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ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 
http://www.poetrysymposium.gr 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Βραβεία Ποίησης 2010  

 
Τελικός κατάλογος υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Ποίησης  (1ο, 2ο και 3ο) 

καλύτερου βιβλίου νέου ποιητή 2010  

Πάνος Δρακόπουλος, Ελεύθερη αγορά, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Χρήστος Κούκης, Μετά την ομορφιά, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Βαγγέλης Λουλαδάκης, Μικρές μελέτες, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Ανέστης Μελιδώνης, Αστέρια από χαρτί, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Βασίλης Νούλας, Η κατασκευή της φωλιάς, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Ευτυχία Παναγιώτου, Μαύρη Μωραλίνα, εκδόσεις Κέδρος 
Θοδωρής Παπαϊωάννου, Τσάρκα στο άυλο, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Μιχάλης Παπαντωνόπουλος, Συμεών Βάλας, εκδόσεις Μελάνι 
Βασίλης Παυλίδης, Ιδιόλεκτο, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
Θοδωρής Ρακόπουλος, Φαγιούμ, εκδόσεις Μανδραγόρας 

 
Τα ετήσια βραβεία (1ο, 2ο και 3ο) καλύτερου βιβλίου νέου ποιητή που θέσπισε το Συμπόσιο 
Ποίησης, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τριάντα χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας του στα 
ελληνικά γράμματα και της συμπλήρωσης των τριάντα χρόνων του θεσμού, αφορούν βιβλία 
που εκδίδονται στη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου από τη διεξαγωγή του Συμποσίου 
ημερολογιακού έτους, από ποιητές που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος κατά την έκδοση του 
βιβλίου τους. 
Εφέτος, τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ποιητές που γεννήθηκαν μετά την 31.12.1970 και 
εξέδωσαν ποιητική συλλογή μέσα στο 2010. 
Η Οργανωτική Επιτροπή κατέληξε στον τελικό κατάλογο υποψηφιοτήτων για τα βραβεία 2010, 
λαμβάνοντας υπόψη της τις συλλογές που υποβλήθηκαν, μετά από ανοιχτή προκήρυξη για την 
αποστολή βιβλίων στη διεύθυνση του Συμποσίου (Τ.Θ. 1142, Τ.Κ.26110, Πάτρα), αλλά και 
όλη, κατά το δυνατόν, την εκδοτική ποιητική παραγωγή του έτους 
Η τελική επιλογή των τριών (3) πρώτων συλλογών που θα βραβευθούν με 1ο, 2ο και 3ο 
βραβείο θα γίνει με ψηφοφορία μεταξύ των συνέδρων του Συμπoσίου Ποίησης, και της 
Οργανωτικής Επιτροπής.  
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Ποιήματα από τις επιλεγείσες συλλογές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμποσίου 
Ποίησης, www.poetrysymposium.gr, και θα διαβαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
31ου Συμποσίου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των ποιητικών 
αναγνώσεων, με το πέρας της πρωινής συνεδρίας του Σαββάτου, 2/7/2011.   
Η απονομή θα γίνει με τη λήξη των εργασιών του Συμποσίου, το μεσημέρι της Κυριακής 
3/7/2011. Οι τρεις βραβευθέντες θα παρουσιαστούν από κριτικούς στο 32ο Συμπόσιο 
Ποίησης, και ποιήματά τους θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του και θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Συμποσίου. 
 
Το Τριακοστό Πρώτο Συμπόσιο Ποίησης, με θέμα Ποίηση και Κρίση, θα διεξαχθεί στο 
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 30/6 – 3/7/2011. 
 

Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου Ποίησης 

Γεώργιος Παναγιωτάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών  
Χρίστος Αλεξίου, τ. καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Birmingham, 
διευθυντής περιοδικού «Θέματα Λογοτεχνίας»  
Σωτήρης Π. Βαρνάβας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ποιητής 
Ξενοφών Βερύκιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, ποιητής 
Αλέξης Ζήρας, κριτικός λογοτεχνίας, πρόεδρος Εταιρείας Συγγραφέων 
Κώστας Καπέλας, υπεύθυνος Βιβλιοπωλείου Πολύεδρο 
Γιώργος Κεντρωτής, καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, ποιητής, μεταφραστής  
Κώστας Κρεμμύδας, ποιητής, διδάκτωρ, εκδότης περιοδικού «Μανδραγόρας»  
Αλέξης Λυκουργιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Πατρών, πρώην Πρόεδρος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
Σάββας Μιχαήλ, δοκιμιογράφος, κριτικός 
Θανάσης Νάκας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, ποιητής, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
Ξένη Σκαρτσή, ποιήτρια, δρ φιλολογίας 
Λύντια Στεφάνου, ποιήτρια, μεταφράστρια, δοκιμιογράφος  
Δημήτρης Χαρίτος, κινηματογραφικός κριτικός, ποιητής 
                                Επίτιμος Πρόεδρος 
Μιχάλης Γ. Μερακλής, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, κριτικός  

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 
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