
Γενικά Αρχεία Κράτους Λάρισας 

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 

 

Τα ΓΑΚ πραγματοποιούν τον 2ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό για μαθητές δημοτικού, 

γυμνασίου, λυκείου. Οι μαθητές καλούνται, με αφορμή ένα από τα Τεκμήρια του 

ΓΑΚ να εμπνευστούν και να γράψουν μια σύντομη ιστορία (ιστορία μικρής 

πεζογραφικήςφόρμας) ή ένα σύντομο διήγημα. 

Οι ιστορίες μπορούν να είναι ρεαλιστικές ή φανταστικές, να κινούνται στη σύγχρονη 

κοινωνική πραγματικότητα, στο παρελθόν ή στο μέλλον.Οι σύντομες ιστορίες δεν 

πρέπει να ξεπερνούν τις 1.000 λέξεις, ( δυο σελίδες περίπου) και τα σύντομα 

διηγήματα τις 2.000 λέξεις (4 σελίδες περίπου). Εάν είναι δακτυλογραφημένες, 

γραμματοσειρά TimesNewRoman, μέγεθος 12.   

Το τεκμήριο που θα επιλεγεί πρέπει να οδηγήσει στη συγγραφή ιστοριών 

μυθοπλασίας, κατά συνέπεια εκθέσεις, δοκίμια ή θεματικές εργασίες, όσο 

καλογραμμένα και αν είναι, δεν θα αξιολογηθούν. 

 

 Πριν την εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία της συγγραφής, θα ήταν 

χρήσιμο να διερευνήσετε τη σχέση τους με τα λογοτεχνικά βιβλία, δηλαδή, αν 

και κατά πόσο διαβάζουν,  αν γνωρίζουν την έννοια της μυθοπλασίας, της 

ρεαλιστικής ή φανταστικής ιστορίας και του διηγήματος και να τους δώσετε 

πληροφορίες γύρω από αυτά. 

 Τονίστε πως μια ιστορία χρειάζεται να έχει χαρακτήρα/ες, χρόνο και τόπο 

όπου λαμβάνει χώρα και μια αλληλουχία γεγονότων, δηλαδή, πλοκή. 

 Οι λογοτεχνικές ιστορίες ξεχωρίζουν για την πλοκή και το ύφος τους. Και τα 

δυο είναι εξίσου σημαντικά. Η δυνατή πλοκή βοηθά να διατηρείται ζωντανό 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη για όσα συμβαίνουν στην ιστορία. Το ύφος 

είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα ο συγγραφέας 

κάθε ιστορίας (επιλογή λεξιλογίου, επιλογή προσώπου αφήγησης, επιλογή 

χρόνων, μεταφορές, παρομοιώσεις, χιούμορ κ.α.) και οδηγεί με τη σειρά του 

στην αναγνωστική απόλαυση. 

 Τονίστε, επίσης, στα παιδιά, πως στις μικρές ιστορίες δεν έχουμε περιθώριο 

να καταπιανόμαστε με λεπτομέρειες ή γεγονότα αδιάφορα για την εξέλιξη της 

ιστορίας μας. Πρέπει να είμαστε σύντομοι και ακριβείς. Η κάθε μας πρόταση 

πρέπει να εξυπηρετεί την πλοκή της ιστορίας μας. 

 

Καλή σας επιτυχία! 

Χρυσάνθη Τσιαμπαλή 

 

 

 


