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ΚρατικάΒραβείαΛογοτεχνίας

Στον Κώστα Γεωργουσόπουλο
το μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας
Η τελετή απονομής των Κρατικών
Βραβείων Λογοτεχνίας 2008
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής
στην αίθουσα «Παρνασσός»-από όπου είχε
ξεκινήσει πριν πενήντα χρόνια ο θεσμόςπαρουσίατου
υπουργού πολιτισμού
Αντώνη Σαμαρά.
To μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας,
απονεμήθηκε ομόφωνα στον Κώστα
Γεωργουσόπουλογια το σύνολο του έργου
του (ποιητής, κριτικός θεάτρου,
δοκιμιογράφος, μεταφραστής), ενώ το
βραβείο περιοδικού δόθηκε εξ ημισείας στα
περιοδικά «Νέα Εστία» και «Λέξη».
Κατά τα λοιπά, απονεμήθηκαν:
* Βραβείο ποίησης στην Δήμητρα
Χριστοδούλου για το έργο της «Λιμός»
(εκδ. Νεφέλη)
* Βραβείο διηγήματος στην Ευγενία
Φακίνου για τις «Φιλοδοξίες κήπου»(εκδ.
Καστανιώτης)
Ο ΚώσταςΓεωργουσόπουλοςμε τον υπουργό Πολιτισμού
* Βραβείο μυθιστορήματος στο Γιώργο
Λεονάρδο για το έργο του «Ο τελευταίος
Ειδικότερα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην
Κέδρος).
Παλαιολόγος» (εκδ. Λιβάνη)
* Βραβείο εικονογράφησης παιδικού
περίπτωσητης ειδικής τιμητικής διάκρισης,
* Βραβείο δοκιμίου-κριτικής στο Βαγγέλη
φέτος, αε συγγραφέα, «του οποίουτο έργο
βιβλίου στη Μαρία Μπαχάγια το βιβλίο του
Αθανασόπουλο για «To ποιητικότοπίο του
Χρήστου Μπουλώτη«Όταν η πασχαλίτσα
κρίθηκε από όλους άξιο για βράβευση,
19ου και 20ου αιώνα» (εκδ. Καστανιώτης)
αλλά κάποιατυπικά κωλύματα
συνάντησε
Ελέφαντα»
(εκδόσεις
Λιβάνη)
* Βραβείο χρονικού μαρτυρίας στο Βασίλη
και στη Ζωή Κιτοπούλουγια το βιβλίο της
γραφειοκρατίας δεν επέτρεπαν στην
Τζανακάρη για τη «Δακρυσμένη Μικρασία
Αυγής Παπάκου «Μια φορά και έναν
Επιτροπήνα τον βραβεύσει.
1919-1922:Ταχρόνια που συντάραξαν την
«Στόχος μου είναι να μη βρεθούμε ποτέ
καιρό».
Ελλάδα» (εκδ. Μεταίχμιο)
*
Βραβείο
βιβλίου
γνώσεων
για
παιδιά
στη
ξανά στην ανάγκη να δώσουμε "ειδικό
* Βραβείο μετάφρασης για έργο ελληνικής
Σοφία Παλουράκη για «Ταπορτραίτα του
βραβείο", αλλά οι διαδικασίες βράβευσης
λογοτεχνίας αε ξένη γλώσσα στο Ντέϊβιντ
Φαγιόν και η μυστηριώδης μις Τζούλια»
να μας επιτρέπουν στο εξής να
Κόνολι για τη μετάφραση της ποιητικής
βραβεύουμε κανονικά όσους το αξίζουν»,
(εκδ.
Ερευνητές)
και
στην
Νένα
Κοκινάκη
ανθολόγησης από το ποιητικό έργο του N.
τόνισε ο κ. Σαμαράς.
για
το
βιβλίο
«Πηλελόπη
Δέλτα
η
ζωή
της
Εγγονόπουλου με τίτλο «Ωραίος σαν
Ο συγγραφέας στον οποίο αναφέρθηκε ο
σαν παραμύθι» (εκδ. Άγκυρα).
Έλληνας», (εκδόσεις Y).
υπουργός, είναι ο Δημήτρης
Στην ομιλία του κατά την διάρκεια της
* Βραβείο μετάφρασης για έργο ξένης
Μανθόπουλος, συγγραφέας παιδικής
τελετής
ο
υπουργός
Πολιτισμού,
Αντώνης
λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα στη
ποίησης. Για το συγκεκριμένο συγγραφέα,
Σαμαράς, επιφυλάχθηκε να προβεί σε
Μαρία Παπαδημο για «To βιβλίο της
ο πρόεδρος της ΕπιτροπήςΠαιδικού
εξαγγελίες για την πολιτικήπου θα
ανησυχίας» του Μπερνάρντο Σοάρες
Βιβλίου, M. Μερακλής, εκτίμησε «είναι ο
εφαρμόσει στον τομέα του βιβλίου, αλλά
(Φερνάντο Πεσσόα), από τις εκδόσεις
αναφέρθηκε στο θεσμό των Κρατικών
καλύτερος, εν ζωή, εκπρόσωποςτης
Εξάντας.
ελληνικής ποίησης»και πως «υπήρξε
Βραβείων. Διαπίστωσε «σοβαρά βήματα,
* Βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου
περίπτωσητο βιβλίο του να βραβευτεί
που έγιναν τα τελευταία χρόνια» και
στην Λίτσα Ψαράφτη για το βιβλίο της «Η
παμψηφεί, αλλά ο εκδότης του βιβλίου δεν
παράλληλα, την ανάγκη αναβάθμισης του
σπηλιά της γοργόνας» (εκδόσεις Πατάκη)
κατέθεσε, ως όφειλε, αντίτυπο στην Εθνική
θεσμού, σε πιο «αντιπροσωπευτικόκαι
και στο Βασίλη Παπαθεοδώρουγια το
Βιβλιοθήκη».
λιγότερο γραφειοκρατικό».
βιβλίο του «Χνώτα στο τζάμι» (εκδόσεις
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