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Η Επιτροπή Απονοµής των Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου εκθέτει τα 
συµπεράσµατά της σχετικά µε την λογοτεχνική παραγωγή του έτους 2018 και 
ανακοινώνει τις επιλογές της  για τις βραχείες λίστες των Κρατικών Βραβείων 
Παιδικού Βιβλίου έτους 2019. Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά τα υπό κρίση βιβλία µε 
βάση τα κριτήρια που έθεσε στην πρώτη συνεδρίασή της. Τα κριτήρια αυτά 
περιλαµβάνουν τη λογοτεχνική ποιότητα των παιδικών βιβλίων, σε επίπεδο 
γλώσσας, αφηγηµατικών δοµών και ύφους, την αισθητική ποιότητα, την 
πρωτοτυπία και την αφηγηµατική ικανότητα των εικόνων τους, τη σχέση των 
βιβλίων µε την ηλικία των αναγνωστών στους οποίους απευθύνονται και τέλος την 
πρωτοτυπία των θεµάτων και των προσεγγίσεών τους. Μετά από συζητήσεις, 
αξιολογήσεις και γραπτές προτάσεις των µελών της, η Επιτροπή κατέληξε στα 
γενικά συµπεράσµατα σχετικά µε την εκδοτική παραγωγή του 2018 και στις 
επιλογές της για τις βραχείες λίστες.  

Οι γενικές διαπιστώσεις της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες: 

• Ως προς τον αριθµό των υποβληθέντων βιβλίων, δεν παρουσιάζεται 
αύξηση,  γεγονός που παρατηρήθηκε την προηγούµενη χρονιά. Οι 
κατηγορίες που υπερτερούν και φέτος ποσοτικά είναι η κατηγορία του 
Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου και η κατηγορία του Εικονογραφηµένου 
Βιβλίου. Η κατηγορία του Εφηβικού δεν παρουσιάζει µεγάλο αριθµό 
βιβλίων, ενώ η κατηγορία του Βιβλίου Γνώσεων κυµαίνεται στα ίδια 
αριθµητικά επίπεδα µε την προηγούµενη χρονιά. Ωστόσο, αξίζει να 
σηµειώσουµε πως στα βιβλία Γνώσεων της φετινής χρονιάς υπάρχουν 
αρκετά ποιοτικά βιβλία. 

• Ως προς τη θεµατολογία των βιβλίων, παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία. Τα 
θέµατα που πραγµατεύονται τα βιβλία σε όλες τις κατηγορίες σχετίζονται µε 
πολλαπλά σύγχρονα κοινωνικά ζητήµατα, µε θέµατα της καθηµερινότητας 
και των διαπροσωπικών σχέσεων. Παρουσιάζονται επίσης βιβλία που 
εµπνέονται από την ιστορία, αστυνοµικά, περιπέτειες, φαντασίας, ενώ 
φαίνεται να απουσιάζουν τα βιβλία µε χαρακτηριστικό το υφολογικό 
στοιχείο του χιούµορ. Στη θεµατολογία των βιβλίων γνώσεων υπάρχει 
ποικιλία θεµάτων (ιστορία, επαγγέλµατα, βιογραφίες), ενώ για µια ακόµη 
χρονιά τα κείµενα συνυπάρχουν µε πολύ αξιόλογες εικονογραφικές 
προσπάθειες, οι οποίες πολλές φορές είναι άρρηκτα δεµένες µε το κείµενο.  

• Ως προς το λογοτεχνικό είδος των βιβλίων, η εκδοτική παραγωγή του 
2018 χαρακτηρίζεται από ποικιλία λογοτεχνικών ειδών. Σηµειώνεται ως 
ευχάριστη έκπληξη η παρουσία της ποίησης και η έκδοση του πρώτου 
ελληνικού βιβλίου χωρίς λόγια (silent book) στην κατηγορία του 
εικονογραφηµένου βιβλίου. Εξακολουθούν να υπάρχουν θεµατικές σειρές, 
ιδιαίτερα στην κατηγορία του Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου.  Επίσης και 
φέτος κατατέθηκαν προς κρίση έργα για πολύ µικρά παιδιά. 



Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε τα παραπάνω, κατέληξε στις βραχείες λίστες που 
ανακοινώνονται µαζί µε την κρίση των µελών της για κάθε κατηγορία βιβλίων.  

                                                                                   Η Πρόεδρος και τα µέλη 
                                                          της Επιτροπής  Κρατικών Βραβείων 
Παιδικού Βιβλίου 

Γενική αποτίµηση της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής παιδικού βιβλίου, 
έτους 2018.  

Κατηγορία  Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Από τις πλουσιότερες παραγωγές παιδικών βιβλίων του 2018 είναι αυτή που 
εµπίπτει στην κατηγορία του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου. Πρόκειται για βιβλία 
στα οποία δεσπόζει µεν η λεκτική αφήγηση αλλά και η εικονογράφηση παίζει ένα 
εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο, γεγονός που εξακολουθεί να εγείρει το ζήτηµα της 
βράβευσης και του/της εικονογράφου. Στην φετινή βραχεία λίστα περιλαµβάνονται 
βιβλία διαφορετικής θεµατικής και αφηγηµατικού στυλ πράγµα που αφήνει να 
εννοηθεί ένα αναγνωστικό κοινό που κινείται από πολύ µικρή έως και προ-εφηβική 
ηλικία. Η ευχάριστη έκπληξη στην φετινή παραγωγή είναι τα βιβλία ποίησης, τα 
οποία εκπροσωπούνται επαξίως και στην βραχεία λίστα. 

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Πάγιο κριτήριο της επιτροπής σε σχέση µε το συγκεκριµένο είδος βιβλίων είναι όχι 
µόνον η πρωτοτυπία και η άρτια αισθητική έκφραση των εικόνων αλλά και η 
δηµιουργική σχέση που οι εικόνες αναπτύσσουν µε την λεκτική απόδοση της 
ιστορίας. Από την πλούσια φετινή παραγωγή εικονογραφηµένων βιβλίων, η οποία 
δυστυχώς περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό βιβλίων φτωχής ποιότητας, επιλέξαµε 
για την βραχεία λίστα βιβλία που πληρούν το παραπάνω κριτήριο και  που 
ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία της θεµατικής τους αλλά και για τις στυλιστικές 
τους επιλογές από πλευράς της εικονογράφησης. Έτσι περιλαµβάνονται βιβλία που 
παρουσιάζουν, µέσα από λέξεις και εικόνες, σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα αλλά 
και ένα βιβλίο ποίησης και , τέλος, ένα βιβλίο χωρίς λόγια, γεγονός που αποτέλεσε 
µία ιδιαίτερα ευχάριστη παρουσία µιας και το είδος σπανίζει στην ελληνική 
παραγωγή παιδικών βιβλίων. 

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 
Το εφηβικό βιβλίο εµφανίζει και φέτος την µικρότερη εκδοτική παραγωγή. Ωστόσο 
υπήρξαν ορισµένα βιβλία που ξεχώρισαν τόσο από πλευράς πρωτότυπης θεµατικής 
όσο και από πλευράς γενικότερης αφηγηµατικής ποιότητας. Όσον αφορά την 
θεµατική τους, στην βραχεία λίστα συµπεριλαµβάνονται βιβλία που αφορούν 
ζητήµατα άµεσα συνδεδεµένα µε την εφηβική ζωή, αλλά και ζητήµατα ιστορικά, 
όπως και ζητήµατα διαχείρισης επώδυνων καταστάσεων όπως είναι η ασθένεια και 
ο θάνατος. Πάντως, όλα τα επιλεγέντα βιβλία χαρακτηρίζονται από την εκφραστική 
και αφηγηµατική τους δύναµη που καταφέρνει όχι µόνον να απεικονίζει γλαφυρά 
την µυθοπλαστική ‘πραγµατικότητα’ αλλά και να συγκινεί µε τρόπους που µόνον η 
καλή λογοτεχνία διαθέτει.  

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 



Όπως διαφαίνεται και στην φετινή παραγωγή βιβλίων γνώσεων,  έχει πλέον 
καταξιωθεί ο αφηγηµατικός τρόπος παρουσίασης του υλικού τους και όχι ο 
πληροφοριακός. Έτσι, τα βιβλία που η επιτροπή επέλεξε για την βραχεία λίστα 
είναι βιβλία που αν και διαφέρουν ως προς την θεµατική τους, συγκλίνουν στο ότι 
όλα παρουσιάζουν το πληροφοριακό υλικό τους µε γλαφυρά αφηγηµατικά κείµενα 
αλλά και µε εξαιρετική εικονογράφηση. Πρέπει να επισηµανθεί, βέβαια, ότι η 
δουλειά των εικονογράφων δεν βραβεύεται στην συγκεκριµένη κατηγορία όπως θα 
έπρεπε, εφόσον συµβάλλει καθοριστικά όχι µόνον στην αισθητική των βιβλίων 
αλλά και στην ίδια την  λειτουργία τους. Τα βιβλία της φετινής βραχείας λίστας, τα 
οποία επιλέχθηκαν από µία σχετικά µικρή παραγωγή, διακρίνονται για την ποικιλία 
αλλά και την πρωτοτυπία των θεµάτων τους που περιλαµβάνει από θέµατα 
πολιτικής ιστορίας µέχρι και παρουσιάσεις µουσειακών συλλογών. 
                                                                                                    Αναστασία 
Οικονοµίδου, Πρόεδρος 

Κατηγορία  Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Μεγάλη η παραγωγή βιβλίων σε αυτή την κατηγορία και χωρά κάθε είδος και ύφος. 
Παραµύθια, ρεαλιστικές ιστορίες, περιπετειώδεις, µε χιούµορ. Δίνω έµφαση ότι σε 
αυτή την κατηγορία παράγονται ενδιαφέροντα βιβλία και για τις µικρές ηλικίες 
παιδιών. Η θεµατική των βιβλίων µπορεί να είναι η συνήθης, παραδείγµατος χάριν 
για τους πρόσφυγες ή για την περιπέτεια στην οποία µπλέκουν παιδιά και είναι 
αυτά που θα δώσουν τη λύση, όµως βλέπουµε να αναφύονται νέες ιδέες και 
οπτικές: η διαχείριση της απώλειας των κοντινών προσώπων –έχει µετατοπιστεί το 
βάρος από την απώλεια στη διαχείρισή της-, η σκληρότητα προς την τρίτη ηλικία 
αλλά και η δυναµική που µπορεί αυτή να επιδεικνύει, η αξία της µόρφωσης ως ο 
δρόµος για την ελευθερία, αλλά και µεταµυθοπλαστικοί χειρισµοί παραµυθιού ως 
µια ευφυής πρόκληση και συνοµιλία µε τους αναγνώστες είναι µερικά από τα 
χαρακτηριστικά των βιβλίων της βραχείας λίστας. 

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Μια κατηγορία που δηµιουργεί συνήθως ερωτήµατα σχετικά µε το πώς να χειριστεί 
κανείς το διφυές του είδους: κείµενο και εικόνα. Πάντως η βραχεία λίστα του 2018 
είχε αξιόλογα και διαφορετικά µεταξύ τους βιβλία: ενδιαφέρουσες ιστορίες αν και 
µε γνωστή θεµατική όπως η παρενόχληση, η νοσταλγία και οι γεύσεις του 
καλοκαιριού, η παιδική αθωότητα, αλλά, από την άλλη, και πρωτοτυπία όπως ο 
φόβος που γεννά το να χάσεις τη βολή σου, ακόµη και αν πρόκειται να παραµείνεις 
στην εξάρτηση και σκλαβιά. Στην κατηγορία, υπάρχουν και εικονογράφοι άλλης 
εθνικότητας και αυτό σίγουρα το θεωρώ θετικό, καθώς έτσι διανοίγονται νέοι 
δρόµοι και δηµιουργούνται επιδράσεις. Στη λίστα βλέπουµε και βιβλία χωρίς λόγια. 
Το σηµαντικό είναι ότι στη βραχεία λίστα του εικονογραφηµένου βιβλίου του 2018 
έχουµε και picturebooks, δηλαδή βιβλία µε µια διπλή αφήγηση, κειµενική και 
εικονιστική. Οι εικονογραφήσεις χαρακτηρίζονται από διαφορετικά και προσωπικά 
στιλ, που αναδεικνύουν τη µοναδικότητα του κάθε βιβλίου. 

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 
Στην κατηγορία του εφηβικού δεν είχαµε πολλά βιβλία, όµως στην πλειονότητά 
τους ήταν αξιόλογα. Υπήρχαν «κλασσικά» του είδους: ιστορικές αφηγήσεις ή 
αφηγήσεις διανθισµένες µε ιστορικά στοιχεία, βιβλία που µπλέκουν µε εύσχηµο 
τρόπο είδη π.χ. τη ρεαλιστική αφήγηση µε αυτή της επιστηµονικής φαντασίας, 
βιβλία που αν και θίγουν ένα θέµα πολυσυζητηµένο όπως το µπούλιγκ όµως το 
κάνουν µε τρόπο που να προτείνουν ανατροπή της οπτικής (όχι µόνο το µπούλιγκ 
αλλά τι αισθάνονται οι άλλοι, αυτοί που δεν αντιδρούν σε αυτό;). Λιγότερα τα 
βιβλία που προσπαθούν να µπουν µέσα στον κόσµο των εφήβων και να  



παρακολουθήσουν τον παλµό τους. Από αυτά, το θέµα της ταυτότητας φύλου 
υπάρχει αλλά πιο ασθενικά απ’ ότι στο παρελθόν, ενώ το να βλέπεις την εξάρτηση 
των νέων από τα βιντεοπαιχνίδια µέσα από τη δική τους µατιά και χωρίς τις 
ενστάσεις των ενηλίκων σίγουρα εµπλουτίζει µε µια νέα οπτική το εφηβικό 
µυθιστόρηµα. 

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 
Τις τελευταίες χρονιές υπάρχει µια τάση να παράγονται πολύ αξιόλογα βιβλία 
γνώσεων. Έτσι και στη χρονιά 2018, και επιπλέον χωρίς να τυποποιούνται ως προς 
το πώς - κειµενικά και µε στοιχεία οπτικού γραµµατισµού- θα υποστηριχθεί η 
πληροφόρηση, οι γνώσεις. Αξιοσηµείωτο ότι αναδεικνύονται θέµατα πρωτότυπα, 
π.χ. καράβια του παρελθόντος που έγραψαν µια σηµαντική ιστορία ή 
προσωπικότητες που µας είναι λίγο γνωστό ή και παρεξηγηµένο το έργο τους ή 
ακόµη-ακόµη µια µε άλλη µατιά διαδροµή σε ένα µουσείο. Σε άλλα, η γνώση 
µεταδίδεται κατά βάση µε ένα ευχάριστο, εύληπτο και λογοτεχνικά επεξεργασµένο 
κείµενο και/ή µε µια εικονογράφηση που σου κατασκευάζει ολόκληρους κόσµους 
(µε πληροφορίες και αισθητική). Όµως, έχω ακόµη ερωτηµατικό γιατί η διασκευή 
που γίνεται από τον ίδιο συγγραφέα –από ένα βιβλίο του που είχε γράψει για 
ενηλίκους-  να µην κρίνεται (για το λόγο ότι θεωρείται διασκευή); 

                                                                                                   Μένη 
Κανατσούλη, Αντιπρόεδρος 

Κατηγορία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Η συγκεκριµένη κατηγορία είναι κατά κανόνα πολυπληθής δεδοµένου ότι 
απευθύνεται σε µεγάλη ηλικιακή γκάµα. Ωστόσο  περιέχει λίγα µυθιστορήµατα 
γεγονός που αποτυπώθηκε και στη βραχεία λίστα τα θέµατα της οποίας 
χαρακτηρίζονται, σε ικανοποιητικό βαθµό, από πρωτοτυπία  όπως εκείνα της 
διαχείρισης της απώλειας ή των ευρύτερων κοινωνικών, ιστορικών και 
οικουµενικών θεµάτων. Γενικά τα βιβλία της παραγωγής του έτους έχουν ως 
επικρατέστερο υφολογικό στοιχείο τον ρεαλισµό και αρκετά τη φαντασία ή, σε 
µικρότερο βαθµό, το χιούµορ. Ορισµένα µάλιστα αποτυπώνουν στοιχεία 
µεταµυθοπλασίας ή σε τµήµατά τους αναδύεται ο τρόπος αφήγησης του µαγικού 
ρεαλισµού.  Όπως και κάθε χρόνο, η εκδοτική παραγωγή σε ποιητικά βιβλία είναι 
ελάχιστη κι ακόµη πιο ελάχιστη η περίπτωση βιβλίου µε ποιήµατα υψηλής 
αισθητικής.   

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Η παραγωγή του 2018 πρόσφερε αρκετά βιβλία τα οποία, µέσα από µια ισορροπία 
κειµένου και εικόνας, αναφέρονταν σε µια ποικιλία θεµάτων κι επίσης   
τεχνοτροπιών.  Τα θέµατά τους εστιάζουν στην καθηµερινότητα του παιδιού, στην 
κοινωνική, οικογενειακή και σχολική ζωή. Τα βιβλία της βραχείας λίστας 
αναφέρονται επίσης, στην καθηµερινότητα του παιδιού, στο οικογενειακό του 
περιβάλλον και στη φύση αποτυπώνοντας την αντίθεση οικολογικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος κι επίσης στη  δηµιουργική γραφή.   Ωστόσο, στη 
συγκεκριµένη κατηγορία, υπάρχει µια δυσκολία κατάταξης αρκετών βιβλίων των 
δύο κατηγοριών, του παιδικού και του εικονογραφηµένου βιβλίου, γεγονός που 
ορθώνει την ανάγκη αναδιάρθρωσης του σχετικού νόµου, µε ξεκαθάρισµα των 
κατηγοριών και ίσως µε την πιθανή προσθήκη µιας κατηγορίας στην οποία θα 
αναφέρεται η εικονογράφηση ανεξάρτητα  από το κείµενο.   

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 



Τα τελευταία χρόνια εκδίδονται βιβλία για εφήβους που τα περισσότερα 
διαβάζονται και από ενηλίκους. Ωστόσο, ελάχιστοι συγγραφείς προχωρούν σε 
τολµηρά θέµατα όπως επίσης σε πιο σύνθετους τρόπους αφήγησης. Τα βιβλία της 
βραχείας λίστας αναφέρονται σε ιστορικά, κοινωνικά  και ψυχολογικά  θέµατα. 
Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι στην παραγωγή του 2018 παρατηρούνται 
απόπειρες συγγραφέων να αποτυπώσουν ποικίλους αφηγηµατικούς τρόπους όπως 
και στην εν λόγω λίστα, ως ένα βαθµό, µε επιτυχία. 

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκείνα τα βιβλία γνώσεων που προσφέρουν τις όποιες 
γνώσεις µε αφηγηµατικό τρόπο. Η παραγωγή του 2018,  αναφέρεται σε βιογραφίες 
προσώπων, σε ιστορικά ή τεχνολογικά θέµατα και σε άλλα ζητήµατα άµεσου 
ενδιαφέροντος του παιδιού. Πάντως, αρκετά βιβλία,  στερούνται εγκυρότητας και 
αξιοπιστίας, αφού δεν αναφέρουν τις πηγές που άντλησαν τις γνώσεις, αλλά ούτε 
και σηµειώνουν βοηθητικά βιβλία προκειµένου να ενεργοποιήσουν περαιτέρω το 
παιδί. Άλλωστε αυτός είναι και ο κύριος στόχος κάθε βιβλίου γνώσεων. Τα βιβλία 
της βραχείας λίστας, καθαρά βιβλία ή και αφηγηµατικά, παρουσιάζουν πρόσθετο 
ενδιαφέρον δεδοµένου ότι εστιάζονται κυρίως σε ιστορικά θέµατα. Η επιτυχία τους 
έγκειται και στο γεγονός ότι, στα αφηγηµατικού τύπου βιβλία ο αναγνώστης 
διακρίνει το γεγονός από τον µύθο όπως επίσης και από τη συγγραφική κρίση.                                                                                                                                  

                                                                                                                   
Ιωάννης Παπαδάτος, µέλος 

Κατηγορία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Επειδή το λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες διαφορετικών 
ηλικιών και καλύπτει ένα ευρύ ειδολογικό φάσµα, συνήθως αποτελεί µια πλούσια 
και ετερογενή κατηγορία. Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο του 2018 κινείται σε µια 
γκάµα διαφορετικών θεµατικών µε ιδιαίτερη προτίµηση στα σύγχρονα προβλήµατα, 
αλλά χωρίς να ξεχνά και όσα διαχρονικά απασχολούν τον άνθρωπο, π.χ. την οδύνη 
του θανάτου και τη διαχείριση του πένθους. Ξεχώρισαν βιβλία, που δεν 
προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν µε την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέµατος, αλλά 
µε την αισθητική ποιότητα και τις αφηγηµατικές αρετές των κειµένων τους. Τόσο 
όµως η φετινή βιβλιοπαραγωγή όσο και οι αντίστοιχες προηγούµενων ετών 
ανέδειξαν την ανάγκη επαναπροσδιορισµού του σχετικού βραβείου, το οποίο 
απονέµεται αποκλειστικά στο/η συγγραφέα, καθώς παρατηρείται όλο και 
συχνότερα ένα καλό κείµενο να απογειώνεται από µια εξαιρετική εικονογράφηση, η 
οποία πραγµατικά αξίζει να (συν)βραβευτεί.  

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Το εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο συνήθως είναι δέκτης δύο αντιδιαµετρικών 
αντιµετωπίσεων. Από τη µια θεωρείται ένα είδος εύκολο που γράφεται για 
άπειρους αναγνώστες, οι οποίοι ικανοποιούνται µε όλα. Από την άλλη το 
εικονογραφηµένο βιβλίο, επειδή ακριβώς απευθύνεται συνήθως σε µικρά παιδιά 
αλλά και στους ενήλικους ενδιάµεσους αναγνώστες, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό είδος. Και η φετινή βιβλιοπαραγωγή, όπως άλλωστε και οι 
προηγούµενες, ήταν ενδεικτικές των δύο τάσεων. Εκδίδονται βιβλία χαµηλής 
ποιότητας, που εκφράζουν εντελώς παρωχηµένες αντιλήψεις για το τι αρέσει στα 
παιδιά, δες κατάχρηση υποκοριστικών, ρίµας, κλπ. Ευτυχώς, παράλληλα 
κυκλοφορούν εξαιρετικά βιβλία, που θα µπορούσαν να σταθούν επάξια σε διεθνές 
επίπεδο.  

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 



Η παιδική λογοτεχνία γενικότερα, αλλά και το εφηβικό βιβλίο ειδικότερα, 
γράφεται, διακινείται, κρίνεται από ενηλίκους, οι οποίοι απέχουν (πολύ) από την 
ηλικία των αναγνωστών στους οποίους απευθύνονται. Τις περισσότερες φορές το 
εφηβικό µυθιστόρηµα ασχολείται µε επαναλαµβανόµενα θέµατα που (θεωρούµε ότι) 
απασχολούν τους εφήβους, ενώ κατά κανόνα οι χαρακτήρες είναι έφηβοι. Και στη 
βιβλιοπαραγωγή του 2018 υπήρξαν µυθιστορήµατα που εξέφρασαν τεχνοφοβικές, 
αλλά και απαράδεκτα οµοφοβικές απόψεις. Σε µια κατηγορία που κάθε χρόνο 
αριθµεί λίγα βιβλία, τα καλά εφηβικά µυθιστορήµατα είναι πραγµατικά πολύτιµα.  

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 
Μια άλλη κατηγορία που αριθµεί λίγα βιβλία είναι αυτή του Βιβλίου Γνώσεων. Το 
ευτύχηµα είναι ότι στα βιβλία που εκδόθηκαν το 2018 υπήρξαν κάποια πολύ 
αξιόλογα, που όχι µόνο εισήγαγαν καινούργιες θεµατικές, π.χ. η περίοδος της 
δικτατορίας, αλλά απετέλεσαν και αξιοπρόσεχτα δείγµατα µιας σύγχρονης 
αντίληψης για το πώς γράφεται και τι είναι ένα βιβλίο που δεν είναι µυθοπλασία. 
Επιπλέον τα βιβλία γνώσεων του 2018 επικαιροποιούν τη συζήτηση για τη συµβολή 
του εικονογράφου στη δηµιουργία τους, θέτοντας ξανά το αίτηµα για τη 
δυνατότητα απονοµής κοινού βραβείου και στους δύο δηµιουργούς. Από την άλλη, 
καταδεικνύουν την ανάγκη θεωρητικής έρευνας και συζήτησης, από κοινού µε τη 
διεθνή κοινότητα, για το βιβλίο γνώσεων όσον αφορά την ορολογία, π.χ. 
πληροφοριακό (;), λογοτεχνικό βιβλίο γνώσεων (;),  τη σχέση µε άλλες κατηγορίες, 
π.χ. εικονογραφηµένο βιβλίο, αλλά και τον ορισµό του είδους, που εξακολουθεί να 
παραµένει ασαφής και µάλλον προβληµατικός.  

                                                                                                        Αγγελική 
Γιαννικοπούλου, µέλος 

Κατηγορία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Στην κατηγορία αυτή υποβλήθηκε σηµαντικός αριθµός βιβλίων µε θεµατική 
ποικιλία. Χαρακτηριστικό είναι ότι η µορφή αυτής της κατηγορίας βιβλίων 
απευθύνεται σε ευρεία ηλικιακή γκάµα αναγνωστών. Πολλά και διαφορετικά τα 
είδη(παραµυθιακές ιστορίες, κείµενα βραχείας φόρµας, µικροαφηγήµατα, 
ποίηση…)που επιχειρούν να σκιαγραφήσουν θέµατα που ανταποκρίνονται στα 
ενδιαφέροντα των αναγνωστών. Η επιτροπή επέλεξε βιβλία που εκπροσωπούν όλα 
σχεδόν τα είδη και τα οποία ανταποκρίνονταν στα περισσότερα κριτήρια 
αξιολόγησης που ισχύουν.   

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Όπως πάντα στην κατηγορία αυτή υποβλήθηκε µεγάλος αριθµός τίτλων µε ευρεία 
θεµατική. Η επιτροπή επέλεξε εκείνα τα οποία  αναδεικνύουν την δυναµική 
συνοµιλία της λεκτικής και εικονογραφικής τροπικότητας και έχουν µια πρωτοτυπία 
στην µυθοπλαστική και εικονογραφική αφήγηση, ικανή να κερδίσει το ενδιαφέρον 
αναγνωστών διαφορετικών ηλικιών. 

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 
Στην κατηγορία αυτή ξεχώρισαν βιβλία που ανήκουν σε διαφορετικές 
κατηγορίες(ιστορικά, κοινωνικά…), µε δοκιµασµένη και µορφή γραφής που µπορεί 
να επιτύχει τον στόχο: την αναγνωστική απόλαυση και το αναγνωστικό 
ενδιαφέρον. Τα στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν είναι η πρωτοτυπία της θεµατικής, 
οι τρόποι ανάδειξης του θέµατος καθώς και η λογοτεχνική γλώσσα που καταφέρνει 
να προσφέρει µια ολοκληρωµένη ρεαλιστική και συνάµα ελπιδοφόρα και 
αγωνιστική εικόνα ζωής. 

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 
Συνεχίζει να παρατηρείται η παρουσίαση των θεµάτων µε δυο τρόπους: είτε µε 
αφηγηµατικό τρόπο είτε ως αµιγώς πληροφοριακά, ενηµερωτικά βιβλία. 



Επιλέχθηκαν εκείνα που ξεχωρίζουν για την επιστηµονική τους εγκυρότητα, τους 
καινοτόµους και ποικίλους τρόπους ανάδειξης του θέµατος ώστε να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον των αναγνωστών στους οποίους απευθύνονται. Η µυθολογία και η 
ιστορία παραµένουν  σηµαντικές πηγές άντλησης θεµάτων, ενώ πιο κλασσικά 
θέµατα, όπως τα επαγγέλµατα, αναδεικνύονται µε πιο καινοτόµο τρόπο µέσω της 
εικονογράφησης, κάτι που ενισχύει θετικά αυτού του είδους τα βιβλία από την 
πλευρά της αισθητικής. 

                                                                                                                     
Τασούλα Τσιλιµένη, µέλος 

Κατηγορία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Το Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο αποτελεί µια µεγάλη κατηγορία, στην οποία 
εµπεριέχεται µεγάλη ποικιλία βιβλίων, τόσο σε είδος όσο και σε έκταση, ύφος και 
µορφή. Έτσι στην κατηγορία αυτή συνυπάρχουν µυθιστορήµατα, ιστορίες µικρής 
φόρµας που συνοδεύονται από εξαιρετική εικονογράφηση, ποίηση, παραµυθιακές 
ιστορίες. Η εικονογράφηση στην παραγωγή του 2018 φαίνεται να συνυπάρχει 
δυναµικά και δηµιουργικά µε τα κείµενα κάθε είδους, ενώ αρκετές φορές φαίνεται 
να υπερτερεί ποιοτικά σε σχέση µε αυτά. Η θεµατολογία της φετινής χρονιάς 
παρουσιάζει και πάλι ποικιλία και κινείται σε θέµατα γνωστά (διαπροσωπικές 
σχέσεις, κοινωνικά θέµατα, απώλεια, εκπαίδευση, περιπέτεια κ.α.), χωρίς κάποια 
ιδιαίτερη έκπληξη. Ωστόσο, τα βιβλία που ξεχώρισαν διακρίνονται για τις 
αφηγηµατικές επιλογές των συγγραφέων και την αισθητική τους άποψη σε ποικίλα 
επίπεδα.  Δυστυχώς το υφολογικό στοιχείο του ποιοτικού χιούµορ που φαίνεται να 
αρέσει πολύ στα παιδιά, παρουσιάζεται σπάνια. 

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Η κατηγορία του Εικονογραφηµένου Βιβλίου αποτελεί και στην παραγωγή του 2018 
µια κατηγορία όπου συνυπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής βιβλία, µε 
βιβλία που φαίνεται να υποτιµούν την «αναµενόµενη» ηλικία των αναγνωστών 
τους. Υπογραµµίζεται η λέξη «αναµενόµενη», γιατί τα εικονογραφηµένα βιβλία που 
διακρίνονται,  δεν απευθύνονται µόνο στους προφανείς αναγνώστες της 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, αλλά σε ένα ηλικιακό εύρος 
αναγνωστών, γεγονός που τα καθιστά διηλικιακά (crossover).  Στα βιβλία αυτά το 
κείµενο συνοµιλεί µε την εικόνα και η θεµατική τους προσεγγίζεται µε ευρηµατικό 
τρόπο από τους συγγραφείς. Στην αντίθετη περίπτωση βρίσκουµε πληθώρα 
βιβλίων, όπου η ακαλαίσθητη και παρωχηµένη εικόνα απλώς συνοδεύει ένα µη 
ποιοτικό κείµενο ή βιβλία όπου η εικόνα υπερτερεί του κειµένου και αντίστροφα. 
Ευχάριστη έκπληξη στην παραγωγή του 2018 αποτελεί η έκδοση του πρώτου 
ελληνικού βιβλίου χωρίς λόγια, γεγονός που υπογραµµίζει την έµφαση που δίνεται 
από δηµιουργούς και εκδότες στο σύγχρονο εικονοβιβλίο και τον προσανατολισµό 
τους στα διεθνή δεδοµένα. 

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 
Η κατηγορία του Εφηβικού – Νεανικού βιβλίου παρουσιάζει µικρό αριθµό έργων 
συγκριτικά µε τις υπόλοιπες κατηγορίες. Παρόλο που απευθύνεται σε ένα δύσκολο 
ηλικιακά κοινό µε συγκεκριµένες απαιτήσεις και άποψη, η πλειοψηφία των βιβλίων 
δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα. Πολλά από τα βιβλία 
διαχειρίζονται θέµατα ενδιαφέροντα και σύγχρονα µε λανθασµένο όµως τρόπο, 
γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την υπερβολή, τη διαστρέβλωση και τη διαιώνιση 
στερεοτύπων. Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, οι 
οποίες ξεχωρίζουν τόσο θεµατικά και αφηγηµατικά όσο και στη συγγραφική 
δεξιοτεχνία δόµησης των χαρακτήρων και σύνθεσης της πλοκής. 

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 



Η παραγωγή του 2018 στην κατηγορία του Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά, έδωσε 
περιορισµένα, αλλά εξαιρετικά ποιοτικά έργα. Τόσο η θεµατολογία των βιβλίων, 
όσο και η αφηγηµατική τους φόρµα παρουσιάζει ποικιλία. Σε αρκετά από αυτά, 
όπως φαίνεται και από τη βραχεία λίστα, η εικονογράφησή τους ξεχωρίζει, γεγονός 
που για ακόµη µια χρονιά υπογραµµίστηκε από την επιτροπή και επανέφερε το 
θέµα της βράβευσης όχι µόνο του/της συγγραφέα, αλλά και του/της 
εικονογράφου. Η προσέγγιση της γνώσης παρουσιάζει επίσης ποικιλία και γίνεται 
µέσα από τη συνύπαρξη εικόνας-κειµένου, τη µυθοπλασία, µέσα από ιστορικές 
πηγές και βιβλιογραφική τεκµηρίωση, στοιχεία που καθιστούν πολλά από τα βιβλία 
που ξεχωρίζουν πολυτροπικά κείµενα. 

                                                                                                                           
Χρύσα Κουράκη, µέλος 

Κατηγορία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Μια κατηγορία µε µεγάλο αριθµό βιβλίων που καλύπτει ευρύ ηλικιακό φάσµα, µια 
κατηγορία στην οποία διαβάσαµε εικονογραφηµένες ιστορίες µε σχετικά σύντοµο 
κείµενο, µυθιστορήµατα, ποίηση αλλά και βιβλία για κάθε ηλικία. Λίγα κείµενα 
ήταν γραµµένα µε οίστρο και ευαισθησία ― είδαµε πολλές άτεχνες κατασκευές 
αποτύπωσης ιδεών. Τα βιβλία που ξεχώρισαν έχουν τόσο αφηγηµατικές αρετές όσο 
και αισθητική τελειότητα. Σ’ αυτή την κατηγορία συναντάται κι ένα παράδοξο της 
εκδοτικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων. Φροντισµένη έκδοση, ωραίος 
σχεδιασµός, ωραίο χαρτί, ωραίες εικόνες, που έρχονται να ‘ντύσουν’ κείµενα 
καλογραµµένα αλλά δίχως πνοή. Οι εικονογράφοι λοιπόν συνέβαλαν τα µέγιστα 
στο τελικό αποτέλεσµα και γι’ αυτό θα έπρεπε να εξετάσουµε το ενδεχόµενο το εν 
λόγω βραβείο να µην απονέµεται µόνο στους συγγραφείς αλλά να βραβεύεται και ο 
εικονογράφος.   

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Πολύς µεγάλος ο αριθµός των προς κρίση βιβλίων. Κι ανάµεσα σ’ αυτά όµορφα 
βιβλία τόσο κειµενικά, όσο και εικαστικά, γραφιστικά, τυποτεχνικά, βιβλία που 
εξετάζουν ζητήµατα κυρίως κοινωνικά και ζητήµατα σχέσεων. Για πρώτη φορά 
είδαµε στην ελληνική παραγωγή κι ένα silent book (βιβλίο χωρίς λόγια). Αλλά η 
προσήλωση στο θέµα, στην ιδέα, στερεί από τους συγγραφείς την έρευνα για τον 
τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να προσεγγίσουν το θέµα, µε αποτέλεσµα να 
χάνεται γρήγορα το ενδιαφέρον, παρόλη τη µικρή έκταση των εν λόγω κειµένων. 
Σε µερικά βιβλία µάλιστα είναι µεγάλη η γλωσσική φτώχεια και η άγνοια για το πώς 
αφηγούµαστε µια ιστορία. Η αντιµετώπιση του εικονογραφηµένου βιβλίου ως είδος 
απλό και εύκολο, η υπογράµµιση του µηνύµατος και η προχειρότητα στην έκδοση 
µερικών βιβλίων αποτελούν κάποια από τα προβλήµατα της εκδοτικής παραγωγής.  

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 
Η κατηγορία µε τον µικρότερο αριθµό βιβλίων. Αρκετά βιβλία ασχολούνται µε 
θέµατα ενδιαφέροντα αλλά ο τρόπος µε τον οποίο το κάνουν, η ανάπτυξη των 
χαρακτήρων και η γλωσσική προσέγγιση µαρτυράνε την ενήλικη φωνή που 
προσπαθεί να ‘µιλήσει’ µοντέρνα και νεανικά. Υπάρχουν, ευτυχώς, και βιβλία 
καινοτόµα, βιβλία µε θέµατα ιστορικά, βιβλία που θίγουν θέµατα σκληρά, ακόµα 
και θέµατα ταµπού, βιβλία που ανατέµνουν τις παθογένειες της ελληνικής 
κοινωνίας και ακτινογραφούν τον πόνο, βιβλία που η γλώσσα τους είναι αυτή που 
ακούνε και µιλούν µεταξύ τους οι νέοι, µε µαεστρία στην πλοκή και ποιητική 
προσέγγιση που προδίδει την αγωνία των εφήβων µπροστά στον λαβύρινθο της 
ενήλικης ζωής.  

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 



Η ευχάριστη έκπληξη της φετινής παραγωγής. Παρά τον µικρό αριθµό βιβλίων, το 
2018 εκδόθηκαν κάποια σπουδαία βιβλία. Εύρος θεµάτων, πρωτοτυπία στην 
προσέγγιση, εικαστική αρτιότητα ― βιβλία που µας έδειξαν τι σηµαίνει γράφω για 
παιδιά κείµενα που δεν αφορούν τη µυθοπλασία. Με την ουσιαστική µάλιστα 
συνδροµή των εικονογράφων, είδαµε βιβλία που µοιράζονται µε σαφήνεια τις 
πληροφορίες και την πιστότητα αυτών.  

                                                                                                                             
Αργυρώ Πιπίνη, µέλος 

Κατηγορία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
Επαρκής παραγωγή παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων, µε ευρύ ηλικιακό φάσµα. 
Ενδιαφέροντα θέµατα που αφορούν σύγχρονα θέµατα αλλά ταυτόχρονα αγγίζουν 
κλασσικές διαχρονικές αξίες όπως φιλία, αγάπη, κατανόηση και γενικότερα τις 
σχέσεις των αγαπηµένων µας. Θα µας ήταν εξίσου ευχάριστο να δούµε περισσότερα 
βιβλία να αποτυπώνουν σοβαρά θέµατα µε χιούµορ και ενδεχοµένως κάποια 
εκλεπτυσµένη ελαφρότητα.  

Κατηγορία Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου 
Μεγάλη παραγωγή εικονογραφηµένων βιβλίων. Η επιλογή πάντα γίνεται µε 
κριτήριο την αρτιότητα του κειµένου, της εικονογράφησης και της σχέσης µεταξύ 
τους, όσο και ως προς την ηλικία που απευθύνεται. Υπήρξαν αρκετά βιβλία όπου το 
κείµενο µε την εικόνα συνδυάστηκαν άρτια χωρίς να υπερτερεί κάποιο εις βάρος 
του άλλου. Σηµειώνεται αύξηση στην καλή αισθητική της εικονογράφησης σε 
συνδυασµό µε τη σωστή γραφιστική σύνθεση κειµένου. Ωστόσο να σηµειωθεί ότι σε 
αυτήν την κατηγορία κρίνεται ένα πολύ ευρύ ηλικιακό φάσµα από 1 έως και 10 
ετών πράγµα που ενδεχοµένως να περιπλέκει τα κριτήρια επιλογής. 

Κατηγορία Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου 
Δεν παρουσιάζεται αύξηση στη λίστα µε το εφηβικό βιβλίο. Η φετινή παραγωγή 
διακρίνεται για την ποιότητα και όχι για την ποσότητα. Αξιόλογα µυθιστορήµατα µε 
αφηγηµατική καινοτοµία και ορισµένα µε ανατρεπτική δοµή. Υπήρξαν περιπτώσεις 
σε αυτήν τη κατηγορία όπου το εξώφυλλο δεν συµβάδιζε µε το επίπεδο του 
περιεχοµένου του βιβλίου πράγµα που µπορεί και να σταθεί σαν εµπόδιο στο 
κριτήριο για την επιλογή της βραχείας λίστας. 

Κατηγορία Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά 
Ενδιαφέρουσα παραγωγή βιβλίων γνώσεων. Αξιοσηµείωτο ότι πλέον τα βιβλία 
γνώσεων που φέρουν το φορτίο του διδακτισµού έχουν αποκτήσει έναν πολύ 
ενδιαφέροντα οπτικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να γίνονται πολύ θελκτικά στον 
αναγνώστη και να περνάνε µε ευχάριστο τρόπο την πληροφορία. Σε αυτό παίζει 
ιδιαίτερο ρόλο ο συµβολή της εικονογράφησης και της τυπογραφίας θέµα που θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν για να συν-βραβευτεί αντίστοιχα. 

                                                                                                                       
Κλαίρη Γεωργέλλη, µέλος


