
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Κριτικής Επιτροπής Πανελλήνιου και Παγκύπριου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 

Ποίησης, Διηγήματος, Χρονικού – Μαρτυρίας με θέμα  

«200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021)», 

της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών έτους 2021 

 

 Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων 

Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Ένωσης κ. 

Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον εκπαιδευτικό-συγγραφέα κ. Παύλο Χρήστου, 

τακτικό μέλος της Ένωσης, συγχαίρει όλους όσοι έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό αυτό. Τα 

μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αφού μελέτησαν και αξιολόγησαν αντικειμενικά και ο 

καθένας χωριστά τα υποβληθέντα προς κρίση έργα Ποίησης, Διηγήματος και Χρονικού-

Μαρτυρίας. Με πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. Λευτέρη Β. Τζόκα συνήλθαν την 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12η στη Στέγη της Ένωσης (Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 

2ος όροφος), για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων ως ακολούθως: 

 

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Υπογραφή Ελευθερίας», με το ψευδώνυμο «Αρεθουσιάς» που 

ανήκει στην κα Αγγελική Σταματούκου, που ισοβαθμεί με το ποίημα 

«Λιτανεία Ηρώων» με το ψευδώνυμο «Ιλαρίων Ιλιάδης» που ανήκει στον 

πατέρα Ηλία Μάκο. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «Αστέρι», με το ψευδώνυμο «Ιουλιανός» που ανήκει στον κ. 

Μιλτιάδη Ντόβα, που ισοβαθμεί με το ποίημα «Ήρθε η ώρα» με το 

ψευδώνυμο «Γλαυκά Πελάγη» που ανήκει στην κα Ελένη Καμπά. 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ, στο ποίημα «1821», με το ψευδώνυμο «Αστέρι», που ανήκει στην κα 

Παρασκευή Τσουπαροπούλου, που ισοβαθμεί με το ποίημα «Ελευθερία Ή 

Θάνατος-Ελλάς και Εικοσιένα» με το ψευδώνυμο «Ανακρέων» που ανήκει 

στον κ. Θεοφάνη Μπογιάννο ο Ρόδιος. 

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Η δύναμη της Ελληνικής Ψυχής», με το ψευδώνυμο 

«Αετόπουλο» που ανήκει στην κα Φυλλίτσα-Αθηναΐς Αναπνιώτου που 

ισοβαθμεί με το ποίημα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» με το ψευδώνυμο 

«Ελευθερία» που ανήκει στην κα Βάσω Τριανταφυλλίδου-Κηπουρού. 

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Στον Λόρδο Μπάιρον… Μ’ ευγνωμοσύνη», με το ψευδώνυμο 

«ΝΤΟΡΟΣ» που ανήκει στον κ. Τηλέμαχο Σιέμο. 

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ, στο ποίημα «Η νίκη της ψυχής», με το ψευδώνυμο «Ηλίανθος» που ανήκει 

στον κ. Άθω Χατζηματθαίου.  

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο διήγημα «Η Τούρνα» με το ψευδώνυμο «Ελπιδοφόρος» που ανήκει 

στον κ. Ευάγγελο Πολ. Γιαννικόπουλο. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο διήγημα «Φωτιά» με το ψευδώνυμο «Φωτάκος» που ανήκει στον κ. 

Αλέξανδρο Νίκα.  
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Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο διήγημα «Ο Αγωνιστής Πλάτανος», με το ψευδώνυμο 

«Χρονοδιαβάτης» που ανήκει στην κα Φυλλίτσα-Αθηναΐς Αναπνιώτου. 

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ – ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο πόνημα «Τα Δωδεκάνησα και η Ελληνική Επανάσταση» με το 

ψευδώνυμο «Φιλίστωρ» που ανήκει στον κ. Θεοφάνη Μπογιάννο ο 

Ρόδιος. 

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο πόνημα «Με οδηγό το ’21» με το ψευδώνυμο «Προμαχώνας» που 

ανήκει στον κ. Σωτήρη Λ. Δημητρίου. 

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στο πόνημα «Ο καπετάν Καλόγηρος» με το ψευδώνυμο «Επαναστάτης», 

που ανήκει στην κα Φιλλίτσα-Αθηναΐς Αναπνιώτου. 

4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ απονέμεται στην κα Ντιάνα Νασιοπούλου-Παπαγεωργίου, για το συνολικό 

παιδικό έργο της που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Οσελότος» και την 

εικονογράφηση έκανε η ίδια. 

 

ΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ακράδαντα ότι η Κριτική Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 

που είχε αναλάβει να κρίνει τα κείμενα σε όλες τις κατηγορίες, Ποίησης – Διηγήματος 

και Χρονικού – Μαρτυρίας, έφερε σε αίσιο πέρας την αποστολή της, ευσυνείδητα και με 

δικαιοκρισία. Δεν διεκδικεί το έπαθλο του αλάθητου. Εκφράζει από καρδιάς τα θερμά 

συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή την ευγενή άμιλλα κι έλαβαν μέρος στον 

Πανελλήνιο και Παγκύπριο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης, Διηγήματος και Χρονικού – 

Μαρτυρίας για το 2021. 

 

Αθήνα, 24-11-2021 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.ΤΖΟΚΑΣ 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

 

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ 
 

O ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΡΛΙΔΑΣ 

 

Π 


