Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Δευτέρα, 12-01-2009
Σελίδα: 24
Μέγεθος: 652 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 46130
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3657.000, 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΛΙΤΣΑ ΨΑΡΑΥΤΗ

«Ταπαιδικά βιβλίασπάνεταμπού»
«Γιατίνα μη
μιλήσουμεγια το
AIDS και την
ομοφυλοφιλίαστα
παιδικάβιβλία;»λέει
στα «NEA»n Λίτσα"
Ψαραύτη,
συγγράφέοβτηε
διπλάβραβευμένης
«Σηηλιάβτηε
γοργόνάδ»

Οι περιπέτειεβ μιαβ
οικογένειαέ που
έζησε την :
καταστροφή Tns
Σμύρνηβ είναι το
θέμα του
Βραβευμένου
παιδικού βιβλίου Tns
Afrtfas Φαραύτη «Η
σπηλιά τηβ
.yopyovas». «Μέσα
από το μυθιστόρημα
το παιδί μαθαίνει για
/την: Ιστορία. -.
Δυοτυχώβ, τα
σχολικά βιβλία Ίϋν
το καταφέρνουν
πάντα αυτό;»,λέει. n
συγγραφέαβ

Η

Δέκα
προτάσεις
1 «Η κλέφτρα των Βιβλίων»
του Μάρκουβ Ζούσακ. Η
χιτλερική εποχή μέσα από
την ιστορία ενόβ
υιοθετημένου κοριτσιού.
2 «Γέφυρα για την
Τεραμπίθια» Tns Κάθριν
Πάτερσον.
3 «Ο Μεγάλοβ nepinaTps
του Πέτρου» Tns Αλκηβ
Ζέη. Ένα παιδί αντιμέτωπο
με τη γερμανική κατοχή.
4«Κεχριμπαρένιο
τηλεσκόπιο» του Φίλιπ
Πούλμαν.
5" «To διπλό ταξίδι» Tns
AiToas Φαραύτη. Η
προσφυγιά μέσα από τα
μάπα ενό5 κοριτσιού.
6 «Κάποτε ο κυνηγόε» τηβ
Ελένης Σαράντίτη. Ο
.ρατσιάμόβ και οι επιπτώσειβ •του.

ιστορία μιαε-οικογένεΐαε που έζησε
την καταστροφή TnsΣμύρvns
το 1922 θα μπορούσε να είναι
Χάθηκε n παιδική αθωότητα; ; i
μην ντραπούν να το πουν»;
. .. X
το θέμα ενόβ Βιβλίουγια ενήλικουε.
Φοβηθήκατε τη λογοκρισία;
θέλω να πιστεύωότι, napa·τσκακό
Στη «Σπηλιάms γοργόναε» jris Λίτσαε
To παιδικόΒιβλίοπουρίχνει zgXapiV. .παράδειγματων μεγάλων, δεν Ιχειχα^.
Ψαραύτη n ΜικρασιατικήΚαταστροφή τη προσπάθησενα δώσειαπαντήσει μέσα τοα στα παιδιά και παρουσιάζεΓΤπντιάραμυθένια
:Βεί',Σήμερα, ο γονέαβ αφ^ερώνεί πβ^.
από τα Βιβλία Tns. «Την εποχή που
παρουαιάζεταιμέσα απόtis αφηγήσειε
πλευρά τον πραγμάτωνμου . ρίσσότερο χρόνο στην καρίερα του και
γράφτηκε το Βιβλίο"To αυγό τηε 'Εχιδvas"είναι αδιάφορο. Νιώθωότι γράφονταεγια τα παιδιά, μόνα, πλάθουν ένα* κόσμο
τηε προγιαγιάδms, με ήρωεεεφήΒουε:
(1990)άρχισαν να
7 «Φιλενάδα Φουντουκιά
ένα ιστορικό μυθιστόρημα για παιδιά,
θέματα-ταμπούβγάζω ψεύτικο με τα video games Κατtous-ύπολογιστέε.
γίνονταιγνωστάτα πρώτα
πουέφθασε τα 7.000 αντίτυπακαι πρόσφατα
Εντύπωσημσύέχε|κανειτο
μου» ms Αγγελικήβ
tous γονείε και tous δα-.
κρούσματα του ιού
Βαρελά. Με οικολογική
απέσπασετο Κρατικό Βραβείο
σκάλουε από τη δύσκολη γεγονόβ ότι τα παιδιάξέρουν απέξω τα
Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου"και το ' HIV. Οι αοθενείε στιγματίζονταν,
ευαισθησία.
μη κατάλληλαγια την ηλικίαToy'sσίριαλ
θέση να εξηγήσουν στα
Βραβείο Κύκλου του ΕλληνικουΠαιδικού
καθώε θεωρούσαν
παιδιά τι είναι, για παράδειγμα,
Tns τηλεόρασηβ. Δυστυχώς δεν μπορούν 8 «Η προφητεία του
Λίτσα Ψαραύτη,«Η
πωε n ασθένεια
να ξεχωρίσουντο καλά από το κακό,
Βιβλίου.
το AIDS. Ένα παιδικό
κόκκινου κρασιού» του
σπηλιάTnsγοργόvas»,
αφορούσε μόνον
«Μέσα απότο μυθιστόρηματο παιδί
Βιβλίοπρέπεινα περνά
με αποτέλεσμα νσ είναι διχασμένα.
Λότηβ ΠέτροΒιτβΑνδρουτσοπούλου.
Εκδ. Πατάκη,
αισιόδοξα μηνύματα
μαθαίνει για την Ιστορία.Δυοτυχώε, τα -ομοφυλόφιλουε», λέει
Γιατί πιστεύετε ότι εξεγείρονται οι
Η ιστορία
σελ. 200, τιμή: 8,50
σχολικάΒιβλίαδεν το καταφέρνουν πάντα.n συγγραφέαε.
και να θέτει ακόμα και a-. νέοι;
Tns Μακεδονίαβ.
ευρω.
To ΒιβλίοTnsΣτ' Δημοτικούτηε Μαpias «Μετο θέμα-ταμπού
Βλέπουνότι n Ελλάδαδεν μπορείνα
παγορευμένα ζητήματα,
9 «Μια ιστορία του
Ρεπούαη- που αποσύρθηκε - ήταν των ομοφυλόφιλων αγοριών
χωριε-χυδαιότητακαιμπερδεμένη
tous Βοηθήσειστην πραγμάτωσητων ονείρων
Φιοντόρ» του Μάνου
ασχολήθηκαστο
καλό απόπαιδαγωγία άποψηε,αλλά
γλώσσα.Στην περίπτωση tous. Εμάε θα μαβ παραμυθία-;
Κοντολέοντοβ. Περί
Βιβλίομου '"Ονειρα από μετάξι" (2002).
Tns'Epons Σωτηροπούλουκαι
σουν πάλιcmsεκλογέε, tous νέουε όχι.
παρουσίαζεμε χαλαρό τρόποτη Μικρασιατική
ρατσισμού και ξενοφοΒίαβ.
Καταστροφή»,
λέει στα «NEA» Σε ένα λύκειοTnsΛαμίαε,όπουέγινε συζήτηση
του μυθιστορήματοε«Ζιγκζαγκ cmsνεραντζιέε»,
Ενημερώνονται για τα σκάνδαλα, Βλέπουν jj ^«Σινιάλα
με
για το Βιβλίο,έναβ μαθητήε με
n Λίτσα Ψαραύτη.
δεν ενόχλησε το περιεχόμενο
την άσχημη οικονομική κατάσταση
I νκαθρέφτεβ» Tns
ρώτησε πώβτόλμησα να το θίξω. Ήθελα
του, αλλά το ότι πήγεστα σχολεία.Αλλιώε, στο σπίτικαι μεγαλώνουν απότομα.
To AIDS, n ομοφυλοφιλία, τα ναρκωτικά
Έλσαβ Χίου. Για tous ακρίτεβ
να δείξω στα παιδιάότι όλα είναι μέσα
κανειε·δεν θα το έψαχνελέξη npos
είναι θέματα που απασχολούν
των ελληνικών νησιών.
Δ.Κ.
στη ζωή. Αν tous τύχει κατι τέτοιο,να
τουε εφήΒουεκαι ή,ΛίτσαΨαραύτηπρώ¬
λέξη.
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