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Λεξιλόγιο, ορισμοί
διαδικτυακοί τόποι,
λήμματα από λεξικό

Aιτών άσυλο
Πηγή: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/Epitirida/20-1-2016/NJN-esot_EL__2016_.pdf
Κάποιος που έχει υποβάλει το αίτημα να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και περιμένει το αίτημά του
να γίνει αποδεκτό ή να απορριφθεί. Ο όρος δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση την έκβαση της
απόφασης - απλώς περιγράφει το γεγονός ότι κάποιος έχει υποβάλει αίτημα ασύλου. Μερικοί
αιτούντες άσυλο θα αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και κάποιοι άλλοι όχι.
Aνιθαγενής
ανιθαγενής [aniθajenís], ο, θηλ. ανιθαγενής [aniθajenís] (ουσ.). {νομ.} Αυτός που δεν του αναγνωρίζεται η ιδιότητα του πολίτη σε κανένα κράτος, που δεν έχει ιθαγένεια: Τα παιδιά που γεννιούνται
στην Ελλάδα από γονείς ανιθαγενείς αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια. || (ως επ.) Οι ανιθαγενείς
αλλοδαποί μετά από πέντε χρόνια παραμονής στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία δωδεκαετία
μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.
[ETYM μεταφρ. δάν.: < αν- (στερ.) + ιθαγενής < γαλλ. apatride ή αγγλ. stateless].
Aπέλαση
απέλαση [apélasi] και <λόγ.> απέλασις [apélasis], η (ουσ.). {νομ.}
1. (συνήθ. +γεν.) Το να υποχρεώσουν με επίσημη απόφαση οι αρχές μιας χώρας έναν ξένο υπήκοο που κατοικούσε στο έδαφός της ως αλλοδαπός να εγκαταλείψει το έδαφος της χώρας αυτής
σε βραχύτατο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της αναγγελίας της απόφασης, επειδή κρίθηκε
ανεπιθύμητος ή επικίνδυνος: μαζικές απελάσεις | απελάσεις μεταναστών/ αλλοδαπών/ προσφύγων | Η διαταγή της απέλασης επιδόθηκε στην πρεσβεία των απελαθέντων φοιτητών. ♦ Πήρε
αναβολή της απέλασής του, αφού δεν αποδείχτηκε η εμπλοκή του στη ληστεία. ♦ Μετά την απέλαση του πατέρα του έφυγε και ο νεαρός από τη χώρα.
2. (ειδικότ.) 2α. δικαστική απέλαση. Η απομάκρυνση αλλοδαπού καταδικασθέντος σε κάθειρξη ή
φυλάκιση, από το κράτος που βρίσκεται μετά από απόφαση δικαστηρίου αυτού του κράτους· δικαστική απέλαση μπορεί να διαταχθεί μόνο για αλλοδαπούς με ποινή φυλάκισης τριών μηνών και
η απόφαση εκτελείται μετά την έκτιση της ποινής· ένα δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση
από τη χώρα κάθε αλλοδαπού ως μέτρο ασφάλειας κρίνοντας π.χ. ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. 2β. διοικητική απέλαση. Η απομάκρυνση αλλοδαπού από τη χώρα όπου βρίσκεται με
απόφαση του οικείου αστυνομικού διευθυντή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη απόφασης ποινικού
δικαστηρίου· διοικητική απέλαση μπορεί να διαταχθεί εις βάρος αλλοδαπού που έχει καταδικασθεί
τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για
εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, για εγκλήματα σχετικά με την
εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
για διεθνή οικονομικά εγκλήματα, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για εγκλήματα κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας κτλ.· επίσης διοικητική απέλαση μπορεί να επιβληθεί σε κπν αλλοδαπό, αν η παρουσία
του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια της χώρας ή η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και αρνείται να συμμορφωθεί
προς τα μέτρα που καθορίζονται από τις ιατρικές αρχές για την προστασία της, παρόλο που του
έχει παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση.
3. (κατ’ επέκτ.) (σπάν.) Το να απομακρύνει κάποιος κπν άλλον από ένα μέρος, να τον εξορίσει: η
απέλαση του αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την Κύπρο.
[ETYM < ελνστ. ἀπέλασις ‘παύση (π.χ. σε ιππικό)’ με βάση τη σημ. του ρ. απελαύνω (πρβ. και

ἀπελασία ‘απομάκρυνση’) και με προσαρμ. στη δημοτική < ἀπελα- (θ. αορ. του ρ. ἀπελαύνω) +
-σις· είναι πιθανόν σημασ. δάν. μέσω των γαλλ. expulsion, déportation].
Αρμοστεία
αρμοστεία [armostía], η (ουσ.).
1. {ιστ.} 1α. Η διακυβέρνηση μιας υποτελούς, ημιαυτόνομης ή υπό κηδεμονία χώρας από διοικητή
της επικυρίαρχης χώρας (αρμοστή)· περίπτωαη αρμοστείας αποτελούσε το καθεστώς των Ιόνιων
νησιών επί κυριαρχίας των Άγγλων (1815-1864) καθώς και η διοίκηση της περιοχής Σμύρνης από
τους Έλληνες μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1919-1922). 1β. (κατ’ επέκτ.) Ο θεσμός του αρμοστή, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αρμοστής πραγματοποιεί τη διακύβερνησή
του: Επί αρμοστείας του πρίγκιπα Γεωργίου της Ελλάδας στην Κρητική Πολιτεία (1898-1905)
αναδείχθηκε η πολιτική φυσιογνωμία του Ελευθέριου Βενιζέλου. || Σημαντικό έργο της ελληνικής
αρμοστείας στη Σμύρνη ήταν η ίδρυση του Ιωνικού Πανεπιστημίου, το οποίο όμως, λόγω της καταστροφής, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. 1γ. (κατ’ επέκτ.) Το αξίωμα του αρμοστή. 1δ. (συνεκδ.)
Οι διοικητικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν το έργο του αρμοστή, καθώς και το κτίριο όπου
αυτές στεγάζονται.
2α. Ύπατη Αρμοστεία. Ονομασία των διπλωματικών αποστολών ανάμεσα σε χώρες που ανήκουν στη Βρετανική Κοινοπολιτεία: Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στην Κύπρο. || Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία. 2β. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οργανισμός που δημιουργήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (1950), με σκοπό
να βοηθηθούν οι πρόσφυγες της Ευρώπης μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου· η αρχική
εντολή της ήταν για τρία χρόνια, αλλά οι αλλεπάλληλες πολεμικές συρράξεις ανά τον κόσμο (Βαλκάνια, Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική) και οι συνακόλουθες κρίσεις εκτοπισμού πληθυσμών επεξέτειναν τη λειτουργία της και διηύρυναν το πεδίο δράσης της· μέχρι σήμερα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των πολέμων, αλλά και αγωνίζεται για την εξάλειψη της ανιθαγένειας: Η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έχει τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ ειρήνης δύο φορές, το 1954 και το
1981. [ETYM < αρμοστ(ής) + -εία· η σημ. 2 είναι σημασ. δάν. από το γαλλ. Haut-Commissariat].
Άσυλο
άσυλο [ásilo] και <λόγ.> άσυλοv [ásilon], το (ουσ.).
1. Τόπος απαραβίαστος λόγω της ιερότητάς του, όπου μπορεί να βρει καταφύγιο, προστασία κάποιος καταδιωκόμενος: Οι ναοί και οι βωμοί στην αρχαιότητα αποτελούσαν άσυλα.
2α. (κατ’ επέκτ.) Η προστασία που ζητά κάποιος διωκόμενος, καθώς και ο χώρος που αποτελεί
καταφύγιο για κπν: Οι αιτούντες άσυλο είναι μια ειδική κατηγορία μεταναστών. || (κατ’ επέκτ.)
Βρήκαν άσυλο στην πιλοτή μιας πολυκατοικίας μέχρι να περάσει η καταιγίδα. 2β. {νομ.} 2β1.
(στο συνταγματικό δίκαιο) οικογενειακό άσυλο & άσυλο κατοικίας. Η απαγόρευση εισόδου στην
κατοικία κάποιου χωρίς τη συγκατάθεσή του (με εξαίρεση την έρευνα κατ’ οίκον, η οποία ενεργείται μόνον όταν και όπως ο νόμος ορίζει και πάντα με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής
εξουσίας): κατοχύρωση/ κατάργηση του οικογενειακού ασύλου | Τα στρατεύματα κατοχής παραβίαζαν συχνά τη νύχτα το οικογενειακό άσυλο και λήστευαν και κακοποιούσαν τους ενοίκους.
2β2.πανεπιστημιακό/ ακαδημαϊκό άσυλο. Η απαγόρευση εισόδου και επέμβασης αστυνομικών
δυνάμεων σε πανεπιστημιακούς χώρους χωρίς την άδεια των πανεπιστημιακών αρχών, καθώς
και ο πανεπιστημιακός χώρος στον οποίο ισχύει αυτή η απαγόρευση: κατοχύρωση του πανεπιστημιακού ασύλου | Να μην αρθεί το πανεπιστημιακό άσυλο ζητά σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα. ♦ Καταγγελία για παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου.♦ Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον

χώρο του πανεπιστημιακού ασύλου και ξυλοκόπησαν φοιτητές. 2γ. πολιτικό άσυλο. Προστασία
που προσφέρει η κυβέρνηση, η πρεσβεία ή το προξενείο μιας χώρας σε πολίτη άλλου κράτους
ο οποίος διώκεται για πολιτικούς λόγους ή αδυνατεί να ζήσει στη χώρα καταγωγής του λόγω του
πολιτικού καθεστώτος αυτής: Οι λαθρομετανάστες ζήτησαν πολιτικό άσυλο στη χώρα μας.
3α. Νοσηλευτικό ή φιλανθρωπικό ίδρυμα που παρέχει διαμονή, τροφή και περίθαλψη σε άτομα
που είναι ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν: άσυλο ανιάτων | άσυλα γερόντων | Έχει νοσηλευθεί σε
ψυχιατρικό άσυλο. || (κατ’ επέκτ.) Άσυλο για αδέσποτα ζώα. 3β. (παλαιότ.) Το ψυχιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
[ETYM < αρχ. ἄσυλον με αποκοπή του ληκτικού -n < επ. ἄσυλ(ος) ‘ασφαλής, απαραβίαστος’ με
ουσιαστικοποίηση μέσω μετατροπής’ < ἀ- (στερ.) + συλ(ῶ)‘λεηλατώ’ (βλ. σύληση) + -ον· η σημ. 3
είναι σημασ. αντιδ. από το γαλλ. asile (< λατ. asylum < αρχ. ἄσυλον)].
Ασυνόδευτο παιδί - ανήλικοι
Πηγή: https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/ITB/2015/Epitirida/20-1-2016/NJN-esot_EL__2016_.pdf
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι κορίτσια και αγόρια κάτω των 18 ετών, αλλοδαποί, που έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς τους, ενώ για τη φροντίδα τους δεν είναι υπεύθυνος κάποιος ενήλικος, είτε από το νόμο είτε εθιμοτυπικά. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορεί να είναι πρόσφυγες,
αιτούντες άσυλο ή μετανάστες. Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση.
Τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989
για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Δικαιώματα του παιδιού
Πηγή: http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις.
Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι η ∆ιεθνής Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού του 1989 που την έχουν υπογράψει 191 χώρες και είναι νόμος στην χώρα μας.
Ελληνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία
δραστηριοποιείται από το 1989 στον χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://www.gcr.gr/index.php/el/about-gcr
Τράφικινγκ
τράφικινγκ [tráficiŋg], το (ουσ.). (αγγλ. trafficking) Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων,
ιδιαιτέρως γυναικών και ανήλικων παιδιών, από οργανωμένα κυκλώματα, με σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευσή τους· το εμπόριο λευκής σαρκός (ΣΥΝ σωματεμπορία): Χιλιάδες
κοπέλες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν πέσει θύμα τράφικινγκ.
[ETYM < αγγλ. trafficking < traffic ‘κίνηση’ < μσν. γαλλ. trafique < ιταλ. traffico < ρ. trafficare ‘μεταφέρω (κυρίως στο εμπόριο)’, αβέβαιου ετύμου < πιθανόν λαϊκ. λατ. ρ. *transficare < trans- (πρόθ.)
+ fricare ‘τρίβω’ (μέσω της έννοιας ‘ακουμπώ κατ’ επανάληψη’)].

Συνήγορος του Παιδιού
Πηγή: http://www.0-18.gr/gia-megaloys/ti-einai-o-synigoros
Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2003. Δημιουργήθηκε με τον Νόμο 3094/2003, ο οποίος επεκτείνει την αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη στο
πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, και λειτουργεί σύμφωνα με
τα πρότυπα του διεθνώς καταξιωμένου θεσμού του Συνηγόρου του Παιδιού.
Αποστολή του είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων κάθε προσώπου που δεν έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σε αυτό το πλαίσιο:
- Διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού, επιδιώκοντας την προστασία και την αποκατάστασή τους. Εάν το κρίνει
αναγκαίο, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, ενεργεί αυτεπάγγελτα
- Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής των διεθνών
συμβάσεων και της λοιπής εθνικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα του παιδιού, την ενημέρωση του
κοινού, την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους φορέων και την εκπόνηση προτάσεων προς
την πολιτεία.
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Βιογραφικά συγγραφέων

Ελένη Δικαίου
Η Ελένη Δικαίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τελειώνοντας το Λύκειο εγκαταστάθηκε στον Πειραιά και για αρκετά χρόνια εργάστηκε στις Δημόσιες Σχέσεις του ΟΤΕ. Με τη
λογοτεχνία άρχισε να ασχολείται απ΄ τα μαθητικά της χρόνια στέλνοντας συνεργασίες αρχικά στο
περιοδικό Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ και αργότερα σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά.
Το 1990 γράφει για πρώτη φορά ένα μυθιστόρημα για νέους Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά με θέμα
το αναγκαστικό ξερίζωμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, τόπο καταγωγής των δικών της. Το
βιβλίο βραβεύτηκε από την Ένωση Σμυρναίων Αθηνών και λίγο μετά την έκδοσή του κυκλοφόρησε στα Γαλλικά από τις Εκδόσεις L΄ ECOLE DES LOISIRS με τον τίτλο: QUE DEMAIN SOIT
UN JOURDE BONHEUR έχει δε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας του INSTITUT
NATIONAL DE LANGUES ET DE CULTURES ORIENTALES (PARIS).
Από τότε και ύστερα η Ελένη Δικαίου ασχολείται αποκλειστικά με τη λογοτεχνία για εφήβους και
παιδιά. Έχει γράψει μυθιστορήματα και βιβλία για μικρότερα παιδιά. Κάποια από αυτά έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από το 2008 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με το Κοινωφελές Πολιτιστικό Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδου και συγκεκριμένα με την Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη στον τομέα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Παράλληλα η Ελένη Δικαίου συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, επισκέπτεται σχολεία και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
συναντά νεαρούς αλλά και ενήλικες αναγνώστες και συνομιλεί μαζί τους για το λογοτεχνικό βιβλίο
και ειδικά γι αυτό που απευθύνεται στους εφήβους και στα παιδιά.
Η Ελένη Δικαίου είναι μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Τα τελευταία χρόνια οι
μικρούλες της οικογένειας, η Λυδία και η Ιφιγένεια είναι οι πρώτοι και οι πιο απαιτητικοί της αναγνώστες. Ήταν υποψήφια για το βραβείο H.C. Andersen 2016. Περισσότερες πληροφορίες για τη
ζωή της, πλήρης κατάλογος των βιβλίων της και κριτική για τα έργα της υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.elenidikaiou.gr
Ξένια Καλογεροπούλου
Η Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια, γεννήθηκε το 1936
στην Αθήνα και σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA). Έχει
πρωταγωνιστήσει σε πάνω από 50 θεατρικά έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου και σε 41
ταινίες, ελληνικές και ξένες. Το 1972 ίδρυσε έναν θίασο για παιδιά που αργότερα ονομάστηκε Μικρή
Πόρτα. Το 2004 ίδρυσε μαζί με την Πέγκυ Στεφανίδου ένα Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά, εφήβους
και εκπαι-δευτικούς και το 2010 παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα θέατρο για βρέφη.
Για το θέατρο μετέφρασε 29 έργα, έγραψε 3 έργα για παιδιά (Οδυσσεβάχ, Ελίζα, Το Σκλαβί) και
συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλο στη συγγραφή άλλων 6 έργων. Έχει τιμηθεί με
το Βραβείο Κάρολος Κουν και με το Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης
Ουράνη. Από το 1984 εγκαταστάθηκε στο δικό της θέατρο, την Πόρτα. Το 2015 εξέδωσε το Γράμμα
στον Κωστή (Εκδόσεις Πατάκη), το 2016 τα Παραμύθια με την Ξένια (εκδόσεις Μάρτης) και Το αγόρι
με τη βαλίτσα (Εκδόσεις Πατάκη).
Άννα Κοντολέων
Η Άννα Κοντολέων σπούδασε θεατρολογία και υποκριτική και σήμερα ασχολείται με το θέατρο, τη
διδασκαλία, τη μετάφραση και τη συγγραφή. Παράλληλα σχεδιάζει και παρουσιάζει προγράμματα
φιλαναγνωσίας για παιδιά, εφήβους, αλλά και εκπαιδευτικούς. Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα βιβλία της «Πρίγκιπας σημαίνει Αμίρ», «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα», «Πού
πάει η αγάπη όταν χάνεται;», «Οι εφτά ζωές του Κόμπου» και «Ένας πλανήτης στο πλυντήριο»,
ενώ είναι υπό έκδοση το παραμύθι της «Πάρτι για τρεις».
Από το φθινόπωρο του 2014 ζει και εργάζεται στα Χανιά.

Αλεξάνδρα Μητσιάλη
Η Αλεξάνδρα Μητσιάλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως φιλόλογος. Ταυτόχρονα γράφει
λογοτεχνία για μικρούς και μεγάλους. Βιβλία της ήταν υποψήφια για το Κρατικό Βραβείο Παιδικής
και Νεανικής Λογοτεχνίας («Το αστερόσπιτο», 2009, «Με λένε Νιλουφέρ», 2010, «Το υπόσχομαι», 2011, «Η κούκλα που ταξίδευε στον κόσμο», 2014, «Θα σε σώσω ό,τι κι αν γίνει», 2014), για
τα βραβεία των λογοτεχνικών περιοδικών Διαβάζω και Αναγνώστης («Το αστερόσπιτο», 2008, «Η
νύχτα των πυγολαμπίδων», 2009, «Θα σε σώσω ό,τι κι αν γίνει», 2014, «Να με αντέχεις», 2016,
«Ξυπόλυτοι ήρωες», 2017), καθώς και για τα βραβεία του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ («Θα σε
σώσω ό,τι κι αν γίνει», 2014, «Κύριε Χρόνε, σου έχω πολλά παράπονα», 2015, «Η Μαρμελαδού»,
2017, «Ταξίδι με την Οδύσσεια», 2017, «Ξυπόλυτοι ήρωες», 2017). Το μυθιστόρημά της «Θα σε
σώσω ό,τι κι αν γίνει» τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Νέους το 2014, ενώ το
«Ξυπόλυτοι ήρωες» με το Βραβείο Νεανικού Μυθιστορήματος από το Ελληνικό Τμήμα της IBBY
και με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Νέους το 2017.
Χρήστος Μπουλώτης
Ο Χρήστος Μπουλώτης γεννήθηκε το 1952 στη Μύρινα της Λήμνου. Είναι αρχαιολόγος στην
Ακαδημία Αθηνών. Δίδαξε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και διδάσκει στα μεταπτυχιακά τμήματα της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Έχει κάνει ανασκαφές στην Κρήτη, τη Σαντορίνη, την αρχαία Ήλιδα και τη Λήμνο. Παράλληλα,
από το 1987 ασχολείται συστηματικά και με την παιδική λογοτεχνία. Έχει εκδώσει μέχρι σήμερα
εξήντα περίπου βιβλία. Το έργο του «Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας» τιμήθηκε το
1989 με το ευρωπαϊκό βραβείο Pier Paolo Vergerio. «Το άγαλμα που κρύωνε» και «Ο κλέφτης
των καρπουζιών» πήραν το ετήσιο βραβείο του ελληνικού παραρτήματος της ΙΒΒΥ το 2000 και το
2003 αντίστοιχα. Το 2000 το έργο του «Το άγαλμα που κρύωνε» απέσπασε το Κρατικό Bραβείο.
Το 2006 τιμήθηκε με το βραβείο «Κώστα και Eλένης Ουράνη» της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2000,
το 2007 και το 2010 πήρε το βραβείο του περιοδικού Διαβάζω για τα βιβλία «Το άγαλμα που
κρύωνε», «Η κυρία Μίνα και η Άνοιξη» και «Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη». Ήταν
υποψήφιος για το βραβείο H.C. Andersen 2012
Ηρώ Παπαμόσχου
Γεννήθηκα στη Σάμο λίγα χρόνια πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κι εκεί μεγάλωσα μέσα σε
χρόνια ταραγμένα και ηρωικά που άφησαν πάνω μου βαθιά σημάδια. Τα πρώτα ανεξίτηλα σημάδια. Το σόι του πατέρα μου, πάππου προς πάππου, ήταν Σαμιώτες. Όμως το σόι της μάνας μου
είχε τις ρίζες του στη Μικρά Ασία. Στην Ανατολή. Από τα γεννοφάσκια μου άκουγα τις ιστορίες και
τις αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας και στην αρχή τις πίστευα για παραμύθι. Ακόμα και τον
παππού μου παραμύθι τον έκανα, μπερδεύοντάς τον με τον Αϊ-Βασίλη, αφού κι οι δυο ήταν απ’
την Καισάρεια. Όμως αυτές οι ιστορίες, σχεδόν υποσυνείδητα, ζυμώθηκαν με την ύπαρξή μου κι
άφησαν τα σημάδια τους στο αίμα μου. Τα δεύτερα ανεξίτηλα σημάδια.
Τα τρίτα ανεξίτηλα σημάδια που με σφράγισαν ήρθαν από την αγάπη των γονιών μου σε καθετί
ελληνικό. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι... περνοδιάβαιναν στο σπίτι μας σαν αυθεντικοί συγγενείς.
Τα αρχαία ελληνικά ονόματα ήταν κάτι αυτονόητο. Έτσι και μένα με βάφτισαν Ηρώ –όνομα αρχαίο
και ρομαντικό, κι αν δεν ξέρετε το μύθο της Ηρώς και του Λέανδρου, καλά θα κάνετε να τον μάθετε– κι ας μην έλεγαν έτσι τη γιαγιά μου. Και το περίεργο βέβαια δεν ήταν που οι γονείς μου έσπασαν την παράδοση. Το περίεργο ήταν που η γιαγιά μου όχι μόνο δεν γκρίνιαξε, αλλά το θεώρησε
και κάτι φυσικό. Φαίνεται πως το αρχαίο... μικρόβιο ήταν πολύ μεταδοτικό. Στη Σάμο τέλειωσα
το Γυμνάσιο κι ύστερα, κάνοντας τη μικρή μου επανάσταση, άνοιξα ολομόναχη τα φτερά μου και
προσγειώθηκα στην Αθήνα. Από δω και πέρα η ζωή μου δένεται με την Αθήνα, άσχετα αν η Σάμος
παραμένει η μεγάλη μου αγάπη.

Σ’ αυτή τη μεγαλούπολη, εγώ η νησιώτισσα αρχίζω να γνωρίζω τη ζωή, έρχομαι πρόσωπο με
πρόσωπο με την ωμή πραγματικότητα, πότε τα καταφέρνω και πότε σπάζω τα μούτρα μου, όμως
ποτέ δεν απογοητεύομαι και δεν παραιτούμαι. Παίρνω το πτυχίο μου στα Αγγλικά, δουλεύω δυο
χρόνια σε εφημερίδα και δέκα στην Εθνική Τράπεζα, ερωτεύομαι, παντρεύομαι, γεννώ τα δυο μου
παιδιά –το Δημήτρη και την Τατιάνα– και γράφω το πρώτο μου βιβλίο για παιδιά.
Σ’ αυτή την πόλη εξακολουθώ και σήμερα να ζω, να αγωνίζομαι, να αντιστέκομαι και ν’ ανακαλύπτω την ομορφιά του κόσμου –όσο άσχημος κι αν φαίνεται πολλές φορές– μέσα από τα μάτια του
εγγονού μου, του Νικόλα.
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην καρδιά της Αθήνας, στα
Εξάρχεια. Όταν ήταν μικρή, έπαιζε στον λόφο του Στρέφη αμπάριζα, κρυφτό, κυνηγητό ή κλέφτες
κι αστυνόμους με τα μεγαλύτερα παιδιά της γειτονιάς, όποτε την άφηναν να μπει στο παιχνίδι.
Όποτε δεν την έπαιζαν, έπλαθε με το μυαλό της ιστορίες και ονειρευόταν να τις βάλει κάποτε σε
βιβλία. Πολύ αργότερα άρχισε στ’ αλήθεια να γράφει βιβλία για παιδιά, όπως το σχεδίαζε τότε. Τα
βιβλία τής έφεραν τη χαρά της δημιουργίας, τρυφερά γράμματα από τα παιδιά και αναγνώριση
από τους μεγάλους. Έχει τιμηθεί με δέκα πανελλήνια βραβεία, με το Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Αθηνών, δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου και με τιμητικά
διπλώματα από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα (Pier Paolo Vergerio) και τη Διεθνή Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα. Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή της, πλήρης κατάλογος των βιβλίων
της και κριτική για τα έργα της υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.loty.gr
Λίτσα Ψαραύτη
Γεννήθηκα στη Σάμο. Η ομορφιά της φύσης, τα ταξίδια σε ανατολή και δύση, το ιστορικό παρελθόν
της πατρίδας μου, καθώς και τα προβλήματα του καιρού μας, που απασχολούν τους νέους αλλά
και κάθε σημερινό άνθρωπο, μου δίνουν ερεθίσματα και είναι οι πηγές έμπνευσης των έργων μου.
Όταν ανακάλυψα ότι ήθελα ν’ αφοσιωθώ στο διάβασμα και στο γράψιμο και να έρθω κοντά στα
παιδιά και στον κόσμο τους, άφησα τη δουλειά μου στην αμερικανική πρεσβεία και ρίχτηκα στην
περιπέτεια της γραφής. Τα βιβλία που έχω γράψει μέχρι σήμερα αγαπήθηκαν όχι μόνο από τους
μικρούς αλλά και από τους μεγάλους. Η Ακαδημία Αθηνών έδωσε Έπαινο στο Αυγό της έχιδνας,
το Υπουργείο Πολιτισμού βράβευσε με το Κρατικό Βραβείο το Xαμόγελο της Εκάτης το 1996 και
τη Σπηλιά της γοργόνας το 2008. Τα Δάκρυα της Περσεφόνης αναγράφηκαν στον τιμητικό πίνακα
της IBBY και Το διπλό ταξίδι τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Είμαι μέλος του Κύκλου
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος του Δ.Σ. του
περιοδικού Διαδρομές. Ήμουν υποψήφια της χώρας μας για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν 2000,
ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 η Ακαδημία Αθηνών με τίμησε με το Βραβείο του ιδρύματος Πέτρου
Χάρη για το σύνολο του έργου μου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
www.litsapsarafti.gr
Όουεν Κόλφερ (Eoin Colfer)
O Όουεν Κόλφερ γεννήθηκε στο Γουέξφορντ της Ιρλανδίας το 1965 και είναι δάσκαλος. Το πρώτο
του μυθιστόρημα «Μπένι και Ομάρ» κυκλοφόρησε το 1998 και έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στην Ιρλανδία. Το δεύτερο βιβλίο του «Μπένι και Μπέιμπ» ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Μπίστο 2000.
Ο Κόλφερ συνέχισε να γράφει για μικρούς και μεγάλους αναγνώστες. Τίποτα όμως δεν προμήνυε
το θόρυβο που θα προκαλούσε ο Αρτέμης Φάουλ πριν ακόμη εκδοθεί. Ο Κόλφερ πήρε τη μεγαλύτερη προκαταβολή που έχει πάρει ποτέ νέος συγγραφέας ενώ τα δικαιώματα για την κινηματογραφική απόδοση του βιβλίου τα έχει αγοράσει η κινηματογραφική εταιρεία Miramax. Ο Αρτέμης
χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως «Πολύ σκληρός για να πεθάνει με νεράιδες», κατά αντιστοιχία με τον

πρωταγωνιστή της ταινίας «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», Μπρους Γουίλις. Μετά την επιτυχία
αυτή, ο Κόλφερ αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από τη διδασκαλία για να συγκεντρωθεί στο
δεύτερο μέρος της τριλογίας του Αρτέμη Φάουλ. «Δεν ξέρω τι προτιμώ απ τα δύο, να διδάσκω
ή να γράφω», λέει ο ίδιος, «γιατί για μένα έχουν άμεση σχέση. Αντλώ ιδέες από τα παιδιά που
διδάσκω και διδάσκω τα παιδιά με τα βιβλία που τους διαβάζω».

