Βιογραφικά συγγραφέων
 Άιλιν Κουκ
Η ΑΪΛΙΝ ΚΟΥΚ ως έφηβη ήθελε πάντα είτε να βρίσκεται κάπου αλλού είτε να
είναι κάποια άλλη, κάτι που τη βοήθησε πολύ στο να γίνει αργότερα
συγγραφέας. Ψάχνοντας για δουλειά όµως, συνειδητοποίησε πως τα πράγµατα
δεν ήταν και τόσο εύκολα για τους συγγραφείς. Έτσι, πήγε στο πανεπιστήµιο του
Michigan, και έγινε σύµβουλος, για να µπορεί τουλάχιστον να βγάζει χρήµατα
για να αγοράζει βιβλία. Όµως οι αληθινοί άνθρωποι έχουν και αληθινά
προβλήµατα, και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στη συγγραφή, για να µπορεί
τουλάχιστον
στον να καθορίζει την τύχη τους – κάτι που στη ζωή είναι πολύ δύσκολο.
 Πίττακους Λόρι [συγγραφέας του βιβλίου: «Είµαι το νούµερο 4»]: πρόκειται για το ψευδώνυµο του
Τζέιµς Φρέι και του Τζόµπι Χούγκς οι οποίοι είναι οι συγγραφείς της σειράς «Η Κληρονοµιά των
Λόριαν»
Ο Τζέιµς Φρέι (James Frey) αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο Ντένισον στο
Οχάιο το 1992. Πριν αρχίσει τη σταδιοδροµία του σαν συγγραφέας, σπούδαζε
στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου.. Στη συνέχεια µετακόµισε στο Λος Άντζελες
και βρήκε δουλειά ως σεναριογράφος,
σεναριογράφος σκηνοθέτης και παραγωγός. Την άνοιξη
του 1996, άρχισε να γράφει το bestseller « Ένα εκατοµµύριο µικρά κοµµάτια»
που αρχικά παρουσιάστηκε ως αποµνηµονεύµατα από τις εµπειρίες του κατά τη
διάρκεια της θεραπείας του για εθισµό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά σε ένα
κέντρο αποκατάστασης στη Μινεσότα.
Μινεσότα Έχει γράψει και άλλα βιβλία τα οποία
έχουν µεταφραστεί σε 31 γλώσσες στο κόσµο.
Ο Τζόµπι Χούγκς (Jobie Hughes)) γεννήθηκε στο Σπένσερ του Οχάιο. Ήταν πρωταθλητής στην πάλη
στο σχολείο. Αργότερα παρακολούθησε το Πανεπιστήµιο του Οχάιο µε µια
αθλητική υποτροφία
και αποφοίτησε µε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Άρχισε να γράφει όταν
ήταν 24 και, σε ηλικία 27 ετών, µετακόµισε στη Νέα Υόρκη για να
παρακολουθήσει την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Κολούµπια.
Αποφοίτησε το Μάιο 2009 στη ∆ηµιουργική Γραφή. Ο Χούγκς είναι ο
συγγραφέας διαφόρων µυθιστορηµάτων δύο εκ των οποίων ήταν #1 New
York Times Bestsellers και έχουν πουλήσει πάνω από πέντε εκατοµµύρια
αντίτυπα σε όλο τον κόσµο. Το έργο του έχει µεταφραστεί σε 27 γλώσσες.
 Κάρολ Ουίλκινσον [συγγραφέας
συγγραφέας του βιβλίου: «Η πέτρα των δράκων»]
Η Κάρολ Ουίλκινσον γεννήθηκε στο Ντέρµπι
Ντέρµπι της Αγγλίας το 1950 και µετακόµισε
στην Αυστραλία µε τους γονείς της στα δώδεκά της. Παρότι ξεκίνησε να γράφει σε
µεγάλη ηλικία, σήµερα είναι µια πολυβραβευµένη συγγραφέας, έχοντας στο
ενεργητικό της πάνω από 30 βιβλία, διηγήµατα, µια τηλεταινία και µερικά
τηλεοπτικά σενάρια. Έχει µεγάλο πάθος για τους δράκους και ερευνά σχολαστικά
οτιδήποτε µε το οποίο καταπιάνεται. Αφιέρωσε, για παράδειγµα, αρκετές
εβδοµάδες, ψάχνοντας να µάθει αν υπήρχαν ασφόδελοι στην Κίνα κατά τη διάρκεια
της δυναστείας των Χαν. Ζει στη Μελβούρνη µε τον άντρα της και έχει µια κόρη η
οποία είναι και εκείνη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. "H πέτρα των δράκων" έχει
τιµηθεί µε τα βραβεία Aurealis και Queensland Premier's ενώ έχει επιλεχθεί ως βιβλίο της χρονιάς από το
Children's Book Council
uncil of Australia.

 Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ [συγγραφέας του βιβλίου: «Ο Μικρός
Πρίγκιπας»]
Ο Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ (29 Ιουνίου 1900 - 31 Ιουλίου 1944)
(πλήρες όνοµα Αντουάν – Ζαν – Μπατίστ – Μαρί - Ροζέ ντε Σαιντ - Εξυπερύ –
Antoine – Jean – Baptiste – Marie – RogerdeSaint -Exupery) ήταν
Γάλλος συγγραφέας, γνωστός στο ευρύ κοινό από το βιβλίο του «Ο Μικρός
Πρίγκιπας», το οποίο µεταφράστηκε σε περίπου 60 γλώσσες και έρχεται τρίτο
σε πωλήσεις βιβλίο στην παγκόσµια ιστορία, µε
µετά απ' τη Βίβλο και το
Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ. Ο Εξυπερύ δεν ήταν όµως ένας διηγηµατογράφος,
αλλά ένας βαθύς φιλόσοφος που αποτύπωνε τη ζωή κι ανέλυε τον προορισµό
της. Από την άποψη αυτή το έργο που τον χαρακτηρίζει απόλυτα είναι τα
βιβλία του «Γη των Ανθρώπων»
ρώπων» και το «Ταχυδροµείο του Νότου», που αποτελούν το απάνθισµα της
φιλοσοφίας του.
Αλλά το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του αφιερώθηκε στην κατάκτηση των αιθέρων της πολιτικής
αεροπορίας, της οποίας είναι ιστορικά απ' τους µεγάλους προδρόµους , ήταν ηγετι
ηγετικός
κός παράγων της
δηµιουργίας της πρώτης διεθνούς γαλλικής εµπορικής εταιρείας από την οποία ξεπήδησε η Air France, ήταν
δοκιµαστής αεροπλάνων της Air France και πολέµησε στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στην πτώση
της Γαλλίας, όπου και παρασηµοφορήθηκε για να σκοτ
σκοτωθεί τελικά το 1944. Η Γαλλία και οι γαλλόφωνες
χώρες τιµούν µε το όνοµά του σωρεία δρόµων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Το διεθνές αεροδρόµιο
της Λυών ονοµάζεται Σαίντ - Εξυπερύ.
Τα βιβλία του και η ζωή του έχουν γίνει θέµατα περίπου 10 ταινιών, αν και µερικές από αυτές έχουν χαθεί
από τις προπολεµικές ταινιοθήκες.
 Μαρκ Τουαίην [συγγραφέας του βιβλίου: «Χακλµπερι Φιν»]
Σηµείωσε την πρώτη του λογοτεχνική επιτυχία ολοκληρώνοντας ένα σατιρικό
σύντοµο διήγηµα στα πλαίσια µιας συλλογής κειµένων του Artemus Ward. Ο
Τουαίην υπέβαλε το έργο του καθυστερηµένα και τελικά δεν αποτέλεσε µέρος
της συλλογής του. Το 1891,, ο Τουαίην έζησε στο Χάρτφορντ, όπου
ολοκλήρωσε µερικά από τα σηµαντικότερα έργα του, µεταξύ των οποίων Οι
περιπέτειες του Τοµ Σώγιερ (1876), Ο Πρίγκιπας και ο Φτωχός (1881)
και Ένας Γιάνκης του Κονέκτικατ στην αυλή του βασιλιά Αρθούρου (1889). Οι
περιπέτειες του Χάκλµπερι Φιν – κατά πολλούς το πιο γνωστό βιβλίο του –
δηµοσιεύτηκε το 1885 και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν
από τον εκδοτικό οίκο του ίδιου του Τουαίην.
 Ντάνιελ Χάντλερ [συγγραφέας του βιβλίου: «Το Εργοστάσιο της
Συµφοράς»]
Ο Ντανιέλ Χάντρελ είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στις 28
Φεβρουαρίου
ρουαρίου 1970 στο Σαν Φρασίσκο, στην Καλιφόρνια. Έχει γράψει πολλά
βιβλία για ενηλίκους µε το κανονικό του όνοµα, ενώ για τα παιδικά βιβλία
χρησιµοποιεί το όνοµα-ψευδώνυµο Λεµονί Σνίκετ. (όπως κι εδώ). Τα βιβλία
του έχουν πουλήσει εκατοµµύρια αντίτυπα παγκ
παγκοσµίως ενώ µέχρι τώρα
έχουν µεταφραστεί σε 41 γλώσσες. Αλλα βιβλία του είναι: «.Γιατί τα
χαλάσαµε», «Μια σειρά από ατυχή γεγονότα» κ.α.

 Hλίας Βενέζης [συγγραφέας του βιβλίου: «Το Νούµερο 31328»]
Ηλίας Βενέζης(1904-1973),
1973), ψευδώνυµο του Ηλία Μέλλου
Μέλλου. Γεννήθηκε στο
Αϊβαλί (Κυδωνιές) της Μικράς Ασίας και έζησε όλο το δράµα της µικρασιατικής
καταστροφής. Ένα χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου
εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα, ενώ παράλληλα επιδόθηκε στη
λογοτεχνία. Το πεζογραφικό του έργο, που διακρίνεται για την τρυφερότητα,
τη νοσταλγία και το χαµηλόφωνο τόνο του, αναφέρεται κυρίως στη «χαµένη
πατρίδα» και τις δυσκολίες των προσφύγων να προσαρµοστούν στην
καινούρια πατρίδα τους.
Μυθιστορήµατά του:: Το νούµερο 31328 (1931), Γαλήνη (1939),Αιολική
(1939),Αι
Γη
(1943),Το Μυθιστόρηµα των Τεσσάρων, µαζί µε τους Μυριβήλη, Καραγάτση,
Τερζάκη (1958),Αιγαίο (συλλογή, 1941),Αρχιπέλαγος (συλλογή, 1969) Μπλοκ C (θεατρικό, 1963) και
άλλα.
 Βαγγέλης Ηλιόπουλος [συγγραφέας του βιβλίου: «Καφέ αηδιαστικό µπαλάκι»]
Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος είναι συγγραφέας. Γράφει βιβλία κυρίως για παιδιά και
εφήβους.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έχει κάνει θεολογικές και παιδαγωγικές
σπουδές. Από το 1984 έως σήµερα εργάζεται σαν δάσκαλος σε σχολείο. Με την
παιδική και εφηβική λογοτεχνία
ία άρχισε να ασχολείται ενεργά από το 1
1995. Με το
πρώτο του κιόλας βιβλίο κατάφερε να αποσπάσει έπαινο από το εελληνικό τµήµα
της ΙΒΒΥ. Από τότε έχει γράψει πλήθος βιβλίων, ενώ έχει κάνει και πολλές
µεταφράσεις. Έργα τον έχουν βραβευτεί και ορισµένα έχουν διασκευαστεί για
κουκλοθέατρο.
Το έργο του «Ο τριγωνοψαρούλης»
λης» έχει µεταφραστεί και κυκλοφορεί στην
Κορέα. Τέλος είναι πρόεδρος τον Κύκλου
κλου Ελληνικού
Ελ
Παιδικού Βιβλίου (ΙΒΒΥ) και
µέλος της International Reading Association
Association.
∆ιακρίσεις και βραβεία
Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος
λος έχει λάβει τα ακόλο
ακόλουθα βραβεία για το έργο του:
• Έπαινος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το έργο του "Ο Τριγωνοψαρουλης ".
• Βραβείο της Γυναικείας Λογοτεχνικής
νικής Συντροφιάς για το έργο το
του "Έτοιµος από καιρό".
• Βραβείο τον περιοδικού «∆ιαβάζω» για το έργο τον "Καφέ αηδιαστικό µπαλάκι"
Εργογραφία
o Τριγωνοψαρούλης. Αθήνα, Πατάκης, 1997,
o Το ξύπνηµα της φράουλας. Αθήνα, Πατάκης, 1997.
o Ο Τριγωνοψαρούλης, ο Μαυρολέπιας κι ο τελευταίος ιππόκαµπος. Αθήνα, Πατάκης, 1998.
o Που Χριστούγεννα σηµαίνει [µε την Πόλυ Βασιλάκη]. Αθήνα, Πατάκης, 1998.
o Η περιπέτεια της ζαρωµένης κάλτσας. Αθήνα, Πατάκης, 1999.
o Το µυστικό της χρυσής πεταλίδας. Αθήνα, Πατάκης, 1999.
o Τριγωνοψαρούλης εναντίον µεγάλου καρχαρία. Αθήνα, Πατάκης, 2000.
o Έτοιµος από καιρό. Αθήνα,
α, Πατάκης, 2000.
o Η βαλίτσα µε τις τρεις τσαγιέρες. Αθήνα, Πατάκη, 2001.
o Αχελώος ο θεός ποταµός. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2001.
o Φαέθων ο γιος του Ήλιου. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2001.
o Αιακός ο βασιλιάς της Αίγινας. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2001.
o Ο Φώκος νόµιζε ότι ήταν άρρωστος. Αθήνα, Πατάκης, 2001.
o Ο δικός µας Άγιος Βασίλης. Αθήνα, Πατάκης, 2002.
o Η παρέα των διακοπών Γ δηµοτικού [συλλογικό]. Αθήνα, Πατάκης, 2002.
o Η παρέα των διακοπών Β δηµοτικού [συλλογικό]. Αθήνα, Πατάκης, 2002.
o Η παρέα των διακοπών Α δηµοτικού [συλλογικό].
[
Αθήνα, Πατάκης, 2002.
o Ο Φώκος νόµιζε ότι ήθελε να κοιµάται µε παρέα. Αθήνα, Πατάκης, 2002.
o Ο Φώκος νόµιζε ότι µισούσε το σχολείο. Αθήνα, Πατάκης, 2002.
o Η παρέα των διακοπών Ε δηµοτικού [συλλογικό]. Αθήνα, Πατάκης, 2003.
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Η παρέα των διακοπών ∆ δηµοτικού [συλλογικό]. Αθήνα, Πατάκης, 2003.
Τόπος αλλού: θαλάσσιοι τόποι στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους [συλλογικό - εισήγηση]. Αθήνα, Πατάκη,
2003.
Καφέ αηδιαστικό µπαλάκι. Αθήνα, Πατάκης, 2003.
Ο αδερφός του Τριγωνοψαρούλη. Αθήνα, Πατάκης, 2003.
Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά [συλλογικό]. Αθήνα, Ψυχογιός, 2003.
Ο στοχασµός και ο λόγος του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου. Αθήνα, Εκδόσεις της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου,
2003.
Η Έµπνευση µου είπε να σας πω... δέκα παραµύθια και µισό. Αθήνα, Πατάκης, 2004.
Στιγµές που θα µείνουν για πάντα. Αθήνα, Πατάκης, 2004.
Από: Μικέλε, προς: Φώτη. Αθήνα, Πατάκης, 2004.
Ο βιβλιοπόντικας. Αθήνα, Πατάκης, 2004.
Όταν ο βιβλιοπόντικας συνάντησε την Τίτα Γραβιέρα. Αθήνα, Πατάκης, 2004.
Η παρέα των διακοπών Στ δηµοτικού. Αθήνα, Πατάκης, 2005.
Στον κήπο µε τα παραµύθια [συλλογικό]. Αθήνα, Εταιρεία Ψυχοκινητικής Υγείας του Παιδιού και του
Εφήβου, 2005.
Πάλι τηλεόραση, Θέµο; Αθήνα, Πατάκης, 2005.
Μεσηµέρι µε το Θέµο. Αθήνα, Πατάκη, 2005.
Η κυρία Καµηλοπάρδαλη ήταν σοφή [µε την Πόλυ Βασιλάκη], Αθήνα, Πατάκη.
Έτοιµος από καιρό. Αθήνα, Πατάκη, 2005.
Το παραµύθι της γέφυρας. Αθήνα, Πατάκη, 2006.
Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; Αθήνα, Πατάκη, 2006.
Παραµύθια να τα φας στο πιάτο. Αθήνα, Πατάκη, 2006.
Ο Τριγωνοψαρούλης στον κόσµο των παράξενων ψαριών. Αθήνα, Πατάκη, 2006.
Μυστήριο στη βιβλιοποντικοθήκη. Αθήνα, Πατάκη, 2006.
Αφηγήσεις από τη µυθολογία. Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2006.
Τριγωνοψαρούλης, Παίζω και µετρώ. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Τριγωνοψαρούλης, Να φορούν τα ψάρια ρούχα; Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του Βιβλιοπόντικα. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη [στίχοι/. Αθήνα, Πατάκη 2007.
Τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Τα γενέθλια του Τριγωνοψαρούλη. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Οι φίλοι του Τριγωνοψαρούλη. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Ο Τριγωνοψαρούλης σ' αγαπάει. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Ο Τριγωνοψαρούλης κάνει πάρτι. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Ο Γκρέκο µε τα µάτια των παιδιών [µε την Σοφία Γιαλουράκη], Αθήνα, Ωρίων, 2007.
Μαριάννα, το κορίτσι που πετάει. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Ζητώ µαµά ή Ζήτω η µαµά! Αθήνα, Ωριων, 2007.
Άριστα 10! Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Τα Χριστούγεννα των παιδιών. Αθήνα, Πατάκη, 2007.
Μεταφράσεις έργων του
Στα Κορεάτικα: Ο αδερφός του Τριγωνοψαρούλη. 2003.
Στα Κορεάτικα: Τριγωνοψαρούλης εναντίον µεγάλου καρχαρία, 2003.

 Μενέλαος Λουντέµης [συγγραφέας του βιβλίου «Ένα παιδί µετράει τ’άστρα»]
Ο Μενέλαος Λουντέµης (1912 - 22 Ιανουαρίου 1977), κατά κόσµον ∆ηµήτριος
(Τάκης) Βαλασιάδης, ήταν Έλληνας λογοτέχνης που γεννήθηκε στο χωριό Αγία
Κυριακή της Ανατολικής Θράκης το 1912.
1912 Το λογοτεχνικό του ψευδώνυµο το
εµπνεύστηκε από τον ποταµό Λουδία της µετέπειτα πατρίδας του.
Ήταν το µοναδικό αγόρι από τα πέντε παιδιά του Γρηγόρη Μπαλάσογλου (που
µε την εγκατάσταση του στην Ελλάδα έγινε Βαλασιάδης) και της ∆όµνας
Τσουφλίδη. Πρωτοεµφανίστηκε
στηκε στα ελληνικά γράµµατα σε πολύ νεαρή ηλικία,
δηµοσιεύοντας ποιητικές συλλογές στην «Αγροτική
«
Ιδέα» της Έδεσσας το 1927
και το 1928,, τις οποίες υπέγραφε µε το πραγµατικό του όνοµα (Τάκης
Βαλασιάδης). Γύρω στο 1930 δηµοσιεύει ποιήµατα και διηγήµατα του στο
περιοδικό «Νέα Εστία».
». Η πρώτη φορά που χρησιµοποίησε το ψευδώνυµο του
ήταν το 1934 στο διήγηµα «Μια
Μια νύχτα µε πολλά φώτα κάτω από µια πόλη µε
πολλά αστέρια». Τιµήθηκε µε το Μέγα Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας για τη συλλογή διηγηµάτων του «Τα
«
πλοία δεν άραξαν» το 1938 και µε τη Χρυσή ∆άφνη Πανευρώπης στο Παρίσι το 1951.
1951
Πρόσφυγας από την Γιάλοβα στον Μεγάλο Ξεριζωµό.
Ξεριζωµό Η οικογένεια του ήταν εύπορη, αλλά χρεωκόπησε
κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή και ο Λουντέµης αναγκάστηκε να εργαστεί σκληρά στην εφηβεία του ως
λαντζιέρης, λούστρος, ψάλτης, δάσκαλος σε χωριά της Αλµωπίας,, ακόµη και ως επιστάτης στα υπό
κατασκευή την εποχή εκείνη, έργα του Γαλλικού ποταµού. Στην ∆΄ τάξη του - εξατάξιου τότε - Γυµνασίου
«απεσύρθη» για πολιτικούς λόγους και απεβλήθη απ' όλα τα Γυµνάσια της χώρας.
Μέσα από µια οδύσσεια συνεχών µετακινήσεων, από την Έδεσσα σε ένα οικοτροφείο της Κοζάνης κι από
εκεί στο Βόλο,, ακολουθώντας κάποιο περιφερόµενο «µπουλούκι» της εποχής, φτάνει τελικά στην Αθήνα
και συνδέεται στενά µε τους Κώστα Βάρναλη
Βάρναλη, Άγγελο Σικελιανό και Μιλτιάδη
ιάδη Μαλακάση.
Μαλακάση Ο τελευταίος θα
τον βοηθήσει να διοριστεί βιβλιοθηκάριος της «Αθηναϊκής
«
Λέσχης» το 1938 και να ανασάνει κάπως
οικονοµικά. Την ίδια εποχή, η φιλία του µε τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Νικόλαο Βέη, θα τον βοηθήσει
να παρακολουθήσει ως ακροατής µαθήµατα στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. Θα ακολουθήσουν
αρκετές συγγραφικές επιτυχίες και θα γίνει µέλος της Eταιρίας Eλλήνων Λογοτεχνών,
Λογοτεχνών µε πρόεδρο τότε τον
Nίκο Kαζαντζάκη.
Στην κατοχή πήρε ενεργό µέρος στην Εθνική Αντίσταση στο πλευρό του ΕΑΜ και διετέλεσε γραµµατέας της
οργάνωσης διανοουµένων. Κατά τον εµφύλιο συλλαµβάνεται για τα αριστερά του φρονήµατα, δικάζεται
για εσχάτη προδοσία και καταδικάζεται σε θάνατο - ποινή που δεν εκτελέστηκε ποτέ. Αντ' αυτού, εξορίζεται
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μακρόνησο και στον Άη Στράτη, µαζί µε το Θεοδωράκη και τον Ρίτσο.
Το 1958 δικάζεται
άζεται εκ νέου για το βιβλίο του «
«Βουρκωµένες µέρες»
» και απαγορεύεται η κυκλοφορία των
βιβλίων του. Μετά τη δίκη εκπατρίζεται στο Βουκουρέστι και το 1967 χάνει την ελληνική ιθαγένεια από τη
δικτατορία του Παπαδόπουλου. Στη Ρουµανία συνεχίζει το συγγραφικό του έργο, ως και λίγο µετά τη
µεταπολίτευση. Το 1976 επανακτά την ελληνική του ιθαγένεια και επιστρέφει στην Ελλάδα. Ένα χρόνο
αργότερα, το 1977,, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή και η σορός του εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνηµα.
Βιβλία του µεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες,, κυρίως στις ανατολικές χώρες, όπως η Πολωνία, η
Ρουµανία, η Βουλγαρία κ.α. Επίσης κάποια απ' αυτά µεταφράστηκαν στα κινεζικά και στ
στα βιετναµέζικα.
Στην Ευρώπη δηµοσιεύθηκαν αρκετά αποσπάσµατα από το έργο του, κυρίως σε καλλιτεχνικά περιοδικά και
εφηµερίδες. Tο µυθιστόρηµα του «Ένα παιδί µετράει τ' άστρα» έχει µεταφραστεί και στα γερµανικά.
Ο Μενέλαος Λουντέµης άφησε πίσω του πνευµατική κληρονοµιά περίπου σαρανταπέντε βιβλίων, που τον
καθιστούν έναν από τους πολυγραφότερους έλληνες συγγραφείς και µια κόρη, τη Μυρτώ. Ο Λουντέµης
ανήκει στους έλληνες λογοτέχνες του µεσοπολέµου που στράφηκαν προς τον κοινωνικό ρεαλισµό. Το
έργο του καθίσταται ιδιότυπο λόγω του "ερασιτεχνικού" τρόπου γραφής του συγγραφέα, τον οποίον
υπηρέτησε µε πλήρη συνείδηση, καθώς ο ίδιος υποστήριζε πως δεν τον ενδιαφέρει η Τέχνη. Αντίθετα,
σκοπός του είναι η καταγραφή
αγραφή της πραγµατικότητας και η κατάδειξη της κοινωνικής ανισότητας. Το έργο
του εντάσσεται στο ρεύµα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού (Μαξίµ Γκόρκι, Κνουτ Χάµσουν). Χαρακτηρίζεται
από τη ρεαλιστική απεικόνιση τοπίων και προσώπων µε έντονη αισθηµατολογία, που αγγίζει κάποτε και το
µελοδραµατισµό, βιωµατική γραφή, ηθογραφικά και συµβολικά στοιχεία. Ο Λουντέµης έχει την τάση να
στρέφεται γύρω από ένα κεντρικό πρόσωπο - αφηγητή, που ανήκει στους περιθωριακούς τύπους των
καταπιεσµένων κοινωνικά στρωµάτων και µας δί
δίνει
νει την προσωπική οπτική της µοναξιάς, του
ανεκπλήρωτου έρωτα και της δυστυχίας του κόσµου.

 Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Ανδρουτσοπούλου [συγγραφέας του βιβλίου: «Γιούσουρι
στην τσέπη»]
Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου
Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε (1937) και σπούδασε στην
Αθήνα. Από το 1973 ασχολείται συστηµατικά µε την Παιδική Λογοτεχνία. Έργα
της έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισµούς, έχουν µεταδοθεί από την
ΕΡΤ και το ΡΙΚ, έχουν δηµοσιευτεί σε περιοδικά, έχουν περιληφθεί σε
ανθολογίες
λογίες και έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιαπωνικά. Σε ελληνικά
και ξένα περιοδικά έχουν, επίσης, δηµοσιευτεί άρθρα της για την Παιδική
Λογοτεχνία.
ογοτεχνία. Το 1984 τιµήθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών µε το βραβείο
Παιδικής Λογοτεχνίας
ογοτεχνίας του Ιδρύµατος Ωνάση.
Είναι µέλος τον Κύκλου τον Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Ελλ. Τµήµατος της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα), της Εθνικής Εταιρίας Σερρών
Σερρών-Μελενίκου
Μελενίκου και τον
«Σύλλογον
γον προς ∆ιάδοσιν Ωφέλιµων Βιβλίων». Από το 1979 ως το 1981 ήταν µέλος της άµισθης
συνταχτικής
αχτικής επιτροπής τον περιοδικού Χελιδόνια, του Υπουργείου Παιδείας. Από το 1981 ως το 1988 ήταν
ανταποκρίτρια για την Ελλάδα του διεθνούς περιοδικού έρε
έρευνας
νας της Παιδικής Λογοτεχνίας Πhaedrus.
Επίσης, είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού ∆ιαδροµές
αδροµές στο χώρο της λογοτεχνίας για
παιδιά και νέους.
Ως εκπρόσωπος του Κύκλου του Ελ. Παιδικού Βιβλίου, πήρε µέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα.
 ∆ιδώ Σωτηρίου [συγγραφέας του βιβλίου: «Ματωµένα Χώµατα»]
Μεγαλύτερη αδελφή της Έλλης Παππά, γεννήθηκε στο Αϊδίνιο της
Μικράς Ασίας και το 1909 η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στη Σµύρνη.
Ήρθε πρόσφυγας στον Πειραιά και κατόπιν στην Αθήνα µετά τη
Μικρασιατική καταστροφή, όπου και σπούδασε, συνεχίζοντας στο
Πανεπιστήµιο
τήµιο της Σορβόνης. Το 1936 άρχισε να εργάζεται σαν
δηµοσιογράφος σε διάφορα έντυπα, ενώ το 1944 έγινε αρχισυντάκτρια
της εφηµερίδας Ριζοσπάστης. Μετά τον Εµφύλιο συνεργάστηκε µε το
περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης και την εφηµερίδα Η Αυγή. Το πρώτο της
µυθιστόρηµα
ρηµα κυκλοφόρησε το 1959. Τα έργα της έχουν µεταφραστεί σε
πολλές γλώσσες. Το µυθιστόρηµά της Ματωµένα χώµατα έχει
κυκλοφορήσει σε 250.000 περίπου αντίτυπα.
Το 2001 η Εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων καθιέρωσε προς τιµήν της το
βραβείο "∆ιδώ Σωτηρίου", το οποίο απονέµεται "σε ξένο ή Έλληνα
συγγραφέα που µε τη γραφή του αναδεικνύει την επικοινωνία των λαών και των πολιτισµών µέσα από την
πολιτισµική διαφορετικότητα".
Έργα της:
o Οι νεκροί περιµένουν (1959)
o Ηλέκτρα (1961)
o Ματωµένα χώµατα (1962)
o Η Μικρασιάτικη Καταστροφή και η στρατηγική του ιµπεριαλισµού στην Ανατολική Μεσόγειο(1975)
o Εντολή (1976)
o Μέσα στις φλόγες (1978)
o Επισκέπτες (1979)
o Κατεδαφιζόµεθα (1982)
o Θέατρο (1995)
o Τυχαίο συναπάντηµα και άλλες ιστορίες (2004)

