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Οη 30 δηνξγαλώζεηο ηνπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνύ Φηινηέρλεζεο Σρεδίνπ Κνζκήκαηνο, 

δείρλνπλ όηη ν ζεζκόο απηόο είλαη ν θνξπθαίνο ρώξνο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηεο ειιεληθήο αξγπξνρξπζνρνΐαο. Ο δηαγσληζκόο γλώξηζε όια ηα 

ηεηαξηηκόξηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ ηεο άλζεζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο ύθεζεο θαη ηεο 

θξίζεο. Πεξίνδνη δύζθνιεο νηθνλνκηθά θαη ζθιεξέο θνηλσληθά θαη πνιηηηθά. Παξόια απηά 

ν δηαγσληζκόο παξακέλεη εδώ θαη δείρλεη όηη ε ειιεληθή αξγπξνρξπζνρνΐα άληεμε, αληέρεη 

θαη ζπλερίδεη λα εκπλέεη ηνπο Έιιελεο αξγπξνρξπζνρόνπο. Σηα δύζθνια νηθνλνκηθά 

ρξόληα πνπ πέξαζαλ, νη πξσηαγσληζηέο ηνπ ζεζκνύ απηνύ εκςύρσλαλ ελ πνιινίο ην 

επαγγεικαηηθό εζηθό ησλ Διιήλσλ αξγπξνρξπζνρόσλ, γηαηί ην ειεύζεξν πλεύκα ελόο 

θαιιηηέρλε δελ κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί από νηθνλνκηθά κνληέια. Παξάιιεια νη 30 

δηνξγαλώζεηο  ηαύηηζαλ ηνλ δηαγσληζκό κε ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ 

ζπλέδεζαλ κε ηελ δηεζλή έθζεζε θνζκήκαηνο “ΚΟSΜΙΜΑ”. 

Με ηνλ θεηηλό επεηεηαθό δηαγσληζκό, απεπζύλσ ηα ζεξκόηεξα ζπγραξεηήξηά κνπ ζ' 

όινπο ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ θαηέζεζαλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο ελέξγεηα. Δπίζεο ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή, ε νπνία κε δήιν νξγάλσζε ηνλ δηαγσληζκό θαη 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, πνπ κε ηελ θαζαξή ηνπο θξίζε, ε νπνία πεγάδεη από 

ηελ κεγάιε ηνπο δηαδξνκή ζην ρώξν, αμηνιόγεζαλ ηα έξγα. 

Έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ εζληθό εθζεζηαθό καο θνξέα ΓΔΘ–HELEXPO, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη αδηάθνπηα ηνλ δηαγσληζκό θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηβεβαηώλεη ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ΓΔΘ θαη ηελ ΠΟΒΑΚΩ. Παξάιιεια, 

αλαγλσξίδεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ δύν ηνπηθώλ ζπιιόγσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ κε 

παηξηθή ζηνξγή  κεξηκλνύλ γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Δύρνκαη ν 30νο δηαγσληζκόο λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ 

κνλαδηθνύ θαη πνιύηηκνπ απηνύ ζεζκνύ θαη επελδύνπκε ζηελ θαιιηηερληθή αλεζπρία ησλ 

λέσλ παηδηώλ, πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ θιάδν καο ζε κηα λέα επνρή θαη είκαζηε βέβαηνη όηη 

ζα επηπρήζνπκε λα δήζνπκε λέεο εκέξεο θαηαμίσζεο ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηνπο. 

  


