
                                                                                                          

 
 

 

Λογοτεχνικός ∆ιαγωνισµός  
         Εφηβικού ∆ιηγήµατος και Ποίησης   

          ‘’Γρηγόρης Πεντζίκης’’ 
 

Ανακοίνωση
 «3ου Λογοτεχνικού

Ποίησης

Ο ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας
µέλη της Κριτικής Επιτροπής
και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης
όλους τους συναδέλφους σε
τον ∆ιαγωνισµό µας και παρακίνησαν
αποτίοντας φόρο τιµής στη
ευχαριστούµε τους νέους που
έδωσαν την ευκαιρία να θαυµάσουµε
νέας γενιάς, που και πολλά πράγµατα
κοινοποιήσει. Αυτός ο δυναµισµός
µέσα στην αβεβαιότητα του σήµερα
αυτό νιώθουµε την ανάγκη να
Από ένα σύνολο οκτακοσίων
προσοχή και σεβασµό, προχ
κειµένων για διάκριση:  
 
Α. Επίπεδο Λυκείου - Ποίηση
1ο βραβείο:  
 Χριστόφορος Θεοδούλου
Ανδρόνικος») για το ποίηµα
2ο βραβείο:  
 Σωφρόνιος Ζαφειριάδης 
ποίηµα «Χαράζω».  
3ο βραβείο:  
 Αικατερίνη Πολυµέρου (Ερµιόνη
άκρη του ονείρου…ξυστά» 
 
Β. Επίπεδο Λυκείου - Πεζογράφηµα
1ο βραβείο:  
∆ήµητρα –Αθανασία Παπαθανασίου
Λύκειο «Μ. Ανδρόνικος») για
2ο βραβείο:  
Ισίδωρος Ρωσταδάκης  
«∆ρόµοι παλιοί».  
3ο βραβείο:  
Καλλιόπη Κρητικού  
πεζογράφηµα «Ρόδα είναι». 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 
Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού Εφηβικού ∆ιηγήµατος

Ποίησης “Γρηγόρης Πεντζίκης”» 
 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας
Επιτροπής του Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού Εφηβικού
ρης Πεντζίκης» αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε
υς σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας που έδειξαν

και παρακίνησαν τους µαθητές τους να πάρουν
τιµής στη µνήµη ενός ξεχωριστού συναδέλφου
νέους που µας τίµησαν µε την αποστολή κειµένων
να θαυµάσουµε για µια ακόµη φορά τον άκρατο
πολλά πράγµατα έχει να πει και τις ευκαιρίες αναζητά
δυναµισµός των νέων µας είναι ό,τι εξακο
του σήµερα να συντηρεί την ελπίδα µας για

ανάγκη να εκφράσουµε στους νέους µας την ευγνωµοσύνη
οκτακοσίων (800) συνολικά κειµένων, που όλα διαβάστηκαν

σεβασµό προχωρήσαµε οµόφωνα στην επιλογή των

Ποίηση:  

Θεοδούλου  (Λαβύρινθος - Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό
ποίηµα «Αριάδνη».  

 (Μιχαήλ Στρογκώφ – Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Ερµιόνη – 3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω) για το
 

Πεζογράφηµα:  

Παπαθανασίου  (Μέλισσα – Πρότυπο Πειραµατικό
) για το πεζογράφηµα «Άνεργη Μούσα».  

  (∆ίας – Γενικό Λύκειο Μελισσίων) για το

  (Ανταπάντηση – Γενικό Λύκειο Μελισσίων

είναι».  

               
∆ιεύθυνση   

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
∆ράµας 

∆ιηγήµατος και 

Ενότητας ∆ράµας και τα 
Εφηβικού ∆ιηγήµατος 

ανάγκη να ευχαριστήσουµε 
έδειξαν ενδιαφέρον για 
πάρουν µέρος σ’ αυτόν 

συναδέλφου. Κυρίως όµως 
κειµένων τους και µας 
άκρατο δυναµισµό της 

ευκαιρίες αναζητά για να τα 
λουθεί ακόµα και 

µας για το αύριο. Και γι’ 
ευγνωµοσύνη µας.  
όλα διαβάστηκαν µε 

επιλογή των ακόλουθων 

Γενικό Λύκειο «Μ. 

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη) για το 

για το ποίηµα «Στην 

Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό 

για το πεζογράφηµα 

Μελισσίων) για το 
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Γ. Επίπεδο Γυµνασίου - Ποίηση
1ο βραβείο: 
 Γεώργιος Τσίµπρης (Ο Άλφα
κείται το µισό µολύβι ».  
2ο βραβείο: 
Tina Piagali  (Μαρία Κλαψίδη
ποίηµα «Η κρίση». 
3ο βραβείο:  
Ελένη Τσάµη (τουλίπα –
CHARLIE». 
 
∆. Επίπεδο Γυµνασίου - Πεζογράφηµα
1ο βραβείο:  
 Μαρία Αναστασίου  (Λήδα
«ΕΠΙΛΟΓΗ» 
2ο βραβείο: 
Στεργιανή Βλάχου Τσόπελα
το πεζογράφηµα «Η ΑΡΧΗ». 
3o βραβείο: απονέµεται από
Α)Πολυξένη ∆εληλάµπου

πεζογράφηµα «Το ναυάγιο». 
Β)Αντωνία Μαρία Κωστούλη
πεζογράφηµα «Του χαµένου
 
 

Η απονοµή των βραβείων του
αφιερωµένη στο διαγωνισµό
Αµφιθέατρο του ∆ιοικητηρίου
Επίσης θα γίνει ζωντανή αναµετάδοση
βραβείων από σχετικό σύνδεσµο
και του Επιστηµονικού και
(www.educircle.gr). 
Θα ήταν µεγάλη τιµή και
βραβευθέντες µαθητές και µαθήτριες

 

 
               O ∆/ντής  
∆/νσης ∆/µιας Εκ/σης Π.Ε. ∆ράµας
 
 
  
      ∆ρ. Κιουλάνης Σπυρίδων
 

 

                                                                                                               
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
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Ποίηση  

 Άλφα–  Γυµνάσιο Γουµέρου Ηλείας) για 

Κλαψίδη – SAHETI SCHOOL-Republic of South

– Γυµνάσιο  Λ.Τ. Λαµπείας ) για το ποίηµα

Πεζογράφηµα  

Λήδα Σµυρναίου – Εκπαιδευτήρια ∆ούκα) για το

Τσόπελα (Μιράντα Πέλα- Γυµνάσιο Πολυγύρου
ΑΡΧΗ».  

απονέµεται από κοινού στις µαθήτριες 
∆εληλάµπου (Τουλίπα- 1ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης

ναυάγιο».  
Κωστούλη (Νεφέλη- Γυµνάσιο Πλατύκαµπου Λάρισας
χαµένου αδελφού».  

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 

βραβείων του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί σε ειδική
διαγωνισµό την Τετάρτη 29 Απριλίου  2015 και
∆ιοικητηρίου ∆ράµας.  
ζωντανή αναµετάδοση (Live streaming) της εκδήλωσης

σύνδεσµο της ιστοσελίδας της ∆∆Ε ∆ράµας (
Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου eκπ@ιδευτικός

και χαρά για µας αν παραβρεθούν στην
και µαθήτριες, καθώς και οι συνοδοί τους.  

∆ράµα

Ε. ∆ράµας 

Σπυρίδων 

Η Κριτική Επιτροπή

               
∆ιεύθυνση   

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
∆ράµας 

 το ποίηµα «Εδώ 

South Africa) για το 

το ποίηµα «JE SUIS 

για το πεζογράφηµα 

Πολυγύρου Χαλκιδικής) για 

Θεσσαλονίκης) για το 

Πλατύκαµπου Λάρισας) για το 

πραγµατοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση 
και ώρα 18:30 στο 

εκδήλωσης απονοµής 
∆ράµας (www.didedra.gr) 
κπ ιδευτικός κύκλος 

στην εκδήλωση οι 

∆ράµα 03/04/2015 

Κριτική Επιτροπή 


