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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ 
 

 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 1η ΕΚ∆ΟΣΗ  

Gerhard Rohlfs - Franco Mosino - Anastasios Karanastasis 

Πόλη του Βούα,  

Οργανισµός Πάρκο του Ασπροµόντε (Άσπρο βουνό, Λευκόν Όρος)  

                              Καλαβροελληνική Περιοχή 

 

 

ASSOCIAZIONE 

AMICI DEGLI ARCHIVI 

E DELLE BIBLIOTECHE 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρ. 1 

Η Ένωση Ελληνικού Πολιτισμού «Apodiafazzi», υπό την αιγίδα της Πόλης Bova,        

του Οργανισμού Parco  d’Aspromonte  προκηρύσσει την 1
η
 έκδοση του Διεθνούς 

Λογοτεχνικού Βραβείου «Gerhard Rohlfs – Franco Mosino – Anastasios 

Karanastasis, Città di Bova, Ente Parco d’ Aspromonte, Area Calabrogreca», 

αποκλειστικά για αδημοσίευτα έργα τα οποία  θα πρέπει να παραμένουν  έτσι 

τόσο κατά τον χρόνο της συγγραφής όσο και κατά τον χρόνο της τελικής 

βράβευσης. 

Άρθρ. 2 

Ο διαγωνισμός με ελεύθερο θεματικό κύκλο  αναφέρεται στην γλώσσα, την ιστορία, 

την υλική και άυλη παιδεία των Ελλήνων της Καλαβρίας και της Μεγαλοελλαδικής 

παιδείας, χωρίζεται σε πέντε ενότητες: Αφήγημα, Ποίηση, Δοκίμιο ( με ιδιαίτερη 

προσοχή  στις ετυμολογικές μελέτες και στο «Ομηρικό Ζήτημα»), Πτυχιακή 

Εργασία, Μελέτες και Έρευνες σε Επιγραφές και/ή Ελληνικούς Κώδικες. 

Ο διαγωνισμός έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της μελέτης, την 

προάσπιση και ανάδειξη της Ελληνο Καλαβρικής γλώσσας και πολιτισμού η οποία 

επιβίωσε ως σήμερα χάρη στην επίπονη προσπάθεια ολίγων μελετητών και μερικών 

Ενώσεων. 

Ο διαγωνισμός είναι ατομικός, ο συγγραφέας όμως θα μπορεί να συμμετέχει με 

περισσότερα έργα. 

Τα έργα, σε μέγεθος max Α4, θα πρέπει απαραιτήτως να παραδοθούν σε διπλή 

μορφή: ψηφιακή και σε χαρτί (εκτύπωση του αρχείου), ως εκ τούτου δεν θα γίνουν 

αποδεκτά χειρόγραφα. 

Ο αριθμός των σελίδων Α4 (2000 χαρακτήρων περίπου έκαστο) για το αφήγημα θα 

πρέπει να είναι  ανάμεσα σε ένα ελάχιστο των 60 – μέγιστο 160 , για το δοκίμιο  ο 

ελάχιστος αριθμός θα πρέπει να είναι αυτή των 60- μέγιστο 200 σελίδων, ενώ για 

την ποίηση η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα θα είναι  τα 35 ποιήματα και η μέγιστη 

των 60. Για τις Πτυχιακές Εργασίες δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. 

Άρθρ. 3 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς εντός και όχι πέραν της 

30
ης

 Μαρτίου 2017, στην ταχυδρομική θυρίδα 38 ( η πιστοποίηση θα γίνει από την 

ταχυδρομική σφραγίδα), κλειστό φάκελο ο οποίος να περιέχει  το ακόλουθο υλικό: 

1) αρ. 3 αντίγραφων του έργου σε έντυπη μορφή˙     



2) αντίγραφο του έργου σε μορφή word/pdf σε CD/DVD ή σε μνήμη USB˙ 

3) σύντομη επιστολή παρουσίασης του δημιουργού˙ 

4) πλήρη στοιχεία του δημιουργού καθώς και αναφορά της πηγής από την 

οποία έλαβε γνώση του διαγωνισμού, τον αριθμό τηλεφώνου και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση˙ 

5) βεβαίωση της καταβολής ποσού Ευρώ 15,00 στον Τραπεζικό Λογαριασμό : 

IBAN : IT 92W0103081310000001704657 στο όνομα Πολιτισμική Ένωση 

«Apodiafazzi», αναφέροντας ως αιτιολογία της κατάθεσης : Συμμετοχή στο 

Διεθνές λογοτεχνικό Βραβείο  «Gerhard Rohlfs – Franco Mosino – 

Anastasios Karanastasis, Città di Bova, Ente Parco d’ Aspromonte, Area 

Calabrogreca» 1
η
 Έκδοση 2017. 

 Άρθρ.4 

Τα βραβεία θα διανεμηθούν ως εξής: 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΗΓΗΜΑ ( Μυθιστορία ή Διήγημα, Νουβέλα  ή Παραμύθι )  στην 

Ελληνική γλώσσα της Καλαβρίας. 

1
ο
 Βραβείο: Δημοσίευση του Έργου + βιβλία αξίας Ευρώ 200, 00 

2
ο
 Βραβείο : Δημοσίευση του Έργου 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΙΗΣΗ  ( Ποιήματα, Λαϊκά ποιηματάκια, Τραγούδια, Νανουρίσματα) 

στην Ελληνική γλώσσα της Καλαβρίας.  

1
ο
 Βραβείο: Δημοσίευση του Έργου + βιβλία αξίας Ευρώ 200, 00 

2
ο
 Βραβείο : Δημοσίευση του Έργου 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΙΟ ( ιδίως όσον αφορά Ετυμολογικές μελέτες και το «Ομηρικό 

Ζήτημα») 

1
ο
 Βραβείο: Δημοσίευση του Έργου + βιβλία αξίας Ευρώ 200, 00 

2
ο
 Βραβείο : Δημοσίευση του Έργου 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1
ο
 Βραβείο: Δημοσίευση του Έργου + βιβλία αξίας Ευρώ 200, 00 

2
ο
 Βραβείο : Δημοσίευση του Έργου 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ : Επιγραφική και Ελληνικοί Κώδικες της Νοτίου 

Ιταλίας 

 1
ο
 Βραβείο: Δημοσίευση του Έργου + βιβλία αξίας Ευρώ 200, 00 

2
ο
 Βραβείο : Δημοσίευση του Έργου  



Άρθρ. 5 

  -Τα βραβεία δεν θα δοθούν  και /ή θα ανακληθούν, και μεταγενέστερα, στην 

περίπτωση που εξακριβωθεί ότι τα έργα έχουν εκδοθεί ήδη , ακόμη και μερικά, πριν 

της ημερομηνίας της παρουσίασης των. 

 -  Όλα τα έργα θα εξεταστούν από μία εξεταστική Επιτροπή. Η κρίση και η απόφαση 

της Επιτροπής δε επιδέχονται αμφισβήτηση και είναι αμετάκλητες. 

 -  Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αυθαίρετη αναπαραγωγή και δημοσίευση των 

έργων που έχουν υποβληθεί, χωρίς την προηγούμενη και ομόφωνη συγκατάθεση 

της  Ένωσης Πολιτισμού “Apodiafazzi”.  Μόνο οι δημιουργοί των έργων μπορούν να 

προβούν σε έντυπη δημοσίευση της εργασίας που υποβλήθηκε, αφού το 

κοινοποιήσουν προηγουμένως στην   Ένωση Πολιτισμού “Apodiafazzi”.  

Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα καλεστούν στην τελετή βράβευσης 

Η  Ένωση Πολιτισμού «Apodiafazzi» διατηρεί το δικαίωμα λήψης απόφασης  σε  

περίπτωση μη επίδοσης των βραβείων. 

Άρθρ. 6  

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους, σε διεθνές επίπεδο, αρκεί τα έργα να είναι 

στην ιταλική γλώσσα και  στην καλαβρο-ελληνική γλώσσα όπου απαιτείται, πάντα 

σε μετάφραση στην ιταλική γλώσσα, ειδάλλως θα απορριφθούν. 

Άρθρ. 7 

Η κριτική επιτροπή, που διορίζεται και συντονίζεται από την Ένωση Πολιτισμού 

«Apodiafazzi» μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, θα επιλέξει, μεταξύ όλων των 

έργων που θα κατατεθούν, 10 στον αριθμό έργα για κάθε είδος: από αυτά μόνο τα 

5, με την αναμφισβήτητη κρίση αυτής, θα γίνουν δεκτά στο τελικό στάδιο. 

Οι 10 υποψήφιοι για την τελική βράβευση για κάθε ενότητα θα καλεστούν στον 

τόπο της βράβευσης την ημέρα που θα ανακοινωθεί. 

Άρθρ. 8 

Όλο το υλικό που θα σταλεί για τον διαγωνισμό δεν θα επιστραφεί, εκτός μόνο αν 

ζητηθεί από τον συγγραφέα και μόνο με δικά του έξοδα. 

Άρθρ. 9 

Τα έργα των δύο πρώτων στην αξιολόγηση, που θα επιλεγούν σε κάθε ενότητα, θα 

εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν στο εμπόριο από τις εκδόσεις «Apodiafazzi» 

(www.apodiafazzi.it). 

Οι κατατάξεις της 1ης έκδοσης του Διεθνούς Λογοτεχνικού Βραβείου «Gerhard 

Rohlfs-Franco Mosino-Anastasios Karanastasis, Cità di Bova, Ente Parco d’ 



Aspromonte, Area Cαlabrogreca» θα ανακοινωθούν από τα εθνικά μαζικά μέσα 

ενημέρωσης. 

Για τα έργα που θα εκδοθούν στις συλλογές θα έχουν μεγάλο χώρο και αναφορά 

στην ιστοσελίδα www.apodiafazzi.it  και στον έντυπο κατάλογο, στη σελίδα του 

Facebook “Circolo Culturale Apodiafazzi”, στα μέσα Κοινωνικής δικτύωσης  και θα 

υποστηριχθούν από το Γραφείο Τύπου του Βραβείου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι παραμένουν κάτοχοι  των 

δικαιωμάτων  των έργων τους, αλλά  εκχωρούν την άδεια στην  Ένωση Πολιτισμού 

“Apodiafazzi” να τα έχει υπό επιτήρηση. Η δημοσίευση των έργων των νικητών των  

διάφορων ενοτήτων θα καθορίζεται με συμβόλαιο έκδοσης. 

Μέχρι την ημερομηνία της βράβευσης, τα έργα που βραβεύονται, για να τους 

κατακυρωθεί το Βραβείο και για να δημοσιευτούν, δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί 

και θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε δικαίωμα τρίτων. 

Άρθρ. 10 

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη της Bova, παρουσία της κριτικής 

επιτροπής, των επικρατέστερων, των θεσμών και των δημοσιογράφων, στις 15 

Ιουλίου 2017. 

Άρθρ. 11 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό υπόκειται στην χωρίς όρους αποδοχή του παρόντος 

κανονισμού, σε κάθε άρθρο του. 

Άρθρ. 12 

Η Ένωση Πολιτισμού «Apodiafazzi» επιφυλάσσεται να αναδείξει στις εκδόσεις της 

τα καταγραμμένα στον Διαγωνισμό έργα που θα έχουν επιτύχει τις καλύτερες 

θέσεις και στα πλαίσια τα δυνατά και εκεί όπου, βάσει των ποιοτικών στοιχείων, 

αξιολογεί, να προτείνει την έκδοση στον Συγγραφέα. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Άρθρ. 13 

Στα πλαίσια του νόμου 675/96 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Με την αποδοχή του άρθρ. 11 του παρόντος κανονισμού, οι συμμετέχοντες στο 

Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο « Gerhard Rohlfs - Franco Mosino - Anastasios 

Karanastasis, Città di Bova, Ente Parco d’ Aspromonte, Area Calabrogreca» 

υποχρεούνται να τηρήσουν όλα τα άρθρα και γι’ αυτό εξουσιοδοτούν τη 



γραμματεία της Ένωσης Πολιτισμού «Apodiafazzi» για τη χρήση των προσωπικών 

δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η σωστή εξέλιξη των διάφορων σταδίων επιλογής 

της  1
ης

  έκδοσης του ανωτέρω Βραβείου. 

 

 

 

 Bova, 15 Ιουλίου 2016                                                             Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

                                                                                                                        «Apodiafazzi» 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


