ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων
Λευκάδας και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, προκήρυξαν για το έτος
2016 τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης, με ελεύθερο θέμα.
Στόχος του ποιητικού διαγωνισμού είναι η κατάθεση ελάχιστης
αντιπροσφοράς στην ποιητικότητα της λευκαδίτικης φύσης και στην
πηγαία ποιητική δημιουργία-λαϊκή και λόγια- που διαχρονικά
χαρακτηρίζει τους κατοίκους του νησιού. Η συνάντηση στον τόπο μας
δημιουργών που διακονούν την ποίηση και η μεταξύ τους ευγενική
άμιλλα, είναι, πιστεύουμε, μια πράξη που προάγει την ομορφιά της
τέχνης και μετατρέπει το συναίσθημα του ποιητή σε πράξη ανθρωπιάς
για όλους.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποτελούσαν οι:
Παρασκευή Κοψιδά-Βρεττού, Διδάκτωρ Φιλολογίας, συγγραφέας,
Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Λευκάδας

Παύλος Ναθαναήλ, Λογοτέχνης, πρ. Πρόεδρος Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών, Αντιπρόεδρος ΕΕΛ
Αντώνης Φωστιέρης, Ποιητής, Εκδότης και Διευθυντής του λογοτεχνικού
περιοδικού «Η Λέξη»
Κώστας Κρεμμύδας, Ποιητής, Εκδότης και Διευθυντής του λογοτεχνικού
περιοδικού «Μανδραγόρας»
Αγαθή Δημητρούκα, Ποιήτρια-Στιχουργός, Μεταφράστρια
Ευχαριστούμε θερμά την επιτροπή κρίσης για την πρόθυμη ανταπόκριση
στην πρόταση συνεργασίας, τη σοβαρότητα και την ποιότητα του έργου
της αξιολόγησης των συμμετοχών, με την οποία επιτυγχάνεται ένα δίκαιο
και αντικειμενικό αποτέλεσμα.
Συγχαίρουμε τους/τις βραβευμένους/ες και ευχαριστούμε θερμά όσους
και όσες μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
Σημειώνουμε ότι οι συμμετοχές ήταν πολλαπλάσιες του πρώτου
διαγωνισμού, δείγμα της ενδυνάμωσης του θεσμού και της
εμπιστοσύνης στους διοργανωτές.
Αποτελέσματα του Διαγωνισμού
Ενημερώνουμε για τις μεταβολές που προκύπτουν στον αξιολογικό
πίνακα των βραβευμένων ποιημάτων στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Ποίησης, που προκήρυξε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας, ο
Σύνδεσμος Φιλολόγων και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών για το έτος
2016. Οι μεταβολές οφείλονται στο ότι το ποίημα που βραβεύτηκε με
πρώτο βραβείο είχε βραβευτεί και σε άλλον ποιητικό διαγωνισμό, του
οποίου τα αποτελέσματα προηγήθηκαν. Όρος του διαγωνισμού
προέβλεπε: «Το διαγωνιζόμενο ποίημα δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή
δημοσιευτεί ή να έχει βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό».
1ο Βραβείο: «Πρωτοβρόχι» (Κατερίνα Μακρή), με το ποίημα Οίκος
ευγηρίας
2ο Βραβείο: «Μιγκέ» (Ζαχαρούλα Καλλιαντζή), με το ποίημα Εκ γενετής
οφειλή και

«Λιμνία» (Σταματία Μωραΐτη), με το ποίημα Ορθογραφία των
συναισθημάτων
3ο Βραβείο: «Στοχαστικός» (Σταμάτης Πορτελάνος), με το ποίημα Ο
πρώτος στίχος και
Ερατώ (Ελένη Αντωνίου-Κωνσταντίνου), με το ποίημα Μπαλάντα για
μι’αγάπη που δεν πρόλαβα να ζήσω
1ος Έπαινος: «Λύκος Παραβάτης» (Νίκος Περδίκης), με το ποίημα Σε μια
Βεατρίκη
2ος Έπαινος: «Λέοναρντ» (Ειρήνη Γράψα), με το ποίημα Ελεγεία και
«Η Ωραία Ελένη» (Ελένη Σεργίου), με το ποίημα Πάλι πάλη
3ος Έπαινος: «Μπακίρι» (Αθανασία Καραγιάννη), με το ποίημα
Ιδιοτέλεια
Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα, το
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, ώρα 7 μ.μ.
Η παρουσία των βραβευμένων και των μελών της κριτικής επιτροπής θα
είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας.
Η Οργανωτική Επιτροπή

