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MAGIC PEN WRITING CONTEST – HAEC Creative Writing Prize 

Το FANTASY FESTIVAL στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American 
College για τη διοργάνωση του φεστιβάλ και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού MAGIC PEN WRITING CONTEST, 
ανακοινώνει ένα νέο έπαθλο για τον διαγωνισμό, το HAEC Creative Writing Prize! 

Το νέο έπαθλο, αξίας 700 Ευρώ, έρχεται να συμπληρώσει τα χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 450 Ευρώ που θα 
αποδοθούν στους διακριθέντες. Ένας εκ των δέκα φιναλίστ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει με 100% πληρωμένα 
δίδακτρα στο μάθημα Creative Writing, διάρκειας 45 ωρών, το οποίο αποτελεί μέρος του προπτυχιακού 
προγράμματος  Bachelor of Arts in English Language & Literature (BAELL)του Hellenic American College/Hellenic 
American University. 

Το μάθημα Creative Writing μυεί τους συμμετέχοντες σε όλα τα είδη Δημιουργικής Γραφής και στις πιο 
ποικιλόμορφες εφαρμογές της: Από τη γραφή για τα μέσα ενημέρωσης, τη διαφήμιση και τις τέχνες έως τον 
πειραματισμό με τη νουβέλα, τη μυθοπλασία και την ποίηση. Το θέλγητρο αυτού του μαθήματος είναι η πολλαπλών 
ειδών και διεπιστημονική πρακτική εφαρμογή που προσφέρει. Τόσο οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για τη 
δημοσιογραφία, τη συγγραφή σεναρίων και τον δημιουργικό πεζό λόγο όσο και εκείνοι που ενδιαφέρονται για την 
αρχή της ποίησης και της συγγραφής μυθοπλασίας, θα αποκτήσουν γνώση και εμπειρία από το συγκεκριμένο 
μάθημα. Τα μαθήματα εστιάζουν στην τέχνη του λυρικού λόγου, το δοκίμιο, την κριτική τέχνης, τη διαφήμιση, το 
σενάριο, την ιστορία και την ποίηση. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τις βασικές στρατηγικές για τη γραφή σε 
πολλαπλά, μη ακαδημαϊκά στυλ γραφής ενώ εστιάζουν στο είδος της προτίμησής τους. 

ΟΡΟΙ: 

1) Οι παρόντες όροι είναι συμπληρωματικοί των γενικότερων όρων του διαγωνισμού MAGIC PEN WRITING 
CONTEST 2Κ21. 

2) Το έπαθλο θα απονεμηθεί έπειτα από κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθεί ένας τυχερός νικητής και δύο 
επιλαχόντες, τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν. 

3) Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των 10 φιναλίστ του διαγωνισμού (Θέση 1 ως 10). 
4) Η κλήρωση θα διεξαχθεί κατά τη διεξαγωγή του FANTASY FESTIVAL είτε με φυσική παρουσία είτε ψηφιακά, 

πριν την ανακοίνωση των τελικών νικητών του διαγωνισμού και της σειράς κατάταξης. 
5) Η συμμετοχή στην παρακολούθηση του μαθήματος θα λάβει χώρα κατά το διδακτικό έτος 2021-2022. 
6) Το έπαθλο δεν είναι μεταβιβάσιμο. Σε περίπτωση που ο νικητής αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην 

παρακολούθηση του μαθήματος, θα αντικατασταθεί από επιλαχόντα. 

   


