
 

ΒΡΑΒΕΙΟ ENERGHEIA ΕΛΛΑΔΑ 2023 

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό διηγήματος 
 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Energheia της Ματέρα με 
την υποστήριξη της Περιφέρειας της Basilicata, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό την αιγίδα της 
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διενέργεια 
διαγωνισμού διηγήματος για το Λογοτεχνικό 
Βραβείο Energheia Ελλάδα 2023. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν 
συγγραφείς ηλικίας 1 8  έως 30 ετών  με ένα μόνο 
ανέκδοτο διήγημα, ελεύθερου θέματος, γραμμένο 
στην ελληνική γλώσσα, μέγιστης έκτασης 7 σελίδων 
(25 γραμμές ανά σελίδα). Τα διηγήματα θα 
αποσταλούν μαζί με στοιχεία του/της συγγραφέα 
(όνομα, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) μέχρι 
τις 31 Μαΐου 2023 στο email: 
vraveioenergeia2023@gmail.com 

Τα διηγήματα θα αξιολογηθούν από Επιτροπή 
αναγνωστών, επιλεγμένη από τους διοργανωτές 
του Βραβείου, η οποία θα καταλήξει στα πέντε 
καλύτερα διηγήματα που θα υποβληθούν στην 
κρίση της Τελικής Επιτροπής. 

Η ανάδειξη του νικητή ή της νικήτριας θα γίνει από 
την Τελική Επιτροπή τον Ιούλιο του 2023. Ο νικητής 
ή η νικήτρια θα ταξιδέψει στην Ματέρα της Ιταλίας 

προκειμένου να συμμετάσχει στην Τελετή 
Απονομής του Βραβείου η οποία θα λάβει χώρα τον 
Σεπτέμβριο του 2023. Τα έξοδα του ταξιδιού και 
της διαμονής του νικητή ή της νικήτριας θα 
καλυφθούν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Energheia. 

Ο νικητής ή νικήτρια που θα ταξιδέψει στη Ματέρα 
για τη βράβευση, μπορεί να συμμετέχει στο 
Διεθνές Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής το οποίο 
θα διεξαχθεί τις ημέρες πριν από τη βράβευση και 
στο οποίο θα συμμετέχουν οι νικητές και των 
υπολοίπων χωρών.  

Το Πρόγραμμα είναι ανοιχτό και για τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, οι 
οποίοι θα ταξιδέψουν και θα διαμείνουν στη 
Ματέρα με δικά τους έξοδα.  

Εναπόκειται στους διοργανωτές του διαγωνισμού 
να αποφασίσουν για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στους 
παρόντες κανονισμούς. 

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο της πρόσκλησης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 
Ματέρα, Δεκέμβριος 2022 
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