
«Η ιστορία μιας Μέλισσας»

Προκήρυξη Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, 

Λυκείων- 28/01/2021-28/03/2021

Ο διαγωνισμός

Στα πλαίσια των δράσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του 

Ορφανοτροφείου Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», το ίδρυμα σας προσκαλεί να 

συμμετάσχετε στο διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος με θέμα «Η ιστορία μίας Μέλισσας». Οι 

διαγωνιζόμενοι/ες καλούνται να γράψουν μια ιστορία σχετικά με το ίδρυμα «Μέλισσα», οι 

οποίοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν έμπνευση  από τη φωτογραφία που 

δημοσιεύεται παρακάτω. Οι συγγραφείς μέσα στο διήγημα τους θα αναφέρονται, με όποιον 

τρόπο θέλουν, στο έργο ή/και στο ίδρυμα της «Μέλισσας» που εδώ και 100 χρόνια προσφέρει 

προστασία και αγάπη σε ανήλικα παιδιά. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται υπό την αιγίδα 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με τη στήριξη της κοσμητείας της 

σχολής ΟΠΕ του Α.Π.Θ.

Ο διαγωνισμός συγγραφής απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6-18 ετών. Τα παιδιά 

ηλικίας 6-12 ετών ανήκουν στην πρώτη ομάδα διαγωνιζόμενων, ενώ τα παιδιά 13-18 ετών στην 

δεύτερη. Σε κάθε ομάδα θα αναδειχθούν οι τρεις καλύτεροι/ες νικητές/τριες, οι οποίοι/ες θα 

βραβευτούν αναλόγως και θα παραλάβουν τιμητικό έπαινο. Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες θα 

λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν κι οι επιβλέποντες 

εκπαιδευτικοί που θα συνεισφέρουν στο έργο των μαθητών, καθώς και η σχολική μονάδα από 

την οποία προέρχονται οι διαγωνιζόμενοι/ες.

Παραδοτέα

Το κείμενο θα αποσταλεί σε έγγραφο PDF, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 

γραμματοσειράς 12 και διάστιχο 1,5. Το κάθε διήγημα θα φέρει τίτλο, ο οποίος θα είναι και 

το όνομα του αρχείου PDF που θα κατατίθεται (π.χ. αν ο τίτλος του κειμένου είναι 

«Μέλισσα», ο τίτλος του εγγράφου στο word θα είναι Μέλισσα.pdf). Θα γίνουν δεκτά μόνο 



έγγραφα σε μορφή PDF. Η συμμετοχή και κατάθεση του εκάστοτε κειμένου γίνεται 

αποκλειστικά στον εξής σύνδεσμο: https://sites.google.com/view/diagonismos-siggrafis-melissa. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες ή οι εκπαιδευτικοί ή οι νόμιμοι κηδεμόνες αυτών θα πρέπει να 

συμπληρώσουν διαδικτυακή φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και μέσα σε αυτή τη φόρμα 

να καταθέσουν και το εκάστοτε διήγημα. Οι συγγραφείς θα αφηγηθούν μια ιστορία, μέσα 

στην οποία θα αναφέρεται το ίδρυμα ή η ιστορία του ιδρύματος με δημιουργικό τρόπο. 

Προσοχή! Είναι σημαντικό να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων και μέσα 

στο αρχείο, όχι μόνο στη φόρμα, ώστε να μην χαθεί το έργο κανενός παιδιού. Εκτός από το 

ονοματεπώνυμο, καλό είναι να συμπεριληφθούν και τα στοιχεία επικοινωνίας, το σχολείο, η 

τάξη και ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός.

Το κείμενο για την πρώτη κατηγορία διαγωνιζόμενων (6-12 ετών) δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις 

150 λέξεις, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία (13-18 ετών) το όριο λέξεων αγγίζει τις 500. Κάθε 

συμμετέχων/ουσα μπορεί να καταθέσει αποκλειστικά ένα κείμενο.

Διάρκεια διαγωνισμού

Η κατάθεση των έργων ξεκινάει από 28/01/2021 και τελειώνει 28/03/2021. Η κριτική επιτροπή 

θα εξετάσει όλα τα παραδοτέα και θα ανακοινώσει τους τρεις νικητές/τριες κάθε κατηγορίας 

μέσα στο μήνα Ιούνιο.

Βραβεία

Το Ίδρυμα βραβεύει τους/ις πρώτους/ες νικητές/τριες της κάθε κατηγορίας με δώρα που 

προέρχονται από χορηγούς. Η βράβευση γίνεται μέσω ειδικής τελετής με τον συνεργαζόμενο 

φορέα. Στην εκδήλωση οι νικητές/τριες συγγραφείς θα διαβάσουν το κείμενό τους στο κοινό και 

η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε φυσική τοποθεσία μόνο εφόσον το επιτρέπουν τα 

περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του COVID-19, θα βιντεοσκοπηθεί για να δημοσιευτεί 

στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. 

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, επιβλέποντες 

καθηγητές και σχολεία.

Δικαίωμα συμμετοχής

https://sites.google.com/view/diagonismos-siggrafis-melissa


Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά και έφηβοι 6-18 ετών που έχουν 

ενημερωθεί για τον διαγωνισμό είτε μέσω δημόσιας πρόσκλησης, είτε μέσω του σχολείου 

τους. 

Από τη συμμετοχή εξαιρούνται παιδιά και έφηβοι 6-18 ετών που έχουν συγγενική σχέση έως και 

τρίτου βαθμού με άτομα που είτε φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, είτε ανήκουν στο Δ.Σ. του 

Ιδρύματος, είτε είναι εργαζόμενοι του ιδρύματος. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η «Μέλισσα» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεσμεύεται να 

προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται και σας γνωστοποιεί ότι 

λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που 

υποβάλλονται, συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού (συμμετοχή στη δράση και επικοινωνία της 

«Μέλισσας» με τους συμμετέχοντες) σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρηθούν για χρονικό διάστημα που 

καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα εμού και του τέκνου μου (ονοματεπώνυμο, στοιχεία 

επικοινωνίας, διεύθυνση σχολείου και συναφή στοιχεία) είναι ακριβή και αληθή και παρέχω τη 

συγκατάθεσή μου ώστε να συμμετάσχει το τέκνο του οποίου ασκώ τη γονική μέριμνα στη δράση 

«Η ιστορία μίας Μέλισσας», και στη δημοσίευση του παραγόμενου έργου. Γνωρίζω ότι τα 

δεδομένα αυτά θα περιέχονται σε αρχεία (φυσικά ή ηλεκτρονικά), φωτογραφιών ή/και βίντεο, τα 

οποία θα αναρτηθούν στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία διατηρεί λογαριασμό η «Μέλισσα» 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ιστοσελίδα «Μέλισσας», σελίδα «Μέλισσας» στο Facebook 

κ.α.). Ως εκ τούτου, η «Μέλισσα» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κοινοποίηση, αντιγραφή ή 

αναπαραγωγή του/των βίντεο ή των φωτογραφιών σε άλλες ιστοσελίδες ή social media. Σε αυτή 

την περίπτωση δεν δημοσιεύονται τα προσωπικά στοιχεία των συγγραφέων, εκτός και εάν 

αυτοί/ες έχουν δηλώσει το αντίθετο. Σημειώνεται ότι τα κείμενα που θα σταλούν θα 



δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό ανθολόγιο, το οποίο θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της 

«Μέλισσας», όπου και θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό να τα διαβάσει. 

Έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του παρόντος και ελεύθερα και με πλήρη 

επίγνωση αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής και δίδω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν εμένα ή/και το τέκνο μου του 

οποίου νομίμως ασκώ τη γονική μέριμνα, για τους σκοπούς που περιγράφονται ως άνω. 

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, οπότε οι σχετικές 

φωτογραφίες ή/και βίντεο του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν 

θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σας γνωστοποιούμε, ότι 

μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβαση, διαγραφή, διόρθωση, περιορισμό στην 

επεξεργασία και φορητότητα) οποτεδήποτε, μέσω γραπτής δήλωσή σας προς τη «Μέλισσα». Σας 

γνωστοποιούμε ακόμη, ότι διατηρείτε το δικαίωμα της προσφυγής στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 

6475628, e-mail: contact@dpa.gr).

Φωτογραφία για άντληση ιδεών

Οι συγγραφείς μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από την παρακάτω φωτογραφία για να 

ξεκινήσουν να συγγράφουν την ιστορία τους. Στη φωτογραφία εικονίζονται τα κορίτσια της 

Μέλισσας (περίπου τη δεκαετία 1970) έξω από το νεοκλασικό κτίριο στην οδό Βασιλίσσης 

Όλγας 36, όπου στεγαζόταν το ίδρυμα. 



Λίγα λόγια για τη «Μέλισσα»

«Η Μέλισσα» δημιουργήθηκε ανεπίσημα το 1916 ως μία προσπάθεια παροχής βοήθειας προς 

τους πρόσφυγες του Καύκασου.  Το 1921 δημιουργείται το επίσημο Σωματείο με την επωνυμία 

Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», ενώ το 1922 καταφθάνουν στη 

Θεσσαλονίκη προσφυγόπουλα από το Ορφανοτροφείο Σμύρνης.  Το Ορφανοτροφείο ενώνει τις 

δυνάμεις του με το Σωματείο «Η Μέλισσα» και δημιουργείται το Ορφανοτροφείο «Η Μέλισσα», 

το οποίο στεγάζεται στο νεοκλασικό της οδού Βασ. Όλγας 36.

Το 1940, μετά από εντολή της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, «Η Μέλισσα» γίνεται 

αποκλειστικά ορφανοτροφείο θηλέων. Το 1941 το κτίριο της «Μέλισσας» καταλαμβάνεται από 

τους Βουλγάρους και τα παιδιά υποχρεώνονται να μεταφερθούν σε άλλα οικήματα. Το 1945 η 

«Μέλισσα» επιστρέφει στο κτίριο της, στο νεοκλασικό της οδού Βασ. Όλγας 36. Το 1973 το 

Σωματείο υποχρεώθηκε από τη νομοθεσία να συστήσει το ομώνυμο Ίδρυμα Ορφανοτροφείο 

Θηλέων «Η Μέλισσα».



Μετά από ζημιές στο νεοκλασικό της Βασ. Όλγας 36, το 1977,  το Ίδρυμα μεταφέρεται στο 

Πανόραμα, ενώ το Σωματείο συνεχίζει να διατηρεί το γραφείο του στη Βασ. Όλγας 36. Το 2021 

«Η Μέλισσα» κλείνει εκατό χρόνια από την επίσημη ίδρυση της, εκατό χρόνια προστασίας και 

παροχής βοήθειας στα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο.


