
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου  Πανελλήνιου και Παγκύπριου                                   
Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Διηγήματος για Εφήβους μαθητές  Λυκείου                                     

με θέμα ελεύθερο της  Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,                          
σχολικού  έτους 2018-2019 

Η Κριτική  Επιτροπή,   αποτελούμενη από τις κυρίες Λεμονιά Αντ. 
Μπαστιάνου,  και Χρύσα Πούλου και τον κύριο Κακαίδή Νικόλαο,  
φιλολόγους- μέλη 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 Παρασκευή,  9  Μαρτίου 2019 και 
ώρα 18:00 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 «Ελπίδα» με το ψευδώνυμο «Καλίση» 
που ανήκει στην Αγγελική Κοτζαμάνη  από το  4ο  ΓΕΛ Ιωαννίνων.  
 
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Νόστιμον ήμαρ» με το ψευδώνυμο 
«Όμηρος της αγάπης» που ανήκει στην Φαίδρα- Μαρία Καλογεροπούλου  
από τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου.  
 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Τα δάκρυα της μνήμης» με το 
ψευδώνυμο «Υπερμαχία» που ανήκει στην Άνθια Κουργιαλή  από τα 
Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος  στην Κόρινθο.  
 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Απομνημονεύματα από την απόβαση» 
με το ψευδώνυμο «Ηλίας Θωμόπουλος» που ανήκει στον Μάρκο Γιαπάνη  
από το  Λύκειο Κύκκου Πάφου στην Κύπρο.  
 
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο  «Τα γλυκά ψωμιά της πίστης μας»  με το 
ψευδώνυμο «Αγάπη» που ανήκει στην Αικατερίνη Γκίκα από τα 
Εκπαιδευτήρια Μάνεση .  
 
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο στρατιώεης» με το ψευδώνυμο 
«Μπέττυ» που ανήκει στην  Παναγιώτα Χριστοφή  από το  5ο Γενικό Λύκειο 
Ηλιούπολης .  
 

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  
Λυκείου  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 

Έ 



κρίση. Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά όλους σας και σας ευχόμαστε 
συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.                                        

 

                                             Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

  

Α. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΚΑΚΑΪΔΗΣ   Χ. ΠΟΥΛΟΥ Λ. ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΥ 

 

                                          ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.  ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΦΟΡΛΙΔΑΣ 


