
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Κριτικής Επιτροπής του 7
ου

 Πανελλήνιου  και Παγκύπριου                                    

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος  για Εφήβους  

μαθητές Γυμνασίου με θέμα: «Διακόσια χρόνια από την Επανασταση του 

1821» της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών σχολικού έτους 2020 – 2021  

Κριτική  Επιτροπή,   αποτελούμενη από τους/τις Μανώλη Μαθιουδάκη, φιλόλογο- μέλος της 

Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, Δέσποινα Παπαδιονυσίου, φιλόλογο- μέλος της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών και Χρύσα  Πούλου  φιλόλογο- μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών,   αφού μελέτησαν 

και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο καθένας/μια ξεχωριστά  τα υποβληθέντα προς κρίση έργα ποίησης 

και διηγήματος που γράφτηκαν από εφήβους, μαθητές  Γυμνασίου, 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 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Αρκάδι - Το χρέος στην πατρίδα» με το ψευδώνυμο «Φλέρυ» που 

ανήκει στην Φλωριάνα Νάχλε, μαθήτρια του Γυμνασίου «Ελληνογερμανική Αγωγή»  Αθηνών 

 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο άτιτλο  ποίημα με το ψευδώνυμο «Τσολιάς» που ανήκει στον Ιωάννη – Ραφαήλ 

Κρυονερίτη, μαθητή του 5
ου

 Γυμνασίου Καβάλας 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Ήρωας»  με το ψευδώνυμο «Ηλεκτρόνιο34» που ανήκει στην 

Ηλέκτρα Πολυχρονοπούλου,  μαθήτρια   του 1
ου

 Γυμνασίου Ζωγράφου 

 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο  «Μανιάκι»  με το ψευδώνυμο «Γκάνι» που ανήκει  στην Αναστασία 

Γκανιάτσου, μαθήτρια του  Γυμνασίου της Λεοντείου Σχολής  Αθηνών 

 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Ψυχή ελληνική» με το ψευδώνυμο «Γεω15» που ανήκει στον 

Κωνσταντίνο Γεωργίου,  μαθητή  του  Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 

 

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Μες στη σπηλιά» με το ψευδώνυμο «Μάκης» που ανήκει στον 

Θωμά  Κολοκύθα, μαθητή του  2
ου

 Γυμνασίου Κορωπίου 

 

 

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο  διήγημα με τίτλο «Με το βλέμμα στο μέλλον» με το ψευδώνυμο «Μαξ» που ανήκει 

στον   Μάριο Μεταξά, μαθητή του  2
ου

 Γυμνασίου Νέας Μάκρης       

                  

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Η Ζωή ήταν πιο αληθινή κάθε που κρυβόταν» με το ψευδώνυμο 

«Παλμύρα» που ανήκει στην Παυλίνα- Μαρία Αιόλου, μαθήτρια του Γυμνασίου  της Σχολής Καραβανά 

 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ,  στο άτιτλο  διήγημα με το ψευδώνυμο «Υβόννη» που ανήκει  στη Λήδα Κοτρώτσιου,   

μαθήτρια του Γυμνασίου της Σχολής Καραβανά 

 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Περίπατος γύρω από τον Εθνικό κήπο- 25η Μαρτίου 2021» με το 

ψευδώνυμο «Έλλη» που ανήκει στην Έλενα-Χλόη Νόρτον, μαθήτρια του Γυμνασίου της Σχολής 

Μωραΐτη. 

 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Η νύχτα που ποτέ δεν ξημέρωσε» με το ψευδώνυμο «Κλαίρη» 

που ανήκει στην Αναστασία Αγραφιώτη, μαθήτρια του Γυμνασίου  της Σχολής Καραβανά 

   .                             

 

Η 



Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ,  στο διήγημα με τίτλο «Θερασέρη»  με το ψευδώνυμο «Παύλος Ροτίγης» που ανήκει 

στον Χρήστο Δρογγίτη, μαθητή  του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων 

 

 

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 7
ο
 Πανελλήνιο και 

Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό  Ποίησης  και Διηγήματος για Εφήβους μαθητές Γυμνασίου 

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 για άλλη μια φορά όλους σας και σας ευχόμαστε συνέχιση και δυνάμωμα 

της δημιουργικής σας εργασίας.                                       

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   

Χ. ΠΟΥΛΟΥ Μ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

 

                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

O ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ 

 

 

Έ 


