ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος για μαθητές των τάξεων
Δ΄- Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2017-2018

Η

Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο
Παπαγεωργίου, τη Σχολική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Καμπούρμαλη και τον δάσκαλο
- Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου κ. Χρήστο Βεσκούκη, αφού μελέτησαν και
αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση
διηγήματα που γράφτηκαν από παιδιά Δ΄- Ε΄- Στ΄ τάξεων Δημοτικού συνήλθαν από
κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών Επιτροπών την
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30, στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2 - 4 , β΄ όροφος), για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων
και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Επιστημονοπεριπέτειες στο Κάιρο» με το ψευδώνυμο
«Λόρδος» που ανήκει στον Ανδρέα Κλαδούχο από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά
Ισθμού Κορίνθου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Το μπαούλο» με το ψευδώνυμο «Τριανταφυλλάκι»
που ανήκει στη
Σοφία Σιεκκερή από το Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄
Λευκωσίας, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Οι περιπέτειες των παραπονιάρικων
παραμυθοηρώων» με το ψευδώνυμο «Ηλιαχτίδα» που ανήκει στην Ειρήνη
Πτωχοπούλου από το Δημοτικό σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄ «Στυλιανός Λένας» Κύπρου.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η ιστορία της μικρής Ελένης» με το ψευδώνυμο
«Αλκμήνη» που ανήκει στην Κονδηλία-Νεκταρία Πολίτη από τα
Εκπαιδευτήρια
Αυγουλέα-Λιναρδάτου Περιστερίου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Ο Τάκης που
έγινε στυλάκης » με το ψευδώνυμο « Αρετούσα» που ανήκει στην ΄Ολγα Γάτσου από το
Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ο Τζιμ Μπλου ¨Στη Ροζ Πόλη”» με το ψευδώνυμο
«Τζιμ Μπλου» που ανήκει στον Δημήτρη Κεναμέα από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου
Γαλατά Ισθμού Κορίνθου.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ο Νταής και ο σπασίκλας» με το ψευδώνυμο «Ξωτικό»
που ανήκει στον Ορφέα Πιτσίκο από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά Ισθμού
Κορίνθου.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Τα μαγικά ταξίδια» με το ψευδώνυμο «Μίνι» που ανήκει
στη Αικατερίνη Χατζηθεοδωρίδου- Σιδηροπούλου από το 22ο Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Μάθημα ζωής» με το ψευδώνυμο
«Severus snape» που ανήκει στο Νικόλα Μαυρωνά από το Θ΄ Δημοτικό Σχολείο
Πάφου.

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
Διηγήματος για Παιδιά Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
για το σχολικό έτος 2017-2018. 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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