
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά,   

σας καλωσορίζουμε στην αποψινή μας εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στους μαθητές 

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους και Παγκύπριους 

Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος  των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-

2014.  

Μέσα στη δύσκολη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, με τα προβλήματα να βαραίνουν τις πλάτες 

όλων μας,  η προσπάθεια της  Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών να σταθεί δίπλα στα παιδιά και 

τους νέους υποστηρίχτηκε με πάθος από τον Πρόεδρό μας τον κ. Λευτέρη Τζόκα και όλα τα μέλη 

του  Διοικητικού Συμβουλίου,  από απλά μέλη της Ένωσης, φίλους Σχολικούς Συμβούλους και 

εκπαιδευτικούς,  που στελέχωσαν τις κριτικές επιτροπές,  και στη συνέχεια αγκαλιάστηκε με 

ενθουσιασμό από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Το σχολικό έτος 2012-2013 πλησιάσαμε 

τις 1000 συμμετοχές, το σχολικό έτος 2013-2014 τις 3000 και κατά το τρέχον, με βάση τα μέχρι 

τώρα στοιχεία, ο αριθμός  συμμετοχών αναμένεται  να  είναι πολύ μεγαλύτερος.  

Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 δόθηκαν συνολικά  34 διακρίσεις,  9 σε Κύπριους μαθητές και 

25 σε μαθητές από όλη την Ελλάδα.  Το σχολικό έτος  2013-2014 αξιοποιώντας την εμπειρία του 

προηγούμενου έτους για παιδαγωγικούς λόγους,  διαχωρίσαμε τις μικρές από τις μεγάλες τάξεις 

του Δημοτικού και το Γυμνάσιο από το Λύκειο με αποτέλεσμα οι κατηγορίες  του διαγωνισμού να 

αυξηθούν και δόθηκαν συνολικά 61 διακρίσεις, 14 σε Κύπριους μαθητές και 52 σε μαθητές από 

όλη την Ελλάδα.  Όλα τα βραβευμένα έργα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης 

Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Για το έτος 2014 -2015 η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών έχει, επίσης,  προκηρύξει  Πανελλήνιους 

και Παγκύπριους Μουσικούς Διαγωνισμούς μελοποίησης ποίησης, ενορχήστρωσης και μουσικής 

για ταινία για παιδιά και εφήβους. Και αυτοί οι διαγωνισμοί βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση σε 

μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς από Ελλάδα και Κύπρο με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι 

τώρα. 

Προσωπικά, έρχομαι σε επαφή με εκπαιδευτικούς,  μαθητές και γονείς από Ελλάδα και  Κύπρο 

για τρίτη συνεχή χρονιά και εισπράττω τη χαρά και  τον ενθουσιασμό τους για τις δραστηριότητες 

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Θυμάμαι την απάντηση συναδέλφου εκπαιδευτικού από το 

2ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου όταν της είπα πως είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που με δικούς 

μας πόρους στηρίζουμε το διαγωνισμό. «Η ομάδα σας θα μεγαλώσει», μου είπε.   Τα λόγια της 

επαληθεύτηκαν, οι άνθρωποι που υποστηρίζουν την προσπάθεια της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών αυξάνονται συνεχώς.  

Παιδιά μου,   κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, πολλοί από εμάς ως μέλη κριτικών επιτροπών, 

μετρήσαμε λέξη τη λέξη, φράση τη φράση  τις χαρές και τις λύπες σας, τους φόβους και τις 

αγωνίες σας, τα όνειρα και τις ελπίδες σας, μπήκατε στην καρδιά μας, την κερδίσατε   και 

νιώσαμε πως είστε όλοι νικητές βραβευθέντες και μη. Είστε νικητές διότι ήρθατε σε επαφή με τα 

βαθύτερα συναισθήματά σας, τα επεξεργαστήκατε και τα εξωτερικεύσατε. Με μοναδικό όπλο την 

πένα σας βρήκατε διέξοδο στα αδιέξοδά σας και χαράξατε δρόμους που οδηγούν σε ένα 

καλύτερο μέλλον. Αν και το θέλαμε,  δεν μπορέσαμε να σας δώσουμε το χρόνο να παρουσιάσετε 

τα έργα σας κατά την τελετή της απονομής, διότι ο χρόνος δεν επαρκούσε. Η αποψινή βραδιά 

είναι αφιερωμένη σε εσάς, αλλά και στους υπόλοιπους διακριθέντες από την ελληνική επαρχία 

και την Κύπρο που λόγω της απόστασης δεν μπόρεσαν να είναι  κοντά μας. 

Δε θα καταχραστώ  υπομονή σας. Το βήμα απόψε ανήκει στους μικρούς μας λογοτέχνες 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΧΟΥ  



 


