
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Κριτικής Επιτροπής  
6ου Πανελλήνιου  και Παγκύπριου  Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
Ποίησης  για Εφήβους  μαθητές Γυμνασίου με θέμα ελεύθερο  

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών  σχολικού έτους 2018-2019 
 

 Κριτική  Επιτροπή,   αποτελούμενη από τους/τις  κ. Ιωάννα Χρήστου, μέλος 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Ευαγγελία Μπακλώρη,  φιλόλογο και 
Κωνσαντίνα Αλουμανή, φιλόλογο, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν 

αντικειμενικά και η καθεμία  ξεχωριστά  τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης  
που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές  Γυμνασίου, ύστερα από πρόσκληση της    κ.  
Αγαπούλας Ευθυμιοπούλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών, Εισηγήτριας  και Γραμματέως των Κριτικών Επιτροπών,  
συνεδρίασε την Παρασκευή,   22  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 στη Στέγη της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Ζωοδόχου Πηγής 2-4,  β΄ όροφος) για την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω: 
 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΟΙΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Μια λέξη μόνο» με το ψευδώνυμο 

«Panos/Geo» που ανήκει στον Παναγιώτη Γεωργίου από τα Εκπαιδευτήρια 

Δούκα. 

 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Ενός λεπτού σιγή» με το ψευδώνυμο 

«Λεωνίδας» που ανήκει στον Νικόλα Μιλτιάδους από το Γυμνάσιο Στυλιανού 

Στροβόλου  Κύπρου. 

 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Μικρές αλήθειες» με το ψευδώνυμο 

«Αερούσα» που ανήκει στην Ιωάννα Μιχαηλίδου από το Γυμνάσιο Παναγίας 

Θεοσκέπαστης, Πάφου,  που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Μόνο εκεί, 

μόνο για σένα» με το ψευδώνυμο «Μικαέλα» που ανήκει στην Νεφέλη - 

Βενετία Ντίντα από το Γυμνάσιο . Αγλαντζιά, Λευκωσίας  Κύπρου. 

 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα  με τίτλο «Η σκοτεινή στροφή» με το ψευδώνυμο 

«Αετιδεύς» που ανήκει στην  Σταμάτιο Θεοφιλόπουλο από το Γυμνάσιο 

ΑΞΙΟΝ  Ξάνθης,  που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Ιδανικός ο κόσμος 

μας» με το ψευδώνυμο «Επαναστάτρια» που ανήκει στην  Θεοδώρα  

Αναγνωστοπούλου από το Γυμνάσιο Αιγίου, που ισοβαθμεί με το ποίημα με 

τίτλο «ΤΟ ΠΛΗΓΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ» με το ψευδώνυμο «SadQueen» που ανήκει 

στη Χριστιάνα Τόλε από το Δαφνώνα Ξάνθης, που ισοβαθμεί με το ποίημα 

με τίτλο «Η λαβή της ζωής» με το ψευδώνυμο «Νινέτ» που ανήκει στην 

Αικατερίνη Σιάτη  από το Γυμνάσιο Σχηματαρίου. 

 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα  με τίτλο «Η ΕΛΛΑΔΑ» με το ψευδώνυμο «ΑΣΤΡΟ» 

που ανήκει στην  Παναγιώτα Φούρλη από τα Εκπαιδευτήρια Στέγκα  που 

ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Χαρτοπαίκτης της ζωής» με το 

Η 



ψευδώνυμο «Δανάη» που ανήκει στη  Μαρία–Χριστίνα  Μουρλίδη από το 3ο 

Γυμνάσιο Κορίνθου.. 

 

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα  με τίτλο «Ένα ροζ γαρύφαλλο» με το ψευδώνυμο 

«Πεταλούδα» που ανήκει στην Άννα–Μαρία Χατζηπαναγιώτου, από το   

Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας, Κύπρου, που ισοβαθμεί με το ποίημα 

με τίτλο «Εσωτερικός μονόλογος» .με το ψευδώνυμο «Αστερόεσσα» που 

ανήκει στην Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου από το Ελληνικό Κολλέγιο 

Θεσσαλονίκης,  που ισοβαθμεί με το ποίημα με τίτλο «Τα σκούρα σύννεφα» 

με το ψευδώνυμο «ΗΡΑ» που ανήκει στη Δέσποινα Κούτρα από τα 

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα- Λιναρδάτου. 

 

 

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  Ποίησης 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 σας και σας 

ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας.   

                                

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

    

Α. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ    Ι. ΧΡΗΣΤΟΥ               Ε. ΜΠΑΚΛΩΡΗ ΑΙ. ΑΛΟΥΜΑΝΗ 

                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Έ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.  ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΦΟΡΛΙΔΑΣ 


