
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 
 
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας σας καλεί να συμμετέχετε στην τελετή 

βράβευσης και λήξης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής 

Γραφής με θέμα: Πες το ποιητικά, πες το με μια ιστορία, έχει φύλο η καρδιά;  
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 28 Ιουνίου  και ώρα 7μμ, στην 
Βιβλιοθήκη θεμάτων Ισότητας και Φύλου, Κρατίνου 9 και Αθηνάς 61, 3ος όροφος. 

 
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της δημιουργικής διαδικασίας, επιθυμούμε να 

εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους και όλες, οι οποίοι/ες συνεισέφεραν 
με τον τρόπο τους στη θετική και πλήρως επιτυχημένη ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού. Ο  μεγάλος αριθμός συμμετοχών  των μαθητριών και μαθητών  στον 
διαγωνισμό με θέμα «Έχει φύλο η καρδιά;», μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε 
την  προσπάθεια μέσω ανάλογων δράσεων και για την επόμενη χρονιά.  Ο στόχος 
του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού επετεύχθη. Σχολεία από όλη την Ελλάδα 
συμμετείχαν με κείμενά τους, πεζά και ποιητικά, κάποια εκ των οποίων υψηλών 
λογοτεχνικών προδιαγραφών, γεγονός που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε διπλά: 
αφενός γιατί η ευαισθησία των παιδιών για ζητήματα φύλου, ισότητας, έκφρασης 
σεξουαλικότητας, έμφυλης βίας, υπήρξε υπέρ το δέον εμφανής, αφετέρου γιατί σε 
μία εποχή, σχεδόν κατίσχυσης του εικονικού πολιτισμού όπως η σημερινή, 
υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες που επιμένουν να ασκούνται στη λογοτεχνική 
γραφή και παράγουν κείμενα υψηλών απαιτήσεων. 

Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχουμε κάθε λόγο να 
αισιοδοξούμε και ακόμη περισσότερους λόγους για να συνεχίσουμε ακαταπόνητα 
την προσπάθειά μας για την επίτευξη της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ 
των ανθρώπων, ανεξάρτητα και πέρα από οποιαδήποτε διαχωριστικά όρια βάσει 
φύλου, ταυτοτήτων, σεξουαλικότητας, έθνους, θρησκείας, κοινωνικών 
χαρακτηριστικών, φυλής, τάξης…    

Προς αυτή την κατεύθυνση η εκπαίδευση αποτελεί για εμάς βασικό πυλώνα 
άσκησης πολιτικών και αλλαγής παραδείγματος, για έναν κόσμο δικαιότερο, 
ανθρωπινότερο, ισότιμο. Αυτό «φωνάζουν» άλλωστε και τα ίδια τα κείμενα των 
παιδιών.  
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