
Με μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων πραγματοποιήθηκε στο 

αμφιθέατρο του 2ου ΓΕΛ Κατερίνης, την Κυριακή 20 Μαΐου, η εκδήλωση του 

Συνδέσμου Φιλολόγων Πιερίας για την απονομή των βραβείων στους μαθητές των 

οποίων το ποίημα ή το διήγημα διακρίθηκε στο δεύτερο παμπιερικό λογοτεχνικό 

διαγωνισμό με θέμα «Οι καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου στον άνθρωπο και 

στο φυσικό περιβάλλον». Στην αρχή της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα μικρό και 

συγκινητικό αφιέρωμα στη φιλόλογο-εκπαιδευτικό Αναστασία Γεροφωκά, στη μνήμη 

της οποίας ήταν αφιερωμένος ο διαγωνισμός. 

   Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΦΠ και μέλος του ΔΣ της ΠΕΦ Μπάμπης 

Παπαδόπουλος, «διάφορες περιοχές του πλανήτη, είτε πιο μακρινές μας είτε πιο 

κοντινές, βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου (Και στον πόλεμ’ «όλα για 

όλα»/κουβαλούσα πολυβόλα/να σκοτώνονται οι λαοί/για τ’ αφέντη το φαΐ, Κ. 

Βάρναλης). Η περιοχή μας, ιδίως, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανταγωνισμών για 

τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, των διαύλων επικοινωνίας, των μεριδίων των 

αγορών. Το αίτημα για πανανθρώπινη ειρήνη, κόντρα στον καλλιεργούμενο 

σοβινισμό, εκφράζεται με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η 

τέχνη, πιο συγκεκριμένα η τέχνη του λόγου.». 

   Χαιρετισμό απηύθυνε, εκπροσωπώντας το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ανατολικού Ολύμπου, η Μαρία Στάθη, ενώ η εκδήλωση διανθίστηκε μουσικά από τη 

μαθήτρια Αναστασία Αγγελίδου. Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση 

και βράβευση της ομαδικής συμμετοχής στο διαγωνισμό του τμήματος ένταξης του 

6ου Γυμνασίου Κατερίνης. Στη συνέχεια, αφού έγινε μία σύντομη εισήγηση εκ μέρους 

των κριτικών επιτροπών από τον αντιπρόεδρο του ΣΦΠ Διονύση Χατζή, 

διαβάστηκαν ποιήματα και διηγήματα που διακρίθηκαν. Η απαγγελία των κειμένων 

έγινε από τους Παναγιώτα Τρύπου, Νικόλαο Γκούνη και Ελένη Τζήκα. 

   Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των επαίνων στους 

μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, βραβεία απονεμήθηκαν, ανά κατηγορία, στους εξής: 

Ποίημα (λύκεια): 1ο Μαρία Τσέτσιλα (3ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης), «Αιώνια Φλόγα», 2ο 

Πολυξένη Πετρίδου (5ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης), «Ο δωδεκάλογος των αν μου», 3ο (εξ 

ημισείας) Φρειδερίκη Μαρμαρίδου (5ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης), «Ο ξεριζωμός» και 

Νικόλαος Καζακλάρης (1ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης), «Ζητείται πλανήτης». 
 

Ποίημα (γυμνάσια): 1ο Αναστασία Αθανασίου (Εσπερινό Γυμνάσιο Κατερίνης), 

«Του πολέμου η “χαρά”», 2ο Διονυσία Δρούγκα (Γυμνάσιο Πλαταμώνα), «Αγωνία 

και προσμονή», 3ο Μάρθα Καρυπίδου (2ο Γυμνάσιο Κατερίνης), «Ο ήχος της 

σάλπιγγας». 
 

Διήγημα (λύκεια): 1ο Ευαγγελία Τουλουπάκη (ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου), «Η τελευταία 

Άνοιξη», 2ο Πολυξένη Πετρίδου (5ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης), «Ο μονόλογος του θανάτου», 

3ο Κωνσταντίνα Αϊδινοπούλου (5ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης), «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες». 
 

Διήγημα (γυμνάσια): 1ο Ελένη Καπέτα (Γυμνάσιο Πλαταμώνα), «Αβιγκέιλ», 2ο 

Μαριάννα Κεσκίνη (6ο Γυμνάσιο Κατερίνης), «Ένα λεωφορείο που δεν πρέπει να 

ξεχάσεις», 3ο Δήμητρα Καρατζιούλα (2ο Γυμνάσιο Κατερίνης), «Ένα θαύμα». 

Ποίημα/Διήγημα (ΣΔΕ): 1ο Ιορδάνης Ποιμενίδης (Β΄Κύκλος), «Πόλεμος 

Ερυσίχθων». 
 

   Τα κείμενα των διαγωνιζόμενων αξιολογήθηκαν από κριτικές επιτροπές, τη 

σύνθεση των οποίων ανακοινώνουμε ορθά: 

Κριτική επιτροπή για τα λύκεια και το ΣΔΕ: Έλενα Αλμπανίδου, Ξανθίππη 

Καραβίδα, Λευτέρης Μαυρομάτης, Ελένη Τζήκα, Διονύσης Χατζής.  

Κριτική επιτροπή για τα γυμνάσια: Άγγελος Αγγελίδης, Χριστίνα Γεωργιάδου, Τάνια 

Κόγια,  Άννα Κυριακού, Κωνσταντίνος Τεκτονίδης. 


