
                                          ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

Λογοτεχνικός διαγωνισμός 

Η Επιτροπή Αξιολόγηση του λογοτεχνικού διαγωνισμού συγκροτήθηκε εκτάκτως την Τρίτη 2 

Ιουλίου 2019 και λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση της συμμετοχής του μαθητή 

Στρατόπουλου Αντώνη κατέληξε στην εξής απόφαση:  

Διήγημα 

 1ος: στην ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΣΚΟΥ, μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου 

Ελευσίνας (Β΄ τάξη), για το διήγημά του με τίτλο «Κρινάκια»,  

 

 2ος: στη ΜΑΝΤΩ ΚΟΥΤΛΑ, μαθήτρια του Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων 

(Α΄ τάξη), για το διήγημά του με τίτλο «Όσο λάμπει ο ήλιος» και  

 

 3ος: στον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΖΙΩΝΗ, μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου 
Κορίνθου (Β΄ τάξη), για το διήγημά της με τίτλο «Εις οιωνός άριστος». 

Ποίημα 

 1ος: στη ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΚΟΝΗ, μαθήτρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Πετρούπολης (Γ΄ 

τάξη), για το ποίημά της με τίτλο «Μαύρο», 

 

 2ος: στον ΜΙΧΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ, μαθητή του Μουσικού Σχολείου Βόλου(Γ΄ 

τάξη), για το ποίημά του με τίτλο «Αδάμ (χωμάτινος)» και 

 

 3ος: στον ΣΩΚΡΑΤΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ, μαθητή του 1ου Γενικού Λυκείου 

Βόλου (Β΄ τάξη) για το ποίημά του με τίτλο «Γιάνκεα*».  
 

Ακόμη, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και μετά τις σχετικές υποδείξεις 

της επιτροπής, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ΚΔ΄ 

Συνόδου της Βουλής των Εφήβων (2-6 Σεπτεμβρίου 2019) στην Αθήνα οι 
μαθητές ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΣΚΟΥ και ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΚΟΝΗ. 

 

Διαγωνισμός αφίσας 

Η επιτροπή του διαγωνισμού αφίσας για μαθητές Λυκείου που πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων του Ιδρύματος 

της Βουλής, ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018 - 2019, αποφάσισε να απονεμηθούν έπαινοι ως 
εξής: 

 1ος: στη ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, μαθήτρια του 2ου Γενικού Λυκείου 

Ξάνθης (Β΄ τάξη),  

 

 2ος: στη ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΚΕΙΠΗ, μαθήτρια του 30ου Γενικού Λυκείου 

Θεσσαλονίκης (Α΄ τάξη) και 



 

 3ος: στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΥΤΟ, μαθητή Του Γενικού Λυκείου Νέας 

Φιγαλείας (Γ΄τάξη). 

Εκτός από τα τρία βραβείο η επιτροπή αξιολόγησης επιθυμεί να απονέμει εύφημο 

μνεία και στις αφίσες των μαθητών: ΚΡΙΤΟΛΑΟΥ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ, μαθητή του 

Λυκείου Τυμπακίου (Γ’ τάξη) και ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΤΖΕΛΑΪΛΙΔΟΥ, μαθήτριας 2ου 

Γενικού Λυκείου Κομοτηνής (Β’ τάξη). 

 

Ακόμη, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και μετά τις σχετικές υποδείξεις 

της επιτροπής, θα προσκληθεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της ΚΔ΄ Συνόδου 

της Βουλής των Εφήβων (2-6 Σεπτεμβρίου 2019) στην Αθήνα η μαθήτρια 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ. 

 

Διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο 

Η επιτροπή του διαγωνισμού δημιουργίας βίντεο που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των Εφήβων του Ιδρύματος της 
Βουλής, ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018-2019, αποφάσισε να απονεμηθούν έπαινοι ως εξής: 

 1ος: στον ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ, μαθητή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς                      

(Γ’ τάξη),  

 

 2ος: στον ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΦΗ, μαθητή του 3ου Γενικού Λυκείου Βόλου (Β΄ 

τάξη) και 

 

 3ος: στον ΑΝΤΟΝΙ ΓΚΙΚΑ, μαθητή του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας (Α΄ 

τάξη).  
 

Εκτός από τους τρεις επαίνους η επιτροπή αξιολόγησης επιθυμεί να απονέμει 

εύφημο μνεία και στη μαθήτρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, μαθήτρια του Γενικού 
Λυκείου Μελεσών (Α’ τάξη), για το βίντεό της. 

Ακόμη, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και μετά τις σχετικές υποδείξεις 

της επιτροπής, θα προσκληθεί να παρακολουθήσει τις εργασίες της ΚΔ΄ Συνόδου 

της Βουλής των Εφήβων (2-6 Σεπτεμβρίου 2019) στην Αθήνα ο μαθητής ΘΩΜΑΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ. 

Μουσικός διαγωνισμός 

Η επιτροπή του μουσικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείου που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βουλή των 

Εφήβων του Ιδρύματος της Βουλής, ΚΔ΄ Σύνοδος, 2018 - 2019, αποφάσισε να 
απονεμηθούν έπαινοι ως εξής: 

Ισοβαθμούν στην πρώτη θέση, ανεξαιρέτως αξιολογικής κατάταξης μεταξύ τους τα 
εξής δύο: 

 «City Lights”, δημιουργοί «Neon”: 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΛΕΣ, Μουσικό Λύκειο Πειραιά (Γ’ τάξη), 

 



 «At the side of the court”, δημιουργός ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, 1ο Γενικό 
Λύκειο Ιεράπετρας (Γ’ τάξη). 

Διακρίθηκαν επίσης, ανεξαιρέτως αξιολογικής κατάταξης και ως εκ τούτου 
αναφέρονται τα εξής: 

 «Σαν άστρο», δημιουργός ΡΩΜΥΛΙΑ ΜΟΥΡΒΑΤΗ, 1ο Γενικό Λύκειο 

Ξάνθης (Γ’ τάξη) 

 

 «Tabula Rasa», δημιουργός ΜΑΡΙΑ ΡΟΔΙΤΗ, 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας 

(Β’ τάξη) 

 

 

 «Ο κόσμος μου», δημιουργός ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ, Μουσικό Σχολείο 

Αγρινίου (Α’ τάξη) 

 

 «Το φιλί σου», δημιουργός ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Γενικό Λύκειο 

Βυρωνείας (Β’ τάξη) 

 

 

 «Οδός Ονείρων», δημιουργός ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ, 1ο ΕΠΑ.Λ. 

Πετρούπολης Β’ τάξη) 

 

 «Νότες ελπίδας», δημιουργοί «Breakthrough”: 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ, 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου (Β’ τάξη) 

 

 «Μας φοβούνται», δημιουργοί «Οι κλασικοί»: 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΦΗΣ, Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών (Β’ τάξη) 

 

 «Όνειρα Πολλά», δημιουργοί «Mkay Music»: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών (Β’ τάξη). 

 

Ακόμη, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και μετά τις σχετικές υποδείξεις 

της επιτροπής, θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ΚΔ΄ 

Συνόδου της Βουλής των Εφήβων (2-6 Σεπτεμβρίου 2019) στην Αθήνα και να 

παρουσιάσουν τις συνθέσεις τους σε μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της Συνόδου οι μαθητές ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΛΕΣ και ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. 

Οι έπαινοι θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά 

τη διάρκεια των εργασιών της ΚΔ΄ Συνόδου (2018-2019) της Βουλής των 

Εφήβων στην Αθήνα (2-6 Σεπτεμβρίου 2018). 

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό με τις πρωτότυπες δημιουργίες τους και ευχόμαστε σε όλες και σε 
όλους καλή ξεκούραση! 

Από το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων  

 


