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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, Ιανουάριος 2018
Με την Αιγίδα
της Περιφέρειας Αττικής / Περιφεριακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Το περιβόλι της πολιτιστικής παράδοσης»
Υποβολή έργων μέχρι 2 Απριλίου 2018

Πρώτη δημοσίευση:
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
http://bscc.duth.gr/news/2018-01-17-a.sxhtml

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την ευκαιρία της επίσημης ανακήρυξης
του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018»
και την επέτειο των 220 χρόνων από τη γέννηση του εθνικού ποιητή
Διονύσιου Σολωμού
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης (EUARCE) της Ελλάδος
προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην ελληνική γλώσσα, με θέμα
«Το περιβόλι της πολιτιστικής παράδοσης»
(εμπνεύσεις από την «εθνική» λαογραφία, τον παραδοσιακό κοινωνικό βίο, το λαϊκό καλλιτεχνικό
πλούτο, το δημοτικό τραγούδι, τις ιστορικές δοξασίες και τα θρυλούμενα, την κληρονομιά της
υπαίθριας ζωής, κ.λ.π.)
Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την τιμητική συνεργασία
του αμερικανικού ομογενειακού οργανισμού
Αμερικανο-ελληνικό Ίδρυμα Δυτικής Πενσσυλβάνια (AHFWP)– Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
και Μουσείο της Παράδοσης
http://www.pahellenicfoundation.org
Πολυμελής Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τα έργα και θα επιλέξει τα διακρινόμενα.
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
Γιάννης Φίλης
Καθηγητής - τ.Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης
Μέλος Poets and Writers, USA

ΟΡΟΙ
1. Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε έλληνας απανταχού της γης (Ελλάδα-ΚύπροςΟμογένεια) ή αλλοδαπός ελληνιστής/ελληνομαθής ανεξαρτήτως ηλικίας, περιλαμβανομένων των
μαθητών Λυκείου και των φοιτητών.
Σημ.: Στους μαθητές Λυκείου θα επιδοθούν τρία (α΄,β΄,γ΄) ειδικά βραβεία
2.Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει με ένα μόνον αδημοσίευτο ποίημα στην ελληνική γλώσσα το
οποίο δεν ξεπερνά τις δύο σελίδες Α4.
3.Θα απονεμηθούν τρία (Α΄,Β΄,Γ΄) βραβεία και είκοσι έπαινοι.
4.Τα ποιήματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση euarceart@gmail.com σε μορφή word
(doc ή docx) ή pdf, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
EUARCE – Αναπαύσεως 14A’, 190 02 Παιανία, GREECE
5.Η ταχυδρομική αποστολή περιέχει το ποίημα σε πρωτότυπο δακτυλογραφο έγγραφο (όχι
φωτοαντίγραφο), σε τριπλούν και υπογεγραμμένο.
6.Κάθε αποστολή – ηλεκτρονική ή ταχυδρομική – περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία του διαγωνιζόμενου:
Όνοματεπώνυμο - Επάγγελμα/ιδιότητα - Διεύθυνση κατοικίας (πλήρης) - Τηλέφωνο - E-mail
7.Ο διαγωνισμός είναι συνδρομητικός. Κάθε αποστολή συνοδεύεται με το χρηματικό ποσό των
€15 που αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: EUARCE – Αναπαύσεως 14A’, 190
02 Παιανία, GREECE ή με τραπεζική επιταγή:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡ... / ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR1301101610000016129650707 / SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA

Στις επιταγές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου.
Σημ.: το χρηματικό ποσό προορίζεται για την κάλυψη μέρους των δαπανών σε κρίτρα, γραμματειακή
υποστήριξη του διαγωνισμού, κ.λ.π.
8. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των ποιημάτων είναι η 2α Απριλίου 2018
Παιανία, 10 Ιανουαρίου 2018
Από τη Γραμματεία EUARCE

ΣΗΜ.: Μορφωτικά, επιστημονικά και φιλεκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Τέχνης (EUARCE) πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα:
-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Και την υποστήριξη: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΛΤΑ

