
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Κριτικής Επιτροπής του 7
ου

  Πανελλήνιου και Παγκύπριου                                               

Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος για  Εφήβους  Λυκείου                                                            

με θέμα: «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821» της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών σχολικού έτους 2020-2021 

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 εφήβους μαθητές Λυκείου, 

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 ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο «Πορεία ελευθερίας» με το ψευδώνυμο «Πάνας 17» που ανήκει στον  

Παναγιώτη Γεωργίου, μαθητή του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα 

 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα με τίτλο  «Αειμετάβλητος όρκος» με το ψευδώνυμο «Ερένια» που ανήκει στη 

Μαρία- Μεξέδα  Ασπανίτζε, μαθήτρια  του  2ου
  Γενικού  Λυκείου  Ορεστιάδας 

 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα  με τίτλο «Ωδή στη σημαία»  με το ψευδώνυμο «Σμυρνιός» που ανήκει στον 

Παντελεήμονα Δημητρόγλου, μαθητή  του 3
ου

  Γενικού Λυκείου  Ξάνθης 

 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα με τίτλο «Οι λέξεις που ουρλιάζουν»  με το ψευδώνυμο «Ζιζέλ» που ανήκει  

στην Παναγιώτα  Παναγιωτοπούλου, μαθήτρια του  4
ου

  Γενικού  Λύκειο Ηλιούπολης 

 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο άτιτλο ποίημα με το ψευδώνυμο «Γαλάζιο σώμα» που ανήκει στην Ευανθία Τζιαμαλή, 

μαθήτρια του  12
ου

 Γενικού Λυκείου Λάρισας 

   

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Κοιτώντας το '21» με το ψευδώνυμο «Νυχτοπεταλούδα» που ανήκει στην  

Ιφιγένεια Μπρέσσα, μαθήτρια του 2
ου

  Γενικού Λυκείου Χαλανδρίου   

 

 

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Θάλασσα από πέτρες» με το ψευδώνυμο «Νυχτοπεταλούδα» που 

ανήκει στην  Ιφιγένεια Μπρέσσα, μαθήτρια του 2
ου

  Γενικού Λυκείου Χαλανδρίου  

 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Οι γείτονες» που ανήκει στην Νιόβη Ειρήνη Παμφίλη, μαθήτρια του  

Α΄ Αρσάκειου Τοσίτσειου Λυκείου  Εκάλης  

 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο διήγημα με τίτλο «Δύο εποχές»  με το ψευδώνυμο «Μαργαρίτα» που ανήκει στην 

Πολυξένη Παπαγεωργίου, μαθήτρια του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας 

 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο  «Ο Φιλικός»  με το ψευδώνυμο «Αρθούρος» που ανήκει  στον Θωμά 

Μπουλούση, μαθητή του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων  Φρυγανιώτη Θεσσαλονίκης 

 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Ομοσπονδία» με το ψευδώνυμο «Προδότης» που ανήκει στον 

Αθανάσιο Κωνσταντίνου, μαθητή του  1ου Γενικού  Λυκείου Καστοριάς 

 

Η 



Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο διήγημα με τίτλο «Μια απλή σχολική γιορτή» με το ψευδώνυμο «Δάφνη» που ανήκει 

στη Μυρτώ Χρονάκη, μαθήτρια  του 6
ου  

 Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας  που ισοβαθμεί με διήγημα με τίτλο 

«Μια σύγχρονη επανάσταση» με το ψευδώνυμο «Αλκυόνη» που ανήκει στη Σοφία Τσιώκου, μαθήτρια του 

Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα – Λιναρδάτου Περιστερίου 

  

 

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 Λυκείου  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.                                        

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   

Δ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΓΙΑΧΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

O ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ 
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