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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Η «Ανεµώλια»
ξεχώρισε
στα βραβεία
αναγνωστών
01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ έδωσαν το...
χρυσό στην «Ανεµώλια». To λογοτεχνικό
έργο του Ισίδωρου
Ζουργού, που κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις «Πατάκη», τιµήθηκε
µε το Βραβείο Αναγνωστών
2011. Πρόκειται για το µυθιστόρηµα
που υποστήριξαν ένθερµα
τόσο οι 40 Λέσχες Ανάγνωσης
ανά την Ελλάδα, που συµµετείχαν
αυτή τη χρονιά στην
ψηφοφορία, όσο και το ευρύτερο
αναγνωστικό κοινό που έλαβε
µέρος.
Οπως έγινε γνωστό, n «Ανεµώλια»
απέσπασε συνολικά 2.569
ψήφους. Την απονοµή του βραβείου
έκανε για έβδοµη συνεχή
χρονιά το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
(ΕΚΕΒΙ)σε συνεργασία µε
την ΕΡΤ. Στη δεύτερη θέση της...
κούρσας της βαθµολογίας τερµάτισε
το βιβλίο «Τα σακιά» της Ιωάννας
Καρυστιάνη, που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Καστανιώτη
και το «χάλκινο» πήρε το
έργο της Χτλντας Παπαδηµητρίου
«Γιαµια χούφτα βινύλια», από
ης εκδόσεις Μεταίχµιο.
To µυθιστόρηµα του νικητή
Ισίδωρου Ζουργού πραγµατεύεται
την αντρική φιλία και τη
φυγή. Μια παρέα παιδικών φίλων
δραπετεύει µ' ένα ιστιοπλοϊκό
στην αρχή του καλοκαιριού,
αφήνοντας πίσω για πάντα
όλη την προηγούµενη ζωή
τους. «Ανεµώλια» στη γλώσσα
του Οµήρου είναι τα λόγια του
ανέµου, τα µάταια, τα ανώφελα.
Σχολιάζοντας τη βράβευση
του, ο συγγραφέας δήλωσε
µεταξύ άλλων: «Ο θεσµός ενός
λογοτεχνικού βραβείου µέσα
σε µια εποχή αριθµών αποτελεί
έτσι κι αλλιώς νησίδα πολπτσµού
και ελπίδας.
Είναι ευτύχηµα πως στη λίστα
των υποψηφίων υπήρχαν
και αυτή τη χρονιά αξιόλογα
βιβλία και συγγραφείς µε πολύ
σηµανηκό έργο. Ως αναγνώστης
τούς ευχαριστώ.
Η τελική προτίµηση του κόσµου
στο βιβλίο µου είναι σαν
ένα φιλικό χτύπηµα στην πλάτη
που σε προτρέπει να συνεχίσεις.
Ευχαριστώ τους αναγνώστες
από καρδιάς, όπως και τους
ανθρώπους του ΕΚΕΒΙ και της
ΕΡΤ, που µερίµνησαν για άλλη
µια φορά ώστε ο διαγωνισµός
αυτός να συνεχίσει να υπάρχει».
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