ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Κριτικής Επιτροπής του 7ου Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού
με θέμα ελεύθερο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2020-2021

Η

Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τις κ. Πολυξένη Γιάχου – Αντιπρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και κ. Δέσποινα Παπαδιονυσίου, φιλόλογο – μέλος της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών, αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και η καθεμία ξεχωριστά
τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης και διηγήματος που γράφτηκαν από παιδιά των τάξεων Δ΄- Ε΄ΣΤ΄ Δημοτικού, συνήλθαν σε τηλεσυνεδρίαση το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 19:00 για την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων και αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:
1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Πάντα καλό θα δούμε» με το ψευδώνυμο «Φεφέη» που ανήκει στην
Άννα-Μαρία-Φιλοθέη Γκίκα, μαθήτρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης Αττικής
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο άτιτλο ποίημα
με το ψευδώνυμο «Λουίζα» που ανήκει στην Όλγα
Παπακωνσταντίνου, μαθήτρια του 3ου Δημοτικό Σχολείου Ελευσίνας
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Χρυσιδώρα» με το ψευδώνυμο «Χρυσιδώρα» που ανήκει στην
Χριστίνα Τσαουσίδου, μαθήτρια του Leibniz – Montessori – Gymnasium Γερμανίας
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο άτιτλο ποίημα με το ψευδώνυμο «Άιρα» που ανήκει στην Κατερίνα Συμεωνίδου,
μαθήτρια του 10ου Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Κανάρης» με το ψευδώνυμο «Alex» που ανήκει στον Στέφανο
Μυλωνά, μαθητή του Leibniz – Montessori – Gymnasium Γερμανίας
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Η ευχή» με το ψευδώνυμο «Poet 33» που ανήκει στην Ασημένια
Παπαδοπούλου, μαθήτρια του 10ου Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης
2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Η ‘δική μου’ επανάσταση» με το ψευδώνυμο «Λου» που ανήκει στη
Λήδα Αικατερινάρη, μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης
Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Τα χρώματα μιλάνε» με το ψευδώνυμο «Έμμα» που ανήκει στην
Εμμανουέλα Σιδηροπούλου – Χαρίση, μαθήτρια της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Ο διάδοχος του Βασιλιά» με το ψευδώνυμο «Σανταρόζα» που ανήκει
στο Θεόδωρο Χήτο, μαθητή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ηρακλείου.
Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ο κρυμμένος Θησαυρός» με το ψευδώνυμο «Indiana Jones» που
ανήκει στη Δέσποινα Βώττη, μαθήτρια του 3ου Δημοτικό Αγίας Παρασκευής
Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Αλλαγή ρόλων» με το ψευδώνυμο «Ματίλντα Ακόρν» που ανήκει
στην Μαρινίκη - Ιωάννα Αγγιούς, μαθήτρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα
Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Χάσκο» με το ψευδώνυμο «Andre» που ανήκει στον Ανδρέα
Ντασόπουλο από την Αθήνα

Έ

χοντας την πεποίθηση ότι φέραμε σε πέρας την αποστολή μας με ευσυνειδησία και δικαιοκρισία,
εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους έλαβαν μέρος στον 7ο Πανελλήνιο και
Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για Παιδιά Δ΄- Ε΄ - ΣΤ΄ Τάξεων
Δημοτικού της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών για το σχολικό έτος 2020-2021. 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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