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οι υπογραφέςms χρονιά*

Οι κοινωνικέεανισότητεε,ο φόΒοε του άλλου,

n φρίκη του πολέµου,n παιδικήεργασία,
n σεξουαλικήπαρενόχληση,ο ηρωισµόε,
n αλληλεγγύη,n φιλία, n Βία...Τέτοιαθέµατα
πραγµατεύεταιn καινούργιασοδειά των βιβλίων
για παιδιάκαι ecpnBousκαι αυτά αναδεικνύουν
οι συγγραφείε, οι £ΙΚθνθγράφΟΙ
και

Τζερόνιµο

Στίλτον

Evas συγγραφέα5... novnKOs

Φαµπρίτσιο

To λεωφορείο που άλλαξε την Ιστορία

lloios κρύβεται πίσω από το όνοµα Τζερόνιµο Στίλτον;
Είναι ο συγγραφέαε ή ο πρωταγωνιστήε Tns οµώνυµηε
σειράε; As πούµε ότι είναι και τα δύο, έναε ποντικόε/
συγγραφέαε χαρούµενοε που µπλέκει οε απίστευτεε περιπέτειεε,
όπωε σ' αυτή όπου προσπαθεί να ανακαλύψει
noios έκλεψε το παραδοσιακό εγγλέζικο τυρί που έχει το
όνοµά του. Ο Τζερόνιµο προτείνει στα παιδιά µια εξαιρετικά
θετική στάση npos τη ζωή και µε τη δράση του
προάγει διαχρονικέε αξίεε - την αλληλεγγύη, τη ουνερ-

οι ξεχωριστοίnpCdTOVCilVIOTCS tous,
γοητεύονταβtous µικρούε αναγνώστες

Σιλέι

Γεννηµένοε το 1967, ο φλωρεντινόε συγγραφέαε, παράλληλα
µε τη συγγραφή Βιβλίων για παιδιά, εργάστηκε ωε πολιτικόε
επιστήµοναε σε θέµατα που αφορούν τη µνήµη και
την ταυτότητα. Οι ιστορίεε του, ανθρώπινεε
και συγκινητικέε, διδάσκουν ανθρωπιοτικέε
αξίεε και τον αγώνα των ανθρώπων
για µια αξιοπρεπή ζωή. Εναε παππούε
µιλάει στον εγγονό του για µια Ρόζα,
εκείνη τη Ρόζα από την Αλαµπάµα, που τα
Χριστούγεννα του 1955 έσπασε µε τη σθεναρή
τπε στάση και την αυτοπεποίθησηTns
την εικόνα των καταπιεσµένων έγχρωµων
πολιτών τπε Αµερικήε: κουρασµένη από
τη δουλειά, δεν έδωσε στο λεωφορείο τη
θέση Tns σε έναν λευκό και υπέστη tis κυρώσειε
που προέβλεπε ο νόµοε για τουε
απείθαρχουε µαύρουε. Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ την υπερασπίστηκε
ωε δικηγόροε, οι νόµοι και οι αντιλήψειε άλλαξαν,
έναε έγχρωµοε πρόεδροε κατοικεί πλέον στον Λευκό Οίκο.

ΠΑΙ∆ΙΚΑ
ΚΑΙ
ΝΕΑΝΙΚΑ
Οι npooes των µικρών

FABRIZIO SILEI, «TO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ», ΕΙΚ. MAURIZIO A. C.
QUARELLO, ΚΟΚΚΙΝΟ

Γράφει n Μαρίζα Ντεκάστρο

Σοφία Ζαραµπούκα

γασία, τη µάθηση, τη φιλία, την τιµιότητα,
Αντώνης Παπαθεοδούλου
την ισότητα. Εχει χιούµορ και µε τη
βοήθειά του πετυχαίνει τουε στόχουε
Η Σοφία Ζαραµπούκα είναι πολυτάλαντη καθώε συνδυάζει
του και νικά τουε φόΒουε του, αγαπά
τη συγγραφή µε την εικονογράφηση, κάτι που ξεκίνησε πολύ
τη δουλειά του (είναι δηµοσιογράφοε
Ο Avrcovns Παπαθεοδούλου (1977), πρώην γεωλόγοβ και
•- -;. x V
παλιά στον Κέδρο µε tis σειρέε τπε ελληνικήβ µυθολογίas
και εκδότηε), είναι καλόε συνεργάτηε.
νυν διαφηµιοτήε, λέει σε µια συνέντευξη ότι µικρόε έφτιαχνε
και tis διασκευέε αρχαίων έργων για
Ο Τζερόνιµο δεν είναι υπερήρωαε, αλλά
κόσµουε µε playmobil. Τώρα φτιάχνει κόσµουε µε λέξειε
παιδιά, µικρά και µεγαλύτερα. Τη φετινή
κάποιοε σαν κι εµάε! Κυκλοφορούν
και βραβεύεται για τη δουλειά του,
χρονιά εκδόθηκαν οι ιστορίεε τπε µε θέµα
ήδη οκτώ ιστορίεε, όµορφα εικονογραφηµένεε.
όχι µόνο επειδή διαθέτει αστείρευτο χιούµορ
«Τα αδέσποτα», Βιβλία γεµάτα από αισθήµατα
Για αναγνώστεε από 7 ετών.
και κέφι αλλά γιατί εµπλέκει πάντοτε
ζωοφιλίαε npos τουε ανώνυµουε
πραγµατικά προβλήµατα που αντιµε.
GERONYMO STILTON, «Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩ∆ΗΣ ΚΛΕΦΤΗΣ TOY ΤΥΡΙΟΥ»,
συγκάτοικούε µαε των ελληνικών πόλεων,
ΚΕ∆ΡΟΣ
τωπίζουν τα παιδιά. To τελευταίο του Βι|
καθώε και τα νέα εξώφυλλα που σχεδίασε
Βλίο, µια πειρατική και άκρωβ αστεία ιστορία,
για την επανέκδοση των Βιβλίων Tns
δείχνει οτουε αναγνώοτεε tous δρόµουε
Αλκηε Ζέη (Εκδ. Μεταίχµιο). «Η ιστορία
για να λύσουν έκτακτεε καταστάσειε,
του χαρτιού» (Εκδ. Αιώρα) είναι επίσηε δική
όπωε για παράδειγµα n Βία και n
Tns δηµιουργία που συνοδεύει τα παιδιά
ΝτάΒιντε Καλί - Σερζ Μπλοκ
επιθετικότητα που υφίστανται. Οταν λοιπόν
στην οµώνυµη έκθεση στο Μουσείο
συναντιούνται δυο πειρατικά πλοία
Μπενάκη. Η ζωγραφική τπε µε καθαρά
στο πέλαγοε, οι καλοί πειρατέε κάνουν
χρώµατα - άλλοτε παιδική και τρυφερή, άλλοτε mo ελεύθερη
Ελάχιστο κείµενο, πυκνά νοήµατα και
σκόνη tous κακούε, καθώε µε tis πλάκεε
ή να πλησιάζει στο κόµικε - φανερώνει προσωπικότητα που
απόλυτα αρµονική συνεργασία µεταξύ
και tis χαριτωµένεε tous ατάκεε διαλύουν τη φοβερή
ψάχνει και ψάχνεται δοκιµάζονταε τα όρια Tns τέχνηε Tns.
δύο ιδεολόγων του κινήµατοε για την
εικόνα που προσπαθούν να τουε περάσουν και ανατρέπουν

∆οκιµάζει τα όρια Tns τέχντ^ Tns

Φτιάχνει κόσµου5 µε tis λέξε^ του

Ο «άλλθ8» \ias µοιάζει πολύ τελικά

ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ, «ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ», ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Τζον Μπόιν

Παραµύθι που δίνει µαθήµατα fans
Ο ιρλανδόε συγγραφέαε ξεπέρασε τα σύνορα τπε πατρίδαε
του κι έγινε παγκόσµια γνωστόε µε το µυθιστόρηµα
«To αγόρι µε τη ριγέ πιτζάµα», µια µυθοπλασία για tous
παράλληλουε Βίουε δυο 9χρονων αγοριών
κατά τη διάρκεια του πολέµου, του
Γερµανού Μπρούνο και του Σµουέλ, του
έγκλειστου σε στρατόπεδο θανάτου. Στο
«Ο Νόα το έσκασε» το κλίµα αλλάζει εντελώε
και ο συγγραφέαε περνά µε τέχνη
στο άλλο άκρο, αφήνει πίσω του τη σκοτεινιά
του πολέµου και γράφει ένα ονειρικό
παραµύθι για την παράξενη συνάντηση
του αγοριού µε έναν γεράκο παιχνιδοποιό
που του µαθαίνει πλευρέε τπε
zums γεµάτεε µαγεία. Ο Νόα, όταν δεν
σκέφτεται τα προΒλήµατά του, νιώθει
ανακούφιση, γι' αυτό και το σκάει από το σπίτι του. Πού
θα τον οδηγήσει όµωε το ταξίδι µε τον νέο του φίλο; Τι µαθήµατα
ζωήβ θα πάρει; Εξαιρετικό!
JOHN ΒΟΥΝΕ «Ο ΝΟΑ TO ΕΣΚΑΣΕ», ΜΤΦΡ. ΛΥ∆ΙΑ ΚΟΛΥ∆Λ,
ΨΥΧΟΠΟΣ
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ειρήνη, του ιταλού συγγραφέα ΝτάΒιντε
όλα τα στερεότυπα των θρυλικών ηρώων. Κανέναε
Καλί και του Σερζ Μπλοκ, εικονογράφου
δεν είναι µονοδιάοτατοε, όλοι, καλοί και κακοί, έχουµε
πολλών µεγάλων αµερικανικών εντύπων,
πολλέε πλευρέε.
όπωε οι «New York Times», n «Wall
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ, «ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ»,
Street Journal", το «Time Magazine».
ΕΙΚ. ΙΡΙΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Εναε οτρατιώτηε παρατηµένοε και µόνοε
σ' ένα χαράκωµα αναρωτιέται πώε
είναι ο εχθρόε του, αυτό το τέραε, όπωε
του τον έχουν περιγράψει. Κεντρική ιδέα
Φιλίπ - Ανρί Τουρίν
των δυο συνεργατών είναι να δείξουν όχι
µόνο τη φρίκη του πολέµου, αλλά και την
ιδεολογία, tis εικόνεε, που κάποιοι αόρατοι
Ο Κάρολοε είναι δράκοε, έχει τεράστια φτερά και δυνατά
αρχηγοί διαµορφώνουν στα απλά
πόδια, όµωε µένει µακριά από tous σκανταλιάρηδεε συµµαθητέε
µυαλά του κοσµάκη. To βιβλίο αναιρεί
του στο σχολείο των δράκων. To µόνο που τον συγκινεί
όλα τα στερεότυπα που σχετίζονται µε
είναι n ποίηση, µια ποίηση µελαγχολική κι εσωτερική.
την εικόνα του άλλου και µαζί µε την εικονογράφηση,
Παρά tis προσπάθειεε τπε δασκάλαε, ο Κάρολοε δεν
εκφραστική στην απλότητά
Tns, δηµιουργεί συναισθήµατα και
κάνει τίποτε από αυτά που πρέπει: δεν βγάζει φωτιέε, δεν
τροµάζει τον κόσµο, δεν πετάει όπωε οι
σκέψειε ότι ο άλλοε είναι το διπλό µαε
άλλοι. Και τον κοροϊδεύουν που είναι διαφορετικόε...
που αντιµετωπίζει τα ίδια ζητήµατα.
Απλό και καλογραµµένο
DAVIDE CALI - SERGE BLOCH,
παραµύθι που ξεχωρίζει για την εικονογράφηση
«Ο ΕΧΘΡΟΣ» ΜΤΦΡ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ, ΠΑΤΑΚΗΣ
του Φιλίπ - Ανρί Τουρίν. Οι µεγάλεε
σελίδεε του Βιβλίου έδωσαν την
ευκαιρία στον εικονογράφο να ξεδιπλώσει
την άψογη τεχνική του και τη χρωµατική
του γκάµα, να φανταστεί tous δράκουε
και να δώσει χαρακτήρα στον καθένα,
να οργανώσει µε λεπτοµέρεια το

Σαστίζει µε τον πλούτο των εικόνων του
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υπογραφές

του για γνώσειβ και δεξιότητεβ, νοητικέε, κινητικέβ, κοινωνικέβ,
και θέµα οτιδήποτε µπορεί να κεντρίσει τη φυσική
περιέργεια των παιδιών. Η παρατήρηση των εικόνων
και n αποµνηµόνευση, n αναγνώριση, τα σχήµατα,
τα χρώµατα, τα αντικείµενα, ζώα, φυτά, τρόφιµα, οι καθηµερινέε
δραστηριότητεε όπωε ντύνοµαι, τρώω, κοιµάµαι,
παίζω, ανοίγω, κλείνω, τραβάω, αγγίζω, έννοιεε
όπωε πάνω, κάτω, έξω, µέσα, ήχοι, ανοίγουν διάλογο µε
τα πολύ µικρά παιδιά.

T

II,
.1
ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΑ
οι lipuoesτων µικρών
περιβάλλον των ηρώων, να δώσει κίνηση oris ζωγραφιέε
του, να σπρώξει το Βλέµµα να ψάξει ξανά και ξανά στον
πλούτο των εικόνων.
ALEX COUSSEAU, «Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ∆ΡΑΚΩΝ»,
ΕΙΚ. PHILIPPE - HENRI TURIN, ΝΕΦΕΛΗ

x

υποκρισία, τον δογµατισµό, αλλά και για τη µοναξιά, την
εκµετάλλευση, tous κινδύνουε που κρύβονται στα δήθεν
αθώα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, «ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ»,
ΕΙΚ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

Λουί Πέργκό

ERIC CARLE,

«Η

ΚΑΤΣΟΥΦΑ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ», ΚΑΛΕΙ∆ΟΣΚΟΠΙΟ

Τα «κουµπιά» του µιλούν ακόµη

Βασίλη^ Παπαθεοδώρου

Με όχηµα το γκροτέσκο και το χιούµορ

Ερίκ Καρλ

Βιβλία που µιλούν και τραγουδούν
Τα τελευταία 40 χρόνια ο Ερίκ Καρλ έκανε
σχολή δηµιουργώνταε ευφάνταστα
Βιβλία για πολύ µικρά παιδιά. Βιβλία µε
έντονα καθαρά χρώµατα, µικρού µεγέθουε,
κατάλληλα για µικρά χεράκια, Βιβλία
µε τρύπεβ για να εξερευνούν τα δαχτυλάκια,
µε διαφορετικό υλικό σε κάθε
σελίδα για να εξασκείται n αφή, Βιβλία
που µιλούν και τραγουδούν, µε κινούµενεβ
εικόνεε ή άλλα που παίζουν
κρυφτό µε tis εικόνεε... Φόντο n έγνοια

www.clipnews.gr
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Τα νεανικά και παιδικά του µυθιστορήµατα διδάσκονται στα
πανεπιστήµια σε µετεκπαιδευόµενουε δασκάλουβ. Εχει τιµηθεί
µε Βραβεία (Κρατικό Βραβείο και Βραβείο του περιοδικού
«∆ιαβάζω» για tis χρονιέε 2008,
2010).
Είναι έναβ δυναµικόε συγγραφέas
στο δύσκολο πεδίο των εφηβικών Βιβλίων.
Ο Παπαθεοδώρου δεν αρκείται σε
αυτά που ξέρει καλά, αλλά δοκιµάζεται
και oris µικρότερεε ηλικίεε. Με όχηµα το
γκροτέσκο και το χιούµορ, ασκεί κοινωνική
κριτική, όπωε oris «Ιπτάµενεε σελίδεε»,
το οποίο έχει eosθέµα τη δύναµη
των Βιβλίων και τον φόβο των κρατούντων
γι' αυτά. Σ' αυτό το πλούσιο σε νοήµατα
µυθιστόρηµα ο συγγραφέαε εµπλέκει
ένα πλήθοε από κοινωνικά θέµατα και
µιλάει orous αναγνώστεβ για τον ολοκληρωτισµό, την παιδική
εργασία, τη σεξουαλική παρενόχληση, την κοινωνική

Οι περισσότεροι από εµάβ γνωρίσαµε τον «Πόλεµο των
κουµπιών» από την ταινία του 1961. Mas συνεπήραν οι
χαρακτήρεε και n ζωντάνια των αγοριών, n εφευρετικότητά
tous, n χαρά Tns συµµετοχήε σε
µια οµάδα, ακόµα κι όταν ο σκοποβ
ήταν... πολεµικόε. Ο Λουί Περγκό
(1882-1915),
δάσκαλοε και λογοτέxvns
ΒραΒευµένοβ µε το Βραβείο
Γκονκούρ, δεν έζησε για να δει το
έργο του να γίνεται κλασικό. Πέθανε
vtopts, κατά λάθοε, από τα πυρά των
δικών του στα χαρακώµατα του A'
Παγκοσµίου Πολέµου. Στο µυθιστόρηµα
ο πόλεµοε κατεβαίνει στο επίπεδο
των παιδιών, χωρίε να χάνει τα
χαρακτηριστικά του. ∆ιαβάζουµε για
αρχηγούβ, θαρραλέου3
και φοΒητσιάρηδεε, προδότεε,
τραυµατίεε και φανταστικούε νεκρούβ και Kupioos για
αλλαγή στα ήθη, καθώε οι ήρωεε βγάζουν το άχτι tous
npos tous κοινωνικούε θεσµούε, την οικογένεια και το
σχολείο που tous καταπιέζει.
LOUIS PERGAUX, «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ»,
ΜΤΦΡ. ΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, ΠΑΤΑΚΗΣ

