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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – 
 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 

 
 
 
 
 
 
 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 

Απριλίου, την ηµέρα που γεννήθηκε ο µεγάλος ∆ανός παραµυθάς Χανς 
Κρίστιαν ΄Αντερσεν. Την καθιέρωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη 
Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People - ΙΒΒΥ) το 1966. 
Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τµήµα της οργάνωσης 
αυτής ετοιµάζει ένα µήνυµα και µια αφίσα, που διανέµονται σε όλο τον 
κόσµο, µε σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης, και 
να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση 
της παιδικής λογοτεχνίας.  

Το 2010 υπεύθυνο για το υλικό του εορτασµού είναι το Τµήµα της 
Ισπανίας. Το µήνυµα το έγραψε ο πολυβραβευµένος Ισπανός συγγραφέας 
παιδικών βιβλίων Eliacer Cansino.  

Την αφίσα τη φιλοτέχνησε η Ισπανίδα εικονογράφος Noemi 
Villamuza, από τις πιο γνωστές στη χώρα της. 

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι 
µεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί 
γιορτάζουν την παγκόσµια αυτή ηµέρα µε διάφορες εκδηλώσεις σε 
σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, 
δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το 
διάβασµα. 
              Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, o  Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου/Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ, φρόντισε να µεταφραστεί το µήνυµα 
στα ελληνικά και παρότρυνε τους φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά 
και τα βιβλία τους να συµβάλουν στον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας 
Παιδικού Βιβλίου. Η αφίσα µε το µήνυµα τυπώθηκε µε  την ευγενική 
χορηγία των  εκδόσεων  Πατάκη και διανέµεται µε τη φροντίδα τους. 
Επίσης, διανέµεται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ).  
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 Η αφίσα της ΙΒΒΥ για την παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 2010 
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  

ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ – 

2.4.2010 

 

 
Ένα βιβλίο σε περιµένει, βρες το! 

 
Του Eliacer Cansino (Ισπανία) 

 
 

«Ήταν ένα µικρό καράβι, που ήταν αταξίδευτο… 
Κι έκανε ένα µακρύ ταξίδι… σε πεντ’ έξι εβδοµάδες… 
 

Μάθαµε να παίζουµε και να τραγουδάµε προτού µάθουµε να διαβάζουµε. Στον 
τόπο µου, εµείς τα παιδιά τραγουδούσαµε αυτό το τραγούδι προτού 
καταφέρουµε να συλλαβίσουµε. Πιανόµασταν σ’ ένα κύκλο στο δρόµο και οι 
φωνές µας παράβγαιναν µε κείνες των τζιτζικιών, καθώς τραγουδούσαµε ξανά 
και ξανά για το µικρό καράβι και τον καηµό του που ήταν αταξίδευτο. 

 Καµιά φορά, φτιάχναµε χάρτινα καραβάκια, τα ρίχναµε στους 
νερόλακκους και τ’ αφήναµε να βουλιάξουν χωρίς ποτέ να φτάσουν στη στεριά. 

 Έµοιαζα κι εγώ µε µικρό καράβι αραγµένο στους δρόµους της 
γειτονιάς µου. Περνούσα τ’ απογεύµατα πάνω σε µια στέγη, κοιτώντας το 
ηλιοβασίλεµα, έκανα όνειρα για το µέλλον - χωρίς καλά καλά να καταλαβαίνω αν 
έψαχνα στο άπειρο ή µέσα στην καρδιά µου – και φανταζόµουν έναν κόσµο 
πανέµορφο που δεν γινόταν ακόµα να τον αντικρίσω. 

 Πίσω από κάτι κουτιά, σε µια αποθήκη του σπιτιού µου, ήταν ένα 
βιβλίο που ήταν κι αυτό αταξίδευτο,  αφού κανείς δεν το είχε διαβάσει. Έτσι, 
ποτέ δεν του είχα δώσει σηµασία, δεν είχα προσέξει καν πως ήταν εκεί. Ένα 
χάρτινο καραβάκι, κολληµένο στη λάσπη. Ένα µοναχικό βιβλίο, κρυµµένο σ’ ένα 
ράφι, πίσω από χαρτόκουτα… 

 Μια µέρα, καθώς έψαχνα κάτι, το χέρι µου άγγιξε τη ράχη του 
βιβλίου. Αν ήµουν βιβλίο, έτσι θα µιλούσα για κείνη τη στιγµή: «Μια µέρα, το 
χέρι ενός παιδιού άγγιξε το κάλυµµά µου κι εγώ ένιωσα τα πανιά µου ν’ ανοίγουν, 
άρχισα να ταξιδεύω!» 

 Τι έκπληξη, όταν η µατιά µου έπεσε τελικά επάνω του! Ήταν ένα 
µικρό βιβλίο µε κόκκινο κάλυµµα και χρυσά γράµµατα. Το άνοιξα µε λαχτάρα, 
λες κι ανακάλυψα ένα σεντούκι µε θησαυρό  κι ανυποµονούσα να δω τι είχε µέσα. 
∆εν απογοητεύτηκα. Μόλις άρχισα να το διαβάζω,  κατάλαβα πως µου 
υποσχόταν περιπέτειες. Τα κατορθώµατα του ήρωα, οι καλοί και οι κακοί, οι 
εικόνες µε τις φράσεις από κάτω που τις κοίταζα πάλι και πάλι, οι κίνδυνοι, οι 
εκπλήξεις… όλα µε ταξίδευαν σ’ έναν κόσµο άγνωστο και συναρπαστικό. 

 Έτσι έγινε κι ανακάλυψα πως πίσω από το σπίτι µου ήταν ένα 
ποτάµι, και πίσω από το ποτάµι µια θάλασσα, και σ’ εκείνη τη θάλασσα ένα 
καράβι ετοιµαζόταν να σαλπάρει. Το πρώτο εκείνο καράβι το έλεγαν Ισπανιλα1, 

                                                 
1
 Σηµ. µετ.: Νησί της Καραϊβικής που ανακάλυψε ο Χριστόφορος Κολόµβος και σήµερα το 

µοιράζονται η Αϊτή και η ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία 
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µα θα µπορούσε να λεγόταν και Ναυτίλος, Ροσινάντε2,  Καράβι του Σεβάχ του 
Θαλασσινού, ή Μεγάλο Καράβι του Χάκελµπερι… Όλ’ αυτά, όσο κι αν περνάει ο 
καιρός, θα βρίσκονται πάντα εκεί, περιµένοντας µια παιδική µατιά, κάποιο παιδί 
να τα προσέξει, για ν’ ανοίξουνε πανιά και να σαλπάρουν… 

 Μην περιµένεις άλλο, λοιπόν! Τρέξε και διάλεξε ένα βιβλίο. 
∆ιάβασέ το και θ’ ανακαλύψεις ότι, όπως ακριβώς λέει εκείνο το τραγούδι, που 
τραγουδούσα όταν ήµουνα παιδί, δεν υπάρχει καράβι, όσο µικρό κι αν είναι, που 
κάποτε δεν έρχεται ο καιρός να µάθει να ταξιδεύει. 

 
 
 
 

Μετάφραση: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

                                                 
2
 Σηµ. µετ.: Το άλογο του ∆ον Κιχώτη 
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
2008- 2009 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
 
 
 

Η γιορτή για την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου και η τελετή της απονοµής 
των βραβείων του Κύκλου πραγµατοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2009, στην 
αίθουσα ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του ∆ήµου Αθηναίων στο Γκάζι.  Χαιρετισµό απηύθυναν 
οι κ. Μανιάκα ∆ιευθύντρια Σύγχρονου Πολιτισµού - εκπρόσωπος του Υπουργού 
Πολιτισµού κ.  Αντώνη Σαµαρά, ο κ. Φώτης Ιγνατίου, πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Προστασίας και Ανάδειξης Βιοµηχανικού - Αρχαιολογικού Πάρκου 
Αθηνών,  Γκάζι "Τεχνόπολις", εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα 
Κακλαµάνη,  η κ.  Κατρίν Βελλισάρη, διευθύντρια του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 

Ακολούθησε η οµιλία του προέδρου του Κύκλου και των προέδρων των κριτικών 
επιτροπών. 

 
 

Χαιρετισµός Υπουργού Πολιτισµού Αντώνη Σαµαρά  
στην εκδήλωση για την Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 

2 Απριλίου 2009 
 

Μέρα του παιδικού βιβλίου σήµερα, έχω να σας προτείνω κάτι απλό: Βρείτε λίγο 
χρόνο, και διαβάστε µερικές σελίδες στο παιδί σας. Μαγέψτε το µε τη διήγηση. 
∆είξτε του τις φωτογραφίες. ∆ώστε τροφή για τη φαντασία του. Και πάρτε τροφή 
από την αθωότητά του. 

           Κι αύριο, και µεθαύριο, και κάθε µέρα αν είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος να γιορτάσουµε τη µέρα του βιβλίου. Και αυτό είναι το 
καλύτερο που έχω να σας πω τέτοια µέρα… 

 Και µε την ευκαιρία, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον Κύκλο του 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου που οργανώνει τη σηµερινή εκδήλωση και αποτελεί 
Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα, της ΙΒΒΥ. 

 Άλλωστε, είναι ιδέα και πρωτοβουλία της ΙΒΒΥ για την Παγκόσµια Μέρα 
Παιδικού Βιβλίου. Κι αυτό ξεκίνησε από το 1966, εδώ και 43 χρόνια! Μαζί µε το 
παιδικό βιβλίο, λοιπόν, τιµάµε σήµερα και µια µακροχρόνια παράδοση 
προσφοράς του διεθνούς οργανισµού και του Ελληνικού τµήµατος. 

 Και ο καλύτερος τρόπος να τους τιµήσουµε είναι να πάρουµε ένα παιδικό 
βιβλίο και να το διαβάσουµε σε ένα παιδί. Κι αύριο άλλο. Κι άλλο… 

 ∆εν φωτίζουµε µόνο το δικό τους µυαλό. Φωτίζουµε και τη δική µας την 
καρδιά… 

 
 
 
Σας ευχαριστώ πολύ 
 
Αντώνης Σαµαράς 
Υπουργός Πολιτισµού 
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Εναρκτήρια Οµιλία του 
Προέδρου του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 

Βαγγέλη Ηλιόπουλου 
 

Αγαπητοί δηµιουργοί και φίλοι των παιδικών βιβλίων σας καλωσορίζω στην 
γιορτή για την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου – Είναι η πρώτη γιορτή του 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εκλέχτηκε το Μάιο του 2008 και του οποίου 
έχω την τιµή να είµαι Πρόεδρος. Παίρνοντας τη σκυτάλη από άξια µέλη µε 
µεγάλη προσφορά όπως η Λότη Πέτροβιτς, η Κούλα Κουλουµπή, ο Πάνος 
Αλέφαντος και τόσοι άλλοι, σε εµάς έλαχε να προχωρήσουµε το Ελληνικό Τµήµα 
της ΙΒΒΥ – τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου-  στην επόµενη σελίδα, σε 
καιρούς δύσκολους!  

 
Από την αρχή θέσαµε µερικούς άµεσους στόχους όπως η οικονοµική 

ενίσχυση του Σωµατείου το οποίο έχει καιρό να επιδοτηθεί από το Υπουργείο 
Πολιτισµού και οι συνδροµές των µελών δε φτάνουν για να καλύψουν τα 
λειτουργικά του έξοδα.  

 
Επίσης σηµαντική για εµάς είναι η γνωστοποίηση του έργου του 

Σωµατείου στην κοινωνία και γενικά η ενίσχυση της θέσης της παιδικής 
λογοτεχνίας.  Σηµειώστε ότι και οι λίγες σελίδες µε κριτική παιδικής λογοτεχνίας 
στα ένθετα για το βιβλίο, µεγάλων εφηµερίδων, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.  

 
Τέλος µας ενδιαφέρει πολύ η συνεργασία µας µε άλλα τµήµατα της ΙΒΒΥ 

σε διεθνές επίπεδο αλλά και µε άλλους φορείς του βιβλίου στη Ελλάδα όπως το 
ΕΚΕΒΙ και οι Σύλλογοι των Εκδοτών.   

 
∆εν ανέφερα τυχαία τα οικονοµικά πρώτα γιατί πραγµατικά η κατάσταση 

είναι πολύ άσχηµη. Ακόµη και αυτή η γιορτή δεν θα µπορούσε να γίνει αν δεν µας 
βοηθούσαν κάποιοι εκδότες.  Να ευχαριστήσω λοιπόν τις Εκδόσεις Μίνωας που 
έβγαλαν το ∆ελτίο, τις Εκδόσεις Πατάκη που τύπωσαν την Αφίσα, τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος που τύπωσαν τις προσκλήσεις, τη ∆ηµοτική Επιχείρηση  
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ του ∆ήµου Αθηναίων και τις Εκδόσεις Ψυχογιός που προσφέρουν 
και καλύπτουν τα έξοδα της αίθουσας αντίστοιχα, τις Εκδόσεις Κέδρος που 
κάλυψαν το κόστος των µεταλλίων. Ευχαριστώ και όλους τους αθλοθέτες οι 
οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω µαζί µε τα βραβεία που προσφέρουν.  

 
Το µήνυµα για την Παγκόσµια Ηµέρα 2009 έχει δηµιουργήσει το 

Αιγυπτιακό Τµήµα της ΙΒΒΥ και συγκεκριµένα ο Hani D. El Masri  Την απόδοση 
από τα Αγγλικά έκανε η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Την προσαρµογή και 
το στήσιµο της αφίσας η ∆ιατσέντα Παρίση που σχεδίασε και το λογότυπο για τα 
σαράντα χρόνια του Κύκλου Τις ευχαριστώ και τις δύο.  

 
Το µήνυµα στα ελληνικά και τα αραβικά θα διαβάσουν  ο Μωχάµεντ 

Άχµεντ από την Αίγυπτο, ο οποίος γεννήθηκε  εκεί αλλά µεγαλώνει στην Αθήνα 
και η Μαρία Κούρτη της οποίας η µαµά είναι Ελληνίδα που γεννήθηκε και 
µεγάλωσε στην Αίγυπτο.  Θα ακούσουµε, επίσης,  τους µικρούς µας φίλους από 
τη Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου να το  τραγουδούν σε µουσική και διδασκαλία 
του µαέστρου Γιάννη Κούρτη.   
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Τα παιδιά αποδίδουν το µήνυµα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων  για τη Νεότητα στις 2.4.2009 

 
 

 
 
 

Συνεχίζοντας θέλω να σας αναφέρω τους υποψήφιους για ∆ιεθνή Βραβεία:   
 
Υποψήφιες για το ∆ιεθνές Βραβείο Άντερσεν 2009 είναι :   

Για τη συγγραφή η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου  

Για την εικονογράφηση η  ∆ιατσέντα Παρίση  

 

Επίσης προτείνονται για αναγραφή στους Τιµητικούς Πίνακες 
Άντερσεν τα βιβλία :  

Για τη Συγγραφή το βιβλίο της Σοφίας Μαντουβάλου 
«Άλλα τα µάτια της µαϊµούς κι άλλα της κουκουβάγιας» Εκδόσεις Πατάκη  

Για την Εικονογράφηση της Έφης Λαδά το βιβλίο της 
Βάσιας Μώραλη «Η βροχή των αστεριών» Εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί  

Για τη µετάφραση του Φίλιππου Μανδηλαρά το βιβλίο της 
Λόρεν Τσάιλντ «Πού έµπλεξες πάλι, Κλάρις Μπίν;» Εκδόσεις Πατάκη   

Για το ∆ιεθνές Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας Astrid Lindgren 
2010 υποψήφια θα είναι η Βάσω Ψαράκη 

 
Ευχόµαστε σε όλους καλή επιτυχία!  
 

Κλείνοντας θέλω να τονίσω πως στο δύσκολο έργο µας σας χρειαζόµαστε 
όλους – συνοδοιπόρους και συµπαραστάτες. Το Ελληνικό Τµήµα της ΙΒΒΥ, ο 
Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, κλείνει φέτος 40 χρόνια  κι ευχόµαστε 
να τα χιλιάσει, γνωρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει! Και θα υπάρχει µόνο χάρη 
στη βοήθεια όλων µας! Σας ευχαριστώ. 
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ΒΡΑΒΕΙΟ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΕΛΤΑ»  
 
 

Η Σοφία Γιαλουράκη όλοι γνωρίζουν ότι έχει συνδέσει το όνοµά της µε την 
εισαγωγή της Τέχνης στην εκπαίδευση και µάλιστα από το Νηπιαγωγείο, µε την 
εθελοντική προσφορά στους εκπαιδευτικούς και µε τη συγγραφή ξεχωριστών 
βιβλίων γνώσεων για παιδιά.   

 
Η Σοφία Γιαλουράκη είναι ένα παιδί της οµογένειας. Μεγάλωσε στην 

Αίγυπτο, σπούδασε Παιδαγωγικά στην Αθήνα και επέστρεψε ως δασκάλα στην 
Αλεξάνδρεια όπου εργάστηκε στα εκεί ελληνικά σχολεία. Παρακολούθησε 
Αρχαιολογία στην Αίγυπτο, µαθήµατα ψυχολογίας στην Ελβετία και θεατρικού 
παιχνιδιού στη ∆ανία.   

Οριστικά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα µε το σύζυγό της, λογοτέχνη και 
κριτικό, Μανώλη Γιαλουράκη στα µέσα της δεκαετίας του ΄60. Εργάστηκε ως 
δασκάλα σε ιδιωτικό σχολείο και το 1979 ίδρυσε το δικό της Νηπιαγωγείο. Από το 
1986 έως και σήµερα έχει δικά της µουσειακά πολιτιστικά προγράµµατα στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες παιδιά. 
∆ιδάσκει σε σεµινάρια για εκπαιδευτικούς και σε ιδιωτικά ΙΕΚ. Στα 
προγράµµατά της και στις διδασκαλίες της πάντα εµπλέκει και την καλλιέργεια 
της φιλαναγνωσίας και την αγάπη προς το καλό λογοτεχνικό βιβλίο Από το 1989 
δηµιούργησε εθελοντικά µια Οµάδα εκπαιδευτικών µε 25 δασκάλες και 
νηπιαγωγούς οι οποίες συγκεντρώνονται στο σπίτι της και παρακολουθούν τις 
εισηγήσεις της. Η Οµάδα συνεχίζει ακόµη και σήµερα. Είκοσι χρόνια µετά,  σε 
πείσµα όσων θεωρούν πως ο εθελοντισµός και η διάθεση για επιµόρφωση έχουν 
εκλείψει. Ξεκίνησε τις πρώτες παρουσιάσεις – προσκλήσεις συγγραφέων σε 
σχολεία προσκαλώντας τότε το Βρεττάκο, την Αλεξίου, το Σαµαράκη ενώ 
παρουσίασε µε κούκλες, παιχνίδια και θέατρο πολλά παιδικά βιβλία σε 
εκδηλώσεις σε βιβλιοπωλεία. Σήµερα παρουσιάζει συγγραφείς και βιβλία 
Παιδικής Λογοτεχνίας στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανασύροντας από το 
παρελθόν εξαιρετικά βιβλία που ξεχάσαµε και διαλέγοντας από την µεγάλη 
πρόσφατη παραγωγή βιβλία που πρέπει να ξεχωρίσουν.   
 

 
 

Η κ. Γιαλουράκη στο βήµα, αριστερά η παρουσιάστρια της εκδήλωσης κ. Φίλια ∆ενδρινού  
 

Τα βιβλία της είναι βιβλία γνώσεων και απευθύνονται στο παιδί αλλά και 
στον εκπαιδευτικό. Από το «Τα Κυκλαδικά Ειδώλια ζωντανεύουν», το «Χρυσές 



 15 

Μυκήνες», το «Η Μινωική Κρήτη µας»,  «Το Κουτί της Τέχνης», «Τα Πορτρέτα 
του Φαγιούµ και η µυστηριώδης Μις Τζούλια», το οποίο απέσπασε και το 
Κρατικό Βραβείο 2009 έως και το πρόσφατο «Ταξιδεύοντας µε τον Ιάσονα» όλα 
αποτελούν εξαίσια δείγµατα του τρόπου που µεταδίδει µέσα από δραστηριότητες 
και παιχνίδια, από παραµύθια, κουκλοθέατρο και µυθοπλασία, τις γνώσεις στο 
παιδί!  

Ακούραστη συνεχίζει τον αγώνα για µια καλύτερη παιδεία έχοντας 
αφιερώσει όλη τη ζωή της στα παιδιά!      

  
 
 

ΒΡΑΒΕΙΟ  «Κ.Π. ∆ΕΜΕΡΤΖΗ» 
σε εκπαιδευτικό Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Αθλοθέτες: Πάνος Αλέφαντος και  Εκδόσεις Άγκυρα)  
 

Στην Σταυρούλα Μιχαλοπούλου που είναι νηπιαγωγός µε 26 χρόνια 
υπηρεσίας. Απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Εκάλης, µέχρι και σήµερα δε 
σταµατά να επιµορφώνεται. Μετεκπαίδευση στο Μ∆∆Ε, επιµορφώσεις, αλλά και 
παρακολουθήσεις πάµπολλων σεµιναρίων και εκπονήσεις προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Λογοτεχνίας κ.ά. Έχει µετατρέψει την 
τάξη της και όλο το νηπιαγωγείο σε µια ζεστή αγκαλιά, σ’ ένα εργαστήρι ζωής 
όπου η πολυδιάστατη πραγµατικότητα παρουσιάζεται στα παιδιά µε τον 
καλύτερο τρόπο. Αναπόσπαστη γωνιά του εργαστηρίου η Σχολική Βιβλιοθήκη. 
Και το βιβλίο (το παραµύθι, η µικρή ιστορία, τα κόµικς, τα εικονογραφηµένα, η 
ποίηση, η µυθολογία, οι εγκυκλοπαίδειες για παιδιά κ.ά.) γίνεται το εφαλτήριο 
για µια σειρά από ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις. Η προώθηση της 
φιλαναγνωσίας αναµφισβήτητη. Τα παιδιά πέρα από την αγάπη τους στο βιβλίο, 
µέσω αυτού γνωρίζουν ολόκληρο τον κόσµο, πραγµατικό και φανταστικό. 
 

 
 
 
 
 
 

Η κ. Μιχαλοπούλου παραλαµβάνει το βραβείο της από τον κ. Αλέφαντο 
 
 

                           Και  
Στον Γιώργη Φραγκάκη   που σπούδασε παιδαγωγικά και διδακτική στο 
Ηράκλειο και στα Χανιά της Κρήτης. Παράλληλα σπούδασε µουσική ενώ 
αργότερα µετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο διδασκαλείο Αθηνών. Εργάζεται ως 
δάσκαλος από το 1989. Μέχρι σήµερα συνεχίζει να καταβάλει άοκνες 
προσπάθειες για να δηµιουργήσει αναγνώστες που θα διατηρήσουν ζωντανή τη  
σχέση τους µε το βιβλίο και στην ενήλικη ζωή τους. Για το λόγο αυτό εργάζεται 
συστηµατικά µε τους µαθητές του πάνω σε σύγχρονα λογοτεχνικά κείµενα, 
προωθεί τη φιλαναγνωσία αρθρογραφώντας ο ίδιος σε διάφορα έντυπα, 
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προσκαλεί συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας στην τάξη του, οργανώνει εκθέσεις 
και συµβάλει στη δηµιουργία, οργάνωση και λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών 
σε όσα σχολεία υπηρετεί. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ο κ. Φραγκάκης παραλαµβάνει το βραβείο του 
 

 
 

 
ΒΡΑΒΕΙΟ σε εκπαιδευτικό 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
(Αθλοθέτης:  Εκδόσεις Ψυχογιός) 

 
Ο κ. Φωτεινόπουλος είναι υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης «Ευσέβιος Κηπουργός» 
που στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία του Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου και 
ΕΠΑΛ Καλαβρύτων. Με τη δράση του υποστηρίζει την ανάληψη εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων σε µαθητές από τα πιο πάνω σχολεία, συνεργάζεται και µε άλλους 
φορείς για την ανάληψη πνευµατικών και πολιτιστικών δράσεων όπως π.χ. την  
 
 έκδοση βιβλίων, την έκδοση του 

περιοδικού «Επι- κοινωνείν», τον 
Πανελλήνιο Μαθητικό Ποιητικό 
∆ιαγωνισµό «Άθλον Ποιήσεως Γιάννη 
και Λένα Στρέφη-Κουτσοχέρα» κ.ά.  
Έχει πλήρως µηχανογραφήσει τη 
Βιβλιοθήκη  µε τα προγράµµατα 
ΑΒΕΚΤ-BOOKS και Στους χώρους της 
φιλοξενεί σύγχρονη διδασκαλία 
µαθηµάτων µε οπτικοακουστικά µέσα, 
διαλέξεις, εκθέσεις, συγκεντρώσεις για 
εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
πνευµατικά αφιερώµατα, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  
 

     Ο υιός Φωτεινόπουλος παραλαµβάνει το βραβείο  

 
 

 
ΒΡΑΒΕΙΟ σε παιδική βιβλιοθήκη ακριτικής περιοχής 

(Αθλοθέτης:  Εκδόσεις Καστανιώτης) 
 

Η βιβλιοθήκη Νέου Σουλίου Σερρών απευθύνεται σ΄ όλο τον κόσµο, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και λειτουργεί σε ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου σε 
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συνεργασία µε το ∆ήµο, τους τοπικούς φορείς και φυσικά τους γονείς και τους 
κηδεµόνες των µαθητών.   

Φιλοδοξία των δασκάλων και όσων προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στη 
βιβλιοθήκη αποτελεί  η ανάδειξη της   σε κέντρο της πνευµατικής  κίνησης του 
Νέου Σουλίου.  Γι΄ αυτό το λόγο οργανώνονται πλήθος εκδηλώσεων όπως: 
εκθέσεις βιβλίου, διαγωνισµοί βιβλιοανάγνωσης, συναντήσεις µε συγγραφείς 
όπου οι αναγνώστες, µαθητές και ενήλικοι, συµµετέχουν ενεργά χτίζοντας γερές 
σχέσεις µε το βιβλίο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

Οι εκπρόσωποι της βιβλιοθήκης Νέου Σουλίου Σερρών παραλαµβάνουν  το βραβείο τους  

 
ΒΡΑΒΕΙΟ  σε πρόγραµµα για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας  

(Αθλοθέτης:  Εκδόσεις Πατάκη) 
 

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πρόγραµµα που πραγµατοποιείται στη Βυτίνα 
Αρκαδίας «Παραµύθια και Μουσικές του κόσµου» από το µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο «Τόπος Συνάντησης και ∆ιαδράσεων Μύθων και Ήχων» και την 
κ. Βίκυ Σταύρου και απευθύνεται σε παιδιά και µεγάλους.  

Πραγµατοποιείται από το 2007 σε δυο τριήµερα το τελευταίο 
σαββατοκύριακο του Ιουλίου και το πρώτο του Αυγούστου στις πλαγιές και στο 
δάσος της Βυτίνας µε τη συνεργασία του ΕΚΕΒΙ και άλλων φορέων όπως ο 
Κύκλος, η ΕΨΥΠΕ και η UNICEF. Αφηγητές, συγγραφείς, µουσικοί, εικαστικοί, 
εµψυχωτές ταξιδεύουν τα παιδιά στο κόσµο των µύθων και ζωντανεύουν τα 
παραµύθια. Σε µια περιοχή που δεν υπάρχει βιβλιοπωλείο ή παιδική βιβλιοθήκη, 
τα παιδιά τις χρονιές 2007 που ξεκίνησε το πρόγραµµα και 2008 που 
συνεχίστηκε έχουν γνωρίσει πλήθος συγγραφέων, εικονογράφων και αφηγητών 
σε ολοήµερα βιωµατικά εργαστήρια κι έχουν αγαπήσει την παιδική λογοτεχνία. 
Η συνύπαρξη αφηγητών και συγγραφέων σε δυο χωριστά τριήµερα οδηγεί τα 
παιδιά από το παραδοσιακό παραµύθι στο βιβλίο. Το πρόγραµµα στηρίζει 
οργανωτικά οµάδα εθελοντών εφήβων από το Γυµνάσιο και το Λύκειο της 
Βυτίνας. Με την αιγίδα του ∆ήµου Βυτίνας το πρόγραµµα, το οποίο ελπίζουµε να 
γίνει θεσµός και να πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, διοργανώνει το µη 
κερδοσκοπικό σωµατείο «Τόπος Συνάντησης και ∆ιαδράσεων Μύθων και 
Ήχων» το οποίο έχει αναθέσει το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση 
στην Βίκυ Σταύρου.    
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Η κ. Πατάκη µε τους βραβευθέντες 
 

Έπαινος σε πρόγραµµα για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας: στο 
παιχνίδι  «Στη χώρα των Λοτοβιβλιοφάγων» το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η 
δασκάλα  Μαρία Σιταρά.  

Το πολύ-παιχνίδι αυτό 
δηµιουργήθηκε για την Ε΄ τάξη του 
∆ηµοτικού Σχολείου Καµαρών Αχαΐας, 
µετά από την επεξεργασία των 
ενοτήτων του βιβλίου «Της Γλώσσας 
ρόδι και ροδάνι», στο πλαίσιο της 
ενασχόλησης µε το έργο της Λότης 
Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Τα  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κ. Πατάκη µε την κ. Σιταρά 

παιδιά χωρισµένα σε οµάδες ανά πέντε έπαιζαν το παιχνίδι στην τάξη, στην ώρα 
της Ευέλικτης Ζώνης. Παίζοντας γνώρισαν το έργο της συγγραφέα και τους 
ήρωες των βιβλίων της. Όλα µετά από το παιχνίδι θέλησαν να διαβάσουν τα 
βιβλία της.   

 
ΒΡΑΒΕΙΟ  για την προώθηση της φιλαναγνωσίας µε ηλεκτρονικά µέσα 

(Αθλοθέτης:  Εκδόσεις Παπαδόπουλος) 
 

 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση://biblio-dimotikosxoleioportarias.blogspot.com  
βρίσκει κανείς µια ηλεκτρονική εφηµερίδα για το βιβλίο που µε µεράκι στήνει το 
1ο Πειραµατικό Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. 
ΤΣΟΠΟΤΟΣ», µε τίτλο «Η βιβλιοπαρέα µας». Στις σελίδες της  καταγράφονται 
όλες οι δράσεις του Σχολείου σχετικά µε το βιβλίο καθώς και αφιερώµατα µε 
αφορµή τις παγκόσµιες ηµέρες λογοτεχνίας. Ενότητες όπως «Οι µικροί 
συγγραφείς», «Ένας συγγραφέας µαζί µας», «Με αφορµή ένα βιβλίο», 
«Φιλαναγνωσία» έχουν µόνιµη θέση και συνεχώς εµπλουτίζονται. Σηµαντική 
θέση κατέχουν και οι εργασίες και τα κείµενα των µαθητών. Ο δικτυακός τόπος 
ενηµερώνεται συνεχώς και τον επισκέπτονται πολλοί φίλοι του σχολείου και του 
βιβλίου. Λειτουργεί ως ένα ακόµη εργαλείο για την καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας, ελκυστικό προς τα παιδιά που βλέπουν τη δουλειά τους και τις 
δράσεις τους για το βιβλίο συγκεντρωµένα στις ηλεκτρονικές σελίδες. 
      
 
ΒΡΑΒΕΙΟ  σε Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων που προωθεί την παιδική 
λογοτεχνία  

(Αθλοθέτης:  Εκδόσεις Μίνωας) 
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Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βούλας  από 
τα  πρώτα χρόνια της δράσης του το 1973 µέχρι σήµερα έχει να επιδείξει ένα έργο 
ιδιαίτερα πλούσιο σε πολλούς τοµείς συµµετέχοντας σε ποικίλες εκδηλώσεις. 
Μεγάλη είναι και η προσφορά του στον τοµέα της φιλαναγνωσίας µε τη 
δηµιουργία  σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης σ΄ έναν ιδιαίτερα καλαίσθητο και 
φιλόξενο χώρο που αριθµεί σήµερα περί τους 2.500 τίτλους βιβλίων. Καθηµερινά 
εθελοντές γονείς λειτουργούν τη βιβλιοθήκη δανείζοντας βιβλία σε µαθητές. Στο 
χώρο της φιλοξενήθηκαν πολλοί συγγραφείς.  Κάθε χρόνο γιορτάζονται τα 
γενέθλια της βιβλιοθήκης µε έκθεση βιβλίων και δίνονται βραβεία 
φιλαναγνωσίας στους µαθητές του σχολείου. Οργανώνονται δρώµενα στην 
πλατεία της Βούλας µε συµµετοχή µαθητών του σχολείου για αφύπνιση του 
ενδιαφέροντος των πολιτών σχετικά µε το βιβλίο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΡΑΒΕΙΟ  σε Βιβλιοθηκονόµο 
(Αθλοθέτης Εκδόσεις Λιβάνη) 

 
Η Γλυκερία Αντωνιάδου γεννήθηκε στη Γερµανία από γονείς µετανάστες. 
Κατάγεται από την Καστοριά όπου και τελείωσε το σχολείο. Σπούδασε στη 
Θεσσαλονίκη Βιβλιοθηκονοµία. ∆ιορίστηκε αρχικά στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Αλεξανδρούπολης και από το 2000 εργάζεται στη ∆αήδειο Παιδική Βιβλιοθήκη 
του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Καλαµαριάς. Ήταν εκπρόσωπος των 
δηµοτικών βιβλιοθηκών σε πιλοτικό πρόγραµµα στο Νοµό Έβρου. Έχει την 
επιµέλεια της εφηµερίδας ΒΙΒΛΙΟΧΩΡΑ. Το ενδιαφέρον της στρέφεται στην 
οργάνωση εκδηλώσεων ώστε να φέρει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Συνεργάζεται 
µε σχολεία και µε φορείς του βιβλίου. Εκπονεί εκπαιδευτικά προγράµµατα που 
υλοποιεί στη Βιβλιοθήκη. Με τη δράση της έχει µετατρέψει τη Βιβλιοθήκη σε 
έναν ανοιχτό χώρο δηµιουργίας και έκφρασης.    
 
 
 
   
ΒΡΑΒΕΙΟ  «ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΞΙΜΟΥ» ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
(Αθλοθέτης:  ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου) 

 
Κριτική  επιτροπή: Μερκούριος Αυτζής Εκπαιδευτικός Συγγραφέας 
(πρόεδρος),  Ελένα  Αρτζανίδου, νηπιαγωγός και συγγραφέας, Γλυκερία 
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Αντωνιάδου: Βιβλιοθηκονόµος, ∆ηµήτρης Προύσαλης, εκπαιδευτικός και 
αφηγητής,   Φίλια ∆ενδρινού, εκπαιδευτικός και αφηγήτρια.   
 
Χρυσάνθη Τσιαµπαλή- Κελεπούρη, Ένα ποντίκι αλλιώτικο από τ' άλλα, 
Εκδόσεις Ψυχογιός  
 
Μια οικογένεια ποντικών, η ήρεµη µα λαθραία ζωή τους στο σπίτι των ανθρώπων 
και ο απρόσµενος, όλο εκπλήξεις ερχοµός ενός διαφορετικού ποντικιού 
(ηλεκτρονικού υπολογιστή) στο σπίτι, µε την άδεια µάλιστα των ενοίκων, είναι τα 
στοιχεία που συνθέτουν τον καµβά της ιστορίας. Η ιδέα της βασίζεται στη διττή 
σηµασία της λέξης «ποντίκι» και στο διπλό µήνυµα που οι αληθινοί ποντικοί 
προσλαµβάνουν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κ. Τσιαµπαλή-Κελεπούρη παραλαµβάνει το βραβείο της από την κ. Βελισσάρη. Στο βάθος διακρίνεται ο κ. 
Αυτζής.  

 
Η συγγραφέας µε ιδιαίτερη άνεση µας δίνει ένα εξαιρετικό βιβλίο, 

πρωτότυπο και άρτιο στη γραφή που διακρίνεται για τη ρέουσα αφήγηση, τη 
σφιχτή πλοκή, τις κορυφώσεις και την περιπέτεια µε την απρόσµενη εξέλιξη που 
προκύπτει από το παιχνίδι των λέξεων. Κερδίζει από την αρχή τον αναγνώστη και 
διατηρεί αµείωτο το ενδιαφέρον και την αισθητική απόλαυση µέχρι το τέλος. 

 
Έπαινος: Λιάνα ∆ενεζάκη Ένας γενναίος σκύλος, Εκδόσεις Λιβάνη 
 

Με σκηνικό τις πυρκαγιές της Πελοποννήσου και 
µε ήρωα ένα σκύλο, τον Κανέλο, η συγγραφέας 
ξετυλίγει τον καµβά της ιστορίας της. Η αφήγηση 
πρωτοπρόσωπη. Και ο ήρωας µέσα από την 
ιστορία της ζωής του µας µεταφέρει δυνατά 
συναισθήµατα: του θαυµασµού, της αγωνίας, του 
πόνου, της αυτοθυσίας, της απώλειας και 
ταυτόχρονα επισηµαίνει ότι συχνά στη ζωή, όταν 
κάτι τελειώνει, κάτι καινούριο γεννιέται. 

Είναι ένα βιβλίο που καταφέρνει να 
ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη, να διεγείρει 
την περιβαλλοντική του συνείδηση και να τον 
προβληµατίσει. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η κ. ∆ενεζάκη  

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  
(Αθλοθέτης Αθηνά Μπίνιου στη µνήµη της µητέρας της Φανής Αποστολίδου)  
 
Κριτική Επιτροπή: Μαρία Κουρκουµέλη Εκπαιδευτικός (πρόεδρος), Αθηνά 
Μπίνιου, συγγραφέας, Γκέλυ Μανούσου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, 
Σµαράγδα Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια   Π. Τ. ∆ .Ε.  του  Πανεπιστη-
µίου Ιωαννίνων και Αλεξάνδρα Ιακωβάκη (βιβλιοθηκονόµος).  
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Βασίλης Παπαθεοδώρου, Το µεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας,  
Εκδόσεις Καστανιώτη 
  
Βασιζόµενος σε πραγµατικό περιστατικό, φορτίο µε πλαστικά παπάκια το οποίο 
χύνεται στη θάλασσα και παρασύρεται από τα ρεύµατα, ο συγγραφέας χτίζει ένα 
µυθιστόρηµα  µε ολοκληρωµένους χαρακτήρες, γεµάτο τρυφερότητα, ευαισθησία 
και σεβασµό στην παιδική µατιά. Πλούσιο σε συναισθήµατα και µηνύµατα 
οικολογικά και κοινωνικά. Τα ταξίδια και οι περιπέτειες µιας  αληθινής πάπιας 
και των πλαστικών οµοιωµάτων της αλλά και των ανθρώπων που τις 
παρακολουθούν καθώς και οι ζωντανοί διάλογοι καθιστούν την ανάγνωση 
απολαυστική και βοηθούν τον αναγνώστη  να έχει µια σφαιρική αντίληψη των 
τεκταινόµενων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο κ. Παπαθεοδώρου δέχεται τα συγχαρητήρια της αθλοθέτριας κ. Μπίνιου 
 
Αλέξης Σταµάτης,  Ο Άλκης και ο λαβύρινθος,  Εκδόσεις Καστανιώτη 
 
Ο Άλκης, παιδί που ζει στον κόσµο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
παιχνιδιών,  αναζητά την αδελφή του, Ελένη, που έχει εξαφανιστεί. Η αναζήτησή 
της µέσω ηλεκτρονικών οδηγιών αλλά και διαπροσωπικών επαφών µε αγνώστους 
τον εµπλέκει σε ένα ασυνήθιστο και µυστηριώδες κυνήγι. Πρόκειται για ένα 
βιβλίο που διακρίνεται  για την αστυνοµική πλοκή του, για τη ροή του λόγου του 
και την εικονοποιϊα του. Αποτελεί ένα ρεαλιστικό αφήγηµα,  κύηµα των αναγκών 
που γεννιούνται στο  σύγχρονο παιδί -αναγνώστη  και προκύπτουν από τη σχέση 
του µε τον υπολογιστή, το συνάνθρωπο, την οικογένειά του  και τον εαυτό του.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο κ. Σταµάτης παραλαµβάνει το βραβείο από την κ. Μπίνιου 
 

Έπαινος  
Νατάσα Καρακατσάνη, Ο ήλιος είναι για όλους,   Εκδόσεις Πατάκη 
 
 
 
 
 

Οι περιπέτειες του Βασίλειου, ενός 
αγοριού παραµυθά, τελειώνουν µε την 
εύρεση της   αγάπης.  Το κείµενο 
διακρίνεται για την αφηγηµατική 
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Η κ. Μπίνιου και η κ. Καρακατσάνη   

ικανότητα,  την ιδανική σύζευξη 
αισθητικής  και λεξιλογικού πλούτου, 
τα παραµυθικά του στοιχεία.  
 
 

 
 
 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 

(Αθλοθέτης: Ο οµότιµος καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Ηρακλής 
Καλλέργης στη µνήµη του πατέρα του Εµµανουήλ Καλλέργη) 
 
Κριτική Επιτροπή:  Εύα   Καλισκάµη Μεταφράστρια Εκπαιδευτικός (πρόεδρος), 
Βασιλική Κοντογιάννη καθηγήτρια ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης,  
Χρύσα Κοζανιτά Εκαπιδευτικός Υπ. ∆ιδάκτωρ ΠΤ∆Ε , Μαρία Παπαγιάννη 
Φιλόλογος και συγγραφέας και Ηρώ     Παπαµόσχου, συγγραφέας.                                           
 
  Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,  Η προφητεία του κόκκινου κρασιού, 
Εκδόσεις Πατάκη 
 
Ένα ταξίδι στο θρυλικό Μελένικο, στον «Μυστρά του Βορρά», γίνεται αφορµή 
για να ζωντανέψει το παρελθόν της βυζαντινής αυτής πόλης, κέντρου του 
Ελληνισµού, όπως το έζησαν γνωστές οικογένειες που βίωσαν την ακµή και την 
πτώση του. Έρχονται έτσι στο φως σηµαντικοί σταθµοί στην πολυτάραχη πορεία 
από τον καιρό του Ρήγα και της Φιλικής Εταιρείας ως τους Βαλκανικούς 
πολέµους και την καταστροφή του τον Αύγουστο του 1913, όταν οι χιλιάδες 
κάτοικοί του πήραν το δρόµο της προσφυγιάς. Παράλληλα, µια νεαρή κοπέλα κι 
ένας φοιτητής θα γνωρίσουν την τωρινή µορφή της πόλης, που «χτίστηκε µέσα 
στα βουνά» θα προβληµατιστούν µε την παράξενη συµπεριφορά ενός γέροντα 
«µάντη» και θα ξεδιαλύνουν τα προσωπικά τους αισθήµατα. Στο βιβλίο 
υπάρχουν δυο παράλληλες αφηγήσεις που διασταυρώνονται µπλέκοντας 
δεξιοτεχνικά το παρελθόν µε το παρόν. Οι αλλαγές του αφηγητή προσθέτουν 
ενδιαφέρον στην αφήγηση και κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
ακόµη και στις εκτενείς αναφορές στα ιστορικά γεγονότα. Ποικιλία στο ύφος, 
που είναι άλλοτε λιτό κι άλλοτε γλαφυρό. Λόγος που ρέει µε ζωντάνια, χάρη στις 
αφηγηµατικές ικανότητες της συγγραφέα. Μυθιστόρηµα µε άποψη και κρίση, 
που εµπεριέχει πολύχρονη έρευνα και τεκµηρίωση. ∆ιαπνέεται από πνεύµα 
διαπολιτισµικής συνύπαρξης κρίνοντας αντικειµενικά και τους δυο λαούς. 
Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας, ειδικά οι νέοι όµως θα το απολαύσουν 
ανακαλύπτοντας άγνωστες ιστορικές σελίδες παράλληλα µε οικεία 
συναισθήµατα, αφού θα ταυτιστούν µε τους νεαρούς ήρωες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η  κ. Πέτροβιτς  
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
 

(Αθλοθέτης Ευγένιος Πετρίδης στη µνήµη της συζύγου του Ερµιόνης Βακάλη 
Πετρίδη) 
 

Κριτική Επιτροπή: Βαγγέλης Ηλιόπουλος Εκπαιδευτικός και συγγραφέας 
(πρόεδρος), ∆ρ. Βάσω Νίκα, εκπαιδευτικός και µεταφράστρια, Ίρις Κρητικού, 
κριτικός τέχνης, ∆ρ. Βάσω Λαµπίτση, εικονογράφος  και σχολική σύµβουλος 
και Τσίτας Μάκης, συγγραφέας.  
 
Έφη Λαδά για το βιβλίο Η βροχή των αστεριών της Βάσιας Μώραλη, Εκδόσεις 
Μοντέρνοι Καιροί  
 
Η εικονογράφος µε το ευρωπαϊκό ύφος των έργων της– την ονειρική 
παραµυθένια ατµόσφαιρα - τις εκφραστικές µορφές γεµάτες συναισθήµατα και 
τη χρήση  του χρώµατος µέσα από τις αντιθέσεις, µας χαρίζει ένα βιβλίο που 
ξεχωρίζει. Οι εικόνες, αρµονικές µε το ύφος του κειµένου, βοηθούν στην 
κατανόησή του, αλλά κάνουν και τη δική τους παράλληλη αφήγηση, 
επεκτείνοντάς το.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κ. Λαδά µε την κ. Βακάλη – Συρογιαννοπούλου 
 
 
 
 
 

Και 
∆ιατσέντα Παρίση για το βιβλίο «Ο κύριος Μπου» της Τασούλας Τσιλιµένη  
Εκδόσεις ∆ίπτυχο  
 
 
 
Η εικονογράφος σπάει τη φόρµα και ενοποιεί στις σελίδες τις εικόνες της µε το 
κείµενο. Εικόνες γεµάτες δράση,  χιούµορ και αφηγηµατικότητα 
διαπραγµατεύονται το θέµα του φόβου χωρίς να δηµιουργούν ανάλογα 
συναισθήµατα. Αντίθετα µε µορφές οικίες στην παιδική µατιά δηµιουργεί ένα 
περιβάλλον γεµάτο χρώµα και χαρά που θα κάνει τα µικρά παιδιά να αγαπήσουν 
το βιβλίο. 
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Η κ. Παρίση και η κ. Βακάλη-Συρογιαννοπούλου 
 
 
 

Έπαινοι 
 
Νίκος Καµπασελέ για το βιβλίο Μικόµπο ο γιος της Καλέουο  
σε διασκευή Βασιλικής Κοντογιάννη,  Φραγκίσκου Καµπασελέ  
Εκδόσεις (Βιβλιοπωλείον της Εστίας )  
 
Όλες οι δυσκολίες που φαντάζεται κανείς πως υπάρχουν στην εικονογράφησης 
ενός αφρικανικού µύθου αναιρούνται από το ταλέντο του πρωτοεµφανιζόµενου 
εικονογράφου, ο οποίος κατορθώνει να συγκεράσει το αφρικανικό ύφος και τις 
µορφές µε την παραµυθένια µατιά µε την οποία το παιδί της Ευρώπης 
αντιλαµβάνεται το µύθο, χάρη στη δυναµική χρήση του χρώµατος, κάνοντας το 
βιβλίο ξεχωριστό. 
 
Σοφία Τουλιάτου για το βιβλίο Ο Ισίδωρος και ο ναυαγός  
της  Αµάντας Μιχαλοπούλου  
Εκδόσεις Πατάκη  
 
Φρέσκια και πρωτότυπη µατιά σε µια εικονογράφηση  που 
αλληλοσυµπληρώνεται µε το κείµενο – δεν το εικονοποιεί απλά – το επεκτείνει, 
το σχολιάζει µε χιούµορ, το εµπλουτίζει. Με αναφορές σε σύγχρονες φόρµες και 
µε ύφος κόµικς που είναι τόσο οικείο στα παιδιά, παίζει µε το άσπρο µαύρο 
αποδεικνύοντας ότι δεν είναι απαραίτητο το χρώµα για να αναδειχθεί η 
εικαστική αξία ενός βιβλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κ. Βακάλη Συρογιαννοπούλου, η κ. Τουλιάτου και ο κ. Καµπασελέ 
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∆ΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΞΙΜΟΥ  
 

Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου έχει καθιερώσει ετήσια διάλεξη 
στη µνήµη της Πηνελόπης Μαξίµου. Το 2009, η διάλεξη αυτή, έβδοµη κατά σειρά, 
έγινε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδου» στον Πειραιά 
(28.05.2009) µε οµιλήτρια την Αν. Καθηγήτρια του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών κ. Τζίνα Καλογήρου και θέµα:   
 

Του Μύθου τα Γυρίσµατα: Επιβιώσεις του Παραµυθιού στη Λογοτεχνία  
(από τον Shakespeare  στον Tolkien, και πίσω ξανά) 

 
Εισαγωγικά 

 Η ζωή µάς είναι αδιανόητη χωρίς την ιστόρηση1, δηλαδή την πράξη της 

αφήγησης που γεννά διαρκώς ιστορίες όλων των ειδών: προφορικές ή γραπτές, 

φανταστικές ή πραγµατικές, µαγικές ή καθηµερινές, τραγικές ή ευτράπελες, 

θλιβερές ή αστείες. Η ιστόρηση, θεµελιώδης έκφραση του ανθρώπινου πνεύµατος, 

ανταποκρίνεται σε προαιώνιες ανάγκες. Οι άνθρωποι επινοούν, δηµιουργούν, ακούνε 

ή διαβάζουν ποικίλες ιστορίες που τροφοδοτούν τη σκέψη, προσφέρουν παραµυθία, 

τέρψη, γνώση και πληροφόρηση και συντελούν στη διατήρηση της συλλογικής 

µνήµης: παραµύθια, µύθοι και θρύλοι, µυθιστορηµατικές αφηγήσεις, θεατρικά ή 

κινηµατογραφικά έργα, περιβάλλουν τη ζωή µας, αποτελώντας συστατικό στοιχείο 

των πολιτισµών ανά τους αιώνες.  

 Ορισµένοι τύποι ή µοτίβα ιστοριών, που παραπέµπουν ως επί το πλείστον στο 

απλό και εύτακτο σύµπαν των παραµυθιών, επανέρχονται στη λογοτεχνία ή σε 

διάφορα άλλα προϊόντα της συλλογικής κουλτούρας, ασκώντας ιδιαίτερη επίδραση 

τόσο στους δηµιουργούς όσο και στους αποδέκτες των ποικίλων αφηγήσεων. Η πάλη 

του Καλού και του Κακού, η ηθική τάξη που οδηγεί στον τελικό θρίαµβο του 

αδικηµένου, η αναζήτηση, το αίσιο τέλος, η φυσική ευγένεια και η ανιδιοτέλεια του 

πρωταγωνιστή που στο τέλος ανταµείβονται, είναι µεταξύ των παραµυθιακών 

µοτίβων που βρίσκονται στη ρίζα πολλών σύγχρονων ιστοριών, µοιάζοντας αιώνια 

αλλά και ιδιαίτερα οικεία στο κοινό.  

 Τα παραµύθια επιβιώνουν στη λογοτεχνία, όπως θα προσπαθήσουµε να 

δείξουµε στη συνέχεια µέσα από ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα, για να 

προσφέρουν ασφάλεια και ανακούφιση στους πιστούς και δεκτικούς αναγνώστες.  

Χειµωνιάτικα παραµύθια στον Shakespeare  

This news, which is called true, is no like an old tale     

   that the verity of it is in strong suspicion.  

  W. SHAKESPEARE , The Winter’s Tale 

              (5.2. 28-30) 
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 Θα ξεκινήσω µε δύο γνωστές σκηνές2 από τον Shakespeare, µία χαρούµενη 

και µία τραγική, οι οποίες εκθέτουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέµα που θα 

αναπτύξω στη συνέχεια.  

 Η πρώτη σκηνή, από τον Έµπορο της Βενετίας, είναι η σκηνή της δοκιµασίας 

για την εκλογή του µνηστήρα. Η Πόρσια θα πάρει για άντρα της µεταξύ των 

υποψηφίων εκείνον που θα διαλέξει το σωστό κουτί από τα τρία που θα του 

παρουσιαστούν. Τα τρία κουτιά είναι από χρυσάφι, ασήµι και µολύβι· το σωστό κουτί 

είναι το µολυβένιο, αυτό που περιέχει το πορτρέτο της ωραίας κόρης. Οι δύο 

υποψήφιοι που είχαν επιλέξει το χρυσάφι και το ασήµι έχουν ήδη αποσυρθεί. Ο 

Μπασάνιο, ο τρίτος υποψήφιος, καταλήγει στο µολύβι και έτσι κερδίζει τη µοιραία 

δοκιµασία.  

 Η δεύτερη σκηνή, από το Βασιλιά Ληρ, είναι η δοκιµασία στην οποία 

υποβάλλει ο γέρος βασιλιάς τις τρεις θυγατέρες του. Ο βασιλιάς αποφασίζει, όσο 

ακόµη ζει, να µοιράσει το βασίλειό του στις τρεις κόρες ανάλογα µε την αγάπη που 

θα εκφράσουν γι’ αυτόν. Οι δύο µεγαλύτερες διατρανώνουν µε εγκωµιαστικούς 

τόνους την αγάπη που τρέφουν για τον πατέρα τους. Όµως, η τρίτη και µικρότερη, η 

Cordelia, αρνείται τέτοιου είδους διαβεβαιώσεις παραµένοντας φειδωλή και 

συγκρατηµένη. Ο βασιλιάς εξοργίζεται, αποκληρώνει τη µικρότερη κόρη και µοιράζει 

την περιουσία του στις δύο µεγαλύτερες. Η συνέχεια είναι µια τραγωδία που έχει 

χαρακτηριστεί ως «το αποκορύφωµα του σεξπηρικού κανόνα»3, η οποία αγγίζει 

ακόµη και τους πιο βιαστικούς ή επιδερµικούς θεατές» γιατί «το παράδοξο του 

Shakespeare είναι ότι αποσπά κάθε επίπεδο προσοχής»4.  

 Ασφαλώς ο Shakespeare είναι η κορυφαία φυσιογνωµία του παγκόσµιου 

λογοτεχνικού Κανόνα, ένας συγγραφέας κλασικός5 και αενάως µοντέρνος που 

τροφοδοτεί τις επάλληλες αναγνώσεις, υπερβαίνοντας διαρκώς τη συνθήκη του 

χώρου και του χρόνου. Κατά τον H. Bloom ο Shakespeare είναι «ο σοφότερος των 

ανθρώπων», «ο µόνος πιθανός αντίπαλος της Βίβλου όσον αφορά τη λογοτεχνική 

δύναµη του έργου του»6. Σύµφωνα, όµως, µε την Catherine Belsey, η οποία επανήλθε 

εσχάτως στον Shakespeare7, ένας από τους λόγους της µοναδικής δηµοτικότητας του 

Βάρδου, καθώς και της ανεξάλειπτης γοητείας που ασκεί στο κοινό, αιώνες τώρα, 

µέσα από αλλεπάλληλες διασκευές και επανεµφανίσεις, είναι η στενή και ουσιώδης 

σχέση του σαιξπηρικού έργου µε το παραµύθι, το οποίο προσφέρει στον 

δραµατουργό οικεία και δηµοφιλή µοτίβα. Ο Shakespeare, σύµφωνα µε τη Belsey, 

είναι ένας ικανότατος παραµυθάς, ο οποίος αρδεύει την πλούσια και ζωντανή λαϊκή 

παράδοση (παραµύθια, µύθους, θρύλους και παραδόσεις) της εποχής του8, 

µετασχηµατίζοντας οικείες και πασίγνωστες στο ευρύ κοινό, ευφάνταστα 

παραµυθένιες ιστορίες . «Τι είναι τελικά αυτό που καθιστά τα δραµατικά έργα του 
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Shakespeare τόσο ευεπίφορα σε αλλεπάλληλες διασκευές και προσαρµογές; Πως 

µπορούµε να εξηγήσουµε αυτή την αστείρευτη και µοναδική ικανότητα του 

σαιξπηρικού έργου να εµφανίζεται πάντοτε στα µάτια του κοινού ανανεωµένο, 

ενδιαφέρον και σχεδόν πρωτόφαντο;» διερωτάται η Belsey για να καταλήξει: 

«Πιστεύω ότι τα έργα σαγηνεύουν τα ακροατήρια από την πρώτη στιγµή εξαιτίας της 

ικανότητάς τους να αφηγούνται συναρπαστικές ιστορίες»9. Ιστορίες παράξενες, 

γεµάτες µαγεία και µάγισσες, φαντάσµατα και αγνές παρθένες κόρες ή γυναίκες που 

επιστρέφουν στη ζωή και φτωχούς νέους που περνούν από δοκιµασίες προκειµένου 

να κερδίσουν την πριγκίπισσα των ονείρων τους. Ο Shakespeare επεξεργάζεται 

δραµατουργικά ένα είδος πασίγνωστο στον ίδιο και στο κοινό της εποχής του10. Είναι 

τα χειµωνιάτικα παραµύθια της εστίας και του αναµµένου τζακιού, οι τερπνές 

διηγήσεις που ψυχαγωγούσαν µικρούς και µεγάλους τις µακριές νύχτες του χειµώνα, 

όταν το ψύχος καθιστούσε δυσχερείς τις γεωργικές εργασίες11. 

 Ο Shakespeare επανεγγράφει και τροποποιεί τα παραµυθιακά µοτίβα στο 

πλαίσιο µιας µεγαλοφυούς σύλληψης, εντάσσοντας το αφαιρετικό και 

σχηµατοποιηµένο παραµυθιακό υλικό σε έργα µε ερεβώδες υπαρξιακό βάθος. Η λιτή 

εκφραστική του παραµυθιού δίνει τη θέση της στο θαυµαστό αραβούργηµα της 

γλώσσας του Shakespeare· στο σαιξπηρικό σύµπαν «όλα κυοφορούνται µες στη 

γλώσσα», η δράση λαµβάνει χώρα και σχηµατοποιείται, θα ’λεγε κανείς, µέσα στο 

µαγνητικό πεδίο της δραµατουργικής γλώσσας.  

 Οι σκηνές της δοκιµασίας από τον Έµπορο της Βενετίας και τον Βασιλιά Ληρ 

έχουν ευθεία και προφανή σχέση µε γνωστά µοτίβα και σχήµατα του παραµυθιού –

τριαδικό σχήµα, υπεροχή του τρίτου κατά σειράν υποψηφίου /της νεαρότερης κόρης, 

δοκιµασία µε στόχο την επιλογή συζύγου, επίλυση γρίφου µε έπαθλο τη νύφη, 

θρίαµβος της ανιδιοτέλειας και της ταπεινοσύνης έναντι της απληστίας και της 

ξιπασιάς. Στον Έµπορο της Βενετίας ο Shakespeare συνενώνει δύο παραµυθιακά 

µοτίβα γνωστά από παλαιότερες πηγές: την απαίτηση µιας λίβρας σάρκας και την 

εκλογή των τριών κουτιών12, κατά την οποία µάλιστα ουσιαστικό ρόλο παίζουν τα 

τόσο προσφιλή στο παραµύθι ευγενή µέταλλα13. Αλλά και η δοκιµασία στην οποία 

υποβάλλει ο Ληρ τις θυγατέρες του14 θυµίζει έντονα ένα γνωστό παραµύθι  –

παραλλαγή του παραµυθιακού τύπου της Σταχτοπούτας– µε ευρύτατη διάδοση σε 

όλη την Ευρώπη15:  

 

 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας πλούσιος άνδρας που 

επιθυµούσε να µάθει ποια από τις κόρες του τον αγαπούσε 

περισσότερο. Η πρώτη είπε ότι τον αγαπά όσο την ίδια της τη 

ζωή. Η δεύτερη είπε ότι τον αγαπά περισσότερο απ’  όλα στον 
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κόσµο. Η τρίτη απάντησε µ’ ένα αίνιγµα: «Σ’  αγαπώ όπως το 

κρέας αγαπά το αλάτι …» 

 

 Στην ίδια τη µορφή της τραγικής Cordelia µπορεί κανείς να εντοπίσει ως 

αρκετά ευδιάκριτο διακείµενο τη Σταχτοπούτα16 (της οποίας η ιστορία ήταν πολύ 

γνωστή και την εποχή του Shakespeare17), την ηρωίδα που αντιµετώπισε το µίσος και 

την έχθρα των αδερφών της µε σεµνότητα και υποµονή, καλοσύνη και µετριοπάθεια. 

 Η ιστορία της Σταχτοπούτας, η πιο δηµοφιλής ιστορία όλων των εποχών, 

είναι διαρκώς παρούσα στο παλίµψηστο της συλλογικής κουλτούρας µέσα από 

αλλεπάλληλες διασκευές, µετατροπές, µεταφορές και µεταπλάσεις. Εκτός από τις 

προφανείς µεταφορές (µουσική µπαλέτου, ταινία του Walt Disney κ.ά.) ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι νεότερες και σύγχρονες µεταρσιώσεις της ηρωίδας –από τη Jane 

Eyre (βλ. παρακάτω) έως την Pretty Woman (Gary Marshall, 1990) και τη Bridjet 

Jones (Bridjet Jone’s Diary, Sharon Maguire, 2001). Όλες οι ιστορίες που 

χρησιµοποιούν το υφάδι µιας Σταχτοπούτας στο στηµόνι της αφηγηµατικής τους 

εξύφανσης έχουν –ακριβώς όπως και τα έργα του Shakespeare– άµεση και ζωηρή 

απήχηση στο µέσο κοινό. Ο θεατής της εποχής του Βάρδου, γαλουχηµένος εξ απαλών 

ονύχων µε παραµύθια, γνώριζε εξαρχής ότι η καλή θυγατέρα είναι η Cordelia, 

ταυτιζόταν µαζί της, συµπορευόταν µε τα δεινά της. Ο σύγχρονος αναγνώστης που 

αναγνωρίζει το παραµυθιακό πρότυπο µέσα σε όλες τις µεταγενέστερες 

µεταµορφώσεις του, απολαµβάνει την ιστορία, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι τα 

αληθινά διαµάντια κρύβονται µέσα στη στάχτη.  

Η Τζέην και το Τέρας 

– Με περιεργάζεστε, ∆ις Έυρ, είπε · µε βρίσκετε όµορφο;  (…) 

– Όχι, κύριε. 

                        JANE EYRE (κεφ. 14, σ. 172)18 

 

 Λίγες ιστορίες είναι τόσο βαθιά ριζωµένες στο συλλογικό ασυνείδητο αλλά 

και τόσο δηµοφιλείς ανά τους αιώνες, όπως είδαµε, όσο η ιστορία της Σταχτοπούτας, 

την οποία θα µπορούσαµε κωδικοποιηµένα να ονοµάσουµε –σύµφωνα µε τον 

Christopher Booker19– «από τα Κουρέλια στα Πλούτη». Η ιστορία αυτή ακολουθεί 

ένα βασικό σκελετό, ένα πρότυπο σχήµα, που διαγράφεται χονδρικά ως εξής:  

 Το νεαρό σε ηλικία πρωταγωνιστικό πρόσωπο (κορίτσι ή αγόρι συνήθως στο 

κατώφλι της ενηλικίωσης) ζει µέσα στην ορφάνια, τη φτώχεια και τη δυστυχία, κοντά 

σε αυταρχικούς και σκληρόκαρδους συγγενείς, υποµένοντας ωστόσο µε αξιοπρέπεια 

τα δεινά και την καταπίεση που υφίσταται. Κάποια µέρα, ο ήρωας/ηρωίδα 

πραγµατοποιεί την αποφασιστική έξοδό του προς τον κόσµο. Μετά από πολλές 
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περιπέτειες και ανατροπές της τύχης του, ο ήρωας της ιστορίας µας κατακτά όχι 

µόνο πλούτη και κοινωνική καταξίωση, αλλά –το σηµαντικότερο– την ερωτική 

αγάπη, µαζί µε το σεβασµό και την πλήρη αποδοχή από τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Αυτή είναι η ιστορία της Σταχτοπούτας –της par excellence ιστορίας αυτού του 

τύπου– αλλά και η ιστορία του Aladdin (από τις Χίλιες και Μία Νύχτες), του βιβλικού 

Ιωσήφ, του Ασχηµόπαπου, του David Copperfield, της Jane Eyre (βλ. παρακάτω), της 

Eliza Doolittle (Pygmalion, του G. B. Shaw), του Harry Potter (βλ. παρακάτω), 

κ.ά.π.20  

 Κατά την εξέλιξή του και την πορεία του προς την αυτοπραγµάτωση ο ήρωας 

περνά διαδοχικά από τις ακόλουθες φάσεις:  

1. Αρχική δυστυχία και εξαθλίωση –έξοδος από την ειρκτή του σπιτιού προς 

τον κόσµο. 

2. «Έξω» στον κόσµο –αρχική επιτυχία. Ο ήρωας περνά ορισµένες 

δοκιµασίες και αντιµετωπίζει επιτυχώς διάφορες καταστάσεις, 

αποδεικνύοντας τις αρετές του χαρακτήρα του.  

3. Κρίση της ζωής του ήρωα, η τύχη του οποίου γνωρίζει µία πολύ δύσκολη 

καµπή. Προς στιγµήν, ο πρωταγωνιστής µοιάζει να βρίσκεται στα 

πρόθυρα της καταστροφής και να αντιµετωπίζει µια οδυνηρή 

«περιπέτεια» –µε την αριστοτελική σηµασία του όρου (µεταβολή της 

κατάστασης του ήρωα από την ευτυχία στη δυστυχία).  

4. Τελική δοκιµασία του ήρωα –αίσια έκβαση που οδηγεί τον ήρωά µας στην 

ψυχική και υλική του ανεξαρτητοποίηση.  

5. Αίσιο τέλος –ερωτική εκπλήρωση, γάµος, πραγµατοποίηση των ονείρων 

και των επιθυµιών του ήρωα, ευτυχία “εις τον αιώνα τον άπαντα”21.  

 

 Η προσωπική ιστορία της Jane Eyre, της ορφανής και φτωχής ηρωίδας της 

Charlotte Brontë, εµπίπτει απόλυτα στο παραπάνω µοντέλο θεµελιώδους πλοκής. Η 

Jane Eyre µεγαλώνει ως ανεπιθύµητη ξένη κοντά στη σκληρή και άστοργη θεία της, 

ενώ αντιµετωπίζει µε στωικότητα αλλά και µε παρρησία τους εξευτελισµούς και τα 

βασανιστήρια στα οποία την υποβάλλουν τα κακοµαθηµένα ξαδέρφια της. Στη 

συνέχεια, εσώκλειστη σε οικοτροφείο θηλέων, συγκρούεται µε το στυγερό και 

σαδιστή διευθυντή του ιδρύµατος, έναν υποκριτή Ευαγγελικό, ο οποίος εκφράζει µια 

ακραία και φαρισαϊκή καλβινιστική ηθική, υπηρετώντας παράλληλα µια αγωγική 

διαδικασία που βασίζεται στην απειλή, τον εκφοβισµό και την ταπείνωση των µικρών 

µαθητριών του.  

 Μετά από πολλά βάσανα η Jane καταφέρνει να γίνει δασκάλα και να 

προσληφθεί ως κατ’ οίκον παιδαγωγός ενός κοριτσιού που είναι θετή κόρη του 
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κυρίου Rochester, τον οποίο   –ως γνωστόν– η Jane γρήγορα ερωτεύεται. Ο 

Rochester, γοητευµένος από την προσωπικότητα της Jane, της κάνει πρόταση γάµου. 

Ο γάµος τους, όµως, µαταιώνεται την τελευταία στιγµή µετά την αποκάλυψη ότι ο 

κύριος Rochester είναι ήδη παντρεµένος µε «την τρελή στη σοφίτα». Η γυναίκα του, 

µια επικίνδυνη ψυχασθενής, ζει σε αποµόνωση στο σπίτι. Η Jane φεύγει και κάποια 

στιγµή µαθαίνει ότι είναι κληρονόµος µεγάλης περιουσίας. Τελικά βρίσκει καταφύγιο 

κοντά στον St John Rivers, ο οποίος της προτείνει να τον παντρευτεί και να τον 

συνοδεύσει στην Ινδία, βοηθώντας τον παράλληλα στο ιεραποστολικό του έργο. 

Όµως, µια νύχτα, η Jane ακούει το υπερφυσικό κάλεσµα του κυρίου Rochester και 

αποφασίζει να επιστρέψει σ’ αυτόν. Μαθαίνει τελικά ότι το σπίτι του έχει καεί, ενώ ο 

ίδιος, στη µάταιη προσπάθειά του να σώσει τη σύζυγό του από τις φλόγες, έχασε το 

χέρι του και την όρασή του. Η Jane τον παντρεύεται και ζουν ευτυχισµένοι.  

 Η Jane Eyre (1847) είναι αναµφίβολα ένα από τα δηµοφιλέστερα 

µυθιστορήµατα όλων των εποχών22, που συγκινεί και συνεπαίρνει το αναγνωστικό 

κοινό. Η Jane, απλή και µικροκαµωµένη, ωστόσο δυναµική και γεµάτη κουράγιο, 

αγωνίζεται να επιβιώσει και να κατακτήσει την ευτυχία και την αµοιβαιότητα στον 

έρωτα. Η πορεία ωρίµανσής της είναι δύσκολη µέσα σε µια ανελεύθερη κοινωνία, 

εχθρική απέναντι στο φύλο της και την κοινωνική της θέση. Παρά τις αντιξοότητες, η 

Jane εκδιπλώνει τις ατοµικές της ικανότητες σε µια πορεία αυτοπραγµάτωσης, δίχως 

να προδώσει τις επιταγές της καρδιάς της αλλά και τον δικό της απαράβατο κώδικα 

τιµής.  

 H ιστορία της Jane Eyre, αξιοποιεί το πρότυπο πλοκής «από τα Κουρέλια στα 

Πλούτη», αλλά ταυτόχρονα δανείζεται στοιχεία και από ένα άλλο πολύ γνωστό 

παραµύθι, την Πεντάµορφη και το Τέρας (που είναι περισσότερο γνωστό στην 

παραλλαγή της madame de Beaumont23). Πίσω από τη µορφή της Αγγλίδας 

γκουβερνάντας λανθάνουν ευδιάκριτα δύο αλησµόνητες παραµυθιακές ηρωίδες, η 

Σταχτοπούτα και η Πεντάµορφη24. 

 Το παραµύθι της Πεντάµορφης ανήκει στον κύκλο των παραµυθιών µε ζώα-

γαµπρούς25, στα οποία ο ερωτικός σύντροφος, που βιώνεται αρχικά ως ζωόµορφο 

τέρας, αποκαθίσταται στη συνέχεια στην ανθρώπινη υπόστασή του χάρη στην 

ανιδιοτελή αγάπη και την αφοσίωση µια κόρης.  

 Στην πιο γνωστή και δηµοφιλή εκδοχή του παραµυθιού η Πεντάµορφη, από 

αγάπη για τον πατέρα της (ο οποίος είχε ρισκάρει τη ζωή του προκειµένου να 

προσφέρει στη θυγατέρα του το όµορφο τριαντάφυλλο που του είχε ζητήσει), 

αποφασίζει οικειοθελώς να παραµείνει στον πύργο του Τέρατος. Σταδιακά 

γοητεύεται από την προσωπικότητα και την καλοσύνη του ζωόµορφου οικοδεσπότη. 

Όταν φεύγει από τον πύργο για να επισκεφθεί τον άρρωστο πατέρα της, υπόσχεται 
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στο Τέρας ότι θα επιστρέψει σύντοµα κοντά του. Παραπλανηµένη από τις κακές 

αδελφές της παρατείνει τη διαµονή της στο πατρικό της σπίτι, ώσπου βλέπει στο 

όνειρό της (ή στο µαγικό καθρέφτη) ότι το Τέρας ψυχορραγεί. Επιστρέφει κοντά του 

για να εκφράσει αισθήµατα αληθινής αγάπης. Η αγάπη λύνει τα µάγια και το Τέρας 

εξανθρωπίζεται.  

 Οι οµοιότητες του παραµυθιού µε τη Jane Eyre είναι εντυπωσιακές. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι ο Rochester έχει κάτι το ζωώδες ή κτηνώδες στην εµφάνιση και τη 

συµπεριφορά του. Είναι υπερβολικά ευρύστερνος και µυώδης, µε αγριωπά, 

γρανιτένια χαρακτηριστικά, ογκώδες κεφάλι και µεγάλα σκούρα και λαµπερά µάτια 

(κεφ. 13, 14). Η Jane ερωτεύεται τελικά αυτόν τον κατηφή και σκυθρωπό, βλοσυρό 

και σαρδόνιο άνδρα, παρά την τραχιά όψη του και τους µη εκλεπτυσµένους του 

τρόπους. Όµως και ο Rochester ερωτεύεται την Jane, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό 

της µια «αδερφή ψυχή», παρά το ότι η φυσική της εµφάνιση είναι µάλλον άχρωµη 

και µουντή, δίχως τίποτε το ελκυστικό. Όπως και στο παραµύθι της Πεντάµορφης, η 

αληθινή αγάπη απαιτεί να δει κανείς πέρα από τη φυσική εµφάνιση προς τα 

ενδότερα της ψυχής και τη µοναδική «αύρα» ενός ανθρώπου26.   

 Όταν η Jane φεύγει για να επισκεφθεί την ετοιµοθάνατη θεία της ο Rochester 

της ζητά να δεσµευτεί ότι θα επιστρέψει σε µία εβδοµάδα (κεφ. 21). Μετά τη δεύτερη 

φυγή της (που ακολουθεί την αποκάλυψη των σκοτεινών µυστικών του Rochester) 

ειδοποιείται, ακριβώς όπως και η Πεντάµορφη του παραµυθιού, µε έναν 

υπερφυσικό-τηλεπαθητικό τρόπο, ότι ο αγαπηµένος της βρίσκεται σε άθλια 

κατάσταση και την αποζητεί απεγνωσµένα. Η σκηνή της τελικής ένωσής τους θυµίζει 

την επανένωση του παραµυθιού: το Τέρας αποβάλλει τα ζωώδη χαρακτηριστικά του 

και εξανθρωπίζεται.  

 

 Είναι καιρός ν’ αναλάβει κάποιος να σας εξανθρωπίσει, του 

είπα, παραµερίζοντας τις πυκνές και απεριποίητες µπούκλες 

από το µέτωπό του, διότι βλέπω ότι έχετε µεταµορφωθεί σε 

λιοντάρι, ή κάτι παρόµοιο27.  

 

– Μήπως έχετε καµία χτένα επάνω σας, κύριε;  

– Τι να την κάνεις, Τζέην; 

– Να χτενίσω λίγο αυτήν την άγρια χαίτη. Τώρα που σας 

κοιτάζω από κοντά, κύριε, νιώθω να ταράζοµαι. Αν λέτε ότι 

εγώ είµαι νεράιδα, κύριε, εσείς τότε µοιάζετε οπωσδήποτε  

µε αγαθό δαιµόνιο. 

– Είµαι αποκρουστικός, Τζέην; 
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– Πολύ κύριε. Αλλά πάντα ήσασταν αποκρουστικός28.  

 

 Η αγάπη και η αυταπάρνηση της Jane Eyre µεταµορφώνουν τον 

Κυανοπώγωνα, επαναφέροντας στη ζωή του την ευτυχία και τη γαλήνη. 

Παράλληλα, η ηρωίδα της Brontë επιτυγχάνει τη δική της δύσκολη µετάβαση 

που οδηγεί στην κατάκτηση της ώριµης και ανεξάρτητης εσωτερικής της 

υπόστασης. Η Jane καθίσταται άξια να αγαπήσει και να αγαπηθεί, αφού, 

µετά από πολλές δοκιµασίες, έχει διασφαλίσει την ταυτότητά της και έχει 

πετύχει την εσωτερική της ολοκλήρωση.  

 

Μύθοι που βγαίνουν από χείλη ασηµένια29 

 

      Frodo lives 

      (Σύνθηµα στον υπόγειο σιδηρόδροµο 

της Νέας Υόρκης το 1965) 

 

 Σύµφωνα µε τον J.R.R. Tolkien η υπέρτατη αποστολή της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας είναι η δηµιουργία ενός «∆ευτερεύοντος Κόσµου» (Secondary World) 

στον οποίο µπορούν να µπουν και ο δηµιουργός και ο αναγνώστης και να 

ικανοποιήσουν τις αισθήσεις τους όσο βρίσκονται εκεί30. Μέσα στα όρια του 

∆ευτερεύοντος Κόσµου ο πράσινος ήλιος είναι αληθοφανής, το αλλόκοτο είναι 

αποδεκτό, η πλασµατική πραγµατικότητα πιστευτή: «το βασίλειο του Παραµυθιού 

είναι απέραντο, βαθύ και υψηλό, γεµάτο µε όλων των λογιών τα ζώα και τα πουλιά, 

µε απέραντες θάλασσες κι αµέτρητα αστέρια, µαγευτική οµορφιά και µόνιµους 

κινδύνους, µε χαρές και λύπες κοφτερές σαν σπαθιά.»31 Ο δηµιουργός του 

∆ευτερεύοντος Κόσµου, γητευτής ή αλχηµιστής των λέξεων, επινοεί εκείνη τη µαγεία 

που κάνει τα βαριά πράγµατα τόσο ελαφρά ώστε να πετούν, που µετατρέπει το 

γκρίζο µολύβι σε χρυσάφι και την ακίνητη πέτρα σε γοργό νερό.  

 Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από µία άνευ προηγουµένου επιστροφή σε 

κείµενα και ιστορίες φαντασίας που αναβιώνουν τον κόσµο του παραµυθιού και 

παράλληλα τα ιδεώδη της ιπποσύνης ή τις αξίες της µεσαιωνικής µυθιστορίας. Η 

συµβολή της βιοµηχανίας του θεάµατος και ιδιαίτερα του κινηµατογράφου στην 

αναβίωση του µυθικού – µαγικού κόσµου είναι κάτι παραπάνω από καθοριστική. Οι 

σύγχρονοι αναγνώστες, µικροί και µεγάλοι, διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν ή 

ανακαλύπτουν παρακολουθώντας στον κινηµατογράφο τις αστραφτερές σχετικές 

µεταφορές, έργα όπως Ο Άρχοντας των ∆αχτυλιδιών του J.R.R. Tolkien, Τα Χρονικά 

της Νάρνια (Το λιοντάρι, η µάγισσα και η ντουλάπα) του C.S. Lewis, η Αστερόσκονη 
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(Stardust) του N. Gaiman, το Eragon του Ch. Paolini και φυσικά η σειρά Harry 

Potter της J.K. Rowling. Σήµερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, το κοινό ευαρεστείται 

να παρακολουθεί την προαιώνια πάλη του Καλού και του Κακού, µπαίνοντας σ’ ένα 

σύµπαν γεµάτο τέρατα, δαίµονες, πύρινους δράκους, ευγενικούς ιππότες, αιθέριες 

νεράιδες και λαλίστατα ξωτικά.  

 Από τους παραπάνω συγγραφείς ξεχωρίζουν οι C.S. Lewis (1898-1963) και 

J.R.R Tolkien (1892-1973). Στο έργο τους αναβιώνει το αρχέγονο υλικό των 

παραµυθιών καθώς και θεµελιώδη σχήµατα παραµυθένιας πλοκής, γνωστά και 

ενεργά από τους αιώνες. Οι µεγάλες µορφές της φανταστικής και µυθώδους 

λογοτεχνίας, ο C.S. Lewis (The Chronicles of Narnia, 1950 κ.ε.) και ο J.R.R. Tolkien 

(The Lord of the Rings, 1954 κ.ε.) ήταν καθηγητές Μεσαιωνικής γλώσσας και 

Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης και µέλη µιας φιλολογικής οµάδας 

γνωστής µε το όνοµα Inklings. Εποµένως τα έργα τους, τα οποία γνώρισαν τεράστια 

και ανθεκτική στο χρόνο επιτυχία, τροφοδοτήθηκαν εν πολλοίς από την ακαδηµαϊκή 

και ερευνητική τους ενασχόληση µε το Μεσαίωνα αλλά και από τη βιωµατική τους 

συναναστροφή µε τον κόσµο της µυθολογίας και των λαϊκών παραµυθιών32. Με την 

υπερτροφική φαντασία τους αλλά και µε ανυπέρβλητη µυθοπλαστική δεινότητα33 οι 

δύο συγγραφείς δηµιούργησαν φανταστικά βορινά βασίλεια γεµάτα κορίτσια και 

αγόρια, νεράιδες, trolls, hobbits και ξωτικά. Το µυθοπλαστικό τους σύµπαν, έντονα 

ηθικοποιηµένο αλλά ήκιστα ηθικοδιδακτικό, δονείται από την έντονα 

σκιαγραφηµένη αντίθεση και τελικά τη σύγκρουση µεταξύ των δυνάµεων του Καλού 

και του Κακού, η οποία προσλαµβάνει τις διαστάσεις µιας χριστιανικής αλληγορίας34. 

Το διαβολικό βασίλειο του Mordor στον Άρχοντα των ∆αχτυλιδιών απηχεί την 

Κόλαση του Milton (Paradise Lost), ενώ η διαβολική φυλή των orces, των 

νεκροζώντανων  πνευµάτων, παραπέµπει στα “orcneas” του Beowulf, τεράτων που 

κατάγονται από τη γενιά του Cain35.  

 Τα έργα των Lewis και Tolkien, καλογραµµένα και ευανάγνωστα λόγω της 

συναρπαστικής, περίτεχνης πλοκής τους, δανείζονται µε επιτυχία στοιχεία από 

διάφορα γένη, όπως τη saga του βορρά, το έπος και τη µεσαιωνική µυθιστορία. 

Παρουσιάζουν ένα κόσµο στον οποίο η αθωότητα θριαµβεύει, ενώ οι αξίες της 

φιλίας, της γενναιότητας, της αυτοθυσίας, της δικαιοσύνης και της ανιδιοτελούς 

αγάπης κυριαρχούν. Σ’ αυτό το ονειρικό και ουτοπικό παραµυθοβασίλειο, οι ήρωες 

έχουν αρχετυπική οντότητα: ο καλός / κακός µάγος, ο γενναίος ήρωας ταπεινής 

καταγωγής, η πανέµορφη πριγκίπισσα, ο δράκος που φυλά χρυσαφένιους 

θησαυρούς36.  

 Η J.K. Rowling, η αυτουργός του φαινοµένου Harry Potter, υπογράφει 

«παλιοµοδίτικα» όπως οι C.S. Lewis  και J.R.R. Tolkien χρησιµοποιώντας µόνο τα 



 34 

αρχικά του ονόµατός της37. Η συγγραφέας δηµιουργεί έναν κόσµο µαγικό που 

αναδύεται µέσα από την οµίχλη των παλαιών θρύλων. Φορµουλαϊκά µοτίβα πλοκής 

(ο ορφανός ήρωας, η αναζήτηση, η απαγορευµένη γνώση, η σύγκρουση Καλού - 

Κακού) και στοιχεία της σχολικής ιστορίας (επίλυση αινιγµάτων στη βιβλιοθήκη, ο 

σπασίκλας µαθητής, ο νταής, οι αθλητικοί µαθητικοί αγώνες, ο σχολικός χορός κ.ά.) 

συνδυάζονται µε µοτίβα που παραπέµπουν ευθέως στο µαγικό σκηνικό του 

παραµυθιού (το γοτθικό κάστρο, δράκοι, τέρατα, µαγεία κ.ά.). Ευδιάκριτη είναι και 

πάλι η βασική πλοκή «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη.» 

 Η διαφορά του Harry Potter σε σχέση µε τους ήρωες των βιβλίων του Lewis ή 

του  Tolkien, ή ακόµη και µε τους ήρωες των παραµυθιών, είναι ότι ο διοπτροφόρος 

µαθητευόµενος µάγος είναι ένα “retrolutionary”38 δηµιούργηµα, ένα χρονικό υβρίδιο, 

ένας ήρωας που κινείται µεταξύ παρόντος και παρελθόντος. Οι νεαροί ήρωες των 

βιβλίων της Rowling ψυχογραφούνται ως σύγχρονοι έφηβοι παρά το ότι κινούνται σ’ 

έναν παλιοµοδίτικο κόσµο ατµοκίνητων τρένων ή, περαιτέρω, στον άχρονο – µυθικό 

χρόνο του παραµυθιού. Η ψυχοσύνθεσή τους είναι πολύπλοκη και πολυσύνθετη, σε 

αντίθεση µε τους ήρωες των παραµυθιών που είναι επίπεδοι και µονοδιάστατοι, 

χωρίς ψυχικό βάθος.   

 Η ίδια χρονική αµφισηµία διέπει και τις πηγές των βιβλίων της σειράς Harry 

Potter. Η συγγραφέας δανείζεται στοιχεία από το παραµύθι και τον αρθουριανό 

µυθικό κύκλο (ιδιαίτερα από το θρύλο του νεαρού Αρθούρου39) αλλά και από 

σύγχρονα λογοτεχνικά κείµενα, όπως οι σχολικές περιπετειώδεις ιστορίες (π.χ. 

Thomas Hughes, Tom Brown’s Schooldays) αλλά και τα δηµοφιλέστατα 

περιπετειώδη αφηγήµατα της Enid Blyton.  

 Ο σύγχρονος αναγνώστης των ιστοριών φαντασίας, είτε πρόκειται για τον 

Άρχοντα των ∆αχτυλιδιών είτε για τα βιβλία Harry Potter, είναι ο 

παγκοσµιοποιηµένος αναγνώστης / καταναλωτής, ο περιηγητής των δικτυακών 

ατραπών. Είναι ο κάτοικος της σφαίρας των blogs40, που ξεφυλλίζει στο ∆ιαδίκτυο, 

αφιερώνοντας ένα µεγάλο µέρος του χρόνου του στη συγχρονική ή την ασύγχρονη 

ηλεκτρονική επικοινωνία. Είναι ο σύγχρονος αναγνώστης που µοιράζει το χρόνο του 

ανάµεσα στο διάβασµα των βιβλίων αλλά και στην κατανάλωση άλλων προϊόντων 

(ψυχαγωγικών, επιµορφωτικών κ.λπ.) της ευρύτερης κουλτούρας. Η ίδια η πράξη της 

ανάγνωσης ιστοριών παραµυθιακής σύστασης βλέπουµε ότι µετασχηµατίζεται ριζικά 

µέσα στο σύγχρονο µεταµοντέρνο τοπίο της διασποράς των πληροφοριών, της 

κατακερµατισµένης γνώσης και της υπερτροφικής αλλά αποενοχοποιηµένης 

κατανάλωσης.  

 Το ερώτηµα όµως παραµένει: Γιατί ο Frodo ζει και όπως φαίνεται θα 

συνεχίσει να ζει, και µαζί µ’ αυτόν ο ονειρικός κόσµος των µύθων και των 
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παραµυθιών; Ίσως, γιατί παραµένει αιώνια και αναλλοίωτη µέσα το χρόνο η 

βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να δραπετεύει από την καθηµερινότητα προς έναν 

κόσµο αυτοεκπληρούµενων επιθυµιών, ένα σύµπαν αέναης µαγείας και θαύµατος, 

γεµάτο άστρα φτιαγµένα από ασήµι ζωντανό – που άναψε απρόσµενα κι έγινε φλόγα 

– σαν τα λουλούδια σε παµπάλαιο τραγούδι, που τον απόηχό του για πολύν καιρό 

αφουγκράζεσαι ασταµάτητα.41  

 

Ως ιστόρηση αποδίδουµε το αγγλικό storytelling.  
1
 Αυτές τις δύο σκηνές, από τον Έµπορο της Βενετίας και τον Βασιλιά Ληρ, αναλύει µε 

µοναδικό τρόπο ο S. Freud στο δοκίµιό του Το Μοτίβο της Εκλογής των Μικρών 

Κουτιών (1913), µετάφραση Π. Αλούπης, <Ο Άτακτος Λαγός – 3>, Αθήνα: εκδ. 

Άγρα 1997. Ο ίδιος ο Freud µάλιστα άφηνε να εννοηθεί ότι στην πραγµάτωση αυτού 

του έργου είχε παίξει ρόλο  ένας υποκειµενικός παράγοντας, το γεγονός δηλαδή ότι 

και ο ίδιος είχε τρεις κόρες.  
1
 H. Bloom, Ο ∆υτικός Κανόνας. Τα Βιβλία και τα Σχολεία των Εποχών, µετάφραση 

Κ. Ταβάρτζογλου, εισαγωγή-επιµέλεια ∆. Αρµάος, Αθήνα: Gutenberg 2007, σ. 104.  
1
 Στο ίδιο , σ. 105. 

1
 Με την έννοια που δίνει στον «κλασικό» συγγραφέα ο I. Calvino, βλ. Γιατί να 

∆ιαβάζουµε τους Κλασικούς, µετάφραση Α. Χρυσοστοµίδης, Αθήνα: εκδ. 

Καστανιώτη, 2003.  
1
 Βλ. H. Bloom, Πως και Γιατί ∆ιαβάζουµε, µετάφραση Κ. Ταβαρτζόγλου, εισαγωγή 

Ου. Σούλτς, Αθήνα: τυπωθήτω /παραφερνάλια 2004, σ. 69 και 249. 
1
 Στο πρόσφατο βιβλίο της Why Shakespeare?, Palgrave-Macmillan 2007. Η Belsey, 

από τις εµβριθέστερες θεωρητικούς της λογοτεχνίας και γνωστή µελετήτρια του 

ελισαβετιανού δράµατος, επιστρέφει στον Shakespeare για να τον εξετάσει υπό το 

πρίσµα του παραµυθιού. Το παραµύθι ως καλλιτεχνικά καταξιωµένο είδος γοητεύει 

τη Belsey, η οποία –καθόλου τυχαία– αφιερώνει το βιβλίο στη µνήµη της Ιρλανδής 

γιαγιάς της, ενώ στον πρόλογο αναφέρει ότι η επιθυµία να ασχοληθεί µε το 

συγκεκριµένο θέµα προκλήθηκε από το θάνατο της µητέρας της, της οποίας το 

αγαπηµένο παιδικό βιβλίο ήταν τα παραµύθια των αδερφών Grimm.  
1
 Για τη σχέση των έργων του Shakespeare µε τη λαϊκή παράδοση, τα έθιµα και τις 

λαϊκές τελετουργίες της ελισαβετιανής εποχής βλ. το κλασικό βιβλίο του C. L. 

Barber, Shakespeare’s Festive Comedy. A Study of Dramatic Form and its Relation to 

Social Custom [1959], Princeton, NJ: Princeton University Press 1972. 
1
 Why Shakespeare?, ό.π., σ. 11. 

1
 Βλ. στο ίδιο, σ. 15-16. Η συγγραφέας αποδεικνύει ότι τα παραµύθια ήταν πολύ 

γνωστά στον Shakespeare, µέσα από την προφορική παράδοση αλλά και από ποικίλες 

γραπτές πηγές. 
1
 Στο ίδιο, σ. 12-13. Στις αρχές του 17

ου
  αιώνα ο Robert Burton αναφέρεται στις 

οικιακές  διασκεδάσεις που ψυχαγωγούσαν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα: αφηγήσεις παραµυθιών, επιτραπέζια παιχνίδια, µουσική και χορός, επίλυση 

αινιγµάτων κ.α.π. (The Anatomy of Melancholy, edited by N.K. Kiessling, Th. C. 

Faulkner and R.L. Blair, Oxford: Clarendon Press 1990, τοµ. 2, σ. 79.  
1
 Το µοτίβο της απαίτησης µιας «λίβρας σάρκας» βρίσκεται στην ιστορία του 

Φλωρεντινού συγγραφέα του 14ου αιώνα Ser Fiorentino Giovanni, που είναι γνωστή 

µε τον τίτλο «Ο Giannetto της Βενετίας και η Λαίδη του Belmont». Το µοτίβο της 

εκλογής των τριών κουτιών ο Shakespeare το δανείστηκε από ένα αφήγηµα των 

Gesta Romanorum (συλλογή µεσαιωνικών λατινικών αφηγηµάτων άγνωστης 
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προέλευσης του 13
ου

 ή 14
ου

 αιώνα). Για τις πηγές του σαιξπηρικού έργου βλ. 

ενδεικτικά, The Oxford Companion to Shakespeare, edited by M. Dobson and S. 

Wells, Oxford: Oxford University Press 
3
2005, σσ. 288-289. 

1
 Βλ. Μ.Γ. Μερακλής, Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, Αθήνα: εκδ. Καρδαµίτσα 1993, σ. 

156.  
1
 Η ιστορία του Βασιλιά Ληρ ήταν γνωστή στον Shakespeare από ένα θεατρικό έργο 

των αρχών του 1590 (άγνωστου συγγραφέα), το οποίο τυπώθηκε το 1605 µε τον τίτλο 

The True Chronicle History of King Leir and his Three Daughters, δηλαδή ένα χρόνο 

πριν την πρώτη παράσταση του King Lear στις 26 ∆εκεµβρίου 1606. Βλ. σχετικά, 

The Oxford Companion to Shakespeare, ό.π., σ. 239, 244.  
1
 Βλ. C. Belsey, Why Shakespeare?, ό.π., σσ. 42-43. 

1
 Βλ. M. Warner, From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and their Tellers, 

London: Vintage 1995, σ. 228. 
1
 Βλ. C. Belsey, Why Shakespeare?, ό.π., σσ. 45-46. 

1
 Όλες οι παραποµπές στην Jane Eyre της Charlotte Brontë γίνονται στην ελληνική 

µετάφραση του ∆.Γ. Κίκιζα, Αθήνα: Σµίλη  1997. Συµβουλευόµαστε πάντοτε και την 

έγκυρη έκδοση: Charlotte Bronte, Jane Eyre, edited by R. J. Dunn, New York and 

London: Norton Critical Edition 
3
2001.  

1
 Στο βιβλίο του  The Seven Basic Plots. Why we Tell Stories, Continuum 2004, σσ. 

51-68. Σύµφωνα µε τον Booker (το βιβλίο του οποίου σηµειώνει αρκετά µεγάλη 

επιτυχία) όλες οι ιστορίες (µε τη µορφή προφορικών ή γραπτών αφηγήσεων, 

παραµυθιών, µυθιστορηµάτων, δραµατικών έργων κ.λπ.) που αποτελούν το 

συνεκτικό ιστό της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, ακολουθούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα 

πρότυπα ενός ή περισσότερων από επτά βασικές πλοκές, οι οποίες είναι οι εξής: 

«Υπερνικώντας το Τέρας», «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη», «Η Αναζήτηση», 

«Ταξίδι και Επιστροφή», «Κωµωδία», «Τραγωδία» και «Αναγέννηση».  
1
 Η πλοκή «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη» έχει και τη σκοτεινή εκδοχή της, 

χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας, σύµφωνα πάντοτε µε τον Booker, είναι η 

ιστορία του Julien Sorel από το Κόκκινο και το Μαύρο (1831) του Stendhal, όπου ο 

ταπεινής καταγωγής ήρωας κατορθώνει να ανέλθει κοινωνικά και να αποκτήσει τίτλο 

ευγενείας. Στο τέλος, όµως, καταδικάζεται σε θάνατο για την απόπειρα δολοφονίας 

της ερωµένης του.  
1
 Τέτοιου είδους «παραµυθένιες» ιστορίες είναι απαραίτητο να έχουν το αίσιο και 

ευτυχές τέλος που µόνο ένα παραµύθι µπορεί να έχει. «Η “τέλεια” ευτυχία που 

υπονοείται στο τέλος κάθε παραµυθιού στοχεύει στη διαβεβαίωση του ατόµου ότι 

έπειτα από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες θα βρει την πολυπόθητη ανακούφιση 

και γαλήνη, ενώνοντας τη ζωή του µε τον ιδανικό σύντροφο και δηµιουργώντας µαζί 

του ικανοποιητικές σχέσεις». Βλ. Κ. ∆. Μαλαφάντης,  Το Παραµύθι στην Εκπαίδευση. 

Ψυχοπαιδαγωγική ∆ιάσταση και Αξιοποίηση, Αθήνα: εκδ. Ατραπός 2006, σ. 214. 
1
 Η βιβλιογραφία γύρω από το µυθιστόρηµα είναι σχεδόν αχανής (σχολιασµένες 

φιλολογικά εκδόσεις, βιβλία, µελέτες και άρθρα). Πολυάριθµες είναι, επίσης, οι 

διασκευές του µυθιστορήµατος αλλά και οι κινηµατογραφικές –τηλεοπτικές 

µεταφορές. Την ηρωίδα της Charlotte Brontë έχουν υποδυθεί η Joan Fontaine, η 

Susannah York, η Zelah Clarke και η  Charlotte Gainsbourg, ενώ τον κύριο 

Rochester, µεταξύ άλλων, ο Orson Welles και ο Timothy Dalton. Αξιόλογα είναι και 

τα µυθιστορήµατα που αντλούν την έµπνευσή τους από τη Jane Eyre (Η Πλατιά 

Θάλασσα των Σαργασσών της Jean Rhys, Η Υπόθεση Jane Eyre του Jasper Fforde). 
1
 Βλ. ενδεικτικά το κείµενο του παραµυθιού στο I. Opie and P. Opie, The Classic 

Fairy Tales,  New York and London: Oxford University Press 1974. Το παραµύθι 

κυκλοφορεί ευρύτατα σε διάφορες εκδοχές, παραλλαγές και εκδόσεις.  
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1
 Τις σχέσεις και τις οµοιότητες µε τα δύο γνωστά παραµύθια είχαµε την ευκαιρία να 

αναλύσουµε, µεταξύ άλλων, όταν, σε συνεργασία µε την αναπλ. καθηγήτρια κ. Κική 

Λαλαγιάννη, σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα µακρόπνοο αναγνωστικό πρόγραµµα 

µε φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Αθηνών πάνω στο µυθιστόρηµα της 

Charlotte Brontë. Οι φοιτητές διάβασαν και σχολίασαν µαζί µας το µυθιστόρηµα ως 

αναγνωστική οµάδα, κράτησαν αναγνωστικά ηµερολόγια, είδαν και σύγκριναν τις 

διαφορετικές κινηµατογραφικές διασκευές, καθώς και τις ποικίλες διασκευές του 

έργου για νεαρότερες ηλικίες (π.χ. στα Κλασικά Εικονογραφηµένα). Επίσης, 

µελέτησαν τις βιογραφίες των αδερφών Brontë (E. Gaskell, L. Miller κ.ά) και 

υλοποίησαν διάφορα projects, διαβάζοντας παράλληλα τη βασική κριτικογραφία για 

τη Jane Eyre καθώς και ορισµένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τολµηρές 

προσεγγίσεις του µυθιστορήµατος (Ed. Said, T. Eagleton, S. Gilbert and S. Gubar, 

Jina Politi κ.ά). Κάτι που εντόπισαν επίσης και σχολίασαν δεόντως οι φοιτητές µας 

ήταν η εντυπωσιακή οµοιότητα του µυθιστορήµατος µε τις αισθηµατικές ιστορίες 

τύπου Harlequin. Τα περισσότερα στερεοτυπικά στοιχεία µιας τέτοιας τυποποιηµένης 

αισθηµατικής πλοκής υπάρχουν και στη Jane Eyre:  

• Εξωτικό σκηνικό (Στο µυθιστόρηµα της Brontë φτάνει από µακριά η εξωτική 

γοητεία της αποικιοποιηµένης Καραϊβικής, της Μαδέρας και της Ινδίας). 

• Η πρωταγωνίστρια είναι φτωχή, ντροπαλή και παρθένα (ενίοτε και 

γκουβερνάντα). 

• Ο πρωταγωνιστής είναι ένας βυρωνικός άνδρας, ασυνήθιστα µελαχρινός, 

υπερήφανος και πλούσιος. 

• Η αντίζηλος (στο µυθιστόρηµα η Blanche Ingram) είναι 

πανέµορφη,προκλητική και αδίστακτη. 

• Ο επίδοξος αντεραστής/σύζυγος της πρωταγωνίστριας είναι ξανθός, ήκιστα 

γοητευτικός, ίσως και ευήθης.  
1
 Τα οποία αναλύει υπό το πρίσµα της φροϋδικής ψυχανάλυσης ο Bruno Bettelheim 

στο κλασικό βιβλίο του Η Γοητεία των Παραµυθιών. Μια Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, 

µετάφραση Ε. Αστερίου, Αθήνα: Γλάρος 1995, σ. 387 κ.ε.  
1
 ∆εν είναι επίσης τυχαίο ότι ο αντίζηλος του Rochester, ο St John Rivers, τον οποίο η 

Jane τελικά απορρίπτει, έχει εκ διαµέτρου αντίθετα χαρακτηριστικά από τον 

παντρεµένο κύριο Rochester: είναι ξανθός και όµορφος, νέος στην ηλικία, ενάρετος 

και αβρός, αλλά και συνάµα ελεύθερος να προχωρήσει σε γάµο.  
1
 Jane Eyre, ό.π. , σ. 572.  

1
 Στο ίδιο, σ. 575.  

1
 Ο τίτλος παραπέµπει στο εκτενές αφηγηµατικό ποίηµα του J.R.R. Tolkien 

«Μυθοποιία», Το Φύλλο και το ∆έντρο. Ιστορίες για νεράιδες …και άλλα, µετάφραση 

Ευγ. Χατζηθανάση – Κόλλια, Αθήνα:  Αίολος 2003, σ. 105.  
1
 Στο ίδιο, σ. 72. 

1
 Στο ίδιο, σ. 19. 

1
 Βλ. σχετικά, M. Alexander, Medievalism. The Middle Ages in Modern England, 

New Haven and London: Yale University Press 2007, σ. 249 κ.ε.  
1
 Είναι φυσικά πέρα από τα όρια και τις προθέσεις ενός σύντοµου άρθρου η 

παρουσίαση της εκπληκτικής Middle Earth του Tolkien, ενός αυτόνοµου σύµπαντος 

µε τη δική του γεωκλιµατική σύσταση, τη δική του γλώσσα, θρησκεία και πληθυσµό. 

Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά δηµοφιλές, σχεδόν cult, µε παγκόσµια απήχηση, 

εδώ και δεκαετίες, σε εκατοµµύρια αφοσιωµένους αναγνώστες ανά τον κόσµο – οι 

ταινίες του P. Jackson έκαναν τον Άρχοντα των ∆αχτυλιδιών ευρύτατα γνωστό σ’ ένα 

εφηβικής / νεαρής ηλικίας κοινό.  
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1
 Άλλωστε τα ιδεώδη της χριστιανικής θρησκείας δεσπόζουν στις ιπποτικές 

µυθιστορίες του µεσαιωνικού κόσµου.  
1
 Βλ. M. Alexander, Medievalism, ό.π.  σ. 251.  

1
 Σύµφωνα µε τον Booker (The Seven Basic Plots, ό.π.) το roman-fleuve  του Tolkien 

είναι ένα ανυπέρβλητο επίτευγµα, αφού σ’ αυτό συνδυάζονται αριστοτεχνικά και οι 

επτά βασικές πλοκές.  
1
 Στην πραγµατικότητα η Rowling συµφώνησε να υπογράφει µε αυτόν τον τρόπο έτσι 

ώστε να µην προδίδει το φύλο της ήδη από το εξώφυλλο, αφού σύµφωνα µε τους 

εκδότες της στον Bloomsbury το “δύσκολο” αναγνωστικό κοινό των αγοριών δεν θα 

αγόραζε εύκολα ένα βιβλίο γραµµένο από γυναίκα (βλ. A. Blake, The Irresistible Rise 

of Harry Potter, London and New York: Verso 2002, σ. 38 ). 
1
 Βλ. A. Blake, The Irresistible Rise of Harry Potter, ό.π., σ. 15 – 16. Ο νεολογισµός 

“retrolution” (retro + revolution) χρησιµοποιήθηκε στα αγγλικά το 1994 από 

σχεδιαστές αυτοκινήτων για να χαρακτηρίσει το νέο µοντέλο XJ της Jaguar στο 

Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.  
1
 Ο νεαρός Αρθούρος καθοδηγείται από τον σοφό µάγο Merlin προκειµένου να 

µυηθεί στη γνώση και να ανακαλύψει την κληρονοµιά της βασιλικής δύναµης και της 

υπεροχής του (πρβλ. τη σχέση του Harry Potter µε τον Albus Dumbledore). Μία 

σύγχρονη εκδοχή αυτού του θρύλου αποτυπώνεται στο βιβλίο του T.H. White The 

Once and Future King, το οποίο ενέπνευσε την ταινία κινουµένων σχεδίων του 

Disney The Sword in the Stone καθώς και το musical Camelot.  
1
 Τα βιβλία του Tolkien  καθώς και τα βιβλία της “χαρυποτερ-ιάδας” είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλή στους bloggers. Βλ. και J. Sutherland, Bestsellers. A Very Short 

Introduction, Oxford University Press 2007, σ. 110. Απειράριθµα fanfics 

(αποµιµήσεις, συνέχειες, διασκευές των ιστοριών του Tolkien ή της Rowling κ.α.) 

κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο.  
1
 J.R.R. Tolkien, «Μυθοποιία», ό.π., σ. 107.  

1 
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Σηµειώσεις  
 
of King Leir and his Three Daughters, δηλαδή ένα χρόνο πριν την πρώτη παράσταση 

του King Lear στις 26 ∆εκεµβρίου 1606. Βλ. σχετικά, The Oxford Companion to 

Shakespeare, ό.π., σ. 239, 244.  
1
 Βλ. C. Belsey, Why Shakespeare?, ό.π., σσ. 42-43. 

1
 Βλ. M. Warner, From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and their Tellers, 

London: Vintage 1995, σ. 228. 
1
 Βλ. C. Belsey, Why Shakespeare?, ό.π., σσ. 45-46. 

1
 Όλες οι παραποµπές στην Jane Eyre της Charlotte Brontë γίνονται στην ελληνική 

µετάφραση του ∆.Γ. Κίκιζα, Αθήνα: Σµίλη  1997. Συµβουλευόµαστε πάντοτε και την 

έγκυρη έκδοση: Charlotte Bronte, Jane Eyre, edited by R. J. Dunn, New York and 

London: Norton Critical Edition 
3
2001.  

1
 Στο βιβλίο του  The Seven Basic Plots. Why we Tell Stories, Continuum 2004, σσ. 

51-68. Σύµφωνα µε τον Booker (το βιβλίο του οποίου σηµειώνει αρκετά µεγάλη 

επιτυχία) όλες οι ιστορίες (µε τη µορφή προφορικών ή γραπτών αφηγήσεων, 

παραµυθιών, µυθιστορηµάτων, δραµατικών έργων κ.λπ.) που αποτελούν το 

συνεκτικό ιστό της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, ακολουθούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα 

πρότυπα ενός ή περισσότερων από επτά βασικές πλοκές, οι οποίες είναι οι εξής: 

«Υπερνικώντας το Τέρας», «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη», «Η Αναζήτηση», 

«Ταξίδι και Επιστροφή», «Κωµωδία», «Τραγωδία» και «Αναγέννηση».  
1
 Η πλοκή «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη» έχει και τη σκοτεινή εκδοχή της, 

χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας, σύµφωνα πάντοτε µε τον Booker, είναι η 

ιστορία του Julien Sorel από το Κόκκινο και το Μαύρο (1831) του Stendhal, όπου ο 

ταπεινής καταγωγής ήρωας κατορθώνει να ανέλθει κοινωνικά και να αποκτήσει τίτλο 

ευγενείας. Στο τέλος, όµως, καταδικάζεται σε θάνατο για την απόπειρα δολοφονίας 

της ερωµένης του.  
1
 Τέτοιου είδους «παραµυθένιες» ιστορίες είναι απαραίτητο να έχουν το αίσιο και 

ευτυχές τέλος που µόνο ένα παραµύθι µπορεί να έχει. «Η “τέλεια” ευτυχία που 

υπονοείται στο τέλος κάθε παραµυθιού στοχεύει στη διαβεβαίωση του ατόµου ότι 

έπειτα από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες θα βρει την πολυπόθητη ανακούφιση 

και γαλήνη, ενώνοντας τη ζωή του µε τον ιδανικό σύντροφο και δηµιουργώντας µαζί 

του ικανοποιητικές σχέσεις». Βλ. Κ. ∆. Μαλαφάντης,  Το Παραµύθι στην Εκπαίδευση. 

Ψυχοπαιδαγωγική ∆ιάσταση και Αξιοποίηση, Αθήνα: εκδ. Ατραπός 2006, σ. 214. 
1
 Η βιβλιογραφία γύρω από το µυθιστόρηµα είναι σχεδόν αχανής (σχολιασµένες 

φιλολογικά εκδόσεις, βιβλία, µελέτες και άρθρα). Πολυάριθµες είναι, επίσης, οι 

διασκευές του µυθιστορήµατος αλλά και οι κινηµατογραφικές –τηλεοπτικές 
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µεταφορές. Την ηρωίδα της Charlotte Brontë έχουν υποδυθεί η Joan Fontaine, η 

Susannah York, η Zelah Clarke και η  Charlotte Gainsbourg, ενώ τον κύριο 

Rochester, µεταξύ άλλων, ο Orson Welles και ο Timothy Dalton. Αξιόλογα είναι και 

τα µυθιστορήµατα που αντλούν την έµπνευσή τους από τη Jane Eyre (Η Πλατιά 

Θάλασσα των Σαργασσών της Jean Rhys, Η Υπόθεση Jane Eyre του Jasper Fforde). 
1
 Βλ. ενδεικτικά το κείµενο του παραµυθιού στο I. Opie and P. Opie, The Classic 

Fairy Tales,  New York and London: Oxford University Press 1974. Το παραµύθι 

κυκλοφορεί ευρύτατα σε διάφορες εκδοχές, παραλλαγές και εκδόσεις.  
1
 Τις σχέσεις και τις οµοιότητες µε τα δύο γνωστά παραµύθια είχαµε την ευκαιρία να 

αναλύσουµε, µεταξύ άλλων, όταν, σε συνεργασία µε την αναπλ. καθηγήτρια κ. Κική 

Λαλαγιάννη, σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα µακρόπνοο αναγνωστικό πρόγραµµα 

µε φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Αθηνών πάνω στο µυθιστόρηµα της 

Charlotte Brontë. Οι φοιτητές διάβασαν και σχολίασαν µαζί µας το µυθιστόρηµα ως 

αναγνωστική οµάδα, κράτησαν αναγνωστικά ηµερολόγια, είδαν και σύγκριναν τις 

διαφορετικές κινηµατογραφικές διασκευές, καθώς και τις ποικίλες διασκευές του 

έργου για νεαρότερες ηλικίες (π.χ. στα Κλασικά Εικονογραφηµένα). Επίσης, 

µελέτησαν τις βιογραφίες των αδερφών Brontë (E. Gaskell, L. Miller κ.ά) και 

υλοποίησαν διάφορα projects, διαβάζοντας παράλληλα τη βασική κριτικογραφία για 

τη Jane Eyre καθώς και ορισµένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τολµηρές 

προσεγγίσεις του µυθιστορήµατος (Ed. Said, T. Eagleton, S. Gilbert and S. Gubar, 

Jina Politi κ.ά). Κάτι που εντόπισαν επίσης και σχολίασαν δεόντως οι φοιτητές µας 

ήταν η εντυπωσιακή οµοιότητα του µυθιστορήµατος µε τις αισθηµατικές ιστορίες 

τύπου Harlequin. Τα περισσότερα στερεοτυπικά στοιχεία µιας τέτοιας τυποποιηµένης 

αισθηµατικής πλοκής υπάρχουν και στη Jane Eyre:  

• Εξωτικό σκηνικό (Στο µυθιστόρηµα της Brontë φτάνει από µακριά η εξωτική 

γοητεία της αποικιοποιηµένης Καραϊβικής, της Μαδέρας και της Ινδίας). 

• Η πρωταγωνίστρια είναι φτωχή, ντροπαλή και παρθένα (ενίοτε και 

γκουβερνάντα). 

• Ο πρωταγωνιστής είναι ένας βυρωνικός άνδρας, ασυνήθιστα µελαχρινός, 

υπερήφανος και πλούσιος. 

• Η αντίζηλος (στο µυθιστόρηµα η Blanche Ingram) είναι 

πανέµορφη,προκλητική και αδίστακτη. 

• Ο επίδοξος αντεραστής/σύζυγος της πρωταγωνίστριας είναι ξανθός, ήκιστα 

γοητευτικός, ίσως και ευήθης.  
1
 Τα οποία αναλύει υπό το πρίσµα της φροϋδικής ψυχανάλυσης ο Bruno Bettelheim 

στο κλασικό βιβλίο του Η Γοητεία των Παραµυθιών. Μια Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, 

µετάφραση Ε. Αστερίου, Αθήνα: Γλάρος 1995, σ. 387 κ.ε.  
1
 ∆εν είναι επίσης τυχαίο ότι ο αντίζηλος του Rochester, ο St John Rivers, τον οποίο η 

Jane τελικά απορρίπτει, έχει εκ διαµέτρου αντίθετα χαρακτηριστικά από τον 

παντρεµένο κύριο Rochester: είναι ξανθός και όµορφος, νέος στην ηλικία, ενάρετος 

και αβρός, αλλά και συνάµα ελεύθερος να προχωρήσει σε γάµο.  
1
 Jane Eyre, ό.π. , σ. 572.  

1
 Στο ίδιο, σ. 575.  

1
 Ο τίτλος παραπέµπει στο εκτενές αφηγηµατικό ποίηµα του J.R.R. Tolkien 

«Μυθοποιία», Το Φύλλο και το ∆έντρο. Ιστορίες για νεράιδες …και άλλα, µετάφραση 

Ευγ. Χατζηθανάση – Κόλλια, Αθήνα:  Αίολος 2003, σ. 105.  
1
 Στο ίδιο, σ. 72. 

1
 Στο ίδιο, σ. 19. 

1
 Βλ. σχετικά, M. Alexander, Medievalism. The Middle Ages in Modern England, 

New Haven and London: Yale University Press 2007, σ. 249 κ.ε.  
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1
 Είναι φυσικά πέρα από τα όρια και τις προθέσεις ενός σύντοµου άρθρου η 

παρουσίαση της εκπληκτικής Middle Earth του Tolkien, ενός αυτόνοµου σύµπαντος 

µε τη δική του γεωκλιµατική σύσταση, τη δική του γλώσσα, θρησκεία και πληθυσµό. 

Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά δηµοφιλές, σχεδόν cult, µε παγκόσµια απήχηση, 

εδώ και δεκαετίες, σε εκατοµµύρια αφοσιωµένους αναγνώστες ανά τον κόσµο – οι 

ταινίες του P. Jackson έκαναν τον Άρχοντα των ∆αχτυλιδιών ευρύτατα γνωστό σ’ ένα 

εφηβικής / νεαρής ηλικίας κοινό.  
1
 Άλλωστε τα ιδεώδη της χριστιανικής θρησκείας δεσπόζουν στις ιπποτικές 

µυθιστορίες του µεσαιωνικού κόσµου.  
1
 Βλ. M. Alexander, Medievalism, ό.π.  σ. 251.  

1
 Σύµφωνα µε τον Booker (The Seven Basic Plots, ό.π.) το roman-fleuve  του Tolkien 

είναι ένα ανυπέρβλητο επίτευγµα, αφού σ’ αυτό συνδυάζονται αριστοτεχνικά και οι 

επτά βασικές πλοκές.  
1
 Στην πραγµατικότητα η Rowling συµφώνησε να υπογράφει µε αυτόν τον τρόπο έτσι 

ώστε να µην προδίδει το φύλο της ήδη από το εξώφυλλο, αφού σύµφωνα µε τους 

εκδότες της στον Bloomsbury το “δύσκολο” αναγνωστικό κοινό των αγοριών δεν θα 

αγόραζε εύκολα ένα βιβλίο γραµµένο από γυναίκα (βλ. A. Blake, The Irresistible Rise 

of Harry Potter, London and New York: Verso 2002, σ. 38 ). 
1
 Βλ. A. Blake, The Irresistible Rise of Harry Potter, ό.π., σ. 15 – 16. Ο νεολογισµός 

“retrolution” (retro + revolution) χρησιµοποιήθηκε στα αγγλικά το 1994 από 

σχεδιαστές αυτοκινήτων για να χαρακτηρίσει το νέο µοντέλο XJ της Jaguar στο 

Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.  
1
 Ο νεαρός Αρθούρος καθοδηγείται από τον σοφό µάγο Merlin προκειµένου να 

µυηθεί στη γνώση και να ανακαλύψει την κληρονοµιά της βασιλικής δύναµης και της 

υπεροχής του (πρβλ. τη σχέση του Harry Potter µε τον Albus Dumbledore). Μία 

σύγχρονη εκδοχή αυτού του θρύλου αποτυπώνεται στο βιβλίο του T.H. White The 

Once and Future King, το οποίο ενέπνευσε την ταινία κινουµένων σχεδίων του 

Disney The Sword in the Stone καθώς και το musical Camelot.  
1
 Τα βιβλία του Tolkien  καθώς και τα βιβλία της “χαρυποτερ-ιάδας” είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλή στους bloggers. Βλ. και J. Sutherland, Bestsellers. A Very Short 

Introduction, Oxford University Press 2007, σ. 110. Απειράριθµα fanfics 

(αποµιµήσεις, συνέχειες, διασκευές των ιστοριών του Tolkien ή της Rowling κ.α.) 

κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο.  
1
 J.R.R. Tolkien, «Μυθοποιία», ό.π., σ. 107. 

                                                 
 
2
 Αυτές τις δύο σκηνές, από τον Έµπορο της Βενετίας και τον Βασιλιά Ληρ, αναλύει µε 

µοναδικό τρόπο ο S. Freud στο δοκίµιό του Το Μοτίβο της Εκλογής των Μικρών 

Κουτιών (1913), µετάφραση Π. Αλούπης, <Ο Άτακτος Λαγός – 3>, Αθήνα: εκδ. 

Άγρα 1997. Ο ίδιος ο Freud µάλιστα άφηνε να εννοηθεί ότι στην πραγµάτωση αυτού 

του έργου είχε παίξει ρόλο  ένας υποκειµενικός παράγοντας, το γεγονός δηλαδή ότι 

και ο ίδιος είχε τρεις κόρες.  
3
 H. Bloom, Ο ∆υτικός Κανόνας. Τα Βιβλία και τα Σχολεία των Εποχών, µετάφραση 

Κ. Ταβάρτζογλου, εισαγωγή-επιµέλεια ∆. Αρµάος, Αθήνα: Gutenberg 2007, σ. 104.  
4
 Στο ίδιο , σ. 105. 

5
 Με την έννοια που δίνει στον «κλασικό» συγγραφέα ο I. Calvino, βλ. Γιατί να 

∆ιαβάζουµε τους Κλασικούς, µετάφραση Α. Χρυσοστοµίδης, Αθήνα: εκδ. 

Καστανιώτη, 2003.  
6
 Βλ. H. Bloom, Πως και Γιατί ∆ιαβάζουµε, µετάφραση Κ. Ταβαρτζόγλου, εισαγωγή 

Ου. Σούλτς, Αθήνα: τυπωθήτω /παραφερνάλια 2004, σ. 69 και 249. 
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7
 Στο πρόσφατο βιβλίο της Why Shakespeare?, Palgrave-Macmillan 2007. Η Belsey, 

από τις εµβριθέστερες θεωρητικούς της λογοτεχνίας και γνωστή µελετήτρια του 

ελισαβετιανού δράµατος, επιστρέφει στον Shakespeare για να τον εξετάσει υπό το 

πρίσµα του παραµυθιού. Το παραµύθι ως καλλιτεχνικά καταξιωµένο είδος γοητεύει 

τη Belsey, η οποία –καθόλου τυχαία– αφιερώνει το βιβλίο στη µνήµη της Ιρλανδής 

γιαγιάς της, ενώ στον πρόλογο αναφέρει ότι η επιθυµία να ασχοληθεί µε το 

συγκεκριµένο θέµα προκλήθηκε από το θάνατο της µητέρας της, της οποίας το 

αγαπηµένο παιδικό βιβλίο ήταν τα παραµύθια των αδερφών Grimm.  
8
 Για τη σχέση των έργων του Shakespeare µε τη λαϊκή παράδοση, τα έθιµα και τις 

λαϊκές τελετουργίες της ελισαβετιανής εποχής βλ. το κλασικό βιβλίο του C. L. 

Barber, Shakespeare’s Festive Comedy. A Study of Dramatic Form and its Relation to 

Social Custom [1959], Princeton, NJ: Princeton University Press 1972. 
9
 Why Shakespeare?, ό.π., σ. 11. 

10
 Βλ. στο ίδιο, σ. 15-16. Η συγγραφέας αποδεικνύει ότι τα παραµύθια ήταν πολύ 

γνωστά στον Shakespeare, µέσα από την προφορική παράδοση αλλά και από ποικίλες 

γραπτές πηγές. 
11

 Στο ίδιο, σ. 12-13. Στις αρχές του 17
ου

  αιώνα ο Robert Burton αναφέρεται στις 

οικιακές  διασκεδάσεις που ψυχαγωγούσαν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα: αφηγήσεις παραµυθιών, επιτραπέζια παιχνίδια, µουσική και χορός, επίλυση 

αινιγµάτων κ.α.π. (The Anatomy of Melancholy, edited by N.K. Kiessling, Th. C. 

Faulkner and R.L. Blair, Oxford: Clarendon Press 1990, τοµ. 2, σ. 79.  
12

 Το µοτίβο της απαίτησης µιας «λίβρας σάρκας» βρίσκεται στην ιστορία του 

Φλωρεντινού συγγραφέα του 14ου αιώνα Ser Fiorentino Giovanni, που είναι γνωστή 

µε τον τίτλο «Ο Giannetto της Βενετίας και η Λαίδη του Belmont». Το µοτίβο της 

εκλογής των τριών κουτιών ο Shakespeare το δανείστηκε από ένα αφήγηµα των 

Gesta Romanorum (συλλογή µεσαιωνικών λατινικών αφηγηµάτων άγνωστης 

προέλευσης του 13
ου

 ή 14
ου

 αιώνα). Για τις πηγές του σαιξπηρικού έργου βλ. 

ενδεικτικά, The Oxford Companion to Shakespeare, edited by M. Dobson and S. 

Wells, Oxford: Oxford University Press 
3
2005, σσ. 288-289. 

13
 Βλ. Μ.Γ. Μερακλής, Έντεχνος Λαϊκός Λόγος, Αθήνα: εκδ. Καρδαµίτσα 1993, σ. 

156.  
14

 Η ιστορία του Βασιλιά Ληρ ήταν γνωστή στον Shakespeare από ένα θεατρικό έργο 

των αρχών του 1590 (άγνωστου συγγραφέα), το οποίο τυπώθηκε το 1605 µε τον τίτλο 

The True Chronicle History of King Leir and his Three Daughters, δηλαδή ένα χρόνο 

πριν την πρώτη παράσταση του King Lear στις 26 ∆εκεµβρίου 1606. Βλ. σχετικά, 

The Oxford Companion to Shakespeare, ό.π., σ. 239, 244.  
15

 Βλ. C. Belsey, Why Shakespeare?, ό.π., σσ. 42-43. 
16

 Βλ. M. Warner, From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and their Tellers, 

London: Vintage 1995, σ. 228. 
17

 Βλ. C. Belsey, Why Shakespeare?, ό.π., σσ. 45-46. 
18

 Όλες οι παραποµπές στην Jane Eyre της Charlotte Brontë γίνονται στην ελληνική 

µετάφραση του ∆.Γ. Κίκιζα, Αθήνα: Σµίλη  1997. Συµβουλευόµαστε πάντοτε και την 

έγκυρη έκδοση: Charlotte Bronte, Jane Eyre, edited by R. J. Dunn, New York and 

London: Norton Critical Edition 
3
2001.  

19
 Στο βιβλίο του  The Seven Basic Plots. Why we Tell Stories, Continuum 2004, σσ. 

51-68. Σύµφωνα µε τον Booker (το βιβλίο του οποίου σηµειώνει αρκετά µεγάλη 

επιτυχία) όλες οι ιστορίες (µε τη µορφή προφορικών ή γραπτών αφηγήσεων, 

παραµυθιών, µυθιστορηµάτων, δραµατικών έργων κ.λπ.) που αποτελούν το 

συνεκτικό ιστό της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, ακολουθούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα 



 44 

                                                                                                                                            

πρότυπα ενός ή περισσότερων από επτά βασικές πλοκές, οι οποίες είναι οι εξής: 

«Υπερνικώντας το Τέρας», «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη», «Η Αναζήτηση», 

«Ταξίδι και Επιστροφή», «Κωµωδία», «Τραγωδία» και «Αναγέννηση».  
20

 Η πλοκή «Από τα Κουρέλια στα Πλούτη» έχει και τη σκοτεινή εκδοχή της, 

χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας, σύµφωνα πάντοτε µε τον Booker, είναι η 

ιστορία του Julien Sorel από το Κόκκινο και το Μαύρο (1831) του Stendhal, όπου ο 

ταπεινής καταγωγής ήρωας κατορθώνει να ανέλθει κοινωνικά και να αποκτήσει τίτλο 

ευγενείας. Στο τέλος, όµως, καταδικάζεται σε θάνατο για την απόπειρα δολοφονίας 

της ερωµένης του.  
21

 Τέτοιου είδους «παραµυθένιες» ιστορίες είναι απαραίτητο να έχουν το αίσιο και 

ευτυχές τέλος που µόνο ένα παραµύθι µπορεί να έχει. «Η “τέλεια” ευτυχία που 

υπονοείται στο τέλος κάθε παραµυθιού στοχεύει στη διαβεβαίωση του ατόµου ότι 

έπειτα από πολλές περιπέτειες και δυσκολίες θα βρει την πολυπόθητη ανακούφιση 

και γαλήνη, ενώνοντας τη ζωή του µε τον ιδανικό σύντροφο και δηµιουργώντας µαζί 

του ικανοποιητικές σχέσεις». Βλ. Κ. ∆. Μαλαφάντης,  Το Παραµύθι στην Εκπαίδευση. 

Ψυχοπαιδαγωγική ∆ιάσταση και Αξιοποίηση, Αθήνα: εκδ. Ατραπός 2006, σ. 214. 
22

 Η βιβλιογραφία γύρω από το µυθιστόρηµα είναι σχεδόν αχανής (σχολιασµένες 

φιλολογικά εκδόσεις, βιβλία, µελέτες και άρθρα). Πολυάριθµες είναι, επίσης, οι 

διασκευές του µυθιστορήµατος αλλά και οι κινηµατογραφικές –τηλεοπτικές 

µεταφορές. Την ηρωίδα της Charlotte Brontë έχουν υποδυθεί η Joan Fontaine, η 

Susannah York, η Zelah Clarke και η  Charlotte Gainsbourg, ενώ τον κύριο 

Rochester, µεταξύ άλλων, ο Orson Welles και ο Timothy Dalton. Αξιόλογα είναι και 

τα µυθιστορήµατα που αντλούν την έµπνευσή τους από τη Jane Eyre (Η Πλατιά 

Θάλασσα των Σαργασσών της Jean Rhys, Η Υπόθεση Jane Eyre του Jasper Fforde). 
23

 Βλ. ενδεικτικά το κείµενο του παραµυθιού στο I. Opie and P. Opie, The Classic 

Fairy Tales,  New York and London: Oxford University Press 1974. Το παραµύθι 

κυκλοφορεί ευρύτατα σε διάφορες εκδοχές, παραλλαγές και εκδόσεις.  
24

 Τις σχέσεις και τις οµοιότητες µε τα δύο γνωστά παραµύθια είχαµε την ευκαιρία να 

αναλύσουµε, µεταξύ άλλων, όταν, σε συνεργασία µε την αναπλ. καθηγήτρια κ. Κική 

Λαλαγιάννη, σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε ένα µακρόπνοο αναγνωστικό πρόγραµµα 

µε φοιτητές του Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Αθηνών πάνω στο µυθιστόρηµα της 

Charlotte Brontë. Οι φοιτητές διάβασαν και σχολίασαν µαζί µας το µυθιστόρηµα ως 

αναγνωστική οµάδα, κράτησαν αναγνωστικά ηµερολόγια, είδαν και σύγκριναν τις 

διαφορετικές κινηµατογραφικές διασκευές, καθώς και τις ποικίλες διασκευές του 

έργου για νεαρότερες ηλικίες (π.χ. στα Κλασικά Εικονογραφηµένα). Επίσης, 

µελέτησαν τις βιογραφίες των αδερφών Brontë (E. Gaskell, L. Miller κ.ά) και 

υλοποίησαν διάφορα projects, διαβάζοντας παράλληλα τη βασική κριτικογραφία για 

τη Jane Eyre καθώς και ορισµένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τολµηρές 

προσεγγίσεις του µυθιστορήµατος (Ed. Said, T. Eagleton, S. Gilbert and S. Gubar, 

Jina Politi κ.ά). Κάτι που εντόπισαν επίσης και σχολίασαν δεόντως οι φοιτητές µας 

ήταν η εντυπωσιακή οµοιότητα του µυθιστορήµατος µε τις αισθηµατικές ιστορίες 

τύπου Harlequin. Τα περισσότερα στερεοτυπικά στοιχεία µιας τέτοιας τυποποιηµένης 

αισθηµατικής πλοκής υπάρχουν και στη Jane Eyre:  

• Εξωτικό σκηνικό (Στο µυθιστόρηµα της Brontë φτάνει από µακριά η εξωτική 

γοητεία της αποικιοποιηµένης Καραϊβικής, της Μαδέρας και της Ινδίας). 

• Η πρωταγωνίστρια είναι φτωχή, ντροπαλή και παρθένα (ενίοτε και 

γκουβερνάντα). 

• Ο πρωταγωνιστής είναι ένας βυρωνικός άνδρας, ασυνήθιστα µελαχρινός, 

υπερήφανος και πλούσιος. 



 45 

                                                                                                                                            

• Η αντίζηλος (στο µυθιστόρηµα η Blanche Ingram) είναι 

πανέµορφη,προκλητική και αδίστακτη. 

• Ο επίδοξος αντεραστής/σύζυγος της πρωταγωνίστριας είναι ξανθός, ήκιστα 

γοητευτικός, ίσως και ευήθης.  
25

 Τα οποία αναλύει υπό το πρίσµα της φροϋδικής ψυχανάλυσης ο Bruno Bettelheim 

στο κλασικό βιβλίο του Η Γοητεία των Παραµυθιών. Μια Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, 

µετάφραση Ε. Αστερίου, Αθήνα: Γλάρος 1995, σ. 387 κ.ε.  
26

 ∆εν είναι επίσης τυχαίο ότι ο αντίζηλος του Rochester, ο St John Rivers, τον οποίο 

η Jane τελικά απορρίπτει, έχει εκ διαµέτρου αντίθετα χαρακτηριστικά από τον 

παντρεµένο κύριο Rochester: είναι ξανθός και όµορφος, νέος στην ηλικία, ενάρετος 

και αβρός, αλλά και συνάµα ελεύθερος να προχωρήσει σε γάµο.  
27

 Jane Eyre, ό.π. , σ. 572.  
28

 Στο ίδιο, σ. 575.  
29

 Ο τίτλος παραπέµπει στο εκτενές αφηγηµατικό ποίηµα του J.R.R. Tolkien 

«Μυθοποιία», Το Φύλλο και το ∆έντρο. Ιστορίες για νεράιδες …και άλλα, µετάφραση 

Ευγ. Χατζηθανάση – Κόλλια, Αθήνα:  Αίολος 2003, σ. 105.  
30

 Στο ίδιο, σ. 72. 
31

 Στο ίδιο, σ. 19. 
32

 Βλ. σχετικά, M. Alexander, Medievalism. The Middle Ages in Modern England, 

New Haven and London: Yale University Press 2007, σ. 249 κ.ε.  
33

 Είναι φυσικά πέρα από τα όρια και τις προθέσεις ενός σύντοµου άρθρου η 

παρουσίαση της εκπληκτικής Middle Earth του Tolkien, ενός αυτόνοµου σύµπαντος 

µε τη δική του γεωκλιµατική σύσταση, τη δική του γλώσσα, θρησκεία και πληθυσµό. 

Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά δηµοφιλές, σχεδόν cult, µε παγκόσµια απήχηση, 

εδώ και δεκαετίες, σε εκατοµµύρια αφοσιωµένους αναγνώστες ανά τον κόσµο – οι 

ταινίες του P. Jackson έκαναν τον Άρχοντα των ∆αχτυλιδιών ευρύτατα γνωστό σ’ ένα 

εφηβικής / νεαρής ηλικίας κοινό.  
34

 Άλλωστε τα ιδεώδη της χριστιανικής θρησκείας δεσπόζουν στις ιπποτικές 

µυθιστορίες του µεσαιωνικού κόσµου.  
35

 Βλ. M. Alexander, Medievalism, ό.π.  σ. 251.  
36

 Σύµφωνα µε τον Booker (The Seven Basic Plots, ό.π.) το roman-fleuve  του Tolkien 

είναι ένα ανυπέρβλητο επίτευγµα, αφού σ’ αυτό συνδυάζονται αριστοτεχνικά και οι 

επτά βασικές πλοκές.  
37

 Στην πραγµατικότητα η Rowling συµφώνησε να υπογράφει µε αυτόν τον τρόπο 

έτσι ώστε να µην προδίδει το φύλο της ήδη από το εξώφυλλο, αφού σύµφωνα µε τους 

εκδότες της στον Bloomsbury το “δύσκολο” αναγνωστικό κοινό των αγοριών δεν θα 

αγόραζε εύκολα ένα βιβλίο γραµµένο από γυναίκα (βλ. A. Blake, The Irresistible Rise 

of Harry Potter, London and New York: Verso 2002, σ. 38 ). 
38

 Βλ. A. Blake, The Irresistible Rise of Harry Potter, ό.π., σ. 15 – 16. Ο νεολογισµός 

“retrolution” (retro + revolution) χρησιµοποιήθηκε στα αγγλικά το 1994 από 

σχεδιαστές αυτοκινήτων για να χαρακτηρίσει το νέο µοντέλο XJ της Jaguar στο 

Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.  
39

 Ο νεαρός Αρθούρος καθοδηγείται από τον σοφό µάγο Merlin προκειµένου να 

µυηθεί στη γνώση και να ανακαλύψει την κληρονοµιά της βασιλικής δύναµης και της 

υπεροχής του (πρβλ. τη σχέση του Harry Potter µε τον Albus Dumbledore). Μία 

σύγχρονη εκδοχή αυτού του θρύλου αποτυπώνεται στο βιβλίο του T.H. White The 

Once and Future King, το οποίο ενέπνευσε την ταινία κινουµένων σχεδίων του 

Disney The Sword in the Stone καθώς και το musical Camelot.  
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40

 Τα βιβλία του Tolkien  καθώς και τα βιβλία της “χαρυποτερ-ιάδας” είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλή στους bloggers. Βλ. και J. Sutherland, Bestsellers. A Very Short 

Introduction, Oxford University Press 2007, σ. 110. Απειράριθµα fanfics 

(αποµιµήσεις, συνέχειες, διασκευές των ιστοριών του Tolkien ή της Rowling κ.α.) 

κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο.  
41

 J.R.R. Tolkien, «Μυθοποιία», ό.π., σ. 107.  
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∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΙSABEL SOFIA CALVARIO CORREIA 
 
 

Mε την υποστήριξη του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ/Κύκλος του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου  οργανώθηκε  από το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ανταλλαγής διδακτικού προσωπικού 
του προγράµµατος Erasmus, η διάλεξη της Isabel Sofia Calvario Correia µε 
θέµα:  

«Μια Φορά κι έναν Καιρό ήταν ένας ∆ράκος Μέσα σε ένα Σκοτεινό Κάστρο 
Από το Μεσαιωνικό Μυθιστόρηµα στη ∆ιδασκαλία Λογοτεχνίας σε Παιδιά».  

Η διάλεξη πραγµατοποιήθηκε στο Νέο Αµφιθέατρο του Κεντρικού Κτηρίου 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009.   

Η Isabel Sofia Calvário Correia είναι Ερευνήτρια του I&D Unit: Ινστιτούτο 
Φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήµιο του Porto. Πεδίο έρευνας της αποτελεί η  
Μεσαιωνική Λογοτεχνία.  Παράλληλα διδάσκει σε σεµινάρια του Μεταπτυχιακού 
προγράµµατος του ίδιου Πανεπιστήµιου µε θέµα την Αρθουριανή Λογοτεχνία αλλά 
και στο  Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας της Πορτογαλικής Γλώσσας στο 
Escola Superior de Educação de Coimbra, µε θέµα «Φωνολογική Αντίληψη».  
 Ακολουθεί περίληψη της διάλεξης της.  
 

  Μια Φορά κι έναν Καιρό ήταν ένας ∆ράκος Μέσα σε ένα Σκοτεινό 
Κάστρο1 

Από το Μεσαιωνικό Μυθιστόρηµα στη ∆ιδασκαλία Λογοτεχνίας σε Παιδιά2 
 
     Στόχος της παρουσίασης αυτής δεν είναι η διατύπωση σκέψεων για τη ∆ιδασκαλία 
της Παιδικής Λογοτεχνίας. Βασικός µας στόχος είναι να αξιοποιήσουµε µερικές από 
τις πηγές της Παιδικής Λογοτεχνίας, του δικού µας δυτικοευρωπαϊκού φαντασιακού, 
αλλά και να δούµε πώς µπορούµε, µε τρόπο διδακτικό, να φέρουµε τα παιδιά σε 
επαφή µε αυτές τις πηγές. Με άλλα λόγια, στοχεύουµε στον εντοπισµό και την 
ανάλυση τρόπων παρουσίασης της µεσαιωνικής λογοτεχνίας σε µαθητές δηµοτικού 
ώστε να µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την πολιτιστική κληρονοµιά αυτών των 
κειµένων καθώς και να εκτιµήσουν και να σεβαστούν την ανάγνωσή τους. Έτσι 
λοιπόν, ξεκινάµε µε αποσπάσµατα της Γαλλικής πεζογραφίας του Αρθουριανού 
κύκλου, από το 13ο αιώνα κυρίως, ενώ θα ασχοληθούµε και µε τις µικρογραφίες των 
χειρόγραφων αυτών καθώς πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο το οποίο 
µπορεί να παρακινήσει τα παιδιά να κατανοήσουν κείµενα αλλά και να τους 
επιτρέψει να αντιληφθούν και να ερµηνεύσουν τις εικόνες που εµφανίζονται σε 
αυτά3.            
     Κατά τη διάρκεια του 12ου και 13ου αιώνα, ο Αρθουριανός κύκλος ιστοριών και 
µεσαιωνικών ροµαντικών, έµµετρων συνήθως, µυθιστοριών προοριζόταν για να 
διαβάζεται και να ακούγεται από ευγενείς, ιππότες και βασιλιάδες. Πιο 
συγκεκριµένα, οι ιστορίες αυτές λειτουργούσαν ως µοντέλα συµπεριφοράς ενώ 
εµπνέονταν από όλα όσα συνέβαιναν στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Τα 

                                                 
1 Η πρώτη πρόταση του τίτλου αυτού ειπώθηκε από τον τρίχρονο γιο µου, Ραφαήλ. 
2 Περίληψη της οµιλίας που παρουσίασα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών στις 2 Ιουνίου 2009. 
3 Κατά τη διάρκεια της οµιλίας χρησιµοποίησα τα ακόλουθα κείµενα: MOSÈS , F, εκδ.  (1991), 
Lancelot du Lac. Roman Français du XIII

e
 siècle, Librairie Generale Française, Lettres Gothiques, 

(σελ. 90); LEPAGE, Y και OLLIER, M, (2002), Le Val des Amants Infidèles. Lancelot du Lac. 
Librairie Générale Française, Lettres Gothiques, t. IV, (p.276); CURTIS, R , (1963) εκδ, Le Roman de 
Tristan en Prose, Max Hueber, Munich, t. I (σελ. 78-79). Όλα τα παραπάνω κείµενα έχουν αποδοθεί σε 
µοντέρνα αγγλικά. Επίσης, χρησιµοποίησα τα ακόλουθα χειρόγραφα: BNF 113, fol.156v; BNF 118, 
fol. 296v; BNF119, fo.397v; BNF 111, fol.4, fol.120 e fol.177v; BNF 99, fol.509; BNF 112, 294v. Τα 
παραπάνω χειρόγραφα µπορείτε να τα βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html. 
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µακροσκελή αυτά µυθιστορήµατα εκτιµούνταν ιδιαιτέρως πολύ επειδή 
πραγµατεύονταν τη µαγεία και τη λογική µε έναν ιδιαίτερα ισορροπηµένο τρόπο. 
Ανάµεσα σε άλλες, ιστορίες όπως οι Μέρλιν, Η Αναζήτηση του Ιερού Κύλικα, 
Λάνσελοτ, Τριστάνος, ασκούσαν µεγάλη επιρροή στη µεσαιωνική κοινωνία των 
ευγενών. Ωστόσο, µε την Αναγέννηση και την ανακάλυψη της τυπογραφίας οι στόχοι 
των ιστοριών αυτών ατόνησαν˙ δεν υπήρχε πλέον ανάγκη ώστε οµάδες ιπποτών να 
διδάσκονται σωστούς κοινωνικούς τρόπους ούτε να παράγονται κείµενα τα οποία 
αντανακλούσαν φεουδαλικές νοοτροπίες. Εξαιτίας αυτού, τέτοια µυθιστορήµατα 
ξαναγράφτηκαν βασισµένα πλέον στις φιγούρες συγκεκριµένων ιπποτών, όπως ο 
Τριστάνος και ο Λάνσελοτ ενώ διαβάζονταν µε αφορµή και στόχο την ευχαρίστηση 
των αναγνωστών τους. Αργότερα, κατά ένα µέρος εξαιτίας της Βιοµηχανοποίησης, ο 
κόσµος του φαντασιακού που περιεχόταν σε χιλιάδες χιλιάδων σελίδες 
ξαναγράφτηκε, για µία ακόµη φορά, έχοντας ως στόχο το κοινό των παιδιών. Η 
Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, Η Ωραία Κοιµωµένη, Ο Τζακ και η Φασολιά είναι µερικά 
µόνο παραδείγµατα διακειµενικότητας και εξέλιξης του είδους. Στις µέρες µας, αυτή 
τη µόνιµη ανάπλαση µπορεί κανείς να την εντοπίσει σε ταινίες όπως Η Καρδιά του 
∆ράκου ή Ο Άρχοντας των ∆αχτυλιδιών (ακόµη ένα ανάγνωσµα µεσαιωνικής 
λογοτεχνίας και κουλτούρας). Κατά τη γνώµη µας, δεν είναι δύσκολο να φέρει κανείς 
τα παιδιά σε επαφή µε τα κείµενα αυτά διότι η παρουσία τους παραµένει έντονη στη 
σηµερινή κουλτούρα και αυτό που στις µέρες µας αντιλαµβανόµαστε ως φαντασιακό. 
Είναι σηµαντικό να τους δείξουµε από πού προέρχονται οι ιστορίες αυτές και τον 
τρόπο µε τον οποίο επινοήθηκαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσέγγισή 
µας έχει ως αφετηρία τα µεσαιωνικά κείµενα. Ωστόσο, αυτά τα κείµενα χρειάζεται να 
αποδοθούν στις µοντέρνες γλώσσες ώστε να µπορούν να γίνουν απόλυτα κατανοητά 
καθώς, επιπλέον, µέρος του λεξιλογίου τους πιθανό είναι να µην αποδίδει νόηµα 
σήµερα. Και πάλι όµως, αν ο εκπαιδευτικός αδυνατεί να βρει µία µοντέρνα απόδοση4 
του κειµένου, µπορεί να χρησιµοποιήσει ως αφετηρία του µία πολύ γνωστή ιστορία, 
την ιστορία µίας νεράιδας, για παράδειγµα, και αµέσως µετά να ορίσει τη νεράιδα 
αυτή µέσα από τις µικρογραφίες µεσαιωνικών χειρόγραφων.  
     Μία από τις προτάσεις που έχουµε ήδη παρουσιάσει βασίζεται σε ένα µικρό 
κείµενο από το Λάνσελοτ, το οποίο αναφέρεται στο τι ακριβώς είναι µία νεράιδα, ενώ 
επίσης δείχνει µεσαιωνικές µικρογραφίες νεράιδων. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
καθοδηγήσει τους µαθητές του ώστε να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο µε τον οποίο 
τα βιβλία αυτά σχεδιάζονταν και γράφονταν στο χέρι, πώς επικράτησαν στο 
πέρασµα του χρόνου καθώς και την προέλευση της φιγούρας των νεράιδων στις 
ιστορίες των παιδιών. Επίσης, οι µαθητές θα µπορούσαν να περιγράψουν τι είδαν 
στις µικρογραφίες και ύστερα να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν τις δικές τους 
νεράιδες ή να γράψουν µία µικρή ιστορία βασισµένη στην απεικόνιση αυτών.       
     Μία άλλη ιδέα την οποία έχουµε επίσης παρουσιάσει σχετίζεται µε τις 
µικρογραφίες χειρόγραφων που αναπαριστούν την πάλη ενός ιππότη µε έναν ή 
περισσότερους δράκους. Οι µαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις µικρογραφίες αυτές 
λέγοντας τι αναπαριστούν, ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ τους και ύστερα, να 
ακούσουν την απόδοση της πηγής του κειµένου ώστε να ανακαλύψουν την 
αντιστοιχία µεταξύ εικόνων / κειµένου. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά όχι µόνο θα 
εξασκηθούν στην ανάγνωση εικόνων, αλλά θα µπορέσουν επίσης, να αντιληφθούν τη 
θέση της εικονογράφησης σε σχέση µε αυτής του κειµένου. Θα µπορούσε, ωστόσο, 
κάποιος να αναρωτηθεί αν οι εικόνες αυτές  είναι υπερβολικά βίαιες για τους 
µαθητές. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο ο 
εκπαιδευτικός θα τις παρουσιάσει. Πρώτα από όλα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
υποδείξει τη συνάφειά τους µε το κείµενο και ύστερα να ονοµατίσει, για παράδειγµα, 
τους δράκους καθώς και να τους προσαρµόσει στα αρνητικά συναισθήµατα που 

                                                 
4 Την περίοδο αυτή εργαζόµαστε έχοντας ως στόχο την υλοποίηση ενός Σχεδίου Εργασίας που αφορά 
στην απόδοση αρκετών γαλλικών και πορτογαλικών ροµαντικών µυθιστοριών του Αρθουριανού 
κύκλου σε µοντέρνα πορτογαλική γλώσσα µε τρόπο ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν µέσα στην τάξη.  
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βιώνουν τα ίδια τα παιδιά. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να τα ρωτήσει τι δεν τους 
αρέσει, τι τα φοβίζει και µε ποιον τρόπο, όπως ο ιππότης, θα προσπαθήσουν να 
ξορκίσουν τους φόβους τους αυτούς. Θα ήταν επίσης ευεργετικό ο εκπαιδευτικός να 
δείξει αποσπάσµατα από την ταινία Η Καρδιά του ∆ράκου5 όπου τα παιδιά θα 
µπορέσουν να δουν έναν καλό δράκο ο οποίος βοηθά τον ιππότη να γνωρίσει 
καλύτερα τον εαυτό του. Μία άλλη πρόταση είναι να οργανώσει µία επίσκεψη σε 
µουσείο ή σε µία εκκλησία και να τους δείξει αγάλµατα γιγάντων καθώς και 
γκροτέσκο αγάλµατα και έτσι να τα φέρει σε επαφή µε τους φόβους τους για να τους 
απαλύνει.                  
     Τέλος, έχουµε δείξει µία προσαρµογή µέρους του έργου Πεζογραφία Τριστάνου 
(Tristan en Prose) που αφορά στην ιστορία ενός γίγαντα που του αρέσει να λέει 
αινίγµατα. Αυτού του είδους τα κείµενα εκτιµούνται πολύ από τα παιδιά διότι τα 
καθοδηγούν να απολαµβάνουν το διάβασµα ως µορφή ψυχαγωγίας. Η ανάγνωση 
χιουµοριστικών κειµένων είναι ένας πολύ σηµαντικός τρόπος για να βοηθήσουµε τα 
παιδιά να απολαύσουν και να κατανοήσουν αυτό το οποίο διαβάζουν. Οι µαθητές θα 
µπορούσαν να διατυπώσουν ξανά και ξανά τους γρίφους, να µαντέψουν τη λύση τους 
καθώς επίσης και να έρθουν σε επαφή µε το φανταστικό κόσµο των ιστοριών µε 
γίγαντες. Αν πρόκειται για µία καλή απόδοση, µπορεί να γίνει εξάσκηση κάποιων 
γλωσσολογικών χαρακτηριστικών, όπως η φωνολογική αντίληψη, εξαιτίας του 
µέτρου και της οµοιοκαταληξίας των κειµένων. Επιπλέον, η φιγούρα του γίγαντα θα 
µπορούσε να τεθεί υπό αµφισβήτηση αφού ένας γίγαντας δεν είναι πάντα κακός ή 
ανόητος. Ακόµη, ο εκπαιδευτικός θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει ένα δηµοφιλές 
τηλεοπτικό κινούµενο σχέδιο όπως το Boom and Umbrella6, ώστε οι µαθητές του µε 
αγωνία να περιµένουν την ανάγνωση του κειµένου. Αργότερα, θα µπορούσαν να 
σχεδιάσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους γράφοντας µία έκθεση, για 
παράδειγµα, µε θέµα τι είναι ή τι ήταν ή τι θα µπορούσε να είναι ένας γίγαντας. 
     Το βασικό µας ενδιαφέρον, όταν παρουσιάσαµε τις ιδέες αυτές, ήταν να 
προτείνουµε αρκετές διδακτικές προσεγγίσεις των µεσαιωνικών κειµένων ώστε οι 
µαθητές να µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την αξία τους ως µέρος µίας 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Με τρόπους σαν και αυτόν τα παιδιά θα 
µπορέσουν να έρθουν σε επαφή, µέσα στην τάξη, µε τον µαγικό κόσµο των ιστοριών 
αυτών, τις γεµάτες λεπτοµέρειες µικρογραφίες τους, την προσεχτική χειροποίητη 
αναπαραγωγή τους. Θα καταλάβουν πως τα παιχνίδια που παίζουν, τα βιβλία που 
διαβάζουν, οι ταινίες που εκτιµούν αποτελούν µέρος την ανθρώπινης εµπειρίας και 
γνώσης. Κατά τη γνώµη µας, η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στα 
παιδιά πρέπει να είναι ένας τρόπος διεύρυνσης των οριζόντων τους µε στόχο την 
περισσότερο ολοκληρωµένη και πλούσια αντίληψη του κόσµου στον οποίο ζουν. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρούµε σηµαντικό να αφηγούµαστε ξανά και 
ξανά όλες αυτές τις ιστορίες, όπως και τα ίδια τα µεσαιωνικά βιβλία συστήνουν. 
Είµαστε σίγουροι πως µε τον τρόπο αυτό, ιστορίες σαν και αυτές θα γίνουν πιο 
ζωντανές και πλούσιες µέσα από τα µάτια των παιδιών.       

 
 

 
 

                                                 
5 Σκηνές της ταινίας µπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.youtube.com/watch?v=BSYThEfy9PU 
 
6 Σκηνές του τηλεοπτικού κινουµένου σχεδίου µπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://conteudoinfantil.blogspot.com/2009/01/o-gigante-e-os-pontinhos-vermelhos-o.html 
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Εκπληκτική η Έκθεση του Σλοβάκου πολυβραβευµένου εικονογράφου Peter Uchnar, 
µε θέµα “Peter’s Peter Pan” στο κτίριο της ΒΙΒΙΑΝΑ, στην παλιά πόλη. 
 
Οι οµαδικές εκθέσεις από Ουγγαρία, Τσεχία, Βουλγαρία, είχαν αρκετό ενδιαφέρον. 
 
Στις 04/09/2009 δόθηκαν τα βραβεία της BIB για το 2009 στο εντυπωσιακό Εθνικό 
Θέατρο της Μπρατισλάβα, ανάµεσα σε δυο χορευτικά αποσπάσµατα από τη «Λίµνη 
των Κύκνων» δοσµένα µέσα από µια σύγχρονη χορογραφία. Το Grand Prix ΒΙΒ 2009 
δόθηκε, από τη ∆ιεθνή Επιτροπή, στον Ισπανό εικονογράφο Josep Antoni Tassies 
Penella.   
 
Τις δυο επόµενες ηµέρες πραγµατοποιήθηκε το ∆ιεθνές Συµπόσιο µε τίτλο «Σχέση 
µεταξύ εικονογράφησης και κειµένου» µε τη συµµετοχή 17 οµιλητών από 16 χώρες. 
Ανάµεσά τους η σπουδαία Ινδή συγγραφέας Manorama Jafa, η Γαλλίδα κριτικός 
λογοτεχνίας Janine Despinette, η Βραζιλιάνα συγγραφέας και εικονογράφος Regina 
Yolanda Werneck, η Michiko Matsukata από το Chihiro Art Museum Azumino της 
Ιαπωνίας, η συγγραφέας-εικονογράφος και µεταφράστρια Riitta Oittinen από τη 
Φιλανδία κ.α.  

 
 

Οι Έλληνες εικονογράφοι εκθέτουν έργα τους  
 

Από την Ελλάδα µίλησε η Μαίρη Κρητικού, υπεύθυνη επικοινωνίας της Εταιρείας 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.). Το θέµα της 
οµιλίας της ήταν «Σχέση κειµένου-εικόνας: Το παιδί και η διαφορετικότητα» και 
παρουσίασε τις εκδόσεις της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Στον κήπο µε τα παραµύθια» και «Μίλα µη 
φοβάσαι – 3 ιστορίες για τη βία στο σχολείο» επιχειρώντας µια παράλληλη ανάλυση 
των ιστοριών και των εικόνων.   
 
Ακόµη πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των µελών της ∆ιεθνούς Επιτροπής ΒΙΒ 2009, 
στην οποία ήταν προσκεκληµένη η εικονογράφος ∆ιατσέντα Παρίση, υποψήφια για 
το Βραβείο Hans Christian Andersen 2010. 
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Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε το workshop, που πραγµατοποιήθηκε σε 
συνεργασία µε την UNESCO, υπό την εποπτεία του σπουδαίου Σλοβάκου 
εικονογράφου Dusan Kallay και το οποίο διήρκεσε µια εβδοµάδα.       
 
Η συνάντηση ανανεώθηκε σε 2 χρόνια! 
 
 

Μαίρη Κρητικού 
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 Η  2η ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (Helexpo 
Μαρούσι, 23-26 Ιανουαρίου 2009) 

 
 

Με κεντρικό σύνθηµα «Ένα ταξίδι στον κόσµο της γνώσης και της 
φαντασίας» η 2η Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου άνοιξε τις πύλες της στο 
κοινό και σε ένα τετραήµερο λαµπερής γιορτής, από 23 έως 26 Ιανουαρίου 2009, 
υποδέχτηκε στο φιλόξενο χώρο των εγκαταστάσεων της HELEXPO στο Μαρούσι 
χιλιάδες µικρούς και µεγάλους φίλους του βιβλίου. 
 
 

           Οι αφίσες της Έκθεσης                                  

 
Σ’ αυτή την εορταστική διοργάνωση, µε τα χιλιάδες παιδικά και εφηβικά βιβλία, 

τα πολλά χρώµατα, τα παιχνίδια, τις µουσικές, τα χαµόγελα, τις συγκινήσεις και τις 
αµέτρητες παιδικές φωνές, ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού βιβλίου (ΙΒΒΥ), 
γιορτάζοντας τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του και πιστεύοντας ακράδαντα πως «το 
φως των βιβλίων δε σβήνει ποτέ», έδωσε το δικό του παρόν. 

Στο περίπτερο του Κύκλου, το οποίο κατείχε κεντρική θέση, ο µικρός αλλά και ο 
ενήλικας επισκέπτης είχε την ευκαιρία: α) να έρθει σε επαφή και να συνοµιλήσει µε 
συγγραφείς και εικονογράφους/µέλη του Κύκλου εγνωσµένης αξίας και αποδοχής 
από το αναγνωστικό κοινό και β) να εφοδιαστεί µε πλούσιο ενηµερωτικό υλικό γύρω 
από τη δράση και το έργο του σηµαντικότατου αυτού φορέα στο χώρο του ελληνικού 
παιδικού και εφηβικού βιβλίου. Βέβαια, µια τόσο επίπονη και επί τέσσερις ηµέρες 
αδιάλειπτη δραστηριότητα δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την πολυτιµότατη 
προσφορά εργασίας των εθελοντών του Κύκλου, αλλά και την άψογη συνεργασία 
που είχε το µη κερδοσκοπικό σωµατείο µε την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ). Τους ευχαριστούµε όλους από καρδιάς. 

Παράλληλα, την πρώτη µέρα της Έκθεσης και συγκεκριµένα το απόγευµα της 
Παρασκευής 23 Ιανουαρίου ο Κύκλος του Ε.Π.Β. οργάνωσε ηµερίδα µε τους εξής 
θεµατικούς άξονες: α) «Η σχέση σχολείου και παιδικής λογοτεχνίας σήµερα. 
Οράµατα – Προοπτικές» και β) «Εµπειρίες και απόψεις από το πρόγραµµα του 
ΕΚΕΒΙ “Συγγραφείς στα Σχολεία: Και µετά από αυτό, τι;”» Οµιλητές στον κεντρικό 
θεµατικό άξονα ήταν µάχιµοι εκπαιδευτικοί βραβευµένοι από τον Κ.Ε.Π.Β., οι οποίοι 
κατέθεσαν την εµπειρία, τις απόψεις και τα συµπεράσµατά τους από τα 
προγράµµατα φιλαναγνωσίας που υλοποίησαν µε τους µαθητές τους µέσα στην τάξη. 
Στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε τη σκυτάλη των οµιλητών παρέλαβαν τρεις 
διακεκριµένοι µας συγγραφείς, η Αγγελική Βαρελλά, ο Μάνος Κοντολέων και η Λότη 
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, οι οποίοι µε ειλικρίνεια και χιούµορ κατέθεσαν την 
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εµπειρία τους από την επαφή µε τους αναγνώστες τους µαθητές στα σχολεία, αλλά 
και προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη προώθηση του βιβλίου στο ανήλικο 
αναγνωστικό κοινό στο µέλλον. 

Στη Βιβλιοθήκη-Γωνιά του συγγραφέα ο Κύκλος του Ε.Π.Β. και το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), ως συνδιοργανωτές, θέλοντας να «ζωντανέψουν» τη βιβλιοθήκη 
έδωσαν την ευκαιρία α) στα παιδιά να αισθανθούν τη ζεστασιά που εκπέµπει ένας 
ανάλογος χώρος βιβλιοθήκης αλλά και να συναντηθούν και να συζητήσουν µε 
µερικούς από τους σηµαντικότερους συγγραφείς της ελληνικής λογοτεχνίας και β) τη 
δυνατότητα σε ένα σηµαντικό αριθµό συγγραφέων να έρθουν σε επαφή και να 
συνοµιλήσουν µε τους αναγνώστες τους. 

Αναµφισβήτητα, έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη το 
σύνολο των εκδηλώσεων, αλλά και το γεγονός ότι δεκάδες συγγραφείς και 
εικονογράφοι έγιναν ένα σµάρι µε τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και τους 
χιλιάδες µαθητές και γονείς και µοιράστηκαν µαζί τους τις ανησυχίες τους και τα 
µυστικά που κρύβονται πίσω από τις λέξεις, είµαστε σε θέση να ισχυριστούµε πως η 
συγκεκριµένη Έκθεση όχι µόνο διαθέτει έντονο πολιτιστικό προφίλ, αλλά αποτελεί 
και σηµαντικό εφαλτήριο για την προβολή και προώθηση του παιδικού και εφηβικού 
βιβλίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
 

 

Η 6η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ (Helexpo Θεσ/νίκη 
28-31 Μαΐου 2009)  

 

Στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της HELEXPO των 10.000 τ. µ. και µέσα σε µια 
ξεχωριστή ατµόσφαιρα πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 28 µέχρι 31 Μαΐου 
2009 η 6η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου µε απόλυτη επιτυχία.  

Η διοργάνωση, που φιλοξένησε την πλούσια 
εκδοτική παραγωγή από 40 χώρες, παράλληλα µε τη θεµατική έκθεση που είχε τον 
τίτλο «Το βιβλίο και η Ιστορία» και το Γερµανικό Περίπτερο (η Γερµανία ήταν η 
τιµώµενη χώρα) περιελάµβανε στο περίπτερο 13 και την Παιδική Γωνιά. 

Σε αυτό τον ιδιαίτερα ζεστό και αισθητικά προσεγµένο χώρο, την Παιδική Γωνιά, 
το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) µε τη συνεργασία του Κύκλου του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου (ΙΒΒΥ Ελλάδας) έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες λιλιπούτειους 
φίλους, που ήρθαν στην Έκθεση είτε µε τους γονείς τους είτε µε τους δασκάλους 
τους, να γνωρίσουν από κοντά το µαγικό κόσµο του βιβλίου και να συµµετάσχουν σε 
περίπου 60 εκδηλώσεις µε µουσικά και θεατρικά δρώµενα. 

Κεντρική θέση ανάµεσα στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους, στο βάθος της 
Παιδικής Γωνιάς, κατείχε η Γωνιά του Συγγραφέα (να θυµίσουµε πως καθιερώθηκε 
στη 2η Έκθεση Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου και πως στο µέλλον θα αποτελεί 
θεσµό και για τη ∆ιεθνή Έκθεση). Ενώ η γωνιά του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού 
Βιβλίου (ΚΕΠΒ) ήταν και αυτή σε περίοπτη θέση, δίπλα ακριβώς στη Γωνιά του 
Συγγραφέα, στο σταυροδρόµι των εκδηλώσεων. Από τη θέση αυτή ο Κύκλος του 
Ε.Π.Β., µε τους δεκάδες εθελοντές του και τη βοήθεια της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), εκτός από το δυναµικό παρόν έδωσε 
τη δυνατότητα στο µικρό αλλά και ενήλικα επισκέπτη α) να έρθει σε επαφή και να 
συνοµιλήσει µε συγγραφείς και εικονογράφους/µέλη του γύρω από την παιδική 
λογοτεχνία και τα βιβλία τους και β) να τον εφοδιαστεί µε πλούσιο ενηµερωτικό 
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υλικό γύρω από τη δράση και το έργο του στο χώρο του ελληνικού παιδικού και 
εφηβικού βιβλίου. 

Να συγχαρούµε τους διοργανωτές της Έκθεσης και να ευχαριστήσουµε το Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου για την άψογη συνεργασία που είχαµε, αλλά και τους εθελοντές µας 
µέλη του Κύκλου και τους φίλους µας της ΕΨΥΠΕ για την πολύτιµη βοήθειά τους. 

 
Μερκούριος Αυτζής 
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Αποχαιρετισµός στη Νίτσα Τζώρτζογλου  

 

Στις αρχές του Σεπτέµβρη έφυγε από κοντά µας η 
αγαπηµένη και πολυβραβευµένη1 συγγραφέας Νίτσα  
Τζώρτζογλου.  Εκ µέρους του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ 
και της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς την 
αποχαιρέτησε η κ. Ζωή Κανάβα λέγοντας τα εξής:  

«Η Νίτσα Τζώρτζογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Χάρη 
στη γλωσσοµάθειά της (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά) από πολύ 
νωρίς ήρθε σε επαφή µε την ξένη λογοτεχνία. Ώριµη πια και µε 
γερή αρµατωσιά άρχισε να γράφει και η ίδια. 

 Αφορµή στάθηκε ένας διαγωνισµός της Γ.Λ.Σ. για τη 
συγγραφή παιδικού βιβλίου. Πήρε µέρος µε µια ποιητική 

συλλογή, για την οποία τιµήθηκε µε έπαινο. Αυτό την ενθάρρυνε να δοκιµάσει τις 
δυνάµεις της και στο µυθιστόρηµα. Φαίνεται πως ήταν το είδος που της ταίριαζε και 
στον  επόµενο διαγωνισµό απέσπασε το πρώτο βραβείο. Έκτοτε συνέχισε ακάθεκτη. 

 Ήταν πολυγράφος. Έχει στο ενεργητικό της 52 τίτλους βιβλίων από τα οποία 
τα 19 βραβευµένα από διάφορους φορείς (Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, Κύκλο 
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Σύλλογο ανάπηρων 
παιδιών, Ακαδηµία Αθηνών κ.λ.π.). Επίσης τιµήθηκε µε το Κρατικό Βραβείο. Για το 
σύνολο του έργου της η Γ.Λ.Σ. της απένειµε  το βραβείο Τατιάνα Σταύρου και ο 
Κ.Ε.Π.Β το βραβείο Πηνελόπη ∆έλτα. Το µυθιστόρηµά της «Π.Χ. στη Βραυρώνα» 
αναγράφηκε στον τιµητικό πίνακα  της IBBY που αποτελεί µια εξαιρετικά τιµητική 
διάκριση. Ήταν µέλος της Γ.Λ.Σ., του Κ. Ε. Π. Β., της Ε.Ε.Ε.Λ. και άλλων συλλόγων 
και σωµατείων.   

Τα βιβλία της, µυθιστορήµατα στην πλειοψηφία τους, χωρίζονται σε ιστορικά, 
κοινωνικά, επιστηµονικής φαντασίας και αστυνοµικά. Έχουν κυκλοφορηθεί από τους 
σηµαντικότερους εκδοτικούς οίκους και αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τα παιδιά. 

Εµείς οι νεώτεροι συγγραφείς, εντυπωσιασµένοι από αυτή την αποδοχή, 
σκύβαµε µ’ ενδιαφέρον-γιατί όχι και µε κάποια ζήλια-πάνω από κάθε καινούργιο της 
βιβλίο µήπως κι ανακαλύψουµε το µυστικό της επιτυχίας της. 

Η Νίτσα Τζώρτζογλου στα βιβλία της δε µιλούσε για κάτι. Έδειχνε. Και 
καλούσε τον αναγνώστη να ζήσει αυτό που του έδειχνε. Και καθώς τους ήρωές της, 
ακόµη κι αν ήσαν πρόσωπα της ιστορίας, µπορούσε ο αναγνώστης να τους αγγίξει 
έτσι ζωντανούς που τους παρουσίαζε, ταυτιζόταν µαζί τους και ζούσε στιγµή τη 
στιγµή την ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής τους. 

Είναι χαρακτηριστικά όσα ακούσαµε από την πρόεδρο της Γ.Λ.Σ. Τατιάνας 
Σταύρου στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός όταν διάβασε το 
σκεπτικό της βράβευσης του βιβλίου της Νίτσας Τζώρτζογλου Φλόγες στα πέλαγα το 
έτος 1981. Σας µεταφέρω κάποια σύντοµα αποσπάσµατα: 

«Πρέπει να οµολογήσουµε πως παρά το γυναικείο ψευδώνυµο, «Η κυρά της 
θάλασσας» το ογκώδες έργο που µας ήρθε, νοµίσαµε ότι το έστειλε κάποιος παλιός 
αξιωµατικός ή θαλασσόλυκος. Τόση εγκυρότητα, τόσο πάθος, τέτοια γνώση 
λεπτοµερειών, δεν φανταστήκαµε  ότι ήταν δυνατόν να έχει µια κυρία κάτοικος της 

                                                 
1
 Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου την τίµησε µε την ανώτερη διάκριση, το 

βραβείο Πηνελόπη ∆έλτα  το 1998. Επίσης της απένειµε βραβείο:  για τη συγγραφή µυθιστορήµατος το 

1971 και το 1983, για τη συγγραφή διηγήµατος το 1977 και  έπαινο για τη συγγραφή χρονικού 

ελληνικής πολιτείας το 1978. Το 1982 το µυθιστόρηµα της Προ Χριστού στη Βραυρώνα αναγράφηκε 

στον Τιµητικό Πίνακα της ΙΒΒΥ.  



 56 

στεγνής αντιθαλασσινής Αθήνας και όµως αυτό το απίστευτο συνέβηκε.  […..] 
Περιττό να πούµε  ότι (η συγγραφέας) ξεπερνά µε το γραφτό της αυτό τον ίδιο της 
τον εαυτό. Χειρίστηκε τα κατορθώµατα των δυο πολέµων µας, του 12 και του 40 µε 
τέτοια σιγουριά, τέτοια πνοή ώστε οι δυο µορφές των ναυτικών µας του Νικόλαου 
Βότση και του Γιάννη Τούντα να προβάλλουν ολόφωτες, καθαρές, στηµένες στο πιο 
ανθεκτικό υλικό διαρκείας, στο τυπωµένο χαρτί». 

Η Νίτσα Τζώρτζογλου µε τον όγκο του έργου της, αλλά και την ποιότητα 
δικαίωνε απολύτως το χαρακτηρισµό που χαριτολογώντας της κόλλησε η Τατιάνα 
Σταύρου: «η σεσηµασµένη συγγραφέας».  

Θα κλείσω αυτή τη σύντοµη αναφορά στη  συγγραφέα Νίτσα Τζώρτζογλου 
και το έργο της  µ’ ένα περιστατικό που την εικόνα του µου φαίνεται θα την κουβαλώ 
µέσα µου όσο ζω.   

Ήταν µια τιµητική βραδιά για την Τατιάνα Σταύρου. Ανάµεσα στους οµιλητές 
και η Νίτσα Τζώρτζογλου. ∆εν µπορώ να θυµηθώ, ύστερα από τόσα χρόνια, τι είπε. 
Μα φαίνεται πως ενθουσίασαν την Τατιάνα κι αντί για χειροκρότηµα,  στο τέλος της 
οµιλίας, πετάχτηκε από το κάθισµά της να την αγκαλιάσει. Καθώς την κοιτούσα είχα 
την αίσθηση πως δεν ήταν η Νίτσα Τζώρτζογλου που ήθελε να σφίξει επάνω της η 
Τατιάνα µε τα δυο της χέρια, αλλά όλο τον κόσµο που η «σεσηµασµένη» συγγραφέας 
είχε καταφέρει να ζωντανέψει µε τα βιβλία της για χάρη των παιδιών. 

Η Νίτσα Τζώρτζογλου έφυγε µια γλυκιά µέρα του Σεπτέµβρη του 2009 
πλήρης ηµερών, αφού χάρηκε παιδιά κι εγγόνια και µε  την ικανοποίηση πως το 
τάλαντο που της χάρισε ο Θεός δεν το έθαψε στη γη σαν τον οκνηρό δούλο, αλλά το 
αξιοποίησε µε τον καλύτερο τρόπο».  
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Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

ΚΑΤΑ ΤΟ 2009      
 
                                     

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

 
Συγκεντρωθήκαµε στην αίθουσα «Αθηναίων Πολιτεία» στο Θησείο για 
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τµήµατός µας. Με την 
εκδήλωση αυτή έγινε η έναρξη των εορτασµών για τα 40 χρόνια από την 
ίδρυση του Τµήµατος µε απονοµές Τιµητικών ∆ιπλωµάτων σε όσα µέλη είχαν 
διατελέσει µέλη του ∆Σ. 
 
Ένα ειδικό εορταστικό λογότυπο για τα 40 χρόνια φιλοτεχνήθηκε από τη 
∆ιατσέντα Παρίση, την οποία ευχαριστούµε θερµά. Το χρησιµοποιήσαµε στις 
δράσεις µας όλη τη χρονιά.   
 
Το Τµήµα µας ήταν συνδιοργανωτής στην 2η Έκθεση Παιδικού και 
Εφηβικού Βιβλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ),  η οποία 
πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία των εκδοτών παιδικού  βιβλίου από 23 
έως  26 Ιανουαρίου 2009 στις εγκαταστάσεις της ΗELEXPO, στο Μαρούσι. 
Στις τέσσερις µέρες λειτουργίας της Έκθεσης, τα µικρά αλλά και τα 
µεγαλύτερα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αγκαλιάσουν το βιβλίο και να 
ταξιδέψουν στον υπέροχο κόσµο της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Το 
κεντρικό θέµα των εκδηλώσεων της Έκθεσης ήταν «Όνειρα και Eφιάλτες», 
ενώ η τιµώµενη χώρα ήταν η Βρετανία (UK). Το τµήµα  για πρώτη φορά, στο 
πλαίσιο µιας ευρύτερης συνεργασίας µε το ΕΚΕΒΙ. φιλοξενήθηκε σε  δικό του 
περίπτερο στην Έκθεση. Στο περίπτερο που επιµελήθηκε η εικονογράφος 
∆ιατσέντα Παρίση υπήρχαν δύο µεγάλες αφίσες - µπάνερ των υποψηφίων µας 
για το Βραβείο Αντερσεν 2010,  χορηγία των Εκδόσεων Πατάκη.   
 
Σε συνεργασία µε το Ε.ΚΕ.ΒΙ. στο πλαίσιο της έκθεσης οργανώσαµε : α) 
Ηµερίδα Εκπαιδευτικών την Παρασκευή µε θέµα: «Η σχέση σχολείου και 
παιδικής λογοτεχνίας σήµερα. Οράµατα –  Προοπτικές», β) Γωνιά του 
Συγγραφέα, όπου όσοι συγγραφείς είχαν δηλώσει συµµετοχή διάβαζαν έργα 
τους στα παιδιά. 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 
Συνεχής είναι η συνεργασία µε τη σύνταξη του περιοδικού της ΙΒΒΥ 
Βοοkbird, ανταποκρίτρια του οποίου από την Ελλάδα είναι, από το 2005, η 
κ. Βάσω Νίκα.  
 
Επίσης διατηρείται η συνεργασία και µε το ∆ιεθνές Κέντρο Τεκµηρίωσης 
Βιβλίων για Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες της ΙΒΒΥ. Η Λίτσα Ψαραύτη, 
στην οποία το ∆.Σ. έχει αναθέσει το καθήκον της επικοινωνίας µε το Κέντρο, 
βρίσκεται σε διαρκή επαφή µε το Κέντρο αυτό, ώστε να αποστέλλονται και να 
υπάρχουν ελληνικά βιβλία στην περιοδεύουσα έκθεση που διοργανώνεται και 
στους καταλόγους που εκδίδονται κάθε δύο χρόνια µε όσα παιδικά βιβλία 
κρίνονται κατάλληλα για τις περιπτώσεις αυτές. 
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Στις 28 Μαΐου στην φιλόξενη αίθουσα της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδου» 
στον Πειραιά, πραγµατοποιήθηκε η έβδοµη ετήσια διάλεξη για την 
παιδική/νεανική λογοτεχνία, αφιερωµένη στη µνήµη της Πηνελόπης 
Μαξίµου. Οµιλήτρια ήταν η Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. 
Τζίνα Καλογήρου, µε θέµα «Του Μύθου τα Γυρίσµατα: Επιβιώσεις του 
Παραµυθιού στη Λογοτεχνία». 
 
Το Τµήµα µας συµµετείχε µε περίπτερο και δράσεις στην 6η  ∆ιεθνή Έκθεση 

Βιβλίου Θεσσαλονίκης την οποία οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και που 

πραγµατοποιήθηκε από 28 έως 31 Μαίου 2009 στις εγκαταστάσεις της 

ΗELEXPO στη Θεσσαλονίκη, µε τιµώµενη χώρα τη Γερµανία και αφιέρωµα 

στο ιστορικό βιβλίο. Οµάδα µελών εθελοντών κράτησαν µε βάρδιες το 

περίπτερό µας µε το συντονισµό του έφορου Βορείου Ελλάδος,  Μερκούριου 

Αυτζή. Στο πλαίσιο της έκθεσης οργανώθηκε  Γωνιά συγγραφέα και 

εικονογράφου µε µεγάλη συµµετοχή µελών µας.  

 

∆ωρίθηκαν βιβλία στη βιβλιοθήκη του 8ου Γυµνασίου Αθηνών.   

 

Με µεγάλη χαρά αποφασίστηκε η συµµετοχή µας µε εισηγήσεις του Προέδρου 

και της Αντιπροέδρου στους εορτασµούς των 35 χρόνων του Κυπριακού 

Τµήµατος της ΙΒΒΥ τον προσεχή Φεβρουάριο στη Λευκωσία. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

 
Με τη συνεργασία, τη φροντίδα και την επιµέλεια του Εργαστηρίου Λόγου και 
Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, κυκλοφόρησε ο τόµος µε τις 
εισηγήσεις στη διηµερίδα του Κύκλου που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 
2007, σε συνεργασία µε την Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και 
το περιοδικό ∆ιαδροµές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, και 
θέµα «Ξεκλειδώνοντας τα µυστικά της σηµερινής κοινωνίας» – 
Σύγχρονα κοινωνικά ζητήµατα στην ελληνική  παιδική/νεανική 
λογοτεχνία. Αντίτυπα διατίθενται από το Γραφείο του Κύκλου. 
 
Την Τρίτη 2 Ιουνίου 2009, το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, 

µε την υποστήριξη του Τµήµατός µας οργάνωσε διάλεξη της κ. Isabel Sofia 

Calvario Correia, Ερευνήτριας   του   Πανεπιστηµίου της Coimbra (Πορτογα-

λία) στο πλαίσιο της ανταλλαγής διδακτικού προσωπικού του προγράµµατος 

Erasmus,  µε θέµα :  «Once upon a time there was a dark castle with a dragon 

inside:   From Medieval Fiction to the teaching of Literature to children.» στο 

Νέο Αµφιθέατρο του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Σε συναντήσεις του Προέδρου µε τη ∆ιευθύντρια του ΕΚΕΒΙ κ. Βελισσάρη  
αποφασίστηκε να συνδράµει το Τµήµα µας στον ηλεκτρονικό κόµβο στο 
∆ιαδίκτυο για το βιβλίο και το παιδί που προτίθεται να δηµιουργήσει το 
ΕΚΕΒΙ ! 
 
Επίσης αποφασίστηκε η θετική ανταπόκρισή µας σε πρόσκληση για τη 
συµµετοχή του τµήµατος µας στην οργανωτική επιτροπή του Πανελλήνιου 
∆ιαγωνισµού Παραµυθιού του περιοδικού Kid’s Fun µαζί µε άλλους φορείς. Ως 
αφορµή για τη συγγραφή παραµυθιού στα παιδιά θα δοθεί απόσπασµα από το 
µήνυµα για την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 2010.    
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 
Ενηµερώθηκαν τα µέλη για το ότι το  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου προτίθεται να 

δηµιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κόµβο στο ∆ιαδίκτυο για το βιβλίο και το παιδί! 

Όποιο µέλος επιθυµεί µπορεί να προσφέρει υλικό (ανέκδοτα κείµενα – 

παιχνίδια κ.λ.π.). Επίσης πραγµατοποιήθηκαν ηχογραφήσεις αφηγήσεων 

έργων τους από µέλη µας που έχουν υπάρξει υποψήφιοι για το βραβείο 

Άντερσεν ή έχουν αναγραφεί σε τιµητικό πίνακα Άντερσεν. Το υλικό αυτό θα 

χρησιµοποιηθεί  στον κόµβο.  

 

Την Τρίτη 10 Νοεµβρίου συγκεντρώθηκαν αρκετά µέλη του Τµήµατός µας σε 

µια ανοιχτή συνεδρίαση του ∆.Σ. και  συζήτησαν τις µελλοντικές δράσεις του 

Ελληνικού Τµήµατος της ΙΒΒΥ για τη χρονιά αυτή και οργάνωσαν την πορεία 

του Σωµατίου σύµφωνα µε την προσφορά εθελοντικής εργασίας που υπάρχει  

Στη συνάντηση αυτή ο Μάνος Κοντολέων έκανε την πρόταση για Έκθεση 

Εικονογράφων µε πωλήσεις  έργων υπέρ του Κύκλου,  στο πλαίσιο της 3ης 

∆ιεθνούς Έκθεσης Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου 

Ελήφθη και µεταφράστηκε από την πρώην πρόεδρο του Κ. Ε.Π.Β. κ Πέτροβιτς 
Ανδρουτσοπούλου το µήνυµα της ΙΒΒΥ για την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού 
Βιβλίου 2010.  
 
Συγκροτήθηκαν οι κριτικές επιτροπές για τους διαγωνισµούς 2009-10.  
 
∆ωρίθηκαν βιβλία στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σπάτων και σε 3 σχολεία του 
νοµού Κέρκυρας.  
 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 
Άρχισαν οι προετοιµασίες για την 3η ∆ιεθνήΈκθεση Παιδικού και Εφηβικού 
Βιβλίου την οποία οργανώνει το ΕΚΕΒΙ µε τη συνεργασία του Τµήµατός µας.  
Πολύτιµη η βοήθεια που προσέφερε η κ. ∆ιατσέντα Παρίση στο σχεδιασµό 
φυλλαδίων που θα εκτυπωθούν µε την ευγενική χορηγία των Εκδόσεων 
Λινβάνη και θα διανέµονται στην έκθεση και αφορούν στους σκοπούς του 
Ελληνικού Τµήµατοις, στους σκοπούς της ΙΒΒΥ και σε βιβλιο-δραστηριότητες.  
 
Συγκεντρώθηκε  η ύλη για το ετήσιο ∆ελτίο 2010. 
 
Κατά το 2009, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε 9 φορές.  Εκτός από τα 
µέλη του ∆.Σ., τους «συνδέσµους» µε την ΙΒΒΥ και το Κέντρο Τεκµηρίωσης 
Βιβλίων για Παιδιά µε Αναπηρίες, καθώς και τα µέλη των κριτικών επιτροπών, 
εθελοντική δουλειά πρόσφεραν η επίτιµη πρόεδρος του Τµήµατός µας κ. Λότη 
Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου και  η τ. Αντιπρόεδρος του Κύκλου κ. Κούλα 
Κουλουµπή-Παπαπετροπούλου, η οποία είχε τη φροντίδα του τµήµατος της 
βιβλιοθήκης µε τα θεωρητικά βιβλία και περιοδικά, τα σχετικά µε την 
παιδική/νεανική λογοτεχνία. Επίσης στη λειτουργία των γραφείων κάθε Τρίτη 
και Πέµπτη εκτός από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βοηθούν η 
επίτιµη πρόεδρος Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, η Ενίσα Ζήκου  , η 
Χριστίνα Καλαϊτζίδου , ο ∆ηµήτρης Προύσαλης και η Κατερίνα ∆ερµατά.   
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ACTIVITIES OF THE CIRCLE OF THE GREEK 
CHILDREN’S BOOK, IN 2009 

______________________________________      
 

JANUARY 

 

The Circle’s members and their friends met at “Athineon Politia” in Thissio to cut the 

traditional New Year cake.  

o Opening of the celebrations for the 40 years since the constitution of the Greek 

Section of IBBY.  

o Awards granted to members who had been members of the Administrative 

Board in the previous years.   

 

A special commemorative logo was created by Diatsenta Parissi. This logo was used for 

all of our activities throughout the year.    

 

The Greek section of IBBY and The National Book Center of Greece organized the 2nd 

Exhibition of Books for Children and Young People that took place in HELEXPO 

premises in Maroussi, Athens (23 to 26 January 2009) in cooperation with the 

Panhellenic Association of Publishers and Booksellers. The country to be honoured was 

the U.K. while the common topic for most of the activities of the exhibition was “Dreams 

and Nightmares”. Thousands of children and young people had the opportunity to travel 

in the fantastic world of literature. That was the first time that the Greek section of IBBY 

had its own stand artistically made by the illustrator Diatsenta Parissi.     

 

During the exhibition and in cooperation with the National Book Center of Greece, the 

Greek section of IBBY organized a) a meeting for educators who discussed about “The 

relationship of the school with children and young people’s literature in our days. 

Prospects and perspectives”, b) The Author’s Corner, where authors read pieces of their 

works to children.  
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FEBRUARY 
 
Cooperation with IBBY Bookbird, A Journal for International Children’s Literature, 

with the help of our correspondent in Greece since 2005, Mrs. Vassiliki Nika.  

 

Cooperation with the IBBY Documentation Center of Books for Disabled Young 

People. More specifically, Litsa Psarafti is in contact with the Center so as Greek books 

to be sent there and be included in its travelling exhibition as well as in the catalogues 

published every two years since the contents of the books sent are judged to be proper.  

 

Cooperation with the International Youth Library of Munich. More specifically, a 

number of 150 Greek children’s books recently published were donated to the library 

while Mrs. Vassiliki Nika and Mrs. Eva Kaliskami recommended Greek books for the 

yearly journal of the library, White Ravens 2009.  

 

Books offered to Daidio Children’s Library in the Municipality of Kalamaria.   

 
 

MARCH 
 

On request of the Ministry of Education, the Greek section of IBBY sent a list of 

people recommended to work on the selection of children and young people’s books that 

will be awarded the National Children and Young People’s Awards.   

 

Efforts were made for a more-in-depth cooperation with the Ministry of Education. A 

circular was sent to all of the schools in Greece concerning the possible forms of 

celebration of the ICBD.  

 

Meetings of committees for the IBBY Greece yearly awards to Greek creators 

and children’s literature personalities.   

 
 

APRIL 
 
The ICBD 2009 material (poster and message) was translated by the Greek section of 

IBBY while the printing of it was sponsored by Patakis Publications. The material was 



 65 

dispatched to schools and libraries all over the country by Patakis Publications and the 

National Book Center of Greece.  

 

The ICBD was officially celebrated at “Technopolis” of Athens Municipality with 

the support of the Cultural Organization, the Municipality of Athens and Greek 

Publishers. The IBBY Greece yearly awards were granted to Greek creators and 

children’s literature personalities.  

 

The Bulletin of the Greek Section of IBBY 2009 was published sponsored my 

Minoas Publications.  

 

 
MAY 

 
The auditors prepared their report and the Annual General Assembly took place.  

 

The Greek section of IBBY participated in the meeting organized by the University of 

Athens and the University of Patras for the authoress Maro Loizou.   

 

The seventh yearly “Penelope Maximou” lecture was given by Mrs. Gina Kalogirou, 

Associate Professor of the University of Athens, at the library “Keti Laskaridou” in 

Piraeus on a topic related to children and young people’s literature, “Myth’s Turns: 

Survival of Fairy-tale in Literature”.  

 

The Greek section of IBBY participated in the activities of the 6th National Book 

Exhibition in Thessaloniki having its own stand. The exhibition was organized by the 

National Book Center of Greece (28-31 May 2009) in HELEXPO premises in 

Thessaloniki.  The country to be honoured was Germany while most of the exhibition 

activities were related to historic books. Mr. Merkourios Avtzis, curator of IBBY in 

northern Greece areas, coordinated our volunteers there.  Most of our members 

participated in our main activity that was the Corner of Author and Illustrator.  

Books offered to the library of the 8th Junior High School of Athens.  

Decisions were made for our section’s participation in the celebrations for the 35 

years since the constitution of the Cypriot section of IBBY in February 2010 
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with the delivery of speeches by the President and Vice-president of the Greek Section of 

IBBY.  

 

JUNE 
 
Publication of volume containing the lectures given during the two-day meeting of 

the Greek Section of IBBY in Thessaloniki (May 2007) with the cooperation of the 

Central Municipal Library of Thessaloniki and the magazine Diadromes. The volume 

was edited by the Speech and Culture Lab of the University of Thessalia while the main 

topic of the lectures given was “Unlocking the secrets of today’s society – Contemporary 

social issues in Greek children and young people’s literature”.  

 

The Pedagogical Department of Primary School Education, with the support of 

the Greek section of IBBY, hosted Mrs. Isabel Sofia Calvário Correia, researcher of 

the University of Coimbra (Portugal) in the New Amphitheater of the Central Building 

of the University of Athens. The topic of the lecture given was:  «Once Upon a Time 

There Was a Dark Castle with a Dragon Inside: From Medieval Fiction to the Teaching 

of Literature to Children.»   

After meeting the President of the Greek Book Center of Greece, Mrs. Velissari, the 

Administrative Board of the Greek section of IBBY decided to cooperate for the 

creation of a portal related to children and books that the National Book Center is 

considering to create.  

 

The Administrative Board of the Greek section of IBBY decided on its cooperation 

with the Committee of Panhellenic Fairy-tale Competition of Kid’s Fun 

magazine together with other institutions. The message written for the ICBD 2010 was 

decided to be the inspiring source for children.     

 
 

 
JULY-AUGUST 

 
The office remained closed.   
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SEPTEMBER 
 

The lending library started operating with the help of Mrs. Iro Papamoschou.  

 

An informative circular and the announcement for the Greek section of IBBY 

competitions 2010 were sent to the members of the section. Greek publishers were 

informed about the section’s competitions, too. Owing to financial difficulties, the 2010 

awards will not be accompanied by an amount of money, as it used to be.   

  

With the help of the Greek section of IBBY, Greek illustrators participated in the 

International Exhibition of Children’s Book Illustration as well as in the 

International Competition of Illustrators organized by BIB. Mrs. Filomila 

Vakali-Syrogiannopoulou offered valuable help to the Greek section of IBBY and its 

participants.    

 

The Greek section of IBBY nominated the illustrator Vasso Psaraki for the Astrid 

Lindgren Memorial Award 2010.  

 
 

OCTOBER 
 

The Greek candidates for the 2010 H.C. Andersen Awards, Loty Petrovits-

Andrutsopoulou (writing) and Diatsenta Parissi (illustration), prepared and submitted 

their dossiers.  

Dispatch of books included in the 2010 IBBY Honour List: 

a) for writing: the authoress Sofia Madouvalou for the book, Alla ta matia tis maimous 

kai alla tis koukouvagias / The Monkey’s Eyes Are One Thing And the Owl’s Another, 

(Patakis Publications), 

b) for illustration: the illustrator Effie Lada for the book, E Vrohi ton Asteryon / A Rain 

of Stars (Modern Times Publications), 

c) for translation: the translator Filippos Mandilaras for the book Pou emplexes pali, 

Clarice Bean? / Clarice Bean Spells Trouble (original English by Lauren Child), (Patakis 

Publications). 
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The members of the Greek Section of IBBY were informed about the IBBY Congress in 

September 2010 in Spain, Santiago de Compostela.   

 

Books offered to the 1st Primary School of Prosotsani in the Municipality of Drama.   

 

The Greek section of IBBY asked for offers and donations for the reconstruction of its 

website.   

 
 

NOVEMBER 
 

The members of the Greek section of IBBY were informed about the fact that the 

National Book Centre of Greece is going to create a portal about children and 

books. Each of our members can offer relevant material (unpublished texts – games etc). 

We also recorded pieces of work by members of our section who had been candidates for 

the HCA award in the previous years or their books had been included in past IBBY 

Honour Lists. This material will be used for the enrichment of the portal.  

The Administrative Board and members of our section discussed about possible future 

activities and the importance of volunteerism.  

The ICBD message was received and translated by the honourary president of the 

Greek section of IBBY, Mrs. Loty Petrovits-Andrutsopoulou.   

 

The juries for the Circle’s competitions (2009-2010) were set up.  

 

Books offered to the 1st Primary School of Spata as well as to 3 more schools of the 

Municipality of Corfu.  

 
 

DECEMBER 
 
Preparations for the 3rd International Exhibition of Books for Children and 

Young People organized by the National Book Center of Greece in cooperation with the 

Greek section of IBBY. Brochures will be printed and given to the exhibition visitors for 

the promotion of the activities of the Greek section of IBBY as well as IBBY worldwide.   
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Material to be included in the Circle’s bulletin (Deltio 2010) was compiled.  

 

During 2009, the Administrative Board met 9 times.  

The lending library operated under the responsibility of Mrs. Iro Papamoschou.  

Apart from the Administrative Board, the Liaison Officers for IBBY and the IBBY 

Documentation Center of Books for Disabled Young People, as well as members of the 

juries, voluntary work was offered by the honorary president of our section, Mrs. Loty 

Petrovits-Andrutsopoulou, as well as the ex Vice President Mrs. Koula Kouloubi, who 

was responsible for the theoretical part of the library.  

Our office operated with the help of the members of the Administrative Board, the 

honorary president of our section, Mrs. Loty Petrovits-Andrutsopoulou, Mrs. Enissa 

Zikou, Mrs. Christina Kalaitzidi, Mr. Dimitris Prousalis and Mrs. Katerina Dermata.  

 


