ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος
για μαθητές των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2017-18

Η

Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. Παναγιώτα Μπαλινάκου και κ. Φρειδερίκη
Τζόκα - Ζήση, εκπαιδευτικούς -- μέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και κ.
Αναστασία Χατζηαλεξίου, εκπαιδευτικό, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και
ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης και διηγήματος που
γράφτηκαν από παιδιά των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού, συνήλθαν από κοινού με την κ.
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των κριτικών επιτροπών το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 12:00 στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2 - 4 , β΄
όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα
παρακάτω:

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Χτίσε μια καρδιά» με το ψευδώνυμο «Μαθητοποιητάδες» που

ανήκει στους μαθητές της Γ ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού Κοζάνης .
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Το μοναχικό κοριτσάκι» με το ψευδώνυμο «Καραμελίτσα»

που ανήκει στην Έλενα Γκίνη από το 14o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Αττικής .
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Η Άνοιξη» με το ψευδώνυμο «Εύγε» που ανήκει στην Ευγενία

Κοντοπούλου από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά , Καλαμάτας.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Οικογένεια» με το ψευδώνυμο «Βαμπιρίνα» που ανήκει στη

Λαμπρινή Παπανδρέου από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος Πειραιά.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Η μαμά» με το ψευδώνυμο «Small Grazy» που ανήκει στον

Αναστάση Μιχόπουλο από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος Πειραιά.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Μια σταλιά ειρήνη» με το ψευδώνυμο «Ειρήνη» που ανήκει

στη Μαρία Τζουράκη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια παράξενη φιλία» με το ψευδώνυμο «Πεταλούδα» που

ανήκει στη Μαρία Τσώνη από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια κούκλα χωρίς σπιτάκι» με το ψευδώνυμο «Μαλίβ» που

ανήκει στην Αθηνά-Νικόλ Κολοβού από το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς Λάρνακας Κύπρου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Η σπίθα» με το ψευδώνυμο «Snowhite» που ανήκει στην

Ελένη Σταμούλη από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Η αλεπού επιστήμονας» με το ψευδώνυμο «Χιονάτη» που

ανήκει στη Σοφία Φιλίππου από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Πανικός για ένα ρομπότ» με το ψευδώνυμο «Μπλε ντομάτα»

που ανήκει στη Μαρίζα Πασπαλή από το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών, Λευκωσίας.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Τα άγρια ζώα της Αφρικής επαναστατούν» με το ψευδώνυμο

«Αχιλλέας» που ανήκει στον Σταύρο- Αρσένιο Αθανασόπουλο
Απόστολος Παύλος» Θεσσαλονίκης.

από τα

Εκπαιδευτήρια «Ο

Έ

χοντας την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και
δικαιοκρισία, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στον
5ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για
Παιδιά Α΄- Β΄ - Γ΄ Τάξεων Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 20172018. Ως Κριτική Επιτροπή δεν διεκδικούμε το έπαθλο του αλάθητου. Προσπαθήσαμε με όλες
μας τις δυνάμεις να έχουμε τη δικαιότερη δυνατή κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια
φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
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