ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος για μαθητές των τάξεων
Δ΄- Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού με θέμα ελεύθερο
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, σχολικού έτους 2018-2019

Η

Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο
Παπαγεωργίου, τη Σχολική Σύμβουλο κ. Ιωάννα Καμπούρμαλη και τον δάσκαλο
κ. Ιωάννη Στεφανίδη, 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 Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
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:
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η δεύτερη ευκαιρία» με το ψευδώνυμο «Νόλε» που
ανήκει στον Ανδρέα Κλαδούχο από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου Γαλατά Ισθμού
Κορίνθου, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Μια λέξη» με το ψευδώνυμο «Μαίρη
Πόπινς» που ανήκει στη Βασιλική Βελέμη από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου.
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Με λένε Μαξ» με το ψευδώνυμο «Σοφία» που ανήκει
στη Σοφία Ανδριοπούλου από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, που ισοβαθμεί με
το έργο με τίτλο «Ένα μοναδικό άνθος» με το ψευδώνυμο «Χουιντάκι» που ανήκει στην
Μάρθα Βερβεράκη από το 4ο Δημοτικό σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης.
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο έργο με τίτλο «Η πίκρα της σοκολάτας» με το ψευδώνυμο
«Μαλαμπά» που ανήκει στον Δημήτριο Κεναμέα από τα Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου ,
που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Βουτιά με τα ρούχα» με το ψευδώνυμο «Φεφέη»
που ανήκει στην Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα από τα Εκπαιδευτήρια Μάνεση .
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Στο αντίκρυ νησί» με το ψευδώνυμο «Τίτις» που ανήκει
στην Αρίστη Πέτρου από το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, που ισοβαθμεί με
το έργο με τίτλο «Το δέντρο της ευτυχίας» με το ψευδώνυμο «Χιονονιφάδα» που ανήκει
στην Ειρήνη Πτωχόπουλου από το Δημοτικό Σχολείο Γ Μακεδονίτισσας- Στυλιανός
Λένας, Κύπρος.
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Ένα λουλούδι χωρίς χρώμα» με το ψευδώνυμο
«Κρυσταλλένια» που ανήκει στην Αικατερίνη Σταθοπούλου από το Ιδιωτικό Δημοτικό
Σχολείο Παιδαγωγική, που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Άτιτλο» με το ψευδώνυμο
«Χρήστος» που ανήκει στο Χρήστο Ψειμάδα από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Ζώη.
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο έργο με τίτλο «Το τραγούδι της γοργόνας» με το ψευδώνυμο «Άριελ»
που ανήκει στην στην Αθανασία Κλεμπεσάνη - Charles από το Εκπαιδευτήρια
Ατσόγλου,
που ισοβαθμεί με το έργο με τίτλο «Η Άννα και το τέρας» με το
ψευδώνυμο «Power girl» που ανήκει στην Ευγενία Ζιώγου από το Αρσάκειο Δημοτικό
Σχολείο Ιωαννίνων.

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 Παιδιά Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού 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 όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και
δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.
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