Το νόημα των τιμητικών διακρίσεων στους καιρούς μας

Η

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ την περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 –
Μαΐου 2014 τίμησε μέλη μας λογοτέχνες ως αναγνώριση του έργου
τους στη λογοτεχνία και μέσα από τα επαγγέλματα που ασκούσαν ή
ασκούν στην καθημερινή τους ζωή.
Πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 βράβευσε τους
«Ανθρώπους της Θάλασσας». Στην αίθουσα της Λέσχης αρχιπλοιάρχων
στον Πειραιά παρευρέθησαν Αρχιπλοίαρχοι του Εμπορικού Ναυτικού,
λογοτέχνες μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και το περιοδικό
«ΕΞΑΝΤΑΣ». Η απονομή έγινε ως αναγνώριση της προόδου και της
προσφοράς για 31 χρόνια στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και το
κοινωνικό σύνολο. Στη Λέσχη δόθηκε Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄
Τάξεως και στα μέλη μας δόθηκαν Τιμητικά Διπλώματα.
Κάθε Οκτώβριο (26/10 –28/10) η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών συμμετέχει
στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις 28 Οκτωβρίου στο
Βουλιαράτι Αργυροκάστρου με προσκυνηματική εκδρομή άνω των πενήντα
(50) μελών της.
Την 1η Νοεμβρίου 2013 τίμησε στην αίθουσα της Χ.Α.Ν. (Ακαδημίας 36 και
Ομήρου) τους «Ανθρώπους στο χώρο της Υγείας». Βραβεύτηκαν οι
δεκαοκτώ (18) γιατροί όλων των ειδικοτήτων, λογοτέχνες μέλη της Ένωσης
για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.
Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 έγινε η απονομή τιμητικών διακρίσεων
(Βραβείων και Επαίνων) σε μέλη μας που διακρίθηκαν για το εκπαιδευτικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό έργο τους, σε σχολεία των Αθηνών και στους
συμμετέχοντες στο Ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος
που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών.
Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η
Ετήσια Γενική
Συνέλευση, η κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέων
Διοικητικών
Οργάνων, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Εξελέγησαν νέα πρόσωπα που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά
στην αναβάθμιση του ρόλου της Ένωσης.
Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου βραβεύτηκαν εκπαιδευτικοί όλων των
βαθμίδων και κληρικοί, μέλη της Ένωσης για την εν γένει προσφορά τους
στους νέους και την κοινωνία.
Την Τρίτη 11
Μαρτίου 2014 έγινε απονομή Χρυσών Μεταλλίων σε
Αρχιπλοιάρχους ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην Ελληνική
Εμπορική Ναυτιλία και το κοινωνικό σύνολο.

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 έγινε η βράβευση μαθητών Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείων που διακρίθηκαν στον 2ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο
Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά και Εφήβους έτους 2013 στην
αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου
Καρύτση). Την ίδια μέρα έγινε απονομή Αναμνηστικών Διπλωμάτων στα
μέλη και τους φίλους της Ένωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
Για την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 και ώρα 6:30 μ. μ. είχε προγραμματιστεί
εκδήλωση με βραβεύσεις των Στρατιωτικών όλων των όπλων, λογοτεχνών
μελών της Ένωσης για το έργο τους. Η εκδήλωση ματαιώθηκε καθώς το
κέντρο της Αθήνας ήταν κλειστό, λόγω της επίσκεψης της Γερμανίδας
Καγκελάριου Άγκελα Μέρκελ, και ήταν αδύνατη η πρόσβαση στην αίθουσα
της Χ.Α.Ν. που θα γινόταν η απονομή.
Τα Τιμητικά Διπλώματα
ταχυδρομήθηκαν στους τριάντα (30) Αξιωματικούς, λογοτέχνες μέλη της
Ένωσης

Σ

ήμερα Δευτέρα 12 Μαΐου .2014 και ώρα 6:30 μ. μ., τέλος, στη φιλόξενη
αίθουσα της Χ.Α.Ν. η Ένωση τιμάει με Διπλώματα τους Νομικούς –
λογοτέχνες μέλη της και τα Έντυπά (περιοδικά και Εφημερίδες) σε
κυκλοφορία, που είναι ιδιοκτησία μελών της για την αναγνώριση της
μακρόχρονης προσφοράς στον τόπο τον πολιτισμό και την κοινωνία. Αυτές οι
εκδηλώσεις γι’ αναζήτηση και προβολή ανάλογων προτύπων σε διάφορους
τομείς είναι απαραίτητες σε κάθε εποχή. Πολύ περισσότερο σήμερα, που
πολύ συστηματικά τείνουν να απομυθοποιηθούν και όσα – ως διαχρονικάαποτελούν τους τηλαυγείς φάρους καθοδήγησης σε ασφαλή λιμάνια της ζωής.
Αντικαθίστανται, μάλιστα, τα πρότυπα αυτά με άλλα εποχιακά, ευκαιριακά και,
ενίοτε, αρνητικά για ένα καλύτερο μέλλον.
Γι αυτό η κρίσιμη αυτή εποχή μας χαρακτηρίζεται οριακή για το έθνος μας.
Κάτι ανάλογο ισχύει και για ολόκληρο το ανθρώπινο Γένος. Γιατί κινδυνεύει κι
από τα ίδια τα επιτεύγματά του, με τη συνεχώς εντεινόμενη, άλογη,
ανεξέλεγκτη και υπερφίαλη χρησιμοποίησή τους και την τάση προς
αυτοθεοποίηση του ανθρώπου, που τείνει να οδηγήσει στη Θεία Νέμεση και
την επακόλουθή της, αντίστοιχη Ύβρη. Ένας Ιταλός ιστορικός και φιλόσοφος
ισχυρίζεται: « Η κοινωνία βαίνει προς πλήρη εκβαρβαρισμό, λόγω του
εγωισμού και της κοινωνικής δυσαρμονίας, τα οποία οδηγούν στην κοινωνική
διαφθορά και την εξαγρίωση».
Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι οι τιμητικές διακρίσεις είναι ευεργετικές
όπως καθιερώθηκαν, για την προσφορά και την πληρέστερη επιτέλεση του
καθήκοντος και του χρέους. Η αναγνώριση αυτή γίνεται από την Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών, το αρχαιότερο λογοτεχνικό σωματείο της χώρας μας
(έτος ίδρυσης 1930),
προς τους σύγχρονους δημιουργούςκαι
επαναλαμβάνεται ως υπόσχεση και ευχή για όλους με τη ρήση – αντίστοιχα
προσαρμοσμένη στο σήμερα - του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: « Το επ’

εμοί, εν όσο ζω και αναπνέω και σωφρονώ, δεν θα παύσω πάντοτε, ιδίως,
κατά τας εκλάμπρους ταύτας ημέρας, αλλά και τας κρισιμώτατας σήμερον, να
υμνώ, λατρεύω, να περιγράφω τη φύση κι να ζωγραφώ μετά στοργής τα
γνήσια ελληνικά ήθη και τον Άνθρωπο». Η αναγνώριση σε κάθε ευκαιρία
αποτελεί την πιο μεγάλη ικανοποίησή μου. Κι αυτό κάνουμε πολλαπλώς,
ακόμη, προτού μάλιστα λησμονηθούν υπαιτιότητί μας.
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