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Σεο νθίαο Σζεληειηέξνπ 

Σε κλήκε ηνπ Λίθνπ θαη ηεο Διέλεο Θαδαληδάθε ηηκά ε Γηεζλήο Δηαηξεία Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ζξαθιείνπ 

θαη ην 3ν Δληαίν Ιύθεην. Κε αθνξκή ηελ παξνπζία ηνπ ζην Ζξάθιεην ν πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε 

Γηώξγνο ηαζηλάθεο, κηιώληαο ρζεο ζε εθδήισζε ζην 3ν Ιύθεην, αλαθνίλσζε ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ, κε ζέκα ην έξγν ηνπ κεγάινπ Θξεηηθνύ ζπγγξαθέα.  

Ζ εθδήισζε κλήκεο γηα ην Λίθν θαη ηελ Διέλε Θαδαληδάθε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζηηο 11π.κ. ζηνλ Πξνκαρώλα Καξηηλέγθν. ηε 

δηάξθεηά ηεο ζα γίλεη αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από ηελ «Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν» θαη ηνλ «Αζπκβίβαζην», από ηνπο καζεηέο ηνπ 3νπ 

Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ Καξία Κπαληνπβά θαη Γεκήηξε Λεζαλάθε θαη ζ’ αθνινπζήζεη αλάγλσζε κελπκάησλ ζπγγελώλ θαη θίισλ 

ηεο Διέλεο Θαδαληδάθε από ηελ Διιάδα, ηε Γαιιία θαη ηελ Διβεηία. Κεηά ην Σξηζάγην, ε κηθηή ρνξσδία ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, ππό ηε 

δηεύζπλζε ηνπ Γηάλλε Θηαγηαδάθε, ζα θιείζεη ηελ ηειεηή κε κεινπνηεκέλα θείκελα ηνπ Λίθνπ Θαδαληδάθε.  

Σν 3ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ είλαη ην πξώην ζρνιείν ζηελ Διιάδα πνπ επέιεμε ε Γηεζλήο Δηαηξεία Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε γηα ηε 

δηεμαγσγή δηαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ καζεηώλ, κε ζέκα ην έξγν ηνπ Λίθνπ Θαδαληδάθε.  

Απηό αλαθνίλσζε ρζεο ζηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν, ν θ.ηαζηλάθεο. Κάιηζηα, όηαλ αλαθέξζεθε ζηα βξαβεία πνπ ζα 

ιάβνπλ νη ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ, ν πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκόλσλ θ. Παλαγηώηεο Ληεβέο δήισζε όηη νη γνλείο ζα 

πξνζθέξνπλ ην πξώην βξαβείν, πνπ ζα είλαη έλα ηαμίδη ζηελ Αληίπνιε ηεο Γαιιίαο, όπνπ έδεζε γηα αξθεηό θαηξό ν Λίθνο Θαδαληδάθεο. 

Σν δεύηεξν βξαβείν πξνζθέξεηαη από ηε Γηεζλή Δηαηξεία Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε θαη είλαη έλα ηαμίδη ζηελ Αίγηλα θαη θηινμελία ζην 

ζπίηη ηνπ ζπγγξαθέα. Σν ηξίην θαη ην ηέηαξην βξαβείν ζα είλαη κεηάιιηα θαη βηβιία ηνπ Λίθνπ Θαδαληδάθε.  

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ επόκελε άλνημε. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ζα θιεζνύλ λα δηαβάζνπλ έλα βηβιίν ηνπ Θαδαληδάθε, ελώ 

ην ζέκα ζα έρεη επηιεγεί από κηα επηηξνπή. Οη ζπκκεηέρνληαο ζα κειεηήζνπλ ην ζέκα θαη ζα γξάςνπλ έθζεζε.  

Ο θ.ηαζηλάθεο δήισζε επηπρήο γηα ηελ πξόζθιεζε πνπ ηνπ απεύζπλε ην ζρνιείν, αθνύ βαζηθό έξγν ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο είλαη ε 

πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπγγξαθέα ζε λένπο θπξίσο αλζξώπνπο. Κηιώληαο ζηελ καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο, ν θ.ηαζηλάθεο 

αλαθέξζεθε ζην έξγν ηνπ Θαδαληδάθε, θαζώο όπσο ππνγξάκκηζε «ν θόζκνο δελ μέξεη ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ». Γεληθά είπε όηη ήηαλ 

ζπγγξαθέαο πνπ έγξαςε κπζηζηνξήκαηα θαη θηινζνθηθά έξγα, ήηαλ πνηεηήο, ηαμηδεπηήο, κεηαθξαζηήο, ζελαξηνγξάθνο θαη θπξίσο 

κεγάινο ζηνραζηήο. 

Ζ δηεπζύληξηα ηνπ 3νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ νθία Θαλάθε κηιώληαο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο αλέθεξε «Δίρακε θαηά λνπ όηη ην 

2007 είλαη ην έηνο Θαδαληδάθε κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε πελήληα ρξόλσλ από ην ζάλαηό ηνπ, θαη επεηδή δηδάζθεηαη ζηε Β’ Ιπθείνπ ν 

«Ενξκπάο», ζεσξήζακε όηη ζθόπηκν είλαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ εθδήισζε ε ηάμε απηή. Έηζη, θαιέζακε ηνλ θ.ηαζηλάθε θαη ν νπνίνο 

αληαπνθξίζεθε κε κεγάιε πξνζπκία θαη καο έθαλε ηελ ηηκή λα κηιήζεη ζηνπο καζεηέο γηα ην Λίθν Θαδαληδάθε θαη ην έξγν ηνπ».  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζρνιείν θαηά θαηξνύο θηινμελεί αλζξώπνπο ησλ Γξακκάησλ γηα λα κηιήζνπλ ζηνπο καζεηέο. Απηό γίλεηαη 

ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, αιιά θπξίσο ράξε ζηε ιεηηνπξγία ηεο πινύζηαο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

3νπ Ιπθείνπ, ππεύζπλεο γηα ηελ νπνία είλαη νη θαζεγήηξηεο Γσγώ Θνπγηνπκνπηδάθε, Λόηα Γεκνπνύινπ, Θιέιηα Κπνπξαληά, Ησάλλα 

Παληαγάθε, Ράληα Βειεβαζάθε, Βάζσ Καξηίλε θαη Καξία Χαηδεδάθε. Ζ θπξία Θνπγηνπκνπηδάθε ηόληζε όηη ην ζρνιείν μεθηλά εθζηξαηεία 

γηα λα δηαβάζνπλ νη καζεηέο Θαδαληδάθε θαη κηα θαιή επθαηξία είλαη ε δηνξγάλσζε ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηνλ επόκελν ρξόλν.  

Σελ εθδήισζε ζην 3ν Ιύθεην παξαθνινύζεζε θαη ε πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Λίθνπ 

Θαδαληδάθε Θιενπάηξα Πξίθηε.  

Οι δραζηηριόηηηες ηης Διεθνούς Εηαιρείας Φίλων Νίκοσ Καζανηζάκη 

ην κεηαμύ ζπλερίδνληαη νη εθδειώζεηο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν γηα ηε 

δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ.  

Σνλ επόκελν κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ εθδειώζεηο ζην Θξπνλέξη, ηα Χαληά, ηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ην Άξγνο θαη ηελ Αζήλα. ην 

εμσηεξηθό ζα γίλνπλ νκηιίεο γηα ην έξγν ηνπ Λίθνπ Θαδαληδάθε, ζηε Ιαηηληθή Ακεξηθή, ηε Βαξθειώλε, ην Άκζηεξληακ, ην Βέιγην, ην 

Ινπμεκβνύξγν, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Δζζνλία. Δπίζεο, ην Κάην ν θ.ηαζηλάθεο ζα πάεη γηα πξώηε θνξά ζε παλεπηζηήκηα ζην Κίλζθ ηεο 

Ιεπθνξσζίαο θαη ζην Σαηδηθηζηάλ. Κάιηζηα, ζηε Ιεπθνξσζία ζα κηιήζεη ζηα Διιεληθά, αθνύ ζην εθεί παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί ηκήκα 

Λενειιεληθώλ πνπδώλ.  

Όζνλ αθνξά ζηε δηνξγάλσζε ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ κε ζέκα «Ο Λίθνο Θαδαληδάθεο θαη ν θξεηηθόο πνιηηηζκόο», πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ζξάθιεην θαη ηνπο Βαξβάξνπο ηνλ εξρόκελν επηέκβξην, εθπξόζσπνη ησλ δηνξγαλσηώλ ζα ζπλαληεζνύλ αύξην, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ηε ζεκαηνινγία. πγθεθξηκέλα, ζηε ζπλάληεζε ζα ζπκκεηάζρνπλ εθπξόζσπνη 

ηεο Πεξηθέξεηαο Θξήηεο, ησλ ηεζζάξσλ λνκαξρηώλ ηεο Θξήηεο, ησλ Γήκσλ η Ζξαθιείνπ θαη Λίθνπ Θαδαληδάθε, ηεο Βηθειαίαο 

Βηβιηνζήθεο, ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θξήηεο θαη αζθαιώο ηεο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε.  

 

Ο Πρόεδρος ηης Δημοκραηίας 

Οη εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλεη ε Γηεζλήο Δηαηξεία Φίισλ Λίθνπ Θαδαληδάθε κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 50 ρξόλσλ από ην ζάλαην 

ηνπ κεγάινπ ζηνραζηή, ηίζεληαη ππό ηελ αηγίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Θάξνινπ Παπνύιηα.  

ηε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ θ.ηαζηλάθε, ν θ.Παπνύιηαο αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

«αο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ από 22αο Λνεκβξίνπ 2005 επηζηνιή ζαο κε ηελ νπνία κνπ δεηάηε λα ζέζσ ππό ηελ αηγίδα κνπ ηηο 

εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλεηε ην 2007 επ’ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 50 ρξόλσλ από ην ζάλαην ηνπ κεγάινπ καο ινγνηέρλε Λίθνπ 

Θαδαληδάθε.  

Γέρνκαη επραξίζησο λα ηηο ζέζσ ππό ηελ αηγίδα κνπ, όρη κόλν γηαηί θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα απνηίζσ ειάρηζην 

θόξν ηηκήο ζην ζπνπδαίν απηό Έιιελα ζηνραζηή πνπ κε ην πνιππνίθηιν έξγν ηνπ θνζκεί ηελ παγθόζκηα ινγνηερλία, αιιά θαη γηαηί 

αθξάδαληα πηζηεύσ όηη κέζσ απηώλ ησλ εθδειώζεσλ, ην έξγν απηό κπνξεί λ’ απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό πξέζβπ πξνβνιήο ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά θαη πξνώζεζεο ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηζηηθήο καο παξαγσγήο, παγθνζκίσο». 


