
ΤΕΓ Τύνιδας – Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο 
Centre  Culturel Grec de Tunis – 5, rue de Rome, 1002, Tunis, Tunisie  

 

Ποιητικός Διαγωνισμός με τίτλο: « Η Ελλάδα της καρδιάς μου!» 

Το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Τύνιδας σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα Τύνιδας 

και την Ελληνική Πρεσβεία στην Τυνησία, διοργανώνει τον ποιητικό διαγωνισμό με τίτλο :  

 «Η Ελλάδα της καρδιάς μου!» 

Φέτος, η Ελλάδα γιορτάζει τα 200 χρόνια της ελευθερίας της. Γιορτάζει τα μοντέρνα 

γενέθλιά της! Για αυτό το λόγο, θέλει να φέρει κοντά της όλους όσους θέλουν να μιλήσουν 

με την καρδιά τους για την Ελλάδα!    

Στόχοι του Διαγωνισμού:  

 Να φέρει κοντά τα άτομα που αγαπούν την Ελλάδα μέσα από την ποίηση και τη 

δημιουργία.  

 Να αναδείξει νέα ταλέντα και δημιουργούς στην ποίηση   

 Να προάγει την «γλώσσα» ως εργαλείο πανανθρώπινης επικοινωνίας   

 Να δώσει κίνητρα για έκφραση, δημιουργία και επικοινωνία.  

 Να προβληθεί το σημαντικό έργο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Τύνιδας. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Στο διαγωνισμό ποίησης μπορούν να συμμετέχουν :  

 Άτομα άνω των 16 ετών όλων των εθνικοτήτων    

 Οι γλώσσες συμμετοχής είναι : η Ελληνική, η Γαλλική και η Αραβική  

 Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο με ένα ποίημα το οποίο δεν έχει 

δημοσιευτεί σε κάποιο περιοδικό, ή σε κάποια έντυπο ηλεκτρονικό ή μη. 

 Δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 στροφές  

 Ο αριθμός των λέξεων να είναι από 50 ο ελάχιστος και έως 100 ο μέγιστος +/-.  

 Δεκτή και η μορφή του ποιήματος σε ελεύθερο στίχο.   

Βραβεία: 

Τα ποιήματα θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται από 

διακεκριμένους καθηγητές με σπουδές στην ελληνική, γαλλική και αραβική γλώσσα και τα 

οποία θα είναι υπεύθυνα, μετά την λήξη του Διαγωνισμού, για την αξιολόγηση και τη 

βράβευση των καλύτερων ποιητικών έργων.  

Θα διακριθούν 3 ποιήματα, τρία για κάθε γλώσσα, τα οποία θα αναρτηθούν στην επίσημη 

σελίδα του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου και της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τύνιδα. Θα 

δοθούν τιμητικοί τίτλοι και βραβεία.  

Τα νέα του Διαγωνισμού: 
Τα νέα του διαγωνισμού μπορείτε να τα παρακολουθείτε μέσα από την επίσημη σελίδα του 

Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Τύνιδας στο Facebook – Centre Culturel Grec de Tunis. 

Centre-Culturel-Grec-de-Tunis αλλά κυρίως από τη σελίδα του Διαγωνισμού : Διαγωνισμός 

ποίησης – Concours de poésie 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  

Έναρξη: 11 Φεβρουαρίου 2021 

Λήξη: 28 Μαρτίου 2021 

Σύνδεσμος φόρμας υποβολής: Η Ελλάδα της καρδιάς μου 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και βραβείων: Απρίλιος 2021. 

Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες!  
 

Σοφία Αργυροπούλου – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 

Ελληνικό  Πολιτιστικό Κέντρο Τύνιδας  

https://www.facebook.com/Centre-Culturel-Grec-de-Tunis
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-Concours-de-po%C3%A9sie-102195208573210
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-Concours-de-po%C3%A9sie-102195208573210
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvwQPxzhVq8w9q8pk2_HEBG5G64AwLTfxm7JG5e9fuxRZaA/viewform


Centre Culturel Grec de Tunis -  5, rue de Rome, 1002, Tunis, Tunisie 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Concours de poésie intitulé: "La Grèce de ton cœur !" 

Le Centre Culturel Grec de Tunis, en collaboration avec l 'Ambassade de Grèce en Tunisie, organise le 

concours de poésie intitulé:  

"La Grèce de ton cœur ! " 

Cette année, la Grèce célèbre le200e anniversaire de son Indépendance. Elle célèbre sa liberté, ses 

valeurs, ses idéaux mais aussi sa modernité !  

Pour cette raison, elle veut réunir  tous ceux qui l'aiment et qui veulent commémorer cette 

célébration. 

Objectifs du concours 

 Réunir les personnes qui aiment la Grèce 

 Mettre en valeur et encourager les nouveaux talents des poètes  et des créateurs 

 Mettre en valeur la "langue" comme outil de communication universel  

 Inciter, susciter l'expression, la création et la communication. 

 Présenter le travail  important du Centre Culturel Grec de Tunis  

Conditions de participation 

 Le concours de poésie s'adresse à des personnes de plus de 16 ans de toutes nationalités 

 Les langues de participation sont: le grec, le français et l 'arabe  

 Chaque participant envoie un seul  poème qui sera inédit et respectera  le thème 

 Le poème comportera 4 strophes  composé d’un minimum de 50 mots  et d’un maximum de 

100 +/- 

 Aucune règle formelle, les vers libres  sont conseillés. 

Un jury composé de professeurs et de personnalités culturelles mettra en avant la pertinence du 

thème, son originalité et la qualité de son style pour toutes les langues participantes 

Prix et récompenses   

Trois poèmes de chaque langue seront choisis et qui seront publiés  sur le site officiel du Centre 

culturel Grec et de l’ambassade de Grèce en Tunisie. 

Un jury composé de professeurs et de personnalités culturelles mettra en avant la pertinence du 

thème, son originalité et la qualité de son style pour toutes les langues participantes. 

Des certificats de participation seront remis aux gagnants. 

Vous pouvez suivre l 'actualité du concours via la page officielle du Centre Culturel Grec de Tunis sur 

Facebook. Centre-Culturel-Grec-de-Tunis et via la page officielle du concours : Concours de poésie 

Dates importantes :  

Date de début: 11 février 2021 

Date de clôture: 28 mars 2021 

Annonce des résultats et des récompenses : Avril  2021. 

Inscriptions : La Grèce de mon coeur 

Bonne chance aux participants! 

Sofia Argyropoulou, professeur, Centre Culturel Grec de Tunis  

https://www.facebook.com/Centre-Culturel-Grec-de-Tunis
https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-Concours-de-po%C3%A9sie-102195208573210
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBvwQPxzhVq8w9q8pk2_HEBG5G64AwLTfxm7JG5e9fuxRZaA/viewform


Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
Τύνιδας 

Ελληνική Πρεσβεία στην
Τυνησία

Ποιητικός
Διαγωνισμός
"Η Ελλάδα της
καρδιάς μου"

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ!

Ποιητικός Διαγωνισμός 
Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
Τύνιδας στο Facebook:
https://cutt.ly/DkblzrT
Διαγωνισμός ποίησης
https://cutt.ly/3kl65Fy

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
https://forms.gle/z3TR2WS9KJioXrfo8

 



ΣΤΟΧΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Να φέρει κοντά άτομα που
αγαπούν την Ελλάδα         
Να αναδείξει νέα ταλέντα και
δημιουργούς στην ποίηση
Να προάγει την "γλώσσα" ως 
 εργαλείο πανανθρώπινης
επικοινωνίας 
Να δώσει κίνητρα για έκφραση,
δημιουργία και επικοινωνία.
Να προβληθεί το σημαντικό
έργο του Ελληνικού
Πολιτιστικού Κέντρου Τύνιδας  

        

Άτομα άνω των 16 ετών όλων των
εθνικοτήτων   
Οι γλώσσες συμμετοχής είναι :  η
Ελληνική, η Γαλλική και η Αραβική 
Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει
μόνο με ένα ποίημα το οποίο δεν
έχει δημοσιευτεί σε κάποιο
περιοδικό ή σε κάποιο έντυπο
ηλεκτρονικό ή μη.
Το ποίημα να μην ξεπερνά τις 4
στροφές 
 Ο αριθμός των λέξεων να είναι από
50 ο ελάχιστος και έως 100 ο
μέγιστος +/-. 
Δεκτή και η μορφή του ποιήματος
σε ελεύθερο στίχο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

Στο διαγωνισμό ποίησης μπορούν να
συμμετέχουν : 
·        

Τα ποιήματα θα αξιολογηθούν από
ειδική επιτροπή που θα απαρτίζεται
από διακεκριμένους καθηγητές.

Φέτος, η Ελλάδα γιορτάζει τα 200
χρόνια της ελευθερίας της. 
Θέλει να φέρει κοντά της όλους
όσους την αγαπούν, τη σέβονται
και θέλουν να της ευχηθούν!  
Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός
είναι ανοιχτός στο ευρύ κοινό, δεν
έχει σύνορα και απευθύνεται σε
όλους όσους θέλουν να μιλήσουν
με την καρδιά τους για την Ελλάδα.

ΒΡΑΒΕΙΑ: 

Θα βραβευτούν τρία ποιήματα, από
κάθε γλώσσα, τα οποία θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου
Τύνιδας, και στην ιστοσελίδα του
Διαγωνισμού.. 

Τη ροή του διαγωνισμού μπορείτε
να παρακολουθείτε μέσα από την
επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού
Πολιτιστικού Κέντρου Τύνιδας στο 
Facebook: https://cutt.ly/3kl65Fy

Περίοδος διεξαγωγής: 
11 Φεβρουαρίου - 28 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και
βραβείων: 

Εντός μηνός Απριλίου 2021.

ΦΕΤΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ!

 Copyright: Σοφία Αργυροπούλου
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Τύνιδας

 



Centre Culturel Grec de Tunis

Ambassade Grecque en Tunisie

Concours de poesie
"La Grece de mon

coeur"

LA GRECE DE MON
COEUR!

Concours de poésie 
Février - Mars 2021

ORGANISATEURS

CONTACTEZ - NOUS

Centre Culturel Grec de Tunis
Facebook:

https://cutt.ly/DkblzrT

Concours de poésie
https://cutt.ly/3kl65Fy

INSCRIPTIONS
https://forms.gle/z3TR2WS9KJioXrfo8

 



 OBJECTIFS DU CONCOURS
Réunir les personnes qui aiment
la Grèce
Mettre en valeur et encourager 
 les nouveaux talents des poètes
et des créateurs
Mettre en valeur la "langue"
comme outil de communication
universel       
Inciter, susciter  l'expression, la
création et la communication.
Présenter le travail important du
Centre Culturel Grec de Tunis   

        

Le  concours de poésie s'adresse à
des personnes de plus de 16 ans de
toutes nationalités
Les langues de participation sont: le
grec, le français et l'arabe       
Chaque participant envoie un seul
poème qui sera inédit et respectera
le thème
Le poème comportera 4 strophes
composé d’un minimum  de 50 mots
et d’un maximum de 100 
Aucune règle formelle, les vers libres
sont conseillés.
Le concours est gratuit

  Conditions de participation
 

Un jury composé de professeurs et de
personnalités culturelles mettra en avant
la pertinence du thème, son originalité et
la qualité de son style pour toutes les
langues participantes

Cette année, la Grèce célèbre le
200e anniversaire de son
Indépendance.  Elle célèbre sa 
 liberté, ses valeurs, ses idéaux mais
aussi sa  modernité ! 
Pour cette raison, elle veut réunir
tous ceux qui l'aiment et  qui veulent
commémorer cette célébration.  

Prix et récompenses

Trois poèmes de chaque langue
seront choisis et qui seront publiés
sur le site officiel du Centre culturel
Grec et de l’ambassade de Grèce en
Tunisie.

Vous pouvez suivre l'actualité du
concours via la page officielle du

Concours de poésie
https://cutt.ly/3kl65Fy

            
Dates du concours:

11 février - 28 mars 2021

Annonce des résultats et
récompenses:

Dans le mois d' avril  2021

              ON FÊTE!

 Copyright: Σοφία Αργυροπούλου
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Τύνιδας

 



المركز
الثقافي اليوناني   بتونس

والسفارة
اليونانية في تونس

مسابقة
شعرية بعنوان

" يُونَاُن َقْلِبَك "

" يُونَاُن َقْلِبَك "

مسابقة شعرية

الُمنظمون

إتصل بنا  

المركز

الثقافي اليوناني   بتونس
  https://cutt.ly/DkblzrT

مسابقة شعرية
https://cutt.ly/3kl65Fy

التسجيل

https://forms.gle/z3TR2WS9KJioXrfo8
 



أهداف
 الُمسابقة

 تَجِميع األشخاص الذين يُحبون اليونان      
 وما تُمثله في قلوبهم من خالل الشعر

واإلبداع
 

إبراز المواهب الجديدة للشعرا ء و المبدعين 

 تسليط الضوء عىل أهّمية اللُّغة كأداة تواصل
عالمّية

 االتعريف بالعمل الهام الذي يقوم به المركز 
  الثقافي اليوناني بتونس

التحفيز عىل التعبير واإلبداع والتَّواُصل
والنِّقاش من خالل الصفحة الرسمية

للُمسابقة
 

 شروط المشاركة:
 

األشخاص فوق سن 16 من جميع 

الجنسيات
اللغات المشاركة هي: اليونانية 

,الفرنسية والعربية
يرِسُل كل مشارك قصيدة واحدة لم يتم 

نشرها سابقا بأية وسيلة من وسائل
.النشر

تتكّون القِصيدة من أربعِة مقاِطع، 
وتشتمل عىل 50 كلمة إىل 100 كلمة

عىل أقصى تقدير

 ال يُشترط قواعد محّددة لكتابة 
 القصيدة، ويَُفّضُل الِكتابة الحُرة

المشاركة في المسابقة الشعرية مجانية

هذه السنة
تحتفل اليونان بالذكرى المئوية الثانية ,
لحصولها عىل حريّتها, انها تحتفل بعيد
ميالدها الحديث  و لهذا السبب , تريد

اليونان تجميع كل من يحبها و يريد االحتفال
 بها

المسابقة مفتوحة للجميع، و ُموجّهة لكُّل
شخِص يريد التحّدث عّما يُخالُِج

 قلبُه عندما يسمع باسم "اليونان"

 الجوائز والمكافآت
 

سيتم اختيار ثالث قصائد لكل لغة
تستوفي الشروط المذكورة أعاله
نشر جميع القصائد الفائزة عىل
 الموقع الرسمي للمركز الثقافي
 اليوناني و السفارة اليونانية في

 تونس

منح شهادات مشاركة لجميع
المشاركين

 اخبار المسابقة
 
 يمكنكم متابعة أخبار الُمسابقة من خالل
 الصفحة الرسمية للمركز الثقافي اليوناني

بتونس عىل الفيسبوك

 Centre-Culturel-Grec-de-Tunis :
https://cutt.ly/3kl65Fy

 تواريخ الُمسابقة:
تاريخ بداية المسابقة :11 فيفري 2021  
 تاريخ نهاية مسابقة : 28 مارس 2021

إعالن النتائج والجوائز: أفريل 2021  

نحتفل                

 Copyright: Sofia Argyropoulou
المركز الثقافي اليوناني بتونس 

 

 لجنة الّتحكيم متكّونة من أََساتذة
ة في اللغة الُيونانية  وشخصيات ثقافّية مختصِّ

 والفرنسية والعربية, وسُيسلِّطون
الضوء عىل مالءمة الموضوع، َطرَافة و جمال

األُسلُوب في القصيدة, لكِل الُلغات

الُمشاركة


