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Ηφαντασία,
n τόλµη, n
µαγεία, n διάθεση απόδρασης
από την πραγµατικότητα,
µέσα από τα καλά
υλικά του παραµυθιού και της εικονογράφησης,
βραβεύθηκανχθες
απότη Γενική∆ιεύθυνσηΣύγχρονου
Πολιτισµούτου υπουργείουΠολιτισµού
που ανακοίνωσε τα Κρατικά
Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2011,
που αφορούν στις εκδόσεις που
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
κυκλοφόρησαν το 2010. Τα βιβλία
dsavopoulou@e-typos.com
που ξεχώρισαν είναι:
> «Τα πολύτιµα σκουπίδια του
κυρίου No» (Ελληνικά Γράµµατα) το πρώτο του βιβλίο «Η παράξενη
αγάπητου αλόγου και της λεύκας»,
του Χρήστου Μπουλώτη, που απέσπασε
καθώς και µε το βραβείοτης Ακαδηµίας
το βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού
Αθηνών για την παιδική λογοτεχνία
Βιβλίου.
>«To δέντρο to Μονάχο» (Πατάκης)
«Κώστακαι Ελένης Ουράνη»
της Μαρίας Παπαγιάννπ, που το 2007.
«Ενα κρατικό βραβείο µπορεί να
τιµήθηκε µε το βραβείο ΕφηβικούΝεανικού
σηµαίνει πολλά, µπορεί και να µην
Λογοτεχνικού Βιβλίου.
> «Η πόλη που κατάφερε να
σηµαίνει τίποτα», λέει ο Χρήστος
διώξει τον πόλεµο» (Πατάκης) Μπουλώτης στον «ΕΤ.» «Καµιά
του Αντώνη Παπαθεοδούλου σε φορά ένα τέτοιο βραβείο είναι θέµα
συγκυριών. Βέβαια, n ικανοποίηση
εικονογράφηση της Μυρτώς ∆εληβοριά,
0 Χρήστος Μπουλώτης και το εξώφυλλο του βραβευθέντος βιβλίου του
που απέσπασε το βραβείοµου είναι ανυπόκριτη,γιατί όπωςκαι
«Τα πολύτιµα σκουπίδια του κυρίου No».
Εικονογραφηµένου Παιδικού να το κάνουµε µου δίνει ώθηση για
Βιβλίου.
περαιτέρωδηµιουργίαστο χώροτης
>«Στο πάρκο µε τα ζώα» (Καλειδοσκόπιο)
παιδικής λογοτεχνίας. Παράλληλα,
της Αλκηστης Χαλικιά
όµως, θα µε κάνει να τηρήσω µια
πουτιµήθηκε µε το Βραβείο Βιβλίου ακόµη mo υπεύθυνηστάσηαπέναντι
Γνώσεωνγια παιδιά.
στα παιδιά, θέλω να υπογραµµίσω
Βραβευµένος συγγραφέας και ότι πλανώνται όσοι νοµίζουν ότι n
αγαπητός στους µικρούς αναγνώστεςπαιδική λογοτεχνία είναι εύκολη
παραµυθάς,ο Χρήστος Μπουλώτης
υπόθεση.Τους αυριανούς ενήλικες
δίνει µέσα από το βιβλίο του αναγνώστες τούς σµιλεύουµε από
Μαρία I Ιατιαγιάννη
«Ταπολύτιµασκουπίδιατου κυρίου τη µικρή ηλικία.»
No» µαθήµαταζωής, οικολογίας και
To ∆έντρο
περιπέτεια»
το Μονάχο
ανακύκλωσης µε υλικά παραµυθένια,«Γοητευτική
έχονταςστο πλευρότου τον επίσης«To δέντρο το Μονάχο», to οποίο
βραβευµένοεικονογράφοΒασίλη έχει τιµηθεί και µε το βραβείο του
«To δέντρο το Μονάχο» χάρισε βραβείο Εφηβικό»·Νεανικού Λογοτεχνικού
Βιβλίου στη Μαρία Παηαγιάννη.
Παπατσαρούχα.Είναι n δεύτερη περιοδικού«∆ιαβάζω»,αποτελεί µια
φορά που ο Χρήστος Μπουλώτης σύγχρονη ιστορία σ' ένα χωριό της
βραβεύεται µε το Κρατικό Βραβείο Κρήτης πάνω στα βράχια, στη σκιά νωνήσει µε τον κόσµο παλεύοντας κό βιβλίο, πιστεύω στα παιδιά, στη
Παιδικής Λογοτεχνίας. Η προηγούµενη
του βουνού.
µε το χαρτί και τις εµµονές του, δε διαίσθηση τους, στην ατελείωτη
ήταν το 2000 για το «Αγαλµα
Για τη βράβευσή της n Μαρία σας κρύβωότι είµαι ιδιαίτερα συγκινηµένη
φαντασία τους και θα συνεχίσω µε
πουκρύωνε».Εχειεπίσηςβραβευθεί Παπαγιάννπ λέει: «Αν και το σηµαντικότεροκαι χαρούµενηπουειδικά σε όλες µου τις δυνάµεις σε αυτή τη
µε το µεγάλο Ευρωπαϊκό Βραβείο
για έναν συγγραφέα αυτή τη δύσκολη περίοδο πήρα το γοητευτική περιπέτεια».
Παιδικής Λογοτεχνίας το 1989 για είναι n προσπάθεια να επικοιΚρατικό Βραβείο. Αγαπώ το παιδι¬
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που κοκκινίζουν όταν τα κοιτάς,
δέντρα που ψιθυρίζουν παραµύθια
και σιντριβάνια που τα νερά τους
χορεύουν µε τη µουσική φιγουράρουν
στο βιβλίο «Η πόληπουέδιωξε
τον πόλεµο»,που εικονογράφησε n
Μυρτώ ∆εληβοριά:
«Με τιµά και µε συγκινεί το βραβείο
γ i' αυτό το βιβλίο που αγαπώ

Θέλω να
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νοµίζουν ότι π
παιδική λογοτεχνία
είναι εύκολπ
υπόθεσπ.Τους
αυριανούς ενήλικες
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τόσο πολύ. Ευχαριστώτον Αντώνη
Παπαθεοδούλου που περπατήσαµε
µαζί στους δρόµους αυτής της
τόσο διαφορετικής πόλης»,λέει για
τη βράβευσή της n Μυρτώ ∆εληβοριά. ¦

