
Διαγωνισμός δημιοσργικής έκυρασης για τον Καζαντζάκη (15/4/2008) 

 

Τεο Σνθίαο Τζεληειηέξνπ 

 

Πέληε δεθαεηίεο κεηά ην ζάλαην ηνπ Λίθνπ Θαδαληδάθε νη λένη εμαθνινπζνύλ λα δηαβάδνπλ ηα έξγα ηνπ. Πνιινί απ’ απηνύο δε κέλνπλ 

ζηελ απιή αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ ηνπ κεγάινπ ζηνραζηή, αιιά εκβαζύλνπλ ζην πεξηερόκελό ηνπο θαη κε αθνξκή απηό δεκηνπξγνύλ, 

ζηνράδνληαη θαη βιέπνπλ λ’ αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπο λένη πλεπκαηηθνί νξίδνληεο.  

 

Αλάκεζα ζ’ απηνύο ηνπο λένπο ήηαλ θαη νη καζεηέο ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκό δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο γηα 

ην Λίθν Θαδαληδάθε, πνπ δηνξγάλσζαλ ε Τνπηθή Δπηηξνπή Λ. Ζξαθιείνπ ηνπ Διιεληθνύ Τκήκαηνο Γηεζλνύο Δηαηξείαο Φίισλ “Λίθνπ 

Θαδαληδάθε”, ην Κνπζείν Λίθνπ Θαδαληδάθε θαη ην Γξαθείν Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λνκνύ 

Ζξαθιείνπ. Χζεο ην απόγεπκα έγηλε ζην 3ν Γεληθό Ιύθεην ε βξάβεπζε ησλ καζεηώλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζε εηδηθή ηειεηή πνπ μεθίλεζε κε 

ραηξεηηζκό από ηελ ζπληνλίζηξηα ηεο Τνπηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Διιεληθνύ ηκήκαηνο ηεο ΓΔΦΛΘ Σνθία Θαλάθε, ελώ αθνινύζεζε νκηιία 

ηεο κεηαθξάζηξηαο θαη ζπγγξαθέσο Αζελάο Βνπγηνύθα κε ζέκα “Ο Λίθνο Θαδαληδάθεο θαη νη λένη”. Σηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο 

αλαγλώζηεθαλ απνζπάζκαηα από ηα ινγνηερληθά έξγα ησλ βξαβεπζέλησλ καζεηώλ, έγηλε νπηηθναθνπζηηθή πξνβνιή απνζπαζκάησλ 

από ηα ζεαηξηθά έξγα πνπ πξνθξίζεθαλ θαη έθιεηζε κε ηξαγνύδηα από ην έξγν “Θαπεηάλ Κηράιεο” ζε κνπζηθή ηνπ Κ. Χαηδηδάθη, από 

καζήηξηεο ηνπ 3νπ Γε.Ι.Ζ. Παξάιιεια, όια ηα έξγα ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ είραλ εθηεζεί ζηνλ πξνζάιακν ηνπ ακθηζεάηξνπ ηνπ 

3νπ Γε.Ι.Ζ. 

 

Ζ θπξία Θαλάθε ραξαθηήξηζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθή ηε δνπιεηά ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηόληζε «Θεσξνύκε όηη ήηαλ κηα πξνζθνξά 

πλεπκαηηθή ησλ καζεηώλ ηνπ Ζξαθιείνπ ζην Λίθν Θαδαληδάθε θαη κηα απάληεζε ζην εξώηεκα πνπ ηνλ βαζάληδε: πνηα ήηαλ ε γλώκε 

ησλ λέσλ ηνπ Ζξαθιείνπ γηα ην έξγν ηνπ, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα». Ο δηαγσληζκόο πξνθεξύρζεθε ηνλ πεξαζκέλν Ηνύλην θαη δηεμήρζε 

ην Γεθέκβξην θαη ην Φεβξνπάξην. Σπκκεηείραλ ελλέα ζρνιεία κε είθνζη ηέζζεξα ινγνηερληθά θαη ελλέα εηθαζηηθά έξγα. «Γελ ήηαλ 

εληππσζηαθή ε ζπκκεηνρή, αιιά ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, γηαηί πξώηε θνξά δηεμάγεηαη έλαο ηέηνηνο δηαγσληζκόο γηα ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ 

Ζξαθιείνπ» είπε ε θπξία Θαλάθε θαη πξόζζεζε «Δκείο επειπηζηνύκε θαη θηινδνμνύκε όηη κπνξεί ηειηθά λα θαζηεξσζεί σο ζεζκόο ζε 

εηήζηα βάζε. Γηαπηζηώζακε όηη έδσζε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα, γηαηί είρακε νξίζεη λα είλαη ρσξίο 

θαζνδήγεζε. Πάλησο έδεημαλ θαη πξσηνηππία θαη θαληαζία θαη βάζνο πεξηερνκέλνπ».  

 

Ο Θαδαληδάθεο θαη νη λένη 

 

Ζ ζπγγξαθέαο θαη κεηαθξάζηξηα Αζελά Βνπγηνύθα κίιεζε γηα ηνλ Θαδαληδάθε θαη ηνπο λένπο, ρσξίδνληαο ηελ εηζήγεζή ηεο ζε δύν 

κέξε. Τν πξώην αθνξνύζε ζηε ζηάζε ηνπ Θαδαληδάθε έλαληη ησλ λέσλ θαη ην δεύηεξν ζην πώο νη λένη είδαλ ην έξγν ηνπ, πώο ην 

δηαβάδνπλ θαη πώο ην πξνζιακβάλνπλ.  

 

Όζνλ αθνξά ζην πώο είδαλ νη λένη ηνλ Θαδαληδάθε, ε θπξία Βνπγηνύθα είπε «Οη λένη, ε γεληά κνπ μεθίλεζε από ηνλ Ενξκπά, ν νπνίνο 

δεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ην 1946. Όηαλ ην δηάβαζα ζε ειηθία 14 εηώλ καγεύηεθα. Δίρα δηαβάζεη πνιιά βηβιία κέρξη ηόηε, αιιά απηό 

ην βηβιίν κε ζεκάδεςε. Τελ ίδηα αθξηβώο εκπεηξία είραλ θαη όινη νη θίινη θαη γλσζηνί ηεο ειηθίαο εθείλεο. Λνκίδσ όηη εκείο βξήθακε ζην 

βηβιίν εθείλν ηε ιαρηάξα λα απειεπζεξσζνύκε από ηηο αληηιήςεηο θαη ηα απζηεξά ήζε ηεο επνρήο καο. Οη γνλείο καο καο θαηαπίεδαλ 

πνιύ θαη λνκίδσ όηη ν Ενξκπάο καο έδεημε έλα ηξόπν απειεπζέξσζεο. Άιισζηε εκείο ήκαζηε ε πξώηε γεληά πνπ πνιεκήζακε γηα λα 

απειεπζεξσζνύκε από ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ γνληώλ καο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Λνκίδσ όηη είρακε νδεγό ηνλ Θαδαληδάθε. Ύζηεξα από 

ρξόληα άξρηζαλ λα δεκνζηεύνληαη θαη ηα άιια ηνπ βηβιία, γηαηί πξώηα δεκνζηεύζεθαλ ζε κεηάθξαζε ζην εμσηεξηθό θαη κεηά ζηελ 

Διιάδα. Αξρίζακε λα δηαβάδνπκε όια ηνπ ηα βηβιία θαη βξήθακε πνιιά ζηνηρεία εκείο νη λένη ηόηε, ηα νπνία βξίζθνπλ θαη νη λένη 

ζήκεξα, ηελ νηθνπκεληθόηεηά ηνπ, έλα άλνηγκα πξνο ην ζύκπαλ, έλα αίζζεκα παγθόζκηαο δηθαηνζύλεο, αδειθνζύλεο θαη αιιειεγγύεο 

ησλ αλζξώπσλ. Φπζηθά καο κάγεςε θαη από αηζζεηηθή πιεπξά ην έξγν ηνπ γηαηί ην ύθνο ηνπ είλαη δπλαηό θαη δσληαλό». Όζν γηα ηνπο 

λένπο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο ππνγξάκκηζε «Σήκεξα πνιινί λένη κνπ ιέλε όηη ηνπο εκπνδίδεη ε γιώζζα ηνπ Θαδαληδάθε, αιιά εγώ 

βξίζθσ όηη ε γιώζζα είλαη εκπόδην κόλν ζηελ Οδύζζεηα. Σ’ όια ηα άιια ηνπ έξγα είλαη κηα δεκνηηθή θαζαξή, αιιά θαηαλνεηή. Οη λένη 

έρνπλ ζπλεζίζεη ηε λενειιεληθή πνπ απέρεη από ηε γιώζζα ηνπ Θαδαληδάθε, όκσο είλαη απόιπηα θαηαλνεηή θαη αμίδεη λα δηαβάζνπλ ην 

έξγν ηνπ. Πάλησο, αλ ππάξρεη αλαδσπύξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ Θαδαληδάθε ζήκεξα, απηό νθείιεηαη ζηνπο λένπο».  

 

Οη καζεηέο πνπ δηαθξίζεθαλ 

 

Η. Από ηελ θαηεγνξία: «Ινγνηερληθό έξγν» 

α. Κε βξαβείν:  

1. Καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Γαδίνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπο: «Οη ήξσεο ηνπ Κπζηζηνξήκαηνο Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά 

πνιίηεο ηνπ θόζκνπ». 

2. Κπηηδαξάθε Διεπζεξία Α΄ ηάμεο 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ «εθεβηθή επηζηνιή» 

 

β. Κε έπαηλν:  

1. Θνπκαξέια Χξηζηίλα, Θνληαμάθεο Ησάλλεο, Τδνξκπαηδάθεο Γεκ. Β΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ Κειεζώλ εξγαζία «Ο Λ. Θαδαληδάθεο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ζην ζέαηξν» 

2. Παπαδάθεο Δπάγγεινο Γ΄ ηάμεο 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ πνίεκα: «Φνβάκαη; Διπίδσ! Διεύζεξνο» 

3. Καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ «Παγθξήηηνλ Δθπαηδεπηήξηνλ», ζεαηξηθό δξώκελν: «Οη κπζηηθέο ιαρηάξεο ηεο ληόηεο. Τα παηδηθά θαη 



λεαληθά ρξόληα (από ηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν)». 

 

γ. Κε δηάθξηζε:  

1. Τδηξίηα Εαραξάηνπ Αλησλία Γ΄ ηάμεο ηνπ 13νπ Γπκλαζίνπ Ζξαθιείνπ δνθίκην: «Κηα εμνκνιόγεζε… εθ βαζέσλ». 

2. Θνξλειάθε Αξεηή - Ιακπξάθε Δηξήλε Β΄ ηάμεο 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ εξεπλεηηθή εξγαζία: «Τίηπξνο θαη Ηδνκελέαο. Ζ 

πλεπκαηηθή αγσληζηηθόηεηα ζηνλ Θαπεηάλ Κηράιε»  

3. Θαιπαθίδεο Χξήζηνο Α΄ ηάμεο 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ: «εθεβηθή επηζηνιή» 

4. Καζεηέο 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ ζεαηξηθό δξώκελν: www. αγσγή. Γηαρξνληθόηεηα. Θαδαληδάθεο.gr 

 

ΗΗ. Από ηελ θαηεγνξία: «Θαιιηηερληθό έξγν» 

α. Κε βξαβείν: Θαξηεξή Χξύζα, Θαξηεξήο Ησάλλεο, Ιπξώλε Σηεξησηή Α΄ ηάμεο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ: δσγξαθηθή 

β. Κε έπαηλν: Παπαδάθεο – Πινπκίδεο Δκκαλνπήι ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ 3νπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ: δσγξαθηθή 

γ. Κε δηάθξηζε: Ησαθεηκίδε Διέλε, Αλδξένπ Αλαζηαζία, Θαηεβαίλε Ήβε Α΄ ηάμεο Πεηξακαηηθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ: θνιιάδ.  

 


