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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Βραβεία 2015 Ελλθνικοφ Τμιματοσ ΙΒΒΥ – Κφκλοσ Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου 
 

Σο Ελλθνικό Σμιμα ΙΒΒΤ - Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου ανακοίνωςε ςτισ 2 Απριλίου 2015 
– Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου, ςτο Ινςτιτοφτο Θερβάντεσ τα ετιςια βραβεία του ςε φυςικά 
πρόςωπα και φορείσ, που με τθ δράςθ τουσ προωκοφν τθ φιλαναγνωςία, κακϊσ και τα βραβεία για τθ 
ςυγγραφι και εικονογράφθςθ λογοτεχνικϊν βιβλίων για παιδιά και νζουσ, ζκδοςθσ 2014.  

τθν ίδια εκδιλωςθ ανακοινϊκθκαν οι ελλθνικζσ υποψθφιότθτεσ για τα Διεκνι Βραβεία Andersen 
2015-2016, οι υποψθφιότθτεσ για τo βραβείo Astrid Lingren και οι προτάςεισ βιβλίων για τουσ τιμθτικοφσ 
πίνακεσ τθσ ΙΒΒΤ.  

 
Σα αποτελζςματα ανά κατθγορία: 
 

Υποψιφιοι για τα Διεκνι Βραβεία Andersen  
 
Τποψιφια Άντερςεν για τθ υγγραφι και Πρζςβειρα Παιδικοφ και Νεανικοφ Βιβλίου 2015 -2016 , θ 
ςυγγραφζασ Ελένη Δικαίου 
 
Τποψιφια Άντερςεν για τθν Εικονογράφθςθ και Πρζςβειρα Παιδικοφ και Νεανικοφ Βιβλίου 2015 – 2016,  θ 
εικονογράφοσ  Λιδα Βαρβαροφςθ 
 
 
Αναγραφι ςτουσ τιμθτικοφσ πίνακεσ τθσ ΙΒΒΥ 
 
Σο Παλιόπαιδο τθσ Αγγελικισ Δαρλάςθ για τθ υγγραφι - Εκδόςεισ Πατάκθ 
 Σο νθςί τθσ Ροδιάσ του Μάνου Κοντολζων   
για τθν εικονογράφθςθ τθσ Μυρτϊσ Δελθβοριά - Εκδόςεισ Ψυχογιόσ  
 Θαφμα του R.J.Palacio,  
για τθ μετάφραςθ τθσ Μαρίηασ Ντεκάςτρο - Εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ  
 
 
Υποψιφιοι για το βραβείο Astrid Lingren: 
Από τθν Ελλάδα :  Σο Future Library  και θ αφθγιτρια – ςυγγραφζασ  Λιλι Λαμπρζλλθ   
Από το Εξωτερικό: Σο πρόγραμμα «The Examined Life - Greek Studies in the Schools» 
 
Βραβεία ςε φυςικά πρόςωπα και φορείσ: 

1. Από φζτοσ το βραβείο ςε εκπαιδευτικό πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ χωρίηεται ςε βραβείο δαςκάλων και 
βραβείο νθπιαγωγϊν.  

Βραβείο «Κ.Π. Δεμερτηι - ςτον Ζλλθνα Δάςκαλο» ςε εν ενεργεία εκπαιδευτικό πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ που δείχνει ζμπρακτα και αποτελεςματικά το ενδιαφζρον του για τθ Φιλαναγνωςία και τθν 
Παιδικι Λογοτεχνία: απονζμεται ςτθ Σόνια Ευκυμιάδου Παπαςταφρου, δαςκάλα ςτο  Δθμοτικό χολείο 
Μαυροχωρίου  Καςτοριάσ.   Ζπακλο: βιβλία αξίασ 300 ευρϊ από τισ Εκδόςεισ ΑΓΚΤΡΑ. 

Βραβείο «Κοφλα Κουλουμπι» ςε Νθπιαγωγό, θ οποία ειςάγει με τουσ πιο ευφάνταςτουσ τρόπουσ τα 
παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ ςτον κόςμο του παιδικοφ βιβλίου: το βραβείο απονζμεται ςτθν Ελζνθ 
Μπετεινάκθ, νθπιαγωγό ςτο 10ο Νθπιαγωγείο Ηρακλείου Κριτθσ. Ζπακλο: βιβλία αξίασ 300 ευρϊ από τισ 
Εκδόςεισ ΔΙΑΠΛΟΤ  
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2.Βραβείο «Βαςίλθσ Αναγνωςτόπουλοσ» ςε εν ενεργεία εκπαιδευτικό δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που 
δείχνει ζμπρακτα και αποτελεςματικά το ενδιαφζρον του για τθ Φιλαναγνωςία και τθ Νεανικι Λογοτεχνία: 
το βραβείο απονζμεται ςτο Διονφςθ Λεϊμονι,   φιλόλογο ςτο 3ο Γυμνάςιο Νζασ Ιωνίασ Βόλου.  Ζπακλο: 
βιβλία αξίασ 300 ευρϊ από τισ Εκδόςεισ ΨΤΧΟΓΙΟ. 
 
3.Βραβείο «Παντελισ και Χριςτοσ Αλζφαντοσ» ςε παιδικι/νεανικι βιβλιοκικθ για τθ ςυνολικι τθσ 
δράςθ: το βραβείο απονζμεται ςτθ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Χαλκίδασ.  Ζπακλο: Βιβλία αξίασ 500 
ευρϊ από τισ Εκδόςεισ ΚΑΣΑΝΙΩΣΗ. 
 

4.Βραβείο ςε πρόγραμμα για τθν προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ ςτα παιδιά και τουσ νζουσ, το οποίο 
εκπόνθςε και εφάρμοςε ςχολείο, βιβλιοκικθ, άλλοσ φορζασ ι φυςικό πρόςωπο:  Σο βραβείο απονζμεται 
ςτο Πρόγραμμα «Βιβλία ςε ρόδεσ»,  που εκπονεί θ Πολιτιςτικι Εταιρεία ΠΤΡΝΑ.  Ζπακλο: Βιβλία αξίασ 300 
ευρϊ από τισ Εκδόςεισ ΠΑΣΑΚΗ. 

 
5.Βραβείο «Κυριάκοσ Παπαδόπουλοσ» ςε ςχολείο, βιβλιοκικθ ι άλλο φορζα που καλλιεργεί τθν αγάπθ 
για το παιδικό/νεανικό βιβλίο με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και κυρίωσ μζςω του διαδικτφου: το 
βραβείο απονζμεται ςτο blog τθσ Λζςχθσ Ανάγνωςθσ και Φιλαναγνωςίασ - 
http://lesxhanagnosis.blogspot.gr, το οποίο λειτουργεί θ Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  Ανατολικισ Αττικισ, κα Χρφςα Κουράκθ.   Ζπακλο: Βιβλία αξίασ 300 ευρϊ από τισ Εκδόςεισ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ. 
 
6. Βραβείο ςε Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων μακθτϊν Δθμοτικοφ Σχολείου, Γυμναςίου ι Λυκείου που 
με τισ δραςτθριότθτζσ του προωκεί τθν παιδικι/νεανικι λογοτεχνία: το βραβείο απονζμεται ςτο Σφλλογο 
Γονζων και Κθδεμόνων 21ου Δθμοτικοφ Σχολείου Βόλου.  Ζπακλο: Βιβλία αξίασ 300 ευρϊ από τισ 
Εκδόςεισ ΜΙΝΩΑ. 
 
7. Βραβείο ςε βιβλιοκθκονόμο που προωκεί ςυςτθματικά και αποτελεςματικά τθν παιδικι/νεανικι 
λογοτεχνία και τθν καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ: το βραβείο απονζμεται ςτθ Φωτεινι Αβδελλι, 
βιβλιοκθκονόμο ςτο Εργαςτιρι Πολιτιςμοφ του Δικτφου για τα Δικαιϊματα του παιδιοφ.  Ζπακλο: Βιβλία 
αξίασ 500 ευρϊ από τισ Εκδόςεισ ΛΙΒΑΝΗ. 
 
8. Βραβείο ςε  Σχολικό – μακθτικό ζντυπο  το οποίο καλλιεργεί τθ φιλαναγνωςία και προωκεί τθν 
ανάγνωςθ παιδικισ λογοτεχνίασ: το βραβείο απονζμεται ςτθ ςχολικι εφθμερίδα«8κτϊ», του 8ου 
Νθπιαγωγείου Νάουςασ.   Ζπακλο: Βιβλία αξίασ 300 ευρϊ από τισ Εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ. 
 
 
Βραβεία ςε λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά και νζουσ, ζκδοςθσ 2014: 
 
1. Βραβείο «Λότθ Πζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου» ςε πρωτοεμφανιηόμενο ςυγγραφζα βιβλίου για παιδιά ι 
νζουσ:  το βραβείο απονζμεται ςτθ ςυγγραφζα Εφα Βακιρτηι για το βιβλίο Το αυγό, (εκδόςεισ Πατάκθ) 
 
2. Βραβείο «Πθνελόπθ Μαξίμου» ςε ςυγγραφζα βιβλίου αφιγθςθσ βραχείασ φόρμασ για παιδιά: 
Σο βραβείο απονζμεται ςτουσ  

 Θοδωρι Παπαϊωάννου, για το βιβλίο  Ανάποδα,  (Εκδόςεισ Κκαροσ)  και  
 

 Χριςτίνα Φραγκεςκάκθ, για το βιβλίο  Να το πάρει το ποτάμι,  (εκδόςεισ Κζδροσ) 

 

http://lesxhanagnosis.blogspot.gr/
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3. Βραβείο ςε εικονογράφο και ςυγγραφζα βιβλίου με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ (picture book ι 
album) για τθν εικονογράφθςθ και για το κείμενο: το βραβείο απονζμεται  ςτουσ 
 

 Αγγελικι Δαρλάςθ (ςυγγραφι) - Κριδα Σαμαρτηι (εικονογράφθςθ), για το βιβλίο Το Παλιόπαιδο,  
(Εκδόςεισ Πατάκθ) και  
 

 Στζλλα Μιχαθλίδου (ςυγγραφι) - Πζρςα Ηαχαριά (εικονογράφθςθ),  για το βιβλίο Πολυξζνθ, 
(Εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ) 

 
4. Βραβείο «Φανι Αποςτολίδου» ςε ςυγγραφζα μυκιςτοριματοσ ι εκτενοφσ παραμυκιοφ για παιδιά ζωσ 
12 ετϊν: το βραβείο απονζμεται ςτο ςυγγραφζα Φίλιππο Φιλίππου, για το βιβλίο Οι περιπέτειεσ τησ 
Ελεάννασ ςτη θάλαςςα, (Εκδόςεισ Πατάκθ) 
 
 
5. Βραβείο ςε ςυγγραφζα εφθβικοφ ι νεανικοφ μυκιςτοριματοσ: Σο βραβείο απονζμεται ςτθ ςυγγραφζα  
Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόκου, για το βιβλίο Συνζντευξθ με το φάνταςμα του βάλτου, (Εκδόςεισ Πατάκθ) 
 
 
6. Βραβείο «Βίτω Αγγελοποφλου» ςε ςυγγραφζα βιβλίου γνϊςεων για παιδιά: το βραβείο απονζμεται 
ςτουσ Μαρία Αγγελίδου και Αντϊνθ Παπακεοδοφλου, για το βιβλίο  Καράβια που δεν φοβικθκαν 
(Εκδόςεισ Κκαροσ)   
 
 
7. Βραβείο ςε μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά βιβλίο για παιδιά ι νζουσ:   το βραβείο απονζμεται ςτο βιβλίο 
του Almond David, Το Αγόρι που κολφμπθςε με τα πιράνχασ, Κοντολζων Κϊςτια (μετάφραςθ), (Εκδόςεισ 
Ψυχογιόσ) 
 
 
Ευχαριςτοφμε κερμά τουσ ακλοκζτεσ και χορθγοφσ των βραβείων και το Ινςτιτοφτο Θερβάντεσ  για τθ 
φιλοξενία. 


