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Κοινωνικά µηνύµατα και
νεωτεριστικές επισηµάνσεις
ρούµενη που ειδικά σ' αυτή τη βάρβαρη νο βιβλίο «εγκαινιάζει τη σειρά βιβλίων
» Καταξιωµένοι
αλλά και νεώτεροι
'Μικροί και µεγάλοι µαζί", που
συγγραφείς, φέροντες έργο µε κοινωνικές περίοδο πήρα το Κρατικό Βραβείο»
µας λέει και προσθέτει «αγαπώ το παιδικό καλεί τους µεγάλους να εργαστούν δηµιουργικά
αλλά και νεωτεριστικές επισηµάνσεις,
µαζί µε τα παιδιά και
βιβλίο, πιστεύω στα παιδιά, στη
ο Χρήστος Μπουλώτης µε
εντάσσεται σε µια σύγχρονη αντίληψη
τα «Τα πολύτιµα σκουπίδια του κυρίου διαίσθησή τους, στην ατελείωτη φαντασία
τους και θα συνεχίσω µε όλες για το τι µπορεί να κάνει ένας ενήλικος,
No», n Μαρία Παπαγιάννη µε «To
ένας γονιός µε το παιδί του. Εδώ
µου τις δυνάµεις σ' αυτή in γοητευτική
δέντρο το µονάχο», n εικονογράφος
έχουµε ένα συγκερασµό της παράδοσης
περιπέτεια.
Μυρτώ ∆εληβοριά και ο συγγραφέας
να γνωρίζουµε καινούρια πράγµατα
Αντώνης Παπαθεοδούλου µε το βιβλίο Έκπληκτη n Άλκηστη Χαλικιά µάς
στα παιδιά µέσα από το παραµύθι
ακούει να της µεταφέρουµε την είδη¬
«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεµο»
και την αφήγηση ιστοριών µε σύγχρονους
και n Άλκηστη Χαλικιά µε το «Στο
προβληµατισµούς».
πάρκο µε τα ζώα» απέσπασαν τα Κρατικά
«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεµο»
Βραβεία Παιδικού Λογοτεχνικού
(εκδ. Πατάκης) χάρισε το Βραβείο Εικονογραφηµένου
Βραβείου για το 2011.
Παιδικού Βιβλίου στην
Ο αρχαιολόγος, παραµυθάς και συλλέκτης
εικονογράφο Μυρτώ ∆εληβοριά και
παιχνιδιών Χρήστος Μπουλώτης
στον συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου.
µε «Τα πολύτιµα σκουπίδια του
«Με τιµά και µε συγκινεί το
κυρίου No» (εκδ. Ελληνικά Γράµµατα)
βραβείο γι' αυτό το βιβλίο που αγαπώ
απέσπασε το Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού
τόσο πολύ. Ευχαριστώ τον Αντώνη Παπαθεοδούλου
Βιβλίου προσθέτοντας το
που περπατήσαµε µαζί
δεύτερο κρατικό βραβείο στις αποσκευές
στους δρόµους αυτής
του µετά «To άγαλµα που
της τόσο διαφορετικής
κρύωνε» (2000). «Είναι όµορφο τα
πόλης»
βραβεία να κοσµούν κάποια από τα βιβλία
δηλώνει n εικονογράφος.
µας που πραγµατικά αγαπάµε»
«Μα
µας λέει ο γνωστός συγγραφέας. «Για
τι υπέροχο νέο
µένα 'Τα πολύτιµα σκουπίδια του κυρίου
το βραβείο» λέει ο
No' δεν είναι ούτε λιγότερο ούτε
Αντώνης Παπαθεοδούλου
περισσότερο µακριά από την πάγια
και προσθέτει: «Ένα τεράστιο
ιδεολογική µου στάση απέναντι σε
ευχαριστώ στην Επιτροπή
κοινωνικά ζητήµατα» προσθέτει. Οι
που µας τίµησε και πολλά µπράβο:
αναγνώστες του άλλωστε, µικροί και
Μπράβο στη Μυρτώ ∆εληβοριά που
µεγάλοι γνωρίζουν καλά ότι τα δικά
µοιραστήκαµε µαζί αυτή την υπέροχη
του παραµύθια ξεκινούν µε το «µια
περιπέτεια, µπράβο στις Εκδόσεις Πατάκη
φορά, εδώ και τώρα», για να τελειώσουν
που το αγάπησαν από την πρώτη
έχοντας καταθέσει ένα σαφές
στιγµή, µπράβο στους πραγµατικά διαλεχτούς
κοινωνικό σχόλιο σχετικά µε µεγάλα
ση για m βράβευσή της µε το Βραβείο
συνυποψηφίους µας και σε
Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά που για
ζητήµατα της εποχής µας.
όλους τους ανθρώπους του ελληνικού
το «Στο πάρκο µε τα ζώα» (εκδ. Καλειδοσκόπιο).
Εχοντας διανύσει σηµαντική διαδροµή
∆εν κρύβει τη χαρά της παιδικού βιβλίου που συνεχίζουν αθόρυβα
στην παιδική λογοτεχνία n Μαρία
και οπττόητοι µε αισιόδοξες λέξεις
Παπαγιάννη µόλις τώρα χαίρεται
«γιατί το συγκεκριµένο βιβλίο θέλει να
και ζωηρά χρώµατα...».
το πρώτο κρατικό της Βραβείο. «To γνωρίσει στα παιδιά τη σύγχρονη ελληνική
δέντρο to µονάχο» (εκδ. Πατάκη) της
τέχνη και µια σύγχρονη αισθητική > Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι
στον λόγο και την εικόνα. To ότι Άντα Κατσίκη ως Πρόεδρος, Μένη Κανατσούλη
χάρισε το Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού
ως Αντιπρόεδρος και µέλη οι
Λογοτεχνικού Βιβλίου. «Αν και το βραβεύεται n σύχρονη τέχνη είναι ένα
Ανδρέας Καρακίτσιος, Βασιλική Νίκο,
σηµαντικότερο για ένα συγγραφέα είναι πολύ θετικό στοιχείο γιατί τα παιδιά
Σούλα Οικονοµίδου, Άρης ∆ηµοκίδης,
µπορεί να έρθουν σε επαφή µε αυτό
n προσπάθεια να επικοινωνήσει
Βασίλης Παπαθεοδώρου,Έφη
Λαδά
που
δηµιουργείται
σήµερα»,
µας
λέει.
µε τον κόσµο παλεύοντας µε το χαρτί
και Πέτρος Μπουλούµπασης.
και τις εµµονές του, δεν σας κρύβω ότι Παράλληλα επισηµαίνει µια εξίσου χαροποιό
παράµετρο/Οτι το συγκεκριµέ¬
είµαι ιδιαίτερα συγκινηµένη και χα¬
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