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ΚρατικάΒραβεία για θέατρο - παιδικά

Ανακοινώθηκαν
χθες από το υπουργείο
το ΥΠΠΟ και τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Παιδικού Βιβλίου, που αφορούν
Πολιτισμού τα Κρατικά
εκδόσεις
του 2007. To Βραβείο
Βραβεία θεατρικών Εργων για το
Η Λίτσα
Ψαραύτη
Παιδικού Λογοτεχνικού βιβλίου
2008.To A' Κρατικό Βραβείο Συγγραcpns
μοιράζεται
απονέμεται εξ ημισείας και κατά
θεατρικού Εργου απονέμεται
το
Κρατικό
πλειοψηφία στη Λίτσα Ψαραύτη για
στον Αντώνη Δωριάδη για το έργο
Βραβείο
το Βιβλίο «Η σπηλιά της γοργόνας»
«Opium», το Β'ΒραΒείο στον Γιώργο
Παιδιών
(«Πατάκης») και στον Βασίλη Παπαθεοδώρου
Μπέλλο για το «Παιχνίδι ζωής», ενώ
βιβλίου
για το Βιβλίο «Χνότα στο
το Γ εξ ημίσεια στη Νάνσυ Σπετσιώτη
με τον Βασίλη
Παπαθεοδώρου τζάμι» («Κέδρος»).
για το έργο «Ταμπλό ΒιΒάν» και
To Βραβείο Εικονογράφησης Παιδικού
στην Ελένη Τιμπλαλέξη για το θεατρικό Κώστας Φέρης και Ni'kos KoUKns.
βιβλίου απονέμεται επίσης εξ
«Exeisμια τρύπα στο τζην σου». Η
-Τα Κρατικά Βραβεία Συγγραφής
Επιτροπήαπαρτίζεται από tous Γιώργο Παιδικού θεατρικού Εργου απονέμονται: ημισείας στη Μαρια Μπαχά για τη εικονογράφηση
του Βιβλίου με τίτλο
Χριστοφιλάκη, Κώστα Παπαπέτρο
A'Βραβείο στη Μαρία Μιχαλούδη
«Οταν n πασχαλίτσα συνάντησε ελέφαντα»
και Κοραή Δαμάτη.
για το έργο της «Τα νήματα της Ατενόιραμ»,
(«ΛιΒάνης») και στη Ζωή
Τα Κρατικά Βραβεία για νέους θεατρικούς
Β'Βραβείο στη Μάγια Δεληβοριά
Κυτοπούλου για την εικονογράφηση
Συγγραφείς απονέμονται eosεξής:
για το θεατρικό «Η Αλφα -Βήτα
του βιβλίου με τίτλο «Μια φορά
A' Βραβείο στον Φοίβο Μπότση για
ms Εφηβείας» και Ρ στην Ειρήνη
και
έναν καιρό».
το έργο του «Φλαμίνγκος», Β' Βραβείο Μαργαρίτη και τη Βασιλική Δαλίσκα
Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για
στον Γιώργο Χριοτοδούλου για
για το «Ο Ynvos, ο Aunvos... και n μικρή
παιδιά απονέμεται εξ ημισείας και
το θεατρικό «Γιαννούλης Χαλεπάς:
Κατερίνα».Την Επιτροπήαπαρτίζουν
κατά πλειοψηφία στη Σοφία Γιαλουράκη
Η κοιμωμένη μου» και Γ' Βραβείο από
οι ΜαριάνναΤόλη, Γιαwns Ζουγανέλης,
για το βιβλίο «Τα πορτρέτα του
κοινού στον Αγαμέμνονα Ζαχαράτο
Γιάννης Χρυσούλα και
Φαγιούμ
και n μυστηριώδης μις
για το έργο του «ΠατήσιαΤηροκομείο»
Χρήστος Χαλαζίας. Ολα τα βραβεία
Τζούλια» («Ερευνητές») και στη Νένα
και στον Σάββα Γιατζόγλου συνοδεύονται με χρηματικό έπαθλο.
για το «Ατρείδες». Στην Επιτροπή
Κοκκινάκη για το Βιβλίο «Πηνελόπη
των βραβείων για νέους συγγράφει^ Παιδικού βιβλίου
Δέλτα - Η ζωή της σαν παραμύθι»
είναι οι Τιτίκα Στασινόπουλου,
(«Αγκυρα»).
Εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν από
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