
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Της Κριτικής Επιτροπής του 6ου  Πανελλήνιου και Παγκύπριου                                             

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης  για  Εφήβους  Λυκείου                                                            

με θέμα ελεύθερο  της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,                 

σχολικού έτους 2018-2019 

 Κριτική  Επιτροπή  αποτελούμενη  από  τους φιλολόγους και μέλη της 

Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,  κ. Δέσποινα  Παπαδιονυσίου,  κ.  

Εμμανουήλ Μαθιουδάκη και  κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου, αφού μελέτησαν 

και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο/η καθένας/μια ξεχωριστά  τα υποβληθέντα προς 

κρίση έργα ποίησης  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 κριτικών επιτροπών 

την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, 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 ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Ποια σκιά ν’ αποΚαλυψώ» με το 
ψευδώνυμο «Αέροπος» που ανήκει στον Παναγιώτη Νικολίτσα  από το 
Γενικό Λύκειο  Αγίας Τριάδας , Λάλουκας Άργους.. 
 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Γωνίας  Αχέρων- Τσιμισκής» με το 
ψευδώνυμο «Λοχνημηρώς» που ανήκει στον Μιχαήλ Λαζαρίδη , από το 1ο 
ΓΕλ Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη. 
 
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ,  στο ποίημα με τίτλο «Παρα-λήθη» με το ψευδώνυμο 
«Ηφαιστίωνας» που ανήκει στον Γεώργιο  Πούλο από το  1ο ΓΕλ Νεάπολης 
Θεσσαλονίκης. 
 
 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Παρα θιν’αλός» με το ψευδώνυμο 
«Θέμιδα» που ανήκει στην Αλεξία Βίκτωρος από το Λύκειο Αρχαγγέλου 
«Απόστολος Μάρκος»,  Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος. 
 
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο ποίημα με τίτλο «Ο θρήνος του Κάιν» με το ψευδώνυμο 
«Ηλίας Μυριανθόπουλος» που ανήκει στον Μάρκο Γιαπάνη   από το  Λύκειο 
Κύκκου Πάφου στην Κύπρο.               
 

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Γιατί» με το ψευδώνυμο «Ελπίδα » που 
ανήκει στον Ασατριάν Χάσμικ  από το Λύκειο Κύκκου Πάφου στην Κύπρο.               
.   
 

Η 



 
 

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 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 

κρίση. Σας συγχαίρουμε όλους για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε συνέχιση και 

δυνάμωμα της δημιουργικής σας εργασίας. 

 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

    

 

 

Α.ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Έ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.  ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΦΟΡΛΙΔΑΣ 


