
  

 

 

  

 
 

                                                          

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΞΓΑΚΩΠΓΟ: 

Ούκδεζμμξ Γιαημθμμηθώκ Δήμωκ Ηνήηεξ - Δήμμξ Ξεζύμκμο  

Νενηθένεηα Ηνήηεξ- Ακηηπενηθένεηα Ξεζύμκμο  

ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Νέμπηε  

24 Ζμοκίμο 2021 

Έκανλε 10:30  
 

ΞΓΘΡΙΚΜ 
ΟΝΖΠΖ ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ 

 
Κωστής Φραγκούλης 

 

 

 

 

ΔΖΑΔIΗΠYΑΗΕ ΕΙΓΞΖΔΑ 
 

 
Παντελής Πρεβελάκης 

 

 

 

 

 
Κωστής Παλαμάς 

 
Ιωάννης Πολέμης 

 

 



 

 

ΓΘΖΑ ΗΑΖ ΘΑΔΖ ΟΠΕΚ ΘΜΓΜΠΓΚΖΑ 
Ξέζομκμ  Νέμπηε 24 Ζμοκίμο 2021 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
Οι Οργανωτζσ τησ ημερίδασ  

«ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΣΗΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ» 
που  θα πραγματοποιηθεί, ςφμφωνα με το πρόγραμμα που  ακολουθεί,  

την  Πζμπτη 24 Ιοφνιου 2021 και από ώρα 10:30   
ςτο ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  ςτο Ρζθυμνο 

ασ προςκαλοφν  
να μετάςχετε ςε αυτή με φυςική παρουςία ή διαδικτυακά  
ςφμφωνα με τισ οδηγίεσ που παρζχονται ςτην ςυνζχεια. 

 

Με Γθηίμεζε 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ 

 Νίθμξ Μηπειάθεξ  Δν. Γεςπόκμξ, Γπηζη. ύμβμοιμξ ΓΔΗΚ 

Νηθμιμοδάθε  μονή Γιπηκίθε  Ομόηημε Καζεγ. Πακεπ. Κνήηεξ -Ηνάθιεημ 

Μηπειμγηακκάθε Αηάιακηε  Δν. Φηιμιμγίαξ –ογγναθέαξ-Ηνάθιεημμ  

Παπαδάθεξ Μηιηηάδεξ   Φηιόιμγμξ –ογγναθέαξ -εηεία 

Σνμύιεξ Μηπάιεξ Πνμεδν. Δεμ. Βηβιημζήθεξ Ρεζύμκμο  

Μάιμμο Αγγέια Γθπαηδεοηηθόξ- ογγναθέαξ 

Χανςκίηεξ Βαζίιεξ  Γθπαηδεοηηθόξ Λμγμηέπκεξ 

       

      ημείωςη: 
     Η ςυμμετοχή ςτην ημερίδα  μπορεί να γίνει με φυςική παρουςία ή διαδικτυακά. 

 (α) Στην περίπτωςη ςυμμετοχήσ με φυςική παρουςία οι ςυμμετζχοντεσ θα πρζπει: 
-Κατά την είςοδο τουσ να επιδεικνφουν πιςτοποιητικό εμβολιαςμοφ ή βεβαίωςη αρνητικοφ 

αποτελζςματοσ  δοκιμαςίασ αντιγόνου (Rapid test). 
 -Κατά την παραμονή τουσ ςτουσ  χώρουσ τησ εκδήλωςησ να φοροφν  μάςκα και να χρηςιμοποιοφν 

τα αντιςηπτικά που θα υπάρχουν ςε διάφορα ςημεία. 
      (β) Στην περίπτωςη διαδικτυακήσ ςυμμετοχήσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παρακολουθήςουν 
από την ςελίδα του ΣΕΔΗΚ ςτο Facebook https://www.facebook.com/sedikgr. 
       Προφορική παρζμβαςη  μπορεί να γίνει  εξ αποςτάςεωσ  κατά την απονομή τησ διάκριςησ, με 
ςφνδεςη ςτον ακόλουθο ςφνδεςμο https://streamyard.com/gfmn9ghs6w κατά προτίμηςη από Η/Υ. 

 

  

ΔΖΑΔΖΗΠΡΑΗΕ ΕΙΓΞΖΔΑ 
 

Η ολξύςια ελαιξκξμική  λξγξσεχμική  κληπξμξμιά σηρ 

Κπήσηρ  αοξσελεί  μξμαδικό ςσξμ κόςμξ οξλισιςσικό 

θηςατπό ξ όοξιξρ ανίζει μα αμαδειχθεί και ανιξοξιηθεί 

https://www.facebook.com/sedikgr
https://streamyard.com/gfmn9ghs6w


ΓΘΖΑ ΗΑΖ ΘΑΔΖ ΟΠΕΚ ΔΩΓΞΑΦΖΗΕ 

Ννόγναμμα εθδήιωζεξ 
Ξέζομκμ: Οπίηη ημο Νμιηηηζμμύ  

Νέμπηε 24 Ζμοκίμο 2021 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΓΝΖΠΞΜΝΓΟ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ ΓΞΓΩΚ 
ΓΚΕΘΖΗΩΚ 

Φναγθηαδάθε  Μανία  Φηιόιμγμξ -Ηνάθιεημ 

Χνμκάθεξ Γηάκκεξ Φηιόιμγμξ Νεάπμιε 

Πειακηάθεξ Θεόδςνμξ  Φηιόιμγμξ, Γνεοκεηήξ- Ρέζομκμ 
ΝΑΖΔΖΩΚ - ΓΦΕΒΩΚ 

Βμγηαηδή  Γηνήκε Φηιόιμγμξ -Ρέζομκμ 

Ονθακάθε Έιζε Φηιόιμγμξ- Αγ. Νηθόιαμξ 

Βεγιηνήξ Λεςκίδαξ  Δάζθαιμξ -Χακηά 

    
 

  10.00: Ννμζέιεοζε - Γγγναθέξ.  
   (Με ηήνεζε ογεημκμμηθώκ μέηνςκ)  
 

  10.00: Ννμβμιή κημθημακηέν ΟΓΔΕΗ: «Ο Πμιηηηζμόξ ηεξ Γιηάξ         

               ζηεκ Κνήηε»   

  10.30:  Οηόπμη θαη πνόγναμμα εθδήιωζεξ Δν. Νηθ. Μηπειάθεξ 

  10.45: αηνεηηζμμί: (Γθπνόζςπμη Ονγακςηώκ)  

  11.15: Γιηά θαη ιάδη πεγή έμπκεοζεξ ιμγμηεπκηθώκ ένγωκ 
          Σνμύιεξ  Μηπάιεξ – Πνμεδν. Δεμόζηαξ  Βηβιημζήθεξ Ρεζύμκμο 

  11.30: Γιηά θαη ιάδη ζηεκ ιμγμηεπκία 
                Μηπειηδάθε Αημηιία Πμιηηηθή θαη Κμηκςκηθή Γπηζηήμςκ  

  11.45: Οοδήηεζε-Οομπενάζμαηα  

   11.50: Βναβεύζεηξ  δηαγωκηζμμύ Θμγμηεπκίαξ   

         Απμκμμή  δηαθνίζεςκ από πανόκηεξ επηζήμμοξ θαη μέιε επηηνμπώκ 

                 Δηαγςκηζμμύ. Δοκαηόηεηα απαγγειίαξ από βναβεοόμεκμοξ ζύκημμςκ 

                 απμζπαζμάηςκ (2΄)   από ηα ένγα ημοξ. 

  13.00: Ηέναζμα  ειαημεδεζμάηωκ  

  14.00: Θήλε εθδήιωζεξ 

       
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ΗΩΟΠΕΟ ΦΞΑΓΗΜΡΘΕΟ  
«Πα ιημμαδώμαηα» 

    Ληβάκη ηάζζς ημο Χνηζημύ θαη ηςκ αγηώ θακηήιηα, 

 κα πέρεη κα θανπίζμοκε μη ιηακμιηέξ θη μθέημξ.  

Να πάνς ημ ζθεπάνκη μμο κα μπς ζημ δαζμκάνη  

Να βνώ κηεμπιάθηα ιογενά, θαηζμύκα ιημπνηκέκηα,  

…… 

Καη ζακ βναπμύκ ηα ιηόθοηα κα ζμδηαζηεί ημ ιάδη.  

Καη πςναηάδεξ θαη ζθμπμύξ, θη ακηώμαηα θαη γέιηα 

 Γηα κ’ αογαηίδεη θη ε δμοιεηά, κα ιέκε ζοκαιιήιςξ  

Οη ναβδηζηάδεξ μη θαιμί με ηζ’ ακαπιμγονίζηνεξ  

Καη θάζε ανγά ζημ πόνηεγμ πμνό κα ηςζε βάκς... 

 

«Πμο ναβδηζηή» 

Μηα πήνα δεθαπηώ πνμκώ ημο ναβδηζηή ηδε ιέεη:  

- Σα θαηζμοκμιμσδηα ζμο ζα ηα παναπνμοζώζς,  

Να θάμς κηέμπιεξ μάιαμα θαηζμύκεξ με η’ αζήμη,  

Καη ζέκα μιόπνοζμ ζθμοηί θαη ηζόπηκμ ηαθίμη. 

 Γηαηί μκηέ βγεηξ ζηε ιηακμιηά κα ηε μμνθμναβδίζεηξ,  

Ρίπκεηξ ηεκ πάζα θαηζμοκηά βνμπή μανγανηηάνηα!  

Με θάζε ληπμιόσζμα θανύδηα με ημ μέιη.  

Κη όκημ δα ζηέζεηξ πμηαμό ηζ’ ειηέξ κα μμο ιηπκίζεηξ,  

Πεηάξ με θάζε παπαιηά ηζε πόιεξ ηα πεηνάδηα.  

 

ΖΩΑΚΚΕΟ ΝΜΘΓΙΕΟ  
«Ε Γιηά» 

«H ειηά» Γοιμγεμέκμ κα ‘καη ειηά  

ημ πώμα πμο ζε ηνέθεη  

θη εοιμγεμέκμξ μ θανπόξ 

 πμο πίκεηξ απ’ ηα κέθε 

 θη εοιμγεμέκμξ ηνεηξ θμνέξ  

αοηόξ πμο ζ’ έπεη ζηείιεη  

γηα ημ ιοπκάνη ημο θηςπμύ,  

γηα η’ άγημο ημ θακηήιη. 

 

«Ναηνίδα ηα ιημηνίβηα ζμο» 

Παηνίδα ηα ιημηνίβηα ζμο 

 δμοιεύμοκ κύπηα μένα  

με ημο ιαδημύ ηε μονςδηά 

 γεμίδμοκ ημκ αένα. 

 Κη είκ’ μη ειηέξ, Παηνίδα μμο 

 αθμύναζηεξ γνημύιεξ 

 με ημκ θανπό ημοξ ηνέθμοκε  

παηδάθηα θαη μακμύιεξ. 

 Κη είκ’ μη ειηέξ, Παηνίδα μμο  

Δέκηνα εοιμγεμέκα  

πμο ζηέθμκηαη ζημκ άκεμμ 

 με ηα θιαδηά απιςμέκα. 

 

 
ΝΑΚΠΓΘΕΟ ΝΞΓΒΓΘΑΗΕΟ 

«Μ  Ηνεηηθόξ» 

... Μηα μένα έηοπε κα πενκά μ Βεκηδέιμξ 

μπνμξ από ημ ιημηνηβείμ. 

…....Η δέζηα ημο άνπαλε ζημ πνόζςπμ, θαη 

πίζς από ημ μύιμ, πμο ‘ημκε γύνηδε έκα 

άιμγμ, λεπώνηζε ζημ μηζόθςημ ηνείξ άκηνεξ 

κα ζπνώπκμοκ με ηα ζηήζε ημ ιμζηό πμο 

θαηεβάδεη ηεκ απακώπιαθα ημο ζηίθηε. Σμ 

ζηάμα, μη ζθονίδεξ άπκηδε, θαζώξ ημ ‘πακ 

ζενμίζεη με κενό, ημ δμομί θμονκέιηαδε θαη 

θοιμύζε μεξ ζηε γμύνκα. Σμ ζηνμθίδη 

βμγιμύζε από ημ δόνη πμο ημο δίκακ.... ...  

…….Οη μαδώπηνεξ θη μη ναβδηζηάδεξ είπακε 

λεποζεί ζηα ιηόθοηα, μη θμοβαιεηάδεξ 

πεγαίκακ θαη θμνηώκακ ηηξ ειηέξ θαη ηηξ 

θένκμοκ ζημ πςνηό. Όζμη αγςκηζηέξ 

απμμέκακε ζημ Θένηζμ αθόμα, πηάζακε 

δμοιεηά ζηα ιημηνίβηα. Η ζοκηνμθηά ημο 

Κςκζηακηή έθαμε θαημηθενηό ηεξ έκα ζπίηη 

πμο ημ πέηοπε αδεηακό, μα δεκ πανάηεζε ημ 

μύιμ ημο Λαζμύνε. 

 
 

ΗΩΟΠΕΟ ΝΑΘΑΙΑΟ   

«Ε ειηά» 
«Γίμαη ημο ήιημο ε ζογαηένα  

Η πημ απ’ όιεξ πασδεοηή  

Χνόκηα ε αγάπε ημο παηένα  

ζ΄ αοηό ημκ θόζμμ με θναηεί.  

Γίμ’ ε ειηά ε ηημεμέκε  

 

Όπμο θαη ακ ιάπεη θαημηθία  

Δε μ’ απμιείπμοκ μη θανπμί.  

Ωξ ηα βαζηά μμο γεναηεία,  

δεκ βνίζθς ζηεκ δμοιεηά κηνμπή.  

Μ’ έπεη μ ζεόξ εοιμγεμέκε,  

θαη είμαη γεμάηε πνμθμπή.  

Γίμ’ ε ειηά ε ηημεμέκε.  

 

Γδώ ζημκ ίζθημ μμο μ’ απμθάης 

 ενζ’ μ Χνηζηόξ κα ακαπαοζεί  

θη αθμύζηεθ’ ε γιοθηά ιαιηά ημο 

ιίγμ πνμημύ κα ζηαονςζεί.  

Σμ δάθνο ημο, δνμζηά αγηαζμέκε,  

έπεη  ζηε νίδα μμο ποζεί.  

Γίμ’ ε ειηά ε ηημεμέκε.  

 


