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Μεγάλοι npcoesγια μικροί»
Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας
Παιδικού Βιβλίου σης 2 Απριλίου,
ημέρα γέννησης του μεγαλύτερου
παραμυθά του κόσμου, του Δανού .
Χανς Κρίσααν Αντερσεν,μας δίνει
την αφορρή να θυμηθούμε μερικούς
αγαπημένους ήρωες της ελληνικής
και όχι μόνο παιδικής λογοτεχνίας.
Ηρωες non λατρεύονται απθ τα
παιδιά και οι περιπέτειες τους
κυκλοφορούν αε συνέχειες. Μπορεί
οι δικοί μας παιδικοί ήρωες να
μη μεταφέρονται στη μεγάλη
οθόνη, όπως ο δημοφιλής ανά tgv
κόσμο Χάρι Πατερ, όμως έχουν
κατακτήσει τη δική τους θέση την
καρδιά των μικρών αναγνωστών.
Η παιδική λογοτεχνία είχε πάντα
χους δικούς της αγαπημένους ήρωες.
Ανατρεπτικοί, πρωτότυποι, ιδιαίτεροι,
αντλούν συχνά την έμπνευση
τους από τους κλασικούς ήρωες
της παγκόσμιας λογοτεχνίας που
αντέχουν στο χρόνο και διαβάζονται
από γενιές παιδιών. Ο Τομ Σόγιερ, ο
Ολιβερ Τουίστ, ο Μικρός Πρίγκιπας,
n Αλίκη στη χώρα των Θαυμάτων θα
είναι πάντα απαραίτητοι σας παιδικές
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βιβλιοθήκες που σέβονται
το μικρό αναγνώστη. Ετο
πλευρό τους και άλλοι πόλο
δημοφιλείς νεότεροι ήρωες,
που πέρασαν από. τα βιβλία στη
μεγάλη οθόνη και κατέκτησαν
εκατομμύρια παιδιών σε όλο
tgv κόσμο, όπως ο περίφημος
Χάρι Πατερ, που κυκλοφόρησε
αε σειρά επτά βιβλίων με την
υπογραφή της Τζόαν Ρόουλινγκ,
που έγινε ανάρπαατη και
στη χώρα μας, φθάνοντας οε
πωλήσεις τις 752.000 αντίτυπα.
Αλλά και ο Πίτερ Παν, ο Πινόκιο,
ο Νέμο, ο Γουίνι το Αρκουδάκι ή
ο σκανταλιάρης Μικρός Νικόλας
του Ρενέ Γκοσινί, οι περιπέτειες του
οποίου έχουν κατακτήσει και τα
ΕΜηνάκια. Πρόσφατα ο Χάρι ΓΙότερ
απέκτησε και το αντίπαλον δέος, τη
Λάουρα, της οποίας οι περιπέτειες
έχουν ήδη κυκλοφορήσει στη χώρα
μας οε σειρά πέντε βιβλίων. Η Λάουρα
είναι ένα κορίτσι φαινομενικά

συνηθισμένο - αλλά και ολότελα
διαφορετική on' όλα τα άλλα. Την
ηρέρα που κλείνει τα δεκατρία της
χρόνια κάνει μια φοβερή ανακάλυψη:
είναι προορισμένη να παίξει κρίσιμο
ρόλο στην αιώνια ράχη ανάμεσα
στο Καλό και το Κακό. Αποστολή
της είναι να βρει το Δισκοπότηρο
της Φώτισης που έχουν κλέψει αι
Δυνάμεις του Σκότους από το μυθικό

Η κλασική και διαχρονική Φρουτοπία

κάστρο της Αβεντέρας.
Για να τα καταφέρει,
πρέπει να παλέψει με
τους φόβους της και όχι
μόνο... Μια ακόμα σειρά
βιβλίων στην παράδοση
του Χάρι Πατερ και της
Ιστορίας χωρίς τέλοςί
Από τις ίδιες εκδόσεις,
«Ψυχογιός», κυκλοφορεί
στη πώρα μας αε σειρά τεσσάρων βιβλίων ως
σήμερα «To ημερολόγιο ενός
σπασίκλα» του Τζεφ Κίνι,.με
κεντρικό ήρωα τον Σπασίκλα,
που ονειρεύεται μια μέρα να
γίνει διάσημος, αλλά προς το
παρόν βρίσκεται στο Γυμνάσιο
μαζί με ένα μάτσο βλαμμένους!
Ας δούμε όμως μερικούς πολύ
αγαπημένους ήρωες που
γεννήθηκαν στη φαντασία
Ελλήνων συγγραφέων και τα
βιβλία τους κυκλοφορούν οε σειρά.
Γιατί υπάρχουν και τα ελληνικά
σίκουελ παιδικής λογοτεχνίας.
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Η ΦΡΟΥΤΟΠίΑ με την υπογραφή Μαρουλίτα το μαρούλι, ο Θάνος δραστηριότητες υλων των εποχών.
του αγαπημένου διεθνούς συγγραφέα το κολοκυθάκι και πολλοί ακόμα. Ο δεσμός που δημιουργείταιμεταξύ
Την υπογραφή του Ευγένιου Τριβιζάφανταστικών ηρώων και αναγνωστών
Ευγένιου Τριβιζά, είναι n παλιότερη
έχουν επίσης δύο ακόμα αγαπημένοι φτάνει πολλές φορές ακόμα
ελληνικήσειρά -γεννήθηκε
ήρωες που κυκλοφόρησαν και στα όρια της εξάρτησης. Είναι
το 1933-, n οποία καθιέρωσε μια
ολόκληρηπινακοθήκηαπό αγαπημένουςοε σειρά βιβλίων «Η Χαρά και το τόσο ισχυρός ώστε να αναγκάζει
συγγραφείς να ανασταίνουν νεκρούς
ήρωες. Είναιοι ηρωταγωνιστές Γκσΐιντούν».
ήρωες |ό πω ς συνέβη στην
Ο δημοφιλής συγγραφέας, από το
της πολύ αγαπητής Φρουτοπίας, τα
Λονδίνο
όπου
βρίσκεται,
μίλησε
στον
περίπτωση του Σέρλοκ Χολμς).Kat
πενήντα τεύχη της οποίας κυκλοφορούν
«Ε.Τ.»για τη σχέση των παιδιών με όχι μόνον auto. Οι οΜνοχοι ήρωες
αυτή την εποχή αε καλαίσθητους
.
τόμους από τις εκδόσεις τους ήρωες της παιδικής λογοτεχνίας, μακροημερεύουνκαι συνεχίζουν τις
ηιοπρό
ιυγκινπηκήπερίπτω¬
ενώ προσθέτει στο θέμα μερικές περιπέτειεςτους οε βιβλία πάϊ»εκδίδονται
Modern Times. Ηδη κυκλοφόρησε
μετά το θάνατο του θνητού ση είναι n έκδοση ενός νέου βιβλίου
ο πέμπτος τόμος της σειράς, όπου ακόμα διαστάσεις.
«Οπως στην επιστημονικήφαντασία συγγραφέα τους. Οταν απεβίωσε ο με χαρακτήρες του Πίτερ Παν από
ήρωτ
ς είναι ο δαιμόνιος
και την αστυνομικήλογοτεχνία, συγγραφέας του MJjyouτου Οζ για άλλη συγγραφέα (G.McCatighrean)
δημοσιογράφος Πίκος Απίκος και
πολλά πολλά ζαρζαβατικά,που για έτσι και στο χώρο της λογοτεχνίας Παράδειγμα, οι εκδότες του*ανέθεσαν με σκοπό να ενισχυθείτο παιδικόνοσοκομείο
στο όποιο ο J.M. Barrie
στη Ruth Thomson να συνθίίσει
για παιδιά»σειρές βιβλίων με τους
τις ανάγκες¦•τηςιστορίας πήραν ανθρώπινες
να γράφει τα βιβλία της σειράς εΐχε κληροδοτήσει τα ποσοστά των
διαστάσεις, όπως n Μάτα ίδιους βασικούς χαρακτήρες είναι
συγγραφικών
του δικαιωμάτων».
υιοθετώντας
το
ύφος
του
Baum.
Η
Ντομάτα, ο Βλάσης το βλήτο, n απθ τις πιο επιτυχημένες εκδοτικές
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«Toβραβείο
δεν ρπθβεί να ψου
εγγυηθεί-δΘυλ&ές»
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ΑΠοι#ν κόσμοιου βυθού

τους, ειδικά όταν έχουν τα βιβλία
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣΗλιόπουλος δημιούργησε
φίλους του πορτον αγαπούν. M
τους στο σπίτι και μπορούν να μπαινοβγαίνουν
πριν απθ 13 περίπου αντίθεση με τους άλλους ήρωες
στις ιστορίες τους».
χρόνια ένα παράξενο τριγωνικό που έχουν υπερφυσικές δυνατότπτες,
Η Βάσω Ψαράκηέγραψε ειδικάγια
ο Τριγωνοψαρούλης dvni
ψάρι, τον Τριγωνοψαρούλη, που
τον «ΕΤ.» το ιδιαίτερο βιογραφικό
έχΕίως σήμερα κυκλοφορήσειαε αγαπητός στα παιδιά γιατί είναι
της μάγισσας Σουμουτού, σε πρώτο
πολλαπλά βιβλία κατάλληλα για στα μέτρα τους. Κάνει λάθη*δέχεται
πρόσωπο, το οποίο δημοσιεύουμε
πολύ μικρό παιδιά, αλλά και για
την κραικάτων φίλων του,
σήμερα για πρώτη φορά:
παιδιά ως 10 ετών. ©t αναγνώσ1«ςμπορεί να βελτιώνεται, ενώ δεν
«Γεννήθηκαa ένα δάσος πυκνόκαι
αγάϊϋσον ηόλύ to μικρό διστάζει να μετανιώνει για κάη
σκοτεινό.Σ' αυτό το δάσος είναι το
ασυνάΐισίο ψαράκι και έκαναν που έκανε και να τοδεί^ι. Δεν
Κάστρο που χρόνια και χρόνια ζει n
ii σειράν® φτΐ» αε πωλήσεις είναι ©όίπερ-πρωας^τα παιδιά
οικογένεια μου. Πατέρα δεν γνώρισα.
Τη μητέρα μου την έχασα όταν
Ιΐς 250.000 αντίτυπα.. Μάλιστα, αρΙαει να ταυτίζονται με έναν
ο ήρωας του ΒαγγέληΗλιόπουλου,ήρωα και να ι&νπαρακολουθούν
ήμουν 10 χρόνων. Εφυγε σε ταξίδι
τον Οποίο εικονογράφησε αε πολλές περιπέτειες. Μάλιστα,
μακρινό, σπάνια βότανα να μαζέψει
και δεν γύρισε. Η γιαγιά μου, που
n Δάδα Βαρβαρούοη, πέρασε τους αρέσει να ευνοούν καΐϊΚαινούργιες
και τα σύνορα της χώρας μας
περιπέτειες, όπως στην
δίπλα της μεγάλωσα, με έμαθε την
και κυκλοφόρησε στο εξωτερικό, περίπτωσ! τουΤριγωνοψαροι
ενώ απέκτησε καιτα δικά του τη συνάντηση του με άλλα περίεργα
Wrn wrn
τραγούδια.
ψάρια»*
Ο Βαγγέλης HS
ος έχε!
«ΟΤριγωνοψαρούληςδεν είναι
ήρωας,; αλλο αντιήρωας. Είναι επίσης κυκλοφορήσει αε ο;
διαφορετικός», λέει ο Βαγγέλης έξι βιβλίων ωςσημε
ίβλίτ
Ηλιόπουλος στον «ΕΤ,». «Δεν οπάνηκα, που μεταφράΟτηκε
κερδίζει με τη δύναμη και τα κυκλαψόρπόΐ Κϊ» στα Ρε!μονία
κατορθώματα του, αλλο με την ως το πρώτο
ΐένο,
εξυπνάδα και την επινοητικότητα ελληνικό,παιδικό βιβλίσαουμρ·
του, ενώ έχει στο πλευρό του τους ταφράζεται σ'Ουτή to χώρο.

mm
Σταπαιδιά αρέσουν
οι εξωπραγματικοί
ήρωες, αυτοί
που μπορούν να
κάνουν τα πάντα
BAE0 ΨΑΡΑΚΗ
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τέχνη in μαγική.Στα 12 μπορούσανα
μιλώ με τα ζώα του δάσους, ενώ στα
15 μου κατάφερα να πετάξω με τα
φτερά μιας πεταλούδας Μαχαών.Στα
Η ΒΑΣΩΨΑΡΑΚΗέπλασε ένα πλάσμαέχουμε γαστρονομικέςδιαστάσεις,με 65 απέκτησατον τίτλοτης mo σοφής,
μοναδικό,in ΜάγισσαΣουμουτού,τη μαθητευόμενηΤουρουπίτανα μαγειρεύει
της πιο τρανής Μάγισσαςκαισυγχρόνως
που μπορεί να μετρά έντεκα
στο κάστρο της Σουμουτού
έναν τρομερό εχθρό, τον Μάγο
χρόνια λογοτεχνικής ζωής, αλλά n μαζί με τα παιδιά.
Αλμπραντρά. Στα 96 μου έφτιαξα
πραγματικήτης ηλικίαέχει ξεπεράσει
«Στα παιδιά αρέσουν οι εξωπραγματικοί
τον πρώτο μου δράκοντα. Υστερακι
τον έναν αιώνα.
ήρωες, αυτοί που μπορούννα άλλους πολλούς, που με ανάγκασαν
Τη ΜάγισσαΣουμουτού την έχουν κάνουν τα πάντα», λέει στον «ΕΤ.» να ζητήσω βοήθεια από τον εχθρό
αγαπήσει ιδιαίτερα τα παιδιά, τα n συγγραφέας και δημιουργός της μου. Με βοήθησε, αλλά μου άρπαξε
οποία και ζήτησαν από τπ συγγραφέα Σουμουτού Βάσω Ψαράκη, n οποία το σοφό βιβλίο μου. Αλλά κατάφερα
in συνέχειαιου πρώτου βιβλίου. εικονογράφησε τη μαγισσούλα και να το πάρω πίσω. Τώρα που έναν αιώνα
Ετσιως σήμεραέχουν κυκλοφορήσει έγραψε και τις ιστορίες της. Αυτή
συμπλήρωσα σ' αυτή τπ γη, ζω
τέσσερα βιβλία με πρωταγωνίστρια την εποχή στο βιβλιοπωλείοΠατάκη μια ήρεμη ζωή στο κάστρο μου. Μαζί
την καλή μάγισσα,όλα από τις εκδόσειςn συγγραφέας-έχει δημιουργήσεικαι μου n Τουτού, μαθητευόμενημάγισσα
Πατάκη.Στο πρώτο n μάγισσα μια βιτρίνααφιερωμένηστη Σουμουτού. και ανιψιά μου. Της μαθαίνω την
δημιουργεί δράκοντες, στο δεύτερο
«Χρειάζεταιόμως και μια δόση τέχνη μου καιταξιδεύουμε πετώντας
ο μάγος Αλμπραντράκλέβειτο σοφό αληθοφάνειας», συνεχίζει.«Οι ήρωες (εγώ με φτερά πειαλούδας-εκείνημε
βιβλίοτης Σουμουτού,ενώ στο τρίτο
που δημιουργούν σειρές βοηθούν νυχτερίδας) αε τόπους κοντινούςκαι
εκείνητο παίρνει πίσω. Στο τέταρτο τα παιδιά να ακονίζουντη φαντασία μακρινούς».
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Η ΜΙΚΡΟΙ ΝΙΚΟΛΑΣ

Ο μικρόςΝικόλα*

Εγινε fievrtvtit ετών
Al Ngba Μικρός ΝΙκΙλϊς γενvnSffe
καταθήκη
έξω Βιβ τα ελλι#ίκά ένα αθώο,
σύνορα. #ρίε πόλο έρπητος
oBtvroλιάρη
στα Ελληνόπουλα.
μι.Kianpfcii.
Τα βιβλία του, τα πέντε πρώτα
~''-ν*
τεύχη και στη συνέχεια ch ρε πόλο χιούμορ και διάθεση
δύο τόμοι με τις περιπέτειες ανατροπής των πάντωνγύρω
του, όπως Kat ο τρίτος τόμος του,
«D μικρά?Νικόλας -To κόκκινο
Από την άλλη, ο μικρός Νικόλας
μπαλόνι1και άλΜς αΐέΐδοτες
ταυτίστηκε απόλυτα με
ΠφΐρΙίΒΐς» ιΟΛκύβΙφόρΕΐε
την εικόνα που δημιούργησε γι'
la Xjp ";·
v που¬ αυτόν ο Ζαν Ζακ Σενπέ με το
iflpOKl του.
ληθεί αε χίλιάϋς αντίΐϋρ. Πενήντα
χρόνια μί|ά in γεν]
Παρέα με τους φίλους του
ιου. ο μικρόςΝικόλας,που ποτέ ή και μόίος ο μικρός Νικόλας
κσιαφέρνει με τις αθώες γκάφες
'περιπέτειες
να ra
'-Ίους
ιου να κάνει άνω-κάτω
Φανατικούςα./ό cov κόσμοαναγνώστες
δασκι ι/ιυιις, μρμάΐες, μπαμηάδες.
του. Ο δημιουργός του
Ωστόσο, δεν παύει ποτΐ να
Ρενέ Γκοσινί,μάςάφησε παρα- είναι πολύ αρηπτάς.

