καραϊβική: Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Δομινίκα, Γρενάδα, 
Γουιάνα, Τζαμάικα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Υπερπόντια εδάφη: Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, 
Νήσοι Καϊμάν, Μοντσεράτ, Νήσοι Τερκς και Κέικος. 
 
Ειρηνικός: Αυστραλία, Φίτζι, Κιριμπάτι, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, 
Νήσοι Σολομώντα, Τόγκα, Τουβαλού, Βανουάτου. Υπερπόντια Περιοχή: Νήσοι Πίτκαιρν. 
. 


