ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Σύνδεζμος Φιλολόγων Πιερίας επραξηζηεί θαη ραηξεηίδεη ηνπο καζεηέο ησλ
γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο Πηεξίαο πνπ έιαβαλ κέξνο, κε πνίεκα ή δηήγεκα, ζην
δεύηερο παμπιερικό λογοηετνικό διαγωνιζμό (Ηαλνπάξηνο-Απξίιηνο 2018), ν
νπνίνο ήηαλ αθηεξσκέλνο ζηε κλήκε ηεο Αλαζηαζίαο Γεξνθσθά θαη δηνξγαλώζεθε
από θνηλνύ κε ην Κένηρο Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης Αναηολικού Ολύμποσ,
κε ζέκα «Οι καηαζηρεπηικές ζσνέπειες ηοσ πολέμοσ ζηον άνθρωπο και ζηο
θσζικό περιβάλλον». Χαηξεηίδεη, επίζεο, ηνπο καζεηέο από ζρνιεία άιισλ πεξηνρώλ
ηεο ρώξαο νη νπνίνη, αλ θαη ν δηαγσληζκόο αθνξνύζε ηελ Πηεξία, πήξαλ θαη απηνί
κέξνο.
Ο Σύλδεζκνο επραξηζηεί ζεξκά όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, θηινιόγνπο θαη κε, πνπ
ζπλέβαιαλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό ησλ καζεηώλ ζην ζέκα
ησλ άδηθσλ πνιέκσλ θαη ησλ επηπηώζεώλ ηνπο ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε, αιιά θαη
ζηελ παξαθίλεζή ηνπο λα ζπγγξάςνπλ ινγνηερληθό θείκελν.
Οη καζεηέο ησλ νπνίσλ ηα θείκελα δηαθξίζεθαλ, ζα βξαβεπζνύλ ζε εκδήλωζη πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κσριακή 20 Μαΐοσ, ζηηο 7 μ.μ., ζην αμθιθέαηρο ηοσ 2οσ
ΓΕΛ Καηερίνης (Ζπείξνπ 10). Δπίζεο, αλακλεζηηθνί έπαηλνη ζα απνλεκεζνύλ ζε
όια ηα ζρνιεία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπο, ελώ εηδηθά βξαβεία ζα δνζνύλ
ζηνπο καζεηέο ηνπ ΣΓΔ Καηεξίλεο ησλ νπνίσλ ηα θείκελα δηαθξίζεθαλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, βραβεία ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο εμήο καζεηέο αλά θαηεγνξία:
Ποίημα (λύκεια): 1ο Μαξία Τζέηζηια (3ν ΓΔ.Λ. Καηεξίλεο), «Αηώληα Φιόγα», 2ο
Πνιπμέλε Πεηξίδνπ (5ν ΓΔ.Λ. Καηεξίλεο), «Ο δσδεθάινγνο ησλ αν κνπ», 3ο (εμ
εκηζείαο) Φξεηδεξίθε Μαξκαξίδνπ (5ν ΓΔ.Λ. Καηεξίλεο), «Ο μεξηδσκόο» θαη
Νηθόιανο Καδαθιάξεο (1ν ΓΔ.Λ. Καηεξίλεο), «Εεηείηαη πιαλήηεο».
Ποίημα (γσμνάζια): 1ο Αλαζηαζία Αζαλαζίνπ (Δζπεξηλό Γπκλάζην Καηεξίλεο),
«Τνπ πνιέκνπ ε ραξά», 2ο Γηνλπζία Γξνύγθα (Γπκλάζην Πιαηακώλα), «Αγσλία θαη
πξνζκνλή», 3ο Καξππίδνπ Μάξζα (2ν Γπκλάζην Καηεξίλεο), «Ο ήρνο ηεο
ζάιπηγγαο».
Διήγημα (λύκεια): 1ο Τνπινππάθε Δπαγγειία (ΓΔ.Λ. Ληηνρώξνπ), «Ζ ηειεπηαία
Άλνημε», 2ο Πνιπμέλε Πεηξίδνπ (5ν ΓΔ.Λ. Καηεξίλεο), «Ο κνλόινγνο ηνπ ζαλάηνπ»,
3ο Ατδηλνπνύινπ Κσλ/λα (5ν ΓΔ.Λ. Καηεξίλεο), «Αλάκεζα ζε δπν παηξίδεο».
Διήγημα (γσμνάζια): 1ο Καπέηα Διέλε (Γπκλάζην Πιαηακώλα), «Αβηγγέηι», 2ο
Κεζθίλε Μαξηάλλα (6ν Γπκλάζην Καηεξίλεο), «Έλα ιεσθνξείν πνπ δελ πξέπεη λα
μεράζεηο», 3ο Καξαηδηνύια Γήκεηξα (2ν Γπκλάζην Καηεξίλεο), «Δλα ζαύκα».
Ποίημα/Διήγημα (ΣΔΕ): 1ο Ηνξδάλεο Πνηκελίδεο (Β΄Κύθινο), «Πόιεκνο
Δξπζίρζσλ».
Τα θείκελα ησλ δηαγσληδνκέλσλ αμηνινγήζεθαλ από κριηικές επιηροπές, ηε
ζύλζεζε ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνύκε:
Κξηηηθή επηηξνπή γηα ηα ιύθεηα θαη ην ΣΓΔ: Έιελα Αικπαλίδνπ, Ξαλζίππε
Καξαβίδα, Λεθηέξεο Μαπξνκάηεο, Διέλε Τδήθα, Γηνλύζεο Χαηδήο.
Κξηηηθή επηηξνπή γηα ηα γπκλάζηα: Άγγεινο Αγγειίδεο, Άλλα Αζιαλίδνπ, Χξηζηίλα
Γεσξγηάδνπ, Άλλα Κπξηαθνύ, Κσλζηαληίλνο Τεθηνλίδεο.
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