ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 5ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Λυκείου
με θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,
σχολικού έτους 2017-2018
Η Κριτική
Επιτροπή,
αποτελούμενη από τις κυρίες Λεμονιά Αντ.
Μπαστιάνου, και Χρύσα Πούλου και τον κύριο Νικόλαο Κακαίδή, φιλολόγουςμέλη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν
αντικειμενικά και ο/η καθένας/μία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση
έργα διηγήματος που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές Λυκείου, συνήλθαν
από κοινού με την κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα
των Kριτικών Eπιτροπών την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:30
στη Στέγη της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄
όροφος) για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και αποφάσισε ομόφωνα και
παμψηφεί τα παρακάτω:
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Μια μέρα στην Αριστοτέλους» με το
ψευδώνυμο «Ιουλία» που ανήκει στη Ρεββέκα Γιαννακίδου από το Πειραματικό
ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Το σκήνωμα της ψυχής» με το ψευδώνυμο
«Ήρως» που ανήκει στον Δημήτριο Ράπτη από τα Εκπαιδευτήρια ΑυγουλέαΛιναρδάτου.

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Σεληνόφως» με το ψευδώνυμο «Σεμέλη» που
ανήκει στη Βασιλική Κάτσιου από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Μια αγκαλιά αστέρια» με το ψευδώνυμο
«Μπου» που ανήκει στη Δέσποινα - Λαμπρινή Πάτρα από το Γενικό Λύκειο Μύτικα
Αιτωλοακαρνανίας.

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Σημείο Ζωής» με το ψευδώνυμο «Kate

Dark» που ανήκει στην Αικατερίνη Σκούρα από το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, που
ισοβαθμεί με το διήγημα με τίτλο «Τώρα που είδα τα όνειρά σου» με το ψευδώνυμο
«Μελαχρινό χαμόγελο» που ανήκει στην Ευτυχία Φιλίππου από το Λύκειο
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λεμεσού.

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Λούνα Πιένα» με το ψευδώνυμο «Λούνα»
που ανήκει στην Ξένια Σπανάχη από το Xenion High School Παραλιμνίου
Κύπρου, που ισοβαθμεί με το διήγημα με τίτλο «Το χαντάκι» με το ψευδώνυμο
«Αντώνης Βελγός» που ανήκει στον Μάρκο Γιαπάνη από το Λύκειο Κύκκου 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 Εφήβους μαθητές
Λυκείου 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 για άλλη μια φορά όλους σας και σας ευχόμαστε
συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
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