ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 6 ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους, μαθητές Γυμνασίου με
θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2018-2019
Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τις/τους κ. Γεωργατζόγλου
Βασιλική, φιλόλογο, κ. Αγαμέμνονα Κατσίκα, φιλόλογο και κ. Λύδια
Μπαμπούση, φιλόλογο, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και
ο/η καθένας/ καθεμία ξεχωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα διηγήματος που
γράφτηκαν από μαθητές/τριες
Γυμνασίου, συνήλθαν από κοινού με την κ.
Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτρια και Γραμματέα των Κριτικών Επιτροπών, την
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στη Στέγη της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, β΄ όροφος) για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

H

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο

διήγημα με τίτλο «Ο χορός του Σήφακα» με το
ψευδώνυμο «Ερωφίλη» που ανήκει στη Δαμιανή Κουμενή από το
Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού Κύπρου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Αστροφεγγαρούλης» με το ψευδώνυμο

«Ηλιοστάλακτη» που ανήκει στη
Γυμνάσιο Ρεθύμνου.

Μαρία- Μαρίνα Μοναχού από το 2ο

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ρέκβιεμ» με το ψευδώνυμο «Μάιρα»

που ανήκει στη Μαρία-Ειρήνη Παπαγιάννη από το Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Το δέντρο της καρδιάς» με το

ψευδώνυμο «Λία» που ανήκει στην
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου Κύπρου.

Ναταλία

Νεοφύτου

από

το

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Η προσευχή του λαού» με το

ψευδώνυμο «Κωνσταντίνος» που ανήκει στον Ταρόκ Γκοράβ Μάλλ από το
Γυμνάσιο Σχηματαρίου.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο τόπος των σκιών» με το ψευδώνυμο

«Καλλίστρατος» που ανήκει στον Γεώργιο Κορδαλή από το Γυμνάσιο
Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής.

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 6ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό

Διαγωνισμό Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Γυμνασίου της Ένωσης Ελλήνων
Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2018-2019. 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 και σας
ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
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