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                             Τα έργα των παιδιών 

 
          Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, μέλη των κριτικών επιτροπών και μέλη της Ένωσης 

Ελλήνων Λογοτεχνών, ευχαριστούμε  για την συνεργασία και την 
βοήθεια από την προκήρυξη  του λογοτεχνικού διαγωνισμού ποίησης και 

διηγήματος για παιδιά, μέχρι σήμερα.  

          Οι προσπάθειές μας αποσκοπούν  στη ανάδειξη της λογοτεχνίας  

για παιδιά, ως μέσο έκφρασης και  μετάδοσης γνώσεων και εμπειριών, 
επικοινωνίας  και ψυχαγωγίας, ανάπτυξης του λεξιλογίου των παιδιών, 

συναισθηματικής αποφόρτισης. Στοχεύουμε στην ανάδειξη της νέας 

γενιάς δημιουργών λογοτεχνικών κειμένων .   

           Ευελπιστούμε ότι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, με την 
ευαισθητοποίηση που επιχειρείται, εκπαιδευτικοί και παιδιά θα 

απολαμβάνουν όλο και περισσότερο, διηγήματα και ποίηση αντίστοιχη 

των δυνατοτήτων της εποχής μας.            
         Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε  παιδιά απ’ όλη την 

Ελλάδα και την Κύπρο.  Μαθητές του Δημοτικού , του Γυμνασίου και 

του Λυκείου που διακρίθηκαν  στην ποίηση , το διήγημα και την Αγγλική 

ποίηση. 
  Η εμπειρία του περσινού διαγωνισμού, μας οδήγησε στο να  

διαχωρίσουμε φέτος τα έργα σε περισσότερες κατηγορίες, για να 

καλύψουμε τις διάφορες ηλικίες,  έτσι ώστε να μην αδικούνται οι 
προσπάθειες και των μικρότερων παιδιών .  

 Πολλές  ήταν οι ατομικές συμμετοχές των παιδιών, αλλά και οι 

συμμετοχές μέσω σχολείων δημοσίων και ιδιωτικών, γεγονός που δείχνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν τα παιδιά να συμμετάσχουν και ενίσχυσαν 
την απόφασή τους.  

Τα περισσότερα  από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν τα παιδιά  

είναι ίδια με εκείνα του περσινού διαγωνισμού, όπως θέματα που 
σχετίζονται με την αγάπη, τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ειρήνη και 

τον πόλεμο, την πίστη στο Θεό, την οικογένεια, την φιλία, τη μοναξιά, 

την αναζήτηση νοήματος στη ζωή. Ωστόσο φέτος τα παιδιά αναφέρονται 

και στην  οικονομική κρίση που βιώνουν μέσα και έξω από το σπίτι τους, 
αλλά και στους αστέγους και στο πως μπορούν να βοηθήσουν. 

Διακρίνουμε στα έργα την ελπίδα και τη θέληση να ζήσουν σε έναν 

καλύτερο κόσμο, αλλά και την πικρία τους για όσα σήμερα υφίστανται 
εξαιτίας της αμέλειας των ενηλίκων. Οι μεγάλοι ας ακούσουμε. 
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Παιδιά, κατά  τη διάρκεια της αξιολόγησης των έργων σας, είχαμε 

την ευκαιρία  να μετρήσουμε τους πόθους και τις χαρές σας, τις λύπες 
και τις απογοητεύσεις σας, τα όνειρα και τα καρδιοχτύπια σας. Για μας 

είστε όλοι νικητές, άσχετα από τις διακρίσεις γιατί η λογοτεχνία είναι 

πρώτα απ’ όλα  εξωτερίκευση των συναισθημάτων. Με  μόνο εφόδιο την 

πένα σας χτίσατε όμορφους κόσμους  και χαράξατε δρόμους που 
οδηγούν στο μέλλον. Ευθύνη δική μας είναι να σας δώσουμε 

περισσότερες δημιουργικές διεξόδους. 

        Κυρίες και κύριοι , παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά  που  
τιμάτε την εκδήλωσή μας με την παρουσία σας. 
 


