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Heroic-
ISLANDS

ΤΡΊΤΗ, 17 ΜΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ▼  2011 (18)

▼  Μάϊος (18)

▼  Μαϊ 17 (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛ...

►  Μαϊ 21 (2)

►  Μαϊ 23 (2)

►  Μαϊ 25 (4)

►  Μαϊ 26 (2)

►  Μαϊ 27 (1)

►  Μαϊ 28 (5)

►  Μαϊ 30 (1)

ΑΡΧΕΙΟΘΉΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΊΟΥ
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Αναρτήθηκε από Agras στις 10:33 μ.μ. 

Ετικέτες ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η πρώτη τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας με τα οποία
θα τιμηθούν σημαντικές προσωπικότητες των Ιονίων νήσων είναι πια γεγονός.
Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 29η Μαΐου 2011 & ώρα 18:00, στο Μέγαρο Παλαιάς
Βουλής, Σταδίου 13 στην Αθήνα.
Καινοτομία θα αποτελέσει η έκδοση προσωπικού γραμματοσήμου που θα κυκλοφορήσει
σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και θα απεικονίζει τον κάθε βραβευμένο.
Οι υποψηφιότητες πολλές και οι επτανησιακές προσωπικότητες που προτάθηκαν, άτομα
τα οποία με την μεγάλη προσφορά τους στις τέχνες, τις επιστήμες και τα γράμματα,
τίμησαν το ανυπέρβλητο επτανησιακό πνεύμα.
Συνολικά, επιλέχθηκαν να βραβευθούν για το 2011, δύο άτομα από κάθε νησί, αλλά και
ένας ακόμη επτανήσιος ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό.
Eπίσης με ειδικό βραβείο θα τιμηθεί η Ιστορικός κ. Χρύσα Τζαγκαρουλάκη, η οποία δεν
έχει καταγωγή από τα Επτάνησα, τιμά όμως με το συγγραφικό της έργο και τις ιστορικές
μελέτες της , τα Ιόνια νησιά.

Για τους υποψηφίους, ψήφισε σε φανερή ψηφοφορία, το Δ.Σ. της Ένωσης Επτανησίων
Ελλάδας.

Τα άτομα που πρόκειται να βραβευθούν:

Ελευθερία Αρβανιτάκη, τραγουδίστρια (Παξοί)
Νάνος Βαλαωρίτης, ποιητής - συγγραφέας - πανεπιστημιακός (Λευκάδα)
Μαρία Βασιλάκου, αντιδήμαρχος Βιέννης (Ζάκυνθος)
Σαβίνα Γιαννάτου, τραγουδίστρια (Κεφαλονιά)
Διονύσης Γραμμένος, μουσικός - σολίστας (Κέρκυρα)
Φωτεινή Δάρρα, ηθοποιός - τραγουδίστρια (Ζάκυνθος)
Τόνια Καζιάνη, ηθοποιός (Κέρκυρα)
Βασίλης Καϊλας, ηθοποιός (Κύθηρα)
Μιχάλης Μπουρμπούλης, ποιητής - στιχουργός (Ιθάκη)
Νίκος Πετρόχειλος, καθηγητής πανεπιστημίου - συγγραφέας (Κύθηρα)
Γιάννης Σπάθας, μουσικός - κιθαρίστας (Παξοί)
Μάκης Τσέλιος, σχεδιαστής μόδας (Ιθάκη)
Δημήτρης Τυπάλδος, μαέστρος - μουσικός (Κεφαλονιά)
Ελεονώρα Φιόρου, φωτογράφος (Λευκάδα)
Γιώργος Μηλιώτης (George Miller) σκηνοθέτης - παραγωγός (Κύθηρα)
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