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ρετικό! Γιαπαράδειγμα,όταν ήμουν μικρός
ται! Σας παρακαλώ,όμως, μην το πείτε
μουάρεσεο μικρόςΝικόλαςγιατίείχε
του Βιβλιοπόντικα! ·
πλάκαο «Μικρόςπρίγκιπας»
γιατίήταν
Κάποιεςσυνήθειες, κάποια «χούγια»
ρομαντικόςτα βιβλίατηςΖωρζΣαρήγιατί
της παιδικήςσου ηλικίαςαε συνοδεύουν
ήταν αληθινάκαι συγκινητικά. ·
για μια ζωή.Ακόμα θυμάμαι τον εαυτό
Έναβιβλίο μπορείνα σου αλλάξει τη
μου να κάνει ποδήλατοστον απέραντο
ζωή... Πριν από λίγο καιρό ένα αγόρι
κήπομας(έτσιτον έβλεπατότε)στηνΑγία
μου έγραψε στο blog μου (www.oi-ste.
Παρασκευήκαινα φπάχνειιστορίες!Ισως
blogspot.com)πωςχάρη στα βιβλίαμου
γι' αυτόακόμη και σήμερα,όταν αναζητώ
είχε«νικήσει»κάποιουςεφιάλτεςτουκαι,
την έμπνευση...κάνωποδήλατο. ·
Ηπαιδικότητα δεν έχει σχέση με την
Γιατη... συγγραφική μου «καριέρα» ακολουθώνταςτην τακτική των ηρώων
Τη «θητεία» μου στο παιδικό βιβλίο
υπεύθυνηείναι η Ανθούλα.Τη γνώρισα μου,έβλεπεπλέονπολύχρωμακαι όμορφα τηνοφείλωστο...ΠολεμικόΝαυπκό.'Οταν ηλικία! Υπάρχουννέοι γέροι και μεγάλοι
παιδιά!To συμπέρασμαπου έχω βγάλει
πριναπότέσσεραχρόνιαοτιςκαλοκαιρινές όνειρα.Μάλιστα,κάθε πρωίτα σημείωνετο 1991βρέθηκαναυπηρετώτη«μαμάπατρίδα»,ήμουν
διακοπέςμου.Ήταν δεν ήταν έξι χρονών ώστε κάποτενα γράψει κι αυτός ένα
λοιπόνείναιπωςτο παιχνίδι,η φαντασία,
αναγκασμένος
ναπερνώατέλειωτες
τότε, μου μιλούσε συνέχεια για τα βιβλίο!Αυτό είναιτο mo όμορφο κομπλιμέντο
ώρεςμπροστάστον υπολογιστή. η δημιουργικότητα είναι μεν σύμβολα
πουέχωλάβειωςσυγγραφέας... · Τότεήτανπουαποφάσισα
όνειρατης καισύντομαγίναμεφίλοι.Λίγες
ναγράψωαυτές της παιδικότηταςαλλάδεν έχουνηλικιακά
To μεγαλύτερο προνόμιο των παιδιών
μέρεςμετά ξεκίνησανα γράφω!
όρια. ·
πς ιστορίεςπουέλεγαγια χρόνια.Έτσι,το
είναιότι δενλογοκρίνουντη φαντασία1995εκδόθηκε«Ηπεριπέτεια
t Οι αγαπημένοι μου ήρωες είναι δύο
της ζαρωμένης Η βιβλιοφιλίαείναι κληρονομική. Και
τους.Την αφήνουν ελεύθερη και την
αδέρφιαμεμαγικέςδυνάμειςη Στέλλακαι
κάλτσας»και άρχισεη περιπέτειαμου εξηγούμαι:Ογονιόςδεν έχειπαράνα αγαπήσει
ο Στέφανος(οιΣτε),πουεμφανίζονταιαε αξιοποιούνσε κάθελεπτότης ζωήςτους στονκόσμοτηςπαιδικήςλογοτεχνίας ·
εκείνοςπρώτοςτα βιβλίακαι σίγουρα
το παιδίτου θα επηρεαστείαπόαυτό.
τρία απότα βιβλίαμου.Τουςαγαπάωαλλά Γι'αυτό ακριβώςέγινασυγγραφέαςπαιδικών Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Τριγωνοψαρούλης!
βιβλίων·για να μη χρειάζεταιπιανα
Αλλιώςπώςμπορείςνα πείσειςκάποιον
καιτους ζηλεύωγια δύολόγους έχουν
Κάναμεπαρέααε έξι βιβλία,
μαγικές δυνάμειςστα όνειρατους, όμως λογοκρίνωτη φαντασίαμου!
ταξιδέψαμεμαζί αε όλη την Ελλάδα να αγαπήσεικάτι πουδεν αγαπάς
ταυτόχρονα ξέρουν πωςη μεγαλύτερη Toτεβευταίοβιββίο τουΤίρηΔημοκίδη
και στην Ευρώπη,είναι ο πιο διάσημος Toτεβευταίο ΒιΒβίοτου Βαγγέβη
μαγείαβρίσκεταιστην καθημερινήζωή. · «Toχρυσό βουνό» κυκβοφορεί
σύγχρονοςέλληναςλογοτεχνικόςήρωας Ηήιόπουβου «Πού πήγε το Πάσχα;»
Κάθε βιβλίο προσφέρει κάτι διαφο¬ οπό ns εκδόαειε Μεταίχμιο
και σκέφτομαιμε τον τρόποπουσκέφτε¬ κυκβοφορεί από ns εκδόαειε Πατάκη
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απλότητατου.Toόνομααυτήςτηςεβραιοπούλας
ως ξεκάθαρουςήρωες. ·
To πρόβλημα καθώς μεγαλώνουμε
έχει η ηρωίδατου πρώτουμου
μυθιστορήματος«T αυγουστιάτικοφεγγάρι»,
είναι ότι χάνουμετην περιέργειαμαςγια
το οποίοεξελίχθηκεσετετραλογία
τον κόσμογύρω μας και επικεντρωνόμαστε
(σ.α:«Στογυμνάσιο»,«1-1-4»,«Κάτωαπό
στουςεαυτούςμαςκαισε ό,τιμαςπεριβάλλει.
Δυςπυχώςόμως η λογικήαυτήθεώρηση
τηνκαρδιάτης»).
του κόσμουδεν επιτρέπειστηφαντασία
mΚάθε αλλαγή, όσο επίπονηκαι αν είναι,
όσο αγώνακαι αν θέλει στην αρχή,
καιστασυναισθήματαμαςνα «αναπνεύσουν».
τελικάκρύβεικάτι καλό.Toίδιοισχύεικαι
Και κάπου εκεί αρχίζουν τα
γιατα βιβλία Κάποιοιφοβούνταιπωςθα
προβλήματα... ·
γιατα
Ποτέ δεν περίμενα ότι θα γράψω για
Σκοπόςμας δεν θα πρέπεινα είναι η
Καμιά φορά, η «καριέρα»σε περιμένει χαθούνότανο κόσμος«δικτυωθεί»
ανάγνωσηενός οποιουδήποτεβιβλίου,
καλά.Λάθος.To πολύπολύνα μεταλλαχθεί
παιδιά.Η ιδέαμου ήρθεότανέτυχενα συνεργαστώ
εκεί πουδεν το περιμένειςΣτην περίπτωση
μου,ο γιοςμου ο Αλέξιοςήταναυτόςπουη μορφήτους αε ηλεκτρονική.Πράγμα
γιαπρώτηφοράμεένανπαιδικό αλλά η καλλιέργεια της αισθητικής της
καθόλουκακό,γιατί έτσι μπορείνα τη σταθμό,όπουέκαναμαθήματαδημιουργικήςανάγνωσηςΚαιεδώ ακριβώςκαλείταινα
με «ανάγκασε»,
ότανήτανπερίπου
παίξει τον ρόλο του πρωταγωνιστή ο
τεσσάρωνχρονών,να γράψω.Κάθειστορίαπου
γλιτώσουνμερικάδέντρα. ·
γραφής αε παιδιά.Τότε μόνο αντιλήφθηκα
Κανονικά, το βιβλίο θα έπρεπε να
πόσοαναπτυγμένηείναιη φαντασία δάσκαλος.
σκάρωνακαιτουέλεγαεπέμενενα
· Σημασία δεν έχειτο μέσο αλλά το μήνυμα
την ακούειγια κάμποσεςμέρεςαπαράλλαχτη.
«γιορτάζεται» κάθε μέρα. Θεωρώτην τουςκαιθέληςιανατηνεξερευνήσω.Ουσιασπκά,
στην αρχήέγραφα εξερευνώντας
και να μη σταματήσειη αμφίδρομη
Έτσιαναγκαζόμουννα τη σημειώνω, ΠαγκόσμιαΗμέρα ΠαιδικούΒιβλίουένα
κόκαλοπουπεπέταιστηνπαραμελημένη/ τουςτρόπουςμετουςοποίους
γιανα μηντην ξεχνάωκαιθυμώνει ·
φαντάζονται σχέσηδημιουργού- αναγνώστη.Άρα,δεν
έχει
καμία
απολύτωςσημασίααντο βιβλίο
Οι αναμνήσεις και τα βιώματα που παραγκωνισμένη/περιφρονημένη/παρεξηγημένη
τα παιδιάτονκόσμομας Auto,πίστεψεμε
δενείναιοπλογια ένανενήλικα ·
εκλείψειμε τηv «παραδοσιακή»
του μορφή,
λογοτεχνίαγια παιδιάκαι εφήβους.
κουβαλάςαπόπιο «ευαίσθητες»ηλικίες,
αρκεί να υπάρχουνδημιουργοί που
Στη ζωή τα πράγματα δεν είναι ποτέ
Κάτιανάλογομε την Ημέρατης Γυναίκας
εκτόςαπότη ζωήσου,διαμορφώνουνκαι
ξεκάθαρα Μπορείνα κρύβουνπαγίδεςή παράγουναξιόλογαέργα
του Περιβάλλοντοςτου AIDS...
το έργο σου... Μόλις μπήκα στην εφηβεία,
μουχάρισαντο«ΗμερολόγιοτηςΆννας
Toτεβευταίο βιββίο του Φίβιππου Μανδηήαρά
Toτεήευταίο ΒιΒβίοτηε ΒαύβαεΜάστορη να αε πληγώσουν.Ίσωςγι' αυτό από μικρόςτα
βιβλίαπουμουαρέσουνείναιαυτά
Φρανκ».Με σημάδεψεμε την ειλικρίνεια
«Οπαππούε-pas άφηοε» μόβιε
«Ψίθυροι αγοριών»
πουέχουνδράση,περιπέτειακαι,κυρί¬ κυκβοφόρηοε από ns εκδόοειβ Πατάκη
την αμεσότητακαι την αφοπλιστική κυκβοφορεί από us εκδόσειβΠατάκη ·
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