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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
Βπαβεία Ποίηζηρ 2010
Τελικόρ καηάλογορ ςποτηθιοηήηυν για ηα Βπαβεία Ποίηζηρ (1ο, 2ο και 3ο)
καλύηεπος βιβλίος νέος ποιηηή 2010
Πάνορ Γπακόποςλορ, Ελεύθερη αγορά, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Υπήζηορ Κούκηρ, Μεηά ηην ομορθιά, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Βαγγέληρ Λοςλαδάκηρ, Μικρές μελέηες, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Ανέζηηρ Μελιδώνηρ, Αζηέρια από ταρηί, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Βαζίληρ Νούλαρ, Η καηαζκεσή ηης θωλιάς, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Δςηςσία Παναγιώηος, Μαύρη Μωραλίνα, εκδόζειρ Κέδπορ
Θοδυπήρ Παπαφυάννος, Τζάρκα ζηο άσλο, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Μισάληρ Παπανηυνόποςλορ, Σσμεών Βάλας, εκδόζειρ Μελάνι
Βαζίληρ Παςλίδηρ, Ιδιόλεκηο, εκδόζειρ Γαβπιηλίδηρ
Θοδυπήρ Ρακόποςλορ, Φαγιούμ, εκδόζειρ Μανδπαγόπαρ

Σα εηήζια βπαβεία (1ο, 2ο και 3ο) καλύηεπος βιβλίος νέος ποιηηή πος θέζπιζε ηο ςμπόζιο
Ποίηζηρ, με ηην εςκαιπία ηηρ ζςμπλήπυζηρ ηπιάνηα σπόνυν αδιάλειπηηρ παποςζίαρ ηος ζηα
ελληνικά γπάμμαηα και ηηρ ζςμπλήπυζηρ ηυν ηπιάνηα σπόνυν ηος θεζμού, αθοπούν βιβλία
πος εκδίδονηαι ζηη διάπκεια ηος αμέζυρ πποηγούμενος από ηη διεξαγυγή ηος ςμποζίος
ημεπολογιακού έηοςρ, από ποιηηέρ πος δεν έσοςν ςπεπβεί ηο 40ό έηορ καηά ηην έκδοζη ηος
βιβλίος ηοςρ.
Δθέηορ, ηα βπαβεία θα απονεμηθούν ζε ποιηηέρ πος γεννήθηκαν μεηά ηην 31.12.1970 και
εξέδυζαν ποιηηική ζςλλογή μέζα ζηο 2010.
Ζ Οπγανυηική Δπιηποπή καηέληξε ζηον ηελικό καηάλογο ςποτηθιοηήηυν για ηα βπαβεία 2010,
λαμβάνονηαρ ςπότη ηηρ ηιρ ζςλλογέρ πος ςποβλήθηκαν, μεηά από ανοισηή πποκήπςξη για ηην
αποζηολή βιβλίυν ζηη διεύθςνζη ηος ςμποζίος (Σ.Θ. 1142, Σ.Κ.26110, Πάηπα), αλλά και
όλη, καηά ηο δςναηόν, ηην εκδοηική ποιηηική παπαγυγή ηος έηοςρ
Ζ ηελική επιλογή ηυν ηπιών (3) ππώηυν ζςλλογών πος θα βπαβεςθούν με 1ο, 2ο και 3ο
βπαβείο θα γίνει με τηθοθοπία μεηαξύ ηυν ζςνέδπυν ηος ςμπoζίος Ποίηζηρ, και ηηρ
Οπγανυηικήρ Δπιηποπήρ.
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Ποιήμαηα από ηιρ επιλεγείζερ ζςλλογέρ έσοςν αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος ςμποζίος
Ποίηζηρ, www.poetrysymposium.gr, και θα διαβαζηούν καηά ηη διάπκεια ηυν επγαζιών ηος
31ος ςμποζίος. Ζ τηθοθοπία θα διεξασθεί μεηά ηην ολοκλήπυζη ηυν ποιηηικών
αναγνώζευν, με ηο πέπαρ ηηρ ππυινήρ ζςνεδπίαρ ηος αββάηος, 2/7/2011.
Ζ απονομή θα γίνει με ηη λήξη ηυν επγαζιών ηος ςμποζίος, ηο μεζημέπι ηηρ Κςπιακήρ
3/7/2011. Οι ηπειρ βπαβεςθένηερ θα παποςζιαζηούν από κπιηικούρ ζηο 32ο ςμπόζιο
Ποίηζηρ, και ποιήμαηά ηοςρ θα δημοζιεςηούν ζηα Ππακηικά ηος και θα αναπηηθούν ζηην
ιζηοζελίδα ηος ςμποζίος.
Το Τπιακοζηό Ππώηο Σςμπόζιο Ποίηζηρ, με θέμα Ποίηζη και Κρίζη, θα διεξασθεί ζηο
Πολιηιζηικό και Σςνεδπιακό Κένηπο ηος Πανεπιζηημίος Παηπών, 30/6 – 3/7/2011.

Οπγανυηική Επιηποπή ηος Σςμποζίος Ποίηζηρ
Γεώπγιορ Παναγιυηάκηρ, Ππύηανηρ Πανεπιζηημίος Παηπών
Υπίζηορ Αλεξίος, η. καθηγηηήρ Νεοελληνικήρ Φιλολογίαρ Πανεπιζηημίος Birmingham,
διεςθςνηήρ πεπιοδικού «Θέμαηα Λογοηεσνίαρ»
υηήπηρ Π. Βαπνάβαρ, καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών, ποιηηήρ
Ξενοθών Βεπύκιορ, καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών, ποιηηήρ
Αλέξηρ Εήπαρ, κπιηικόρ λογοηεσνίαρ, ππόεδπορ Δηαιπείαρ ςγγπαθέυν
Κώζηαρ Καπέλαρ, ςπεύθςνορ Βιβλιοπυλείος Πολύεδπο
Γιώπγορ Κενηπυηήρ, καθηγηηήρ Ηονίος Πανεπιζηημίος, ποιηηήρ, μεηαθπαζηήρ
Κώζηαρ Κπεμμύδαρ, ποιηηήρ, διδάκηυπ, εκδόηηρ πεπιοδικού «Μανδπαγόπαρ»
Αλέξηρ Λςκοςπγιώηηρ, καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών, ππώην Ππύηανηρ Πανεπιζηημίος
Παηπών, ππώην Ππόεδπορ Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίος
άββαρ Μισαήλ, δοκιμιογπάθορ, κπιηικόρ
Θανάζηρ Νάκαρ, καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Αθηνών
υκπάηηρ Λ. καπηζήρ, ποιηηήρ, Ομόηιμορ καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Παηπών
Ξένη καπηζή, ποιήηπια, δπ θιλολογίαρ
Λύνηια ηεθάνος, ποιήηπια, μεηαθπάζηπια, δοκιμιογπάθορ
Γημήηπηρ Υαπίηορ, κινημαηογπαθικόρ κπιηικόρ, ποιηηήρ
Δπίηιμορ Ππόεδπορ
Μισάληρ Γ. Μεπακλήρ, Ομόηιμορ καθηγηηήρ Πανεπιζηημίος Αθηνών, κπιηικόρ

Το Συμπόζιο ηελεί υπό ηην αιγίδα ηου Πανεπιζηημίου Παηρών
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