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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

  

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα αποτε-

λέσματα του 9ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού 

Διηγήματος και Ποίησης “Γρηγόρης Πεντζίκης”, τον ο-

ποίο διοργανώνουμε από το σχολικό έτος 2012-2013, έως και 

σήμερα.  

Ο 9ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός, διοργανώθηκε από τον Επιστημονικό και 

Πολιτιστικό Σύλλογο «Εκπαιδευτικός Κύκλος», σε συνεργασία με το 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακε-

δονίας και Θράκης και υλοποιήθηκε με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκ-

παιδευτικής Πολιτικής (Αρ. 54/19-11-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. 

του Ι.Ε.Π). 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κατά την τελευταία διετία και εν μέσω 

πανδημίας συμμετείχαν στο διαγωνισμό περισσότεροι από χίλιοι μαθητές και 

μαθήτριες, από όλη σχεδόν τη χώρα, καθώς και από ελληνόφωνα σχολεία του 

εξωτερικού. Είχαμε, έτσι, τη χαρά και τη μοναδική εμπειρία να συναντηθούμε  

με τις σκέψεις και τα όνειρα των μαθητών και μαθητριών, με όσα τους πονούν 

και όσα τους γεμίζουν ελπίδα, τις προσδοκίες τους για το μέλλον και τη φλόγα 

τους για τη ζωή. 

Τα κείμενα που κατατέθηκαν προς κρίση διαβάστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή 

και σεβασμό από την κριτική επιτροπή και έτσι προχωρήσαμε ομόφωνα στην 

επιλογή των δώδεκα κειμένων για διάκριση που αφορούν στα επίπεδα Λυκείου 

και Γυμνασίου (Ποίηση και Πεζογραφία). Παράλληλα και λόγω του υψηλού 

επιπέδου των κειμένων που κατατέθηκαν προς κρίση, αποφασίσαμε  την απο-

νομή και ειδικών επαίνων διάκρισης ανά επίπεδο σε μαθητές και μαθήτριες 

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 
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Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συναδέλφισσες και στους συναδέλ-

φους εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, καθώς και στα Ελληνό-

φωνα σχολεία του εξωτερικού που παρακίνησαν και εμψύχωσαν τις μαθήτριες 

και τους μαθητές τους να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Κυρίως όμως ευχα-

ριστούμε τις νέες και τους νέους που μας τίμησαν με την αποστολή των κει-

μένων τους και μας έδωσαν την ευκαιρία να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί τους 

και να καταλάβουμε, σύμφωνα και με το σοφό λόγο του Άμλετ προς τον Ο-

ράτιο πως τελικά «υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, στη γη και στον 

ουρανό απ’ όσα με τη λογική μας μπορούμε να ονειρευτούμε».  

 

Η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει σε διαδικτυακή εκδή-

λωση στις 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:30. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή 

στο κοινό και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

διαγωνισμού στη διεύθυνση https://www.educircle.gr/pentzikis/ όπου θα α-

ναρτηθεί και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:   

 

 Α. Επίπεδο Λυκείου – Ποίηση 

 

1ο βραβείο:   

Παναγιώτα (Νάγια) Λύρα (ψευδώνυμο: Μεγαλείο – σχολείο: Ευαγγελική 

Σχολή Νέας Σμύρνης) για το ποίημα «Σε μια άλλη Λ. Συγγρού»  

2ο βραβείο:   

Αντωνία – Ελένη Σιακκή (ψευδώνυμο: Ίχνος – σχολείο: 2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου) 

για το ποίημα «Ευτοπία»  

 3ο βραβείο:   

Ελένη Καλέργη (ψευδώνυμο: Νένη Κάπα – σχολείο: Εκπαιδευτήρια Δούκα) 

για το ποίημα «Ο θάνατος του ήλιου»  
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 Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Επίπεδο Λυκείου – Ποίηση 

1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Ελένη Μπεθάνη (ψευδώνυμο: Χαραλαμπία– σχολείο: Ευαγγελική Σχολή Ν. 

Σμύρνης) για το ποίημα «Το μέλαν της νυκτός»  

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Μελετίνα Γιοβανούδη (ψευδώνυμο: Μαρμαρυγή– σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο 

Λιβαδειάς) για το ποίημα «ΗΒΗ»  

   

 Β. Επίπεδο Λυκείου – Πεζογράφημα 

  

1ο βραβείο:   

Παναγιώτα (Νάγια) Λύρα (ψευδώνυμο: Πετρίνα – σχολείο: Ευαγγελική 

Σχολή Νέας Σμύρνης) για το πεζογράφημα «Πετρίνα»  

2ο βραβείο:   

Μαριάννα Μπιλικά  (ψευδώνυμο: Ηχώ – σχολείο: 5ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης) για 

το πεζογράφημα «Αστακός»   

3ο βραβείο:   

Άννα Γκιόκα (ψευδώνυμο: Οφηλία – σχολείο: Κολλέγιο Αθηνών) για το πε-

ζογράφημα «Το τρένο»  

 

 Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Επίπεδο Λυκείου – Πεζο-

γράφημα 

1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Βασιλική Ραγκάτση (ψευδώνυμο: Νύμφη – σχολείο: 1ο ΓΕΛ Επανομής) για 

το πεζογράφημα «Δευτεριάτικο ταξίδι στον παράδεισο»  
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2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Ιωάννης Αραμπατζής (ψευδώνυμο: Φωνή Ομηρούσα – σχολείο: ΓΕΛ Βρο-

ντάδου Χίου) για το πεζογράφημα «Παράξενο πλάσμα ο άνθρωπος»  

 

 Γ. Επίπεδο Γυμνασίου -Ποίηση   

 

1o βραβείο:  

Γεωργία Σπυριδάκου (ψευδώνυμο: Αγράμπελη – σχολείο: 4ο Γυμνάσιο 

Σπάρτης «Γιάννης Ρίτσος») για το ποίημα «Λευκός Καμβάς»  

2ο βραβείο:  

Δόμνα Αριστοβούλου (ψευδώνυμο: Λίλιουμ– σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Πεύ-

κων) για το ποίημα «Μια ηλιαχτίδα στο σκοτάδι»  

3ο βραβείο:   

Μαρία Ελίζα Πάτσκα (ψευδώνυμο: Δάφνη – σχολείο: Πρότυπο Γυμνάσιο 

Αναβρύτων) για το ποίημα «Ο ύπνος στο σπίτι φυλακή» 

 Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Γυμνασίου - Ποίηση  

1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Όλγα Ξυράφη (ψευδώνυμο: Ερμιόνη – σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα 

Λιναρδάτου) για το ποίημα «Ο καθρέφτης»  

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Σπυρίδων Απέργης (ψευδώνυμο: Ιόλαος– σχολείο: Εκπαιδευτήρια Αυγου-

λέα Λιναρδάτου) για το ποίημα «Ο δρομέας»  
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 Δ. Επίπεδο Γυμνασίου - Πεζογράφημα  

1ο βραβείο:   

 Άννα Παπαχαραλάμπους (ψευδώνυμο: Ανέτα Αυγερινού – σχολείο: 3ο Γυ 

μνάσιο Λιβαδειάς) για το πεζογράφημα «Μέρες λοιμού του 2020»  

2ο βραβείο:  

Παναγιώτα ( Νάγια) Σπυρέα (ψευδώνυμο: Nagia Oderio – σχολείο: Εκπαι-

δευτήρια Θεμιστοκλής) για το πεζογράφημα «Ισχυρή Επικράτηση»  

3o βραβείο  

Μαρία Λάγκα (ψευδώνυμο: Μάγια η μέλισσα -  σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Περι-

στερίου) για το πεζογράφημα «Σαμψούντα Γύρισα»  

 Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Γυμνασίου - Πεζογράφημα  

1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Νικόλαος Αργυρίου (ψευδώνυμο: Ναυτίλος – σχολείο: Πρότυπο Γυμνάσιο 

Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης) για το πεζογράφημα «Μια απροσδόκητη α-

νακάλυψη»  

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Άννα Μαρία Τριφύλλη (ψευδώνυμο: Αμφιλίκη – σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Πε-

ριστερίου) για το πεζογράφημα «Οι φίλοι μου ο καθρέφτης μου»  

   3ος ειδικός έπαινος διάκρισης:   

Ρόζα -Νίκη Παπαδοπούλου (ψευδώνυμο: Καρένινα – σχολείο: Odyssey 
Charter School, Wilmington, North Carolina) για το πεζογράφημα «ΧΩΡΙΣ 
ΟΝΟΜΑ»  
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