
Γιακριθένηες και βραβεία διαγωνιζμού 

«Δλιά και λάδι ζηη λογοηετνία» 

Απονεμήθηκαν ζε σβριδική ημερίδα ζηο Ρέθσμνο 

  Μηα αθόκε πηπρή ηνπ  πνιηηηζκνύ ηεο ειηάο   αλαδείρζεθε ζην πιαίζην ηεο 

εκεξίδαο “Διηά θαη Λάδη ζηε Λνγνηερλία” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ηελ Πέκπηε 

24/6 ζην πίηη ηνπ Πνιηηηζκνύ ζην Ρέζπκλν.  

 

  Η εκεξίδα απηή, ε όπνηα 

νξγαλώζεθε από ηνλ ΔΓΗΚ 
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ηνλ Γήκν 

Ρεζύκλνπ θαη ηελ 

Αληηπεξηθέξεηα Ρεζύκλνπ,  

πξαγκαηνπνηήζεθε "πβξηδηθά", 
δειαδή κε θπζηθή παξνπζία 

άιια θαη κε δηαδηθηπαθή 

ζπκκεηνρή. 

   Σν πξόγξακκα   άξρηζε κε  
ζύληνκε ελεκεξσηηθή 

εηζήγεζε ηνπ δξ. Νηθ. 

Μηρειάθε, επηζηεκνληθνύ ύκβνπινπ ηνπ ΔΓΗΚ  θαη  ραηξεηηζκνύο  από ηελ  

Αληηπεξηθεξεηάξρε  Ρεζύκλνπ θ. Ληνλή θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓΗΚ  Γ. 
Μαξηλάθε. 

  ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ   νη εηζεγήζεηο: "Διηά θαη ιάδη πεγή 

έκπλεπζεο ινγνηερληθώλ έξγσλ" από ηνλ Μηράιε Σξνύιε, Πξόεδξν ηεο 

δεκόζηαο Βηβιηνζήθεο Ρεζύκλνπ θαη " Διηά θαη Λάδη ζηελ ινγνηερλία" από ηελ 

Αηκηιία Μηρειηδάθε, Κνηλσληθή Δπηζηήκνλα ηνπ  Γ. Ρεζύκλνπ. 
 

  Αθνινύζεζε ε ηειεηή απνλνκήο ησλ δηαθξίζεσλ ηνπ δηαγσληζκνύ « Διηά θαη 

ιάδη ζηελ Λνγνηερλία» πνπ είρε πξνθεξύμεη από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020 ν 

ΔΓΗΚ. Καηά  ηελ ηειεηή απηή  απνλεκήζεθαλ 12 πιαθέηεο κε ηελ  ΥΡΤΗ,  
ΑΡΓΤΡΗ θαη ΥΑΛΚΙΝΗ 

ΜΙΝΩΙΚΗ ΔΛΙΑ  θαη 16 

ΔΠΑΙΝΟΙ         
   

 ηελ δηνξγάλσζε 

ηνπ δηαγσληζκνύ   

ζεκαληηθή ήηαλ  ε 
ζπκβνιή  ηεο 

Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο 

ζηελ νπνία κεηείραλ νη: 

Διπηλίθε Νηθνινπδάθε 
(Ηξάθιεην), Αηαιάληε 

Μηρεινγηαλλάθε ( 

Ηξάθιεην), Μηιηηάδεο Παπαδάθεο (εηεία) , Μηράιεο Σξνύιεο Ρέζπκλνπ, 

Αγγέια Μάικνπ θαη Βαζίιεο Υαξσλίηεο (Υαληά). 

Οι πλακέτες με την ΧΡΥΣΗ, ΑΡΓΥΡΗ και ΧΑΛΚΙΝΗ,  Μινωική Ελιά 



   ηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ έξγσλ  ελειίθσλ κεηείραλ νη Φηιόινγνη :  

Μαξία Φξαγθηαδάθε (Ηξάθιεην), Γηάλλεο Υξνλάθεο (Νεάπνιε)  θαη Θεόδσξνο 

Πειαληάθεο (Ρέζπκλν), ελώ ζηελ Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο  ησλ έξγσλ παηδηώλ 

θαη εθήβσλ κεηείραλ νη:  Δηξήλε Βνγηαηδή (Ρέζπκλν), Έιζε Οξθαλάθε (Αγ. 
Νηθνιανο) θαη Λεσλίδαο Βεγιηξήο (Υαληα). 

     

     ε δειώζεηο ηνπ ν πξόεδξνο ηνπ ΔΓΗΚ, Γιώργος Μαρινάκης αλάθεξε: 

«θεθηήθακε λα εθκεηαιιεπηνύκε ηελ πεξίνδν ηνπ θνξσλνΐνύ θαη ηνπ 
εγθιεηζκνύ θαη λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζε λένπο θαη ελήιηθεο λα εθθξαζηνύλ 

γηα ηελ ειηά θαη ην ιάδη. Οξγαλώζακε δπν δηαγσληζκνύο. Έλα γηα ηελ 

δσγξαθηθή θαη έλα γηα ηελ Λνγνηερλία. Καη ζηνπο δπν ππήξμε   κεγάιε 

ζπκκεηνρή. Τπνβιήζεθαλ 65 έξγα  ηα νπνία  γηα ιόγνπο ακεξνιεςίαο 
αμηνινγήζεθαλ ρσξίο  νλόκαηα από εηδηθέο επηηξνπέο αλάινγα κε ηελ ειηθία. 

ήκεξα είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα  βξαβεύζνπκε απηνύο πνπ 

δηαθξίζεθαλ  απνλέκνληαο ηνπο εηδηθέο πιαθέηεο θαη επαίλνπο.»    

   ε δειώζεηο ηνπ ν Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ηνπ ΔΓΗΚ δξ. Νίκος 

Μιτελάκης,  αλαθέξζεθε «ζηηο δηαξθείο πξνζπάζεηεο ηνπ ΔΓΗΚ γηα αλάδεημε  
ηνπ κνλαδηθνύ ζηνλ θόζκν  ειαηνθνκηθνύ πνιηηηζηηθνύ πινύηνπ  πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί  ζην λεζί από  ηα Μηλσηθά ρξνληά κέρξη ζήκεξα.»   

Καη ν πινύηνο απηόο, όπσο ηόληζε, «απνηειεί έλα ζεκαληηθήο αμίαο 

ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα  ηεο ειαηνθνκίαο ηεο Κξήηεο πνπ  αμίδεη λα αλαδεηρηεί 
θαη αμηνπνηεζεί γηα κηα ζεηξά από ζεκαληηθνύο  ιόγνπο.  

 Πξώην γηαηί αλεβάδεη ην πνιηηηζηηθό επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ θαη 

θαιιηεξγεί ηα έκθπηα πλεπκαηηθά πξνζόληα ηνπο.    

 Γεύηεξν γηαηί κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθό πξνσζεηηθό κνριό γηα 
ηελ δηάζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ 

  Καη ηξίην γηαηί κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο λέαο κνξθήο 

ηνπξηζκνύ, ηοσ ελαιοηοσριζμού ε όπνηα άξρηζε λα θάλεη ηα πξώηα κηθξά αιιά 

ζηαζεξά βήκαηα ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην λεζί.»   
 

 
 

Οι βραβεσθένηες ηοσ διαγωνιζμού  
«Δλιά και λάδι ζηη λογοηετνία. 

  Η Ηκεξίδα νινθιεξώζεθε κε ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ δηαθξίζεσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ. Απνλεκήζεθαλ 28 ζπλνιηθά βξαβεύζεηο νη όπνηεο πξνβάιινληαλ  
αιθαβεηηθά  ζηελ νζόλε κε ηα νλόκαηα ησλ  δηαθξηζέλησλ θαη ηνπο ηίηινπο ησλ 

έξγσλ ηνπο.   

    ηνπο παξόληεο βξαβεπόκελνπο, νη πιαθέηεο θαη νη έπαηλνη  απνλέκνληαλ 

πξνζσπηθά από ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΓΗΚ θ. Μαξηλάθε, όπσο θαίλεηαη από ηηο 
Φώην πνπ αθνινπζνύλ.  

   ηνπο απόληεο,  νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνύζαλ 

δηαδηθηπαθά,   αλαθέξζεθε όηη νη δηαθξίζεηο ζα ηνπο ζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ηηο 

επόκελεο κέξεο.  



 

Ο Πρόεδροσ του ΣΕΔΗΚ κ. Μαρινάκησ,  απονζμει τισ διακρίςεισ ςτουσ παρόντεσ βραβευόμενουσ 

   

ΟΙ ΒΡΑΒΔΤΔΙ ΚΑΣΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 
    

ΥΡΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΔΛΙΑ 

Δνήλικες:- Φξπγαλάθεο Γεώξγηνο, Ρέζπκλν. Έξγν: «Πξνζθπλώ ηε ράξε ζνπ 
ειαία» 

Παιδιά: -Γειηκηραήι Γεκ. Ρέζπκλν. Έξγν: «ηνλ ίζθην καο ειηάο» 

  



 

ΑΡΓΤΡΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΔΛΙΑ 

 Δνήλικες: -ηγαλόο Υαξίδεκνο, Λαζίζη. Έξγν: «Η Διηά» 

-Πιαηαλάθεο Γεώξγηνο, εηεία. Έξγν: «Η ειηά ζαλ παξακύζη» 

Παιδιά: Γαθαλάιε Διηζάβεη, Ρέζπκλν. Έξγν: «Η ειηά» 

  

 ΥΑΛΚΙΝΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΔΛΙΑ 

Δνήλικες: Καηζηθαξάθε Διεπζεξία, Υαληά. Έξγν: «Σν ιάδη καο» 

-Μαθξπλάθεο Νηθ., εηεία. Έξγν:  «Μηα κέξα ιηνκαδώκαηνο...» 

-Πηηπθάθεο Μηραήι, Αζήλα. Έξγν «ηελ ειηά» 

-Σδηάθε Γέζπνηλα, Υαληά. Έξγν: «Μηα δνθηκή» 

-Σξαθάθεο Κώζηαο, Υαληά. Έξγν: «Δγώ, ην δέληξν, ε ειηά» 

Παιδιά: Άιηα Βεξελίθε, Ρέζπκλν. Έξγν: «Η ειηά» 

  

ΔΠΑΙΝΟΙ   

Δνήλικες: Γξπθάθε Μαξία, Υαληά. Έξγν: «Έρεηο ειηά επινγεζεί» 

-Γεβεξάθε Αλλέηα, Ρέζπκλν. Έξγν: «Έιαηνλ ην πνιύηηκνλ» 

-Διιεληθάθεο Μηραήι, εηεία.-Έξγν: «Ο Μπάξκπα Γηάλλεο θαη  ειηά» 

-Καπξηδάθεο Γεώξγηνο, Υαληά. Έξγν: «Γηα έλα κπεηνλάθη ιάδη» 

-Καξαγηάλλε Δπαγγειία, Ρέζπκλν. Έξγνπ ειηά ζηε δσή κνπ» 

-Καξαγηάλλεο Αζαλάζηνο, Ηξάθιεην. Έξγν: «Ληνμαλζόραξε» 

-Καξαθαηζάλε Βαγγειηώ, Ηξάθιεην. Έξγν: «Η κηθξή ειηά» 

-Καξθαλνξαράθεο Αληώλεο, Υαληά. Έξγν: «Διηά» 

-Κπξηαθάθεο Νίθνο, Ηξάθιεην. Έξγν: «Οδνηπνξηθό ζην ιηνζηάζη» 

-Μαιαμηαλάθεο Γηάλλεο, Υαληά. Έξγν: «Δίκ’ ε ειηά ε επινγεκέλε» 

-Μπηηζάθεο Γηάλλεο, Υαληά. Έξγν: «Διηέο - Λάδη» 

-Μπηηζάθεο Γηώξγνο, Ηξάθιεην. Έξγν «Διηά ην Ιεξό Γέλδξν» 

-Παπαειηάθεο Μηραήι, Ηξάθιεην. Έξγν: «η’ ιαγνύ ηο’ ειηέο» 

-Σξαραιάθε Γέζπνηλα, Ρέζπκλν. Έξγν: «Πξόζερέ ηελ, ηελ Διηά!» 

-Σζηγδηλνύ Γέζπνηλα, Ρέζπκλν. Έξγν: «Ύκλνο ζηελ Διηά» 

-Υαξαιακπίδνπ Πεηξνύια, Ηκαζία. Έξγν:«ηα ιηόδεληξα» 

 

Παιδιά: Αλδξνληθίδνπ Αηθαηεξίλε, Βξνληάθεο Φίιηππνο, Γαβαιάθε  

Ηιηάλα, Κνθνηζάθε Δηξήλε, Κνπληή Δπαγγειία, Κσλζηαληίδε Μηραέια, 

 ηαξέληνπ Υιόε.  (Μαζεηέο  15νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Ρεζύκλνπ)  

  

   
 


