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και Η Ανάγνωση  

Για την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε µια τάξη ή σε ένα σχολείο, οι άµεσα εµπλεκόµενοι 

παράγοντες είναι οι µαθητές/µαθήτριες αναγνώστες/αναγνώστριες, οι εκπαιδευτικοί 

αναγνώστες/αναγνώστριες και το βιβλίο. Βρίσκονται µεταξύ τους σε µια σχέση 

αλληλεπίδρασης, κατά την οποία µπορεί το κείµενο να είναι η αφορµή, σε κάθε περίπτωση 

όµως, ένας βασικός νοηµατοδότης του είναι ο αναγνώστης ή καλύτερα ο αναγνώστης-

συνδηµιουργός, µε την έννοια ότι το οποιοδήποτε βιβλίο, ο κάθε αναγνώστης το 

προσλαµβάνει εν πολλοίς διαφορετικά., αφού έχει διαφορετικές εµπειρίες, αλλά και το 

πραγµατώνει πολλαπλώς, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του (Jauss, 1982). Άλλωστε πλήθος 

από παρόµοια περιστατικά του συµβαίνουν, τα οποία συστοιχίζει συνειδητά ή ασύνειδα µε τα 

δρώµενα κάποιου βιβλίου. Κι έτσι το αρχικό βιβλίο ενός συγγραφέα κατά την πρόσληψή του 

από τον αναγνώστη «µεγαλώνει», ο αναγνώστης «δανείζεται» στοιχεία από αυτό το βιβλίο και 

από άλλα, επίσης από εµπειρίες της καθηµερινότητας κι έτσι δηµιουργεί το «προσωπικό» του 

άτυπο βιβλίο. Ένα «βιβλίο» το οποίο ταυτίζεται «βαδίζοντας» παράλληλα µε κεφάλαια του 

«βιβλίου» της ζωής του.  

Η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων περιβάλλεται από µια βαθιά δηµοκρατικότητα: διάφοροι 

αναγνώστες διαβάζουν το ίδιο κείµενο κι έτσι «συνοµιλούν» µεταξύ τους στα πλαίσια µιας 

ευρείας άτυπης κοινότητας, όπου ο καθένας ανάλογα µε το βίωµά του και την ιδιαίτερη 

κουλτούρα του αντιδρά όπως ειπώθηκε διαφορετικά. Αυτή η άτυπη φανταστική κοινότητα 

µπορεί να λάβει σάρκα και οστά µε το χαρακτήρα της άµεσης υπαρκτής αναγνωστικής 

κοινότητας στην τάξη (Tompkins, 2006, Nodelman, 1996, Αποστολίδου, 1997). Σε µια τέτοια 

«κοινότητα» µε χαρακτηριστικά των µελών την υπευθυνότητα, το οµαδοσυνεργατικό 

πνεύµα, την ποικίλη δηµιουργική και ενθουσιαστική δραστηριοποίηση, την πολυµορφία στους 

τρόπους και στο ύφος ανάγνωσης, την ανεξαρτησία και την αυτονοµία µέσα από 

τη συνεργασία στις δραστηριότητες, σε ένα πλαίσιο ισοτιµίας και λειτουργικής συνεργασίας 

µπορούν να εισέλθουν ο µικρός αναγνώστης/ η µικρή αναγνώστρια αλλά και ο/η 

εκπαιδευτικός. Και γιατί όχι και ο γονιός. Αλλά και µέσα από µια έµµεση, ευρύτερη κοινότητα 

και άλλοι παράγοντες όπως όλο το σχολείο, οι διάφοροι εκπαιδευτικοί φορείς και η πολιτεία, 

αναλαµβάνοντας το ρόλο που τους αναλογεί.  

Στο επίπεδο της πράξης αυτοί που θα «προκαλέσουν» µια τέτοια ουσιαστική «επικοινωνία» 

για τη δηµιουργία της άµεσης αναγνωστικής κοινότητας είναι οι εκπαιδευτικοί. Είναι 

απαραίτητο να κρατήσουν µια λεπτή ισορροπία, εκείνη που τελικά δίνει και την ουσία στην 

παιδαγωγική πράξη και στο σύγχρονο, προπάντων όµως στο ζητούµενο σχολείο. ∆ηλαδή οι 

εκπαιδευτικοί να είναι συγχρόνως οι «καθοδηγητές», οι διευκολυντές, οι διαµεσολαβητές 

όπως θα έλεγαν οPiaget και ο Vugotsky, και κυρίως οι εµψυχωτές αλλά και ισότιµα µέλη της 



οµάδας, εν προκειµένω αυτής της κοινότητας. Που θα προωθούν συνάµα µέσα από ένα 

εµψυχωτικό/επικοινωνιακό κλίµα χειραφετητικές διαδικασίες και ποικίλες δραστηριότητες που 

θα εκκινούν από τις θεωρίες της αναγνωστικής ανταπόκρισης και πρόσληψης (Iser, 1991, 

Jauss, 1982), οι οποίες θέτουν τον αναγνώστη ως τον κυρίαρχο της αναγνωστικής διαδικασίας 

και βέβαια της αφηγηµατολογίας, των τρόπων δηλαδή που δοµείται, παρασταίνεται, «δρά» 

στο τόπο και στο χρόνο ένα κείµενο (πλοκή, χαρακτήρες, οπτική γωνία, χωροχρονικό 

πλαίσιο). Οι συγκεκριµένες διαδικασίες είναι αναγκαίο να διενεργούνται στα πλαίσια µιας 

απελευθερωτικής συλλογιστικής που αναδύεται και µέσα από το βιβλίο σε σχέση µε 

τις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες και της εποχής που δηµιουργήθηκε, αλλά και σε σχέση µε 

την εποχή που διαβάστηκε στα πλαίσια της καθηµερινότητας και της αναγνωστικής 

ιστορίας του µικρού αναγνώστη.  

Τέτοιες διαδικασίες προϋποθέτουν εκπαιδευτικούς αναγνώστες οι οποίοι θα βοηθήσουν ώστε 

τα παιδιά να αποκτήσουν δικές τους αναγνωστικές εµπειρίες, να εµπλουτίσουν τις 

προϋπάρχουσες, να θέσουν σε συζήτηση τις όµοιες και διαφορετικές εµπειρίες τους ώστε να 

σχηµατοποιήσουν δικές τους τεχνικές και «στρατηγικές» και να µη µένουν εγκλωβισµένα στο 

όποιο κείµενο.  

Για να γίνει όµως τούτο, η δασκάλα/ο δάσκαλος θα πρέπει να εµπνέουν εµπιστοσύνη, να είναι 

γνώστες βασικών τουλάχιστον στοιχείων της λογοτεχνικής θεωρίας και ασφαλώς 

να διαφυλάττουν την αναγνωστική ιστορία και την κοινωνική εµπειρία του 

µαθητή (Rosenblatt, 1978) και κατάλληλα, µέσα από εµψυχωτικές πρακτικές δηµιουργικά να 

τις εντάσσουν στο λογοτεχνικό γεγονός και συνάµα να τις διευρύνουν γνωρίζοντας και την 

πιθανότητα των διαφορετικών ανταποκρίσεων στα κείµενα από τους µαθητές και 

λαµβάνοντας πάντα υπόψη τους τα προαναφερόµενα ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια.  

Εποµένως πολύ µεγάλη σηµασία έχει η στάση του δασκάλου/της δασκάλας αλλά και των 

µαθητών/µαθητριών απέναντι στο βιβλίο και την ανάγνωση. Ας πούµε, θα είναι η στάση που 

υπάρχει στα µαθήµατα που προτάσσουν το γνωστικό στοιχείο; ∆ηλαδή: προσφορά του 

µαθήµατος, διερεύνηση-ανακάλυψη των στοιχείων του –σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, όποιοι 

δρόµοι και να ακολουθηθούν, το ζητούµενο θα είναι η προσφορά και η εµπέδωση της 

γνώσης; Βέβαια σε ένα τέτοιο πλαίσιο στο οποίο προτάσσεται η γνώση, οι µαθητές µαθαίνουν 

µέσα από συγκλίνοντα κείµενα.  

Τα λογοτεχνικά κείµενα όµως εκτός του ότι είναι εν πολλοίς αποκλίνοντα, δεν προτάσσουν 

γνωστικούς σκοπούς. Ο αποκλειστικός «σκοπός» της λογοτεχνίας είναι ο αισθητικός, η 

αναγνωστική απόλαυση, η ευχαρίστηση αλλά και ο έµµεσος προβληµατισµός σε σχέση πάντα 

µε τον υπονοούµενο αναγνώστη. Αλλά και ο έµµεσος προβληµατισµός και το όποιο ο 

γνωστικό στοιχείο «έρχεται» πολύ µετά, ανεπαίσθητα, και πάντως είναι αποτέλεσµα της 

αισθητικής συγκίνησης που θα προκληθεί από την ανάγνωση. Γιατί είναι βεβαιωµένο ότι ένα 

λογοτεχνικό βιβλίο αναπτύσσει και τη γλωσσική και τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, 

συµβάλλει κιόλας στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (Καρπόζηλου, 1994). Αλλά όλα 

αυτά αναδύονται και µέσα από έµµεσες αναγνωστικές διαδικασίες βιωµατικού χαρακτήρα 

όπου πρωτεύοντα λόγο έχει η εµπειρία και η κατάθεση καθενός µαθητή και εξίσου σηµαντικό 

λόγο η εύρεση των κοινών τόπων και η ουσιαστική συζήτηση η οποία θα προβάλλει τα πιθανά 

κοινά «συµπεράσµατα».  

Ένα κείµενο λογοτεχνικό δεν είναι επίπεδο. Έχει µια «ανάγλυφη» µορφή που σηµαίνει: 

«λόφοι», «χαράδρες», «πεδιάδες», «θάλασσες», «ουρανοί», «ποτάµια». Με άλλα λόγια 

συναισθήµατα, φωνές, συζητήσεις, λογής θόρυβοι, τριξίµατα, γέλια, κλάµατα, συλλογισµοί, 

ιαχές, χρώµατα µύρια. Πώς όµως αυτά θα αναδειχθούν; Πώς θα φέρουµε τον αναγνώστη µας 



σε επαφή µε όλα τα παραπάνω; Ασφαλώς και µέσα από τις εµπειρίες του. Και την προσπάθεια 

της δασκάλας/του δασκάλου να διευρύνουν τον ορίζοντά του.  

Ερωτήσεις και δράσεις εµψυχωτικές που θα λαµβάνουν υπόψη την εµπειρία του µικρού 

αναγνώστη, ατοµικές αλλά κυρίως στα πλαίσια της οµάδας είναι απαραίτητες. Πάντως σε 

καµιά περίπτωση δε θα πραγµατοποιηθούν µόνο µέσα από ερωτήσεις του τύπου:  

πες το κείµενο που άκουσες, τι λέει σε αυτό σηµείο, τι θέλει να πει ο συγγραφέας, 

βρες εκείνο ή το άλλο σηµείο, χαρακτήρισε το τάδε πρόσωπο, ποια είναι τα µηνύµατα, η 

κεντρική ιδέα, η περίληψη  

και άλλες παρόµοιες ερωτήσεις κατανόησης, γνωστικού τύπου. Ερωτήσεις δηλαδή οι 

οποίες ενώ είναι χρήσιµες για την κατανόηση του κειµένου, για τη σωστή εκµάθηση της 

γλώσσας δε συνεισφέρουν από µόνες τους στην αισθητική προσέγγιση του κειµένου. Γιατί 

κάνουν τον αναγνώστη καταναλωτή του κειµένου, τον αποξενώνουν και τον τοποθετούν 

«µακριά» από αυτό, του κινητοποιούν αποκλειστικά διαδικασίες µνήµης. Καλό είναι σε 

παρόµοιες ερωτήσεις να προστίθενται σε µεγαλύτερο ποσοστό δηµιουργικές ερωτήσεις 

ανταπόκρισης, κριτικής ανάγνωσης και εµβάθυνσης.  

Ερωτήσεις και δράσεις που θα λαµβάνουν υπόψη τους το συγγραφέα, το κείµενο, το βιβλίο 

ως αντικείµενο και το µικρό αναγνώστη, όπως:  

αυτό το σηµείο εσύ πώς το καταλαβαίνεις;, σου θυµίζει κάτι αυτό το στιγµιότυπο;, χρωµάτισε 

τις παραγράφους του κειµένου, µίλησε για τους ήχους που άκουσες στο κείµενο, πώς 

συνταιριάζεις την τάδε εικόνα µε το σήµερα;, πες το κείµενο από την πλευρά του α ή του β 

ήρωα, κρίνε τις αντιδράσεις των ηρώων, σύγκρινέ τες µε τον εαυτό σου, εσύ πώς θα 

αντιδρούσες;, τι θα πεις σε ένα συµµαθητή σου αν του πρότεινες αυτό το βιβλίο;, συνέχισε το 

κείµενο από το τάδε σηµείο ή ένα σηµείο της αρεσκείας σου, εσύ αν ήσουν στο κείµενο µε 

ποιο ήρωα θα έκανες παρέα;, αν ήσουν στη θέση αυτού του ήρωα πώς θα 

συµπεριφερόσουν;, σύγκρινε το κείµενο µε εικόνες της σηµερινής εποχής, ποιον ήρωα από 

άλλο κείµενο θα καλούσες να πρωταγωνιστήσετε; ποια συναισθήµατα προκαλεί το κείµενο; 

µπορείς να πάρεις συνέντευξη από τον τάδε ήρωα; µπορείς να πάρεις µια φανταστική 

συνέντευξη από το/τη συγγραφέα; κ.ά.  

Επίσης δράσεις όπως:  

κρύβουµε το κείµενο και βλέποντας τις εικόνες λέµε µια δική µας ιστορία, δίνουµε µια 

απάντηση και ζητάµε από τους άλλους να βρουν την ερώτηση, χωρίζουµε τα βιβλία ανάλογα 

µε το χρώµα τους ή το συγγραφέα τους ή τον εκδότη ή το περιεχόµενο ή το είδος, παίζουµε 

το παιχνίδι του βιβλιοπώλη, φτιάχνουµε σταυρόλεξα, εκδίδουµε ταυτότητα στον αγαπηµένο 

µας ήρωα, φτιάχνουµε την ταυτότητα του κάθε βιβλίου, φιλοξενούµε τους ήρωες στο σπίτι 

µας, εικονογραφούµε ένα βιβλίο µε δικό µας τρόπο, παίρνουµε ένα παλιό βιβλίο και του 

βάζουµε χρώµατα και εικόνες, διαλέγουµε ένα βιβλίο ενός εικονογράφου που έχουµε 

εικονογραφήσει κι εµείς και τον καλούµε στο σχολείο, διασκεδάζουµε αλλάζοντας τις εικόνες 

ενός βιβλίου, κρύβουµε ένα βιβλίο και το ψάχνουµε οδηγούµενοι από διάφορες πληροφορίες, 

φωτοτυπούµε µια σελίδα βιβλίου µε κείµενο και εικόνα τη σκίζουµε, τη µοιράζουµε µεταξύ 

µας και συµπληρώνουµε την υπόλοιπη…  

και άλλες δραστηριότητες που γειτνιάζουν µε άλλες µορφές τέχνης όπως µουσική, 

ζωγραφική, κατασκευές, παιχνίδια, θέατρο κλπ., θέτουν τον αναγνώστη, από µια διαφορετική 

οπτική περισσότερο οικεία, να ανταποκριθεί και να προσλάβει πολλαπλώς το κείµενο. 

Παρόµοιες ερωτήσεις κάνουν το µικρό αναγνώστη παραγωγό, συνδηµιουργό του κειµένου, 

τον τοποθετούν πλάι και µέσα στο κείµενο, του κινητοποιούν διαδικασίες διακειµενικότητας, 

ανάκλησης παρόµοιων εµπειριών, δηµιουργίας προσδοκιών, επαληθεύσεων ή διαψεύσεων, 



µεταµόρφωσης της µνήµης του, διαδικασίες ουσιαστικής ανταπόκρισης και πρόσληψης, 

ουσιαστικής ταύτισης και συνάµα κριτικής αποστασιοποίησης εν τέλει διεύρυνσης του 

αναγνωστικού και αισθητικού του ορίζοντα µέσα από τους κοινούς και συνάµα διαφορετικούς 

τόπους των επιµέρους αναγνωστικών εµπειριών.  

Παρόµοιες ερωτήσεις και δράσεις σηµαίνουν σεβασµό στην ιδιαιτερότητα του µικρού 

αναγνώστη, γνώση στην ιδιαίτερη αναγνωστική του ιστορία, αβίαστη κατάθεση της εµπειρίας 

του, συστοίχιση των βιωµάτων του κειµένου µε τα δικά του βιώµατα. Έτσι όπως θα έλεγε και 

ο Iser βάζοντας ο αναγνώστης σε κίνηση το κείµενο βάζει σε κίνηση και τον εαυτό του (Iser, 

1980). Μια τέτοια αλληλεπίδραση µε το κείµενο ή όπως αναφέρει 

η Rosenblatt συναλλαγή (Rosenblatt, 1978, 1983) είναι που δηµιουργεί το δηµιουργικό, το 

λειτουργικό εν τέλει τον εν εξελίξει κριτικό αναγνώστη (Hunt, 2001) και όχι τον περιστασιακό 

ή παθητικό αναγνώστη. Εκείνον στον οποίο το διάβασµα θα του είναι απαραίτητο και όχι 

καταναγκασµός ή πεδίο άντλησης γνώσης. Ο µαθητής αναγνώστης καταλαβαίνει ότι στη 

λογοτεχνία όλοι και όλες εντάσσονται µε τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, στις δράσεις στο 

λογοτεχνικό παιχνίδι. Έτσι ο αναγνώστης πείθεται, επικοινωνεί και δρα δηµιουργικά.  

Η ανάγνωση, σε µια τάξη όπου εφαρµόζονται δηµιουργικές πρακτικές κι έναν 

δάσκαλο/δασκάλα διαµεσολαβητή/εµψυχωτή-διαµεσολαβήτρια/εµψυχώτρια, ως δυναµική 

διαδικασία κύρια µεταξύ κειµένου και αναγνώστη, ακολουθώντας διαδροµές της 

καθηµερινότητας και της εµπειρίαςείτε ως ανάγκη συστοιχισµένη µ’ αυτήν είτε ως συνειδητή ή 

ασύνειδη ανάκληση των σηµαινοµένων της, είναι ένα µέσο αυτογνωσίας του µικρού παιδιού, 

στο οποίο εµφυσάται ένα αξιακό πλαίσιο που εν δυνάµει εγκλείει έναν πραγµατωµένο και 

συνάµα έναν εξελισσόµενο ανθρωπισµό. Η πράξη της ανάγνωσης σύµφωνα µε το Βραζιλιανό 

παιδαγωγό P. Freire (Freire, 1985) είναι µια στάση απέναντι στον κόσµο.  

Λέει ο Οδυσσέας Ελύτης στη Μαρία Νεφέλη: «Είµαστε το αρνητικό του ονείρου/ γι’ αυτό 

φαινόµαστε µαύροι και άσπροι/ και ζούµε τη φθορά/ πάνω σε µιαν ελάχιστη 

πραγµατικότητα». Τα παιδιά όµως βλέπουν πολύχρωµα το θετικό του ονείρου. Όπως και η 

τέχνη. Ιδού λοιπόν η ταύτιση της τέχνης και της παιδικής ηλικίας και ταυτόχρονα η στάση του 

δασκάλου/ της δασκάλας οι οποίοι µέσα από µια «εκδροµή δίχως τέλος», για να θυµηθούµε 

τον Α. Εµπειρίκο (Ενδοχώρα), υπερβαίνουν τη φθορά και µαζί µε τους µαθητές τους 

ανιχνεύουν την οµορφιά της τέχνης, ειδικότερα της λογοτεχνίας σε ένα σχολικό πρόγραµµα 

το οποίο θα έπρεπε να «αναγνωρίζει» ουσιαστικά τη λογοτεχνία. ∆ηµιουργούν έναν άλλο 

τύπο ουσιαστικού, ενεργητικού, διαπολιτισµικού τελικά κριτικού αναγνώστη στον οποίο το 

βιβλίο θα είναι αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας.  

Είναι όµως απαραίτητο στη σχολική και κοινωνική πραγµατικότητα να βαδίσουµε στα χνάρια 

ενός ανθρωπιστικού πολιτισµού, να δηµιουργήσουµε τέτοιους κώδικες επικοινωνίας 

εµποτισµένους µε φαντασία και όραµα, ανάµεσα στ’ άλλα και µε διάµεσο το βιβλίο. Επειδή 

επικοινωνώντας µε το φαντασιακό πληθυσµό των βιβλίων, σαν µέσα από καθρέφτη, 

βλέπουµε συνάµα και τον εαυτό µας να «κοιτάζει» τα είδωλα των άλλων κι έτσι 

επικοινωνώντας αδιόρατα µαζί τους µέσω του βιβλίου γνωρίζουµε βαθύτερα τον εαυτό µας 

και τον κόσµο.                                     
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∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ  
Ενδεικτικοί κατάλογοι µε Προτάσεις Βιβλίων 

 

Οι παρακάτω διαδροµές-συναντήσεις µε τα παιδιά είναι εντελώς προαιρετικές, ενδεικτικές 

και διόλου υποδειγµατικές. Ο/Η κάθε συνάδελφος δρώντας ως 

διαµεσολαβητής/διαµεσολαβήτρια και εµψυχωτής/εµψυχώτρια έχει την απόλυτη ευχέρεια 

να κάνει σε συνεργασία µε τα παιδιά και δικές του/της δράσεις ή µπορεί να προσθέσει 

στοιχεία σε αυτές που παραθέτουµε ή ακόµη και να τις αγνοήσει. Τις παραθέτουµε 

περισσότερο για να δείξουµε ότι µπορούµε στην ώρα φιλαναγνωσίας να κάνουµε άπειρα 

πράγµατα, βέβαια λίγα µα ενδιαφέροντα και διαφορετικά κάθε φορά. Αν η κάθε ώρα της 

φιλαναγνωσίας δε µοιάζει µε ένα ακόµη µάθηµα, κυρίως της γλώσσας, αν η κάθε ώρα της 

φιλαναγνωσίας δεν εντάσσεται στην ίδια φόρµα, αλλά διαφέρει από τις ώρες των µαθηµάτων 

και το σπουδαιότερο: διαφέρει ως ένα βαθµό κάθε φορά ακόµη και από την προηγούµενή 

της, τότε είναι βέβαιο ότι τα παιδιά δε θα τη συσχετίζουν µε τα µαθήµατα, θα την περιµένουν 

µε χαρά γιατί θα έχει το στοιχείο της έκπληξης, δε θα βαριούνται και επίσης είναι βέβαιο ότι 

βρισκόµαστε σε πολύ καλό δρόµο για τη δηµιουργία ουσιαστικών αναγνωστών. Εκείνο όµως 

που πρέπει να υπογραµµίσουµε είναι ότι για οποιαδήποτε επιλογή και για οποιοδήποτε µικρό 

ή µεγάλο σχέδιο/πράγραµµα φιλαναγνωσίας, είναι απαραίτητος ένας αρχικός σχεδιασµός 

από τον/την εκπαιδευτικό πάντα σε συνεργασία µε τους µαθητές/τις µαθήτριες µέσα από 

οµαδικού τύπου διεργασίες και στα πλαίσια της καλλιέργειας της κοινότητας αναγνωστών.  

Ένας ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ (µπορεί κι από φελιζόλ) σε κάποιο εµφανές σηµείο της 

αίθουσας που θα ανανεώνεται είναι απαραίτητος. Όπως επίσης ένα χαλί και µαξιλαράκια στο 

πίσω της αίθουσας. Επίσης είναι εύκολο να τοποθετηθεί ένα κιβώτιο (π.χ. µπορεί να 

ονοµαστεί ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ µε παιχνίδια που µπορούν να φέρουν τα παιδιά ή είναι 

δυνατόν να κατασκευάσουν π.χ. στην ώρα της αισθητικής αγωγής) που θα το 

χρωµατίσουν/ζωγραφίσουν τα παιδιά και ίσως να δηµιουργηθεί µια µικρή δισκοθήκη µε 

ψηφιακούς δίσκους αγαπηµένους των παιδιών (και σε συνεργασία µε τον/την εκπαιδευτικό 

της µουσικής αγωγής. 

 

45 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄- Β΄- Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ   

1η διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε στα παιδιά ένα παραµύθι ή µια σύγχρονη παραµυθική ιστορία. Το διάβασµα 

συνοδεύεται από απαλή µουσική. Στη συνέχεια συζητάµε για την υπόθεση. Τα παιδιά 

αναφέρονται σε ό,τι τα εντυπωσίασε. Αν υπάρχει χρόνος µπορούν να ζωγραφίσουν εικόνες 

από την ιστορία και να τις αναρτήσουν στον ΠΙΝΑΚΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ.   

2η διαδροµή:  

Αφηγούµαστε στα παιδιά ένα παραµύθι. Κουβεντιάζουµε γι’ αυτό, λέµε τις εµπειρίες µας από 

άλλα παραµύθια που µπορεί να έχουν παρόµοιους ήρωες και στη συνέχεια τα παιδιά µπορούν 

να το αφηγηθούν. Ορισµένες σκηνές τις αναπαριστούν µε παντοµίµα. Τα άλλα παιδιά 

προσπαθούν να µαντέψουν τις σκηνές.  

3η διαδροµή:  



Αφηγούµαστε ή επιπλέον οι µεγαλύτερες τάξεις αφηγούνται ή διαβάζουν µεγαλόφωνα 

παραµύθια και ιστορίες που ξέρουν (τα παιδιά έχουν φέρει και βιβλία από το σπίτι που τα 

έχουν διαβάσει ή επιλέγουµε εµείς από τη βιβλιοθήκη, αν υπάρχει, του σχολείου). 

Κουβεντιάζουµε για τους ήρωες, τις διαδροµές τους και αν υπάρχει χρόνος ζωγραφίζουµε 

σκηνές σε ένα µεγάλο χαρτί του µέτρου. Μπορούµε να γράψουµε και λεζάντες. Οι 

συγκεκριµένες δράσεις µπορούν να γίνουν στα πλαίσια της οµάδας. Μουσική υπόκρουση τη 

στιγµή των εργασιών είναι απαραίτητη.  

4η διαδροµή:  

Παρουσιάζουµε στα παιδιά µικρά έµµετρα ποιήµατα. Τα απαγγέλλουµε αρκετές φορές. Στη 

συνέχεια παίρνουµε στίχους από το καθένα και προσπαθούµε να γράψουµε ένα άλλο ποίηµα. 

Είναι το ποίηµα της τάξης. Επίσης προβαίνουµε σε διάφορα παιχνίδια: π.χ. λέµε ή γράφουµε 

ένα άλλο ποίηµα µε τους τίτλους άλλων ποιηµάτων. Παίζουµε µε τη ρίµα τους. Βρίσκουµε 

παρόµοιες λέξεις και προσπαθούµε σαν σε παιχνίδι να γράψουµε στίχους. Τέλος µπορούµε 

να… ζωγραφίσουµε εικόνες των ποιηµάτων και των στίχων που έχουµε δηµιουργήσει.  

5η διαδροµή:  

∆ιαλέγουµε ένα εικονογραφηµένο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη της τάξης ή του σχολείου. 

Προηγουµένως καλύπτουµε µε χαρτί λευκό τις ζωγραφιές του εικονογράφου. Το διαβάζουµε 

µαζί µε τα παιδιά και στη συνέχεια προτείνουµε στα παιδιά να το εικονογραφήσουν σε χαρτί 

που έχουµε µεριµνήσει, ώστε να ταιριάζει στο µέγεθος των εικόνων που έχουµε καλύψει. Στο 

τέλος συγκρίνουµε τις δικές µας ζωγραφιές µε αυτές του/της εικονογράφου.  

6η διαδροµή:  

Πραγµατοποιούµε τη δραµατοποίηση τµηµάτων µιας ή περισσότερων ιστοριών ή ακόµη και 

µιας ολόκληρης ιστορίας (από αυτές που έχουµε πει ή έχουµε διαβάσει). Είναι απαραίτητο να 

συµµετάσχουν στη δραµατοποίηση όλα τα παιδιά σε οµάδες παρουσιάζοντας δύο ή και 

περισσότερες φορές το τµήµα της ιστορίας ή όλη την ιστορία.  

7η διαδροµή:  

Ξαναδιαβάζουµε ή αφηγούµαστε µία από τις προηγούµενες ιστορίες µε διαφορετικό τρόπο. 

Λέµε στα παιδιά να την αφηγηθούν σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση α) από την πλευρά ενός 

ήρωα που παρουσιάζεται από την αρχή της ιστορίας και β) από την πλευρά ενός ήρωα που 

εµφανίζεται αργότερα. Είναι µια καλή εξάσκηση και ένα «µάθηµα» αφηγηµατολογίας. Στη 

συνέχεια λέµε στα παιδιά να θυµηθούν ήρωες από ιστορίες που ξέρουν και να ζωγραφίσουν 

τους πρωταγωνιστές. Όλες αυτές οι προσωπογραφίες, στο τέλος, τοποθετούνται σε ένα 

φάκελο. Είναι ο φάκελος των προσωπογραφιών. Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορούν να γράψουν 

ένα µικρό κειµενάκι κάτω από κάθε προσωπογραφία.  

8η διαδροµή:  

Αν υπάρχει βιβλιοθήκη στο σχολείο ή στην τάξη προβαίνουµε σε µια απλή ταξινόµηση των 

βιβλίων: Παράδειγµα: ταξινοµούµε µε τα παιδιά τα βιβλία σύµφωνα µε το χρώµα του 

εξώφυλλού τους ή ταξινοµούµε τα βιβλία σύµφωνα µε το µέγεθός τους ή σύµφωνα µε τη 

ζωγραφιά του εξώφυλλου (ζώα, άνθρωποι κ.ά.). Επίσης ξεχωρίζουµε και τα βιβλία γνώσης, 

αφού εξηγήσουµε στα παιδιά το περιεχόµενό τους. Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και κάθε 

µία οµάδα επιλέγει ένα βιβλίο για να το διαβάσουµε στην τάξη τις επόµενες ηµέρες.  

9η διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε εµείς ή τα παιδιά µια ιστορία από αυτές που επέλεξαν από τη βιβλιοθήκη. Στη 

συνέχεια λέµε στα παιδιά να συζητήσουµε για την πλοκή της (πλοκή είναι η ακολουθία των 

γεγονότων). Ευνόητο ότι δεν αναφέρουµε ορολογίες. Βρίσκουµε τις χαρακτηριστικές σκηνές 

της ιστορίας και στη συνέχεια χωριζόµαστε σε οµάδες και η κάθε µια ζωγραφίζει τη δική της 



εικόνα σε µεγάλο χαρτί. Τέλος µπορούµε να γράψουµε και λεζάντες και να αναρτήσουµε την 

ιστορία σε εικόνες στην τάξη µας.  

10η διαδροµή:  

Παίζουµε το ακόλουθο παιχνίδι: τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων και η καθεµία 

οµάδα επιλέγει από ένα γνωστό παραµύθι. Το ανακοινώνουν και το αφηγείται ένα µέλος της 

οµάδας. Στη συνέχεια η κάθε οµάδα «δανείζει» τον ήρωά της στην άλλη οµάδα ώστε να τον 

χρησιµοποιήσει στη δική της ιστορία αντί για τον πρωταγωνιστή της. Για παράδειγµα η 

Σταχτοπούτα παίρνει το ρόλο της Κοκκινοσκουφίτσας κι η Κοκκινοσκουφίτσα το ρόλο της 

Σταχτοπούτας. Τώρα η κάθε οµάδα αφηγείται τα παραµύθια µε αυτόν τον τρόπο ή τα 

ζωγραφίζει. Τα πιο µεγάλα παιδιά µπορούν να τα γράψουν και να τα εικονογραφήσουν, τα πιο 

µικρά παιδιά µπορούν να τα αφηγηθούν και να τα εικονογραφήσουν. Αν δεν φτάσει ο χρόνος 

µπορούµε να συνεχίσουµε την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας.  

11η διαδροµή:  

∆ίνουµε στα παιδιά βιβλία µε ποιήµατα. ∆ιαβάζουν διάφορα σιωπηρά και στη συνέχεια τα 

διαβάζουν µεγαλόφωνα. Η κάθε οµάδα ξεχωρίζει από ένα ποίηµα και στη συνέχεια τα 

συζητάµε (σε τι αναφέρονται κλπ.). Μπορούµε δε να µιλήσουµε και για τους ποιητές. Μάλιστα 

φωτοτυπούµε προσωπογραφίες τους και τις αναρτούµε στο ταµπλό φιλαναγνωσίας. Κάτω 

από κάθε ποιητή αναρτούµε το ποίηµά του. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να 

συνεχιστεί και ως εξής: τα παιδιά γράφουν στίχους µε λέξεις ή φράσεις του ποιητή και επίσης 

τους αναρτούν κάτω από την εικόνα του ποιητή.  

12η διαδροµή:  

Φροντίζουµε ώστε στην τάξη να έχουµε αποθηκευµένα διάφορα παιχνίδια που έχουν φέρει τα 

παιδιά από το σπίτι τους. Σε αυτά προθέτουµε και άλλα που ενδεχοµένως να έχουν 

κατασκευάσει τα παιδιά στις ώρες της αισθητικής αγωγής (προς τούτο µπορούµε να έχουµε 

µια συνεργασία µε τους αρµόδιους εκπαιδευτικούς (βλ. εισαγωγή ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ).  

∆ιαβάζουµε ή αφηγούµαστε µια ιστορία (µπορεί να είναι µία από τις επιλεγµένες των παιδιών) 

χρησιµοποιώντας αυτά τα παιχνίδια. Τα πρόσωπα ή τα διάφορα άλλα αντικείµενα (πχ. ένα 

σπίτι, ένα καράβι που υποδηλώνει λιµάνι, ένα γαλάζιο γκοφρέ χαρτί που υποδηλώνει τη 

θάλασσα κλπ.) παίζουν το ρόλο της σκηνοθεσίας και εµπνέουν τους µαθητές, ώστε να 

προβαίνουν κι εκείνοι σε απόλυτα δικές τους δράσεις.  

13η διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε εµείς ή τα παιδιά µια ιστορία από αυτές που επέλεξαν από τη βιβλιοθήκη. Στη 

συνέχεια λέµε στα παιδιά να συζητήσουµε για τους ήρωες της ιστορίας. Μιλάµε για το 

χαρακτήρα τους. Ζητάµε από τα παιδιά να µας πουν σε ποια σηµεία της ιστορίας ο τάδε 

ήρωας παρουσιάζεται και τι κάνει. Μπορούµε να ρωτήσουµε τα παιδιά για παράδειγµα: αν 

ήσασταν εσείς ο ήρωας τι θα κάνατε; ή νοµίζετε, ότι εσείς µοιάζετε στον ήρωα; ή ο ήρωας 

σας µοιάζει; Τέλος γίνεται συζήτηση µε βάση τις συγκεκριµένες ή άλλες σχετικές ερωτήσεις.  

14η διαδροµή:  

Αποφασίζουµε ότι την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας θα δραµατοποιήσουµε παραµύθια. 

Χωριζόµαστε σε οµάδες και η κάθε οµάδα επιλέγει από τα γνωστά παραµύθια κάποιο. Στη 

συνέχεια η κάθε οµάδα φτιάχνει πρόσκληση και µια αφίσα για το δικό της παραµύθι.  

15η διαδροµή:  

Ήδη τα παιδιά έχουν αποφασίσει ποια από τις προηγούµενες ιστορίες θα δραµατοποιήσουν σε 

οµάδες. Η κάθε οµάδα παρουσιάζει την ιστορία που έχει επιλέξει.  

16η διαδροµή:  



Αφηγούµαστε, διαβάζουµε ή διαβάζουν τα παιδιά ένα παραδοσιακό παραµύθι. Στη συνέχεια 

ζωγραφίζουν διάφορες σκηνές του παραµυθιού σε µικρά µακρόστενα χαρτόνια. Αυτούς πους 

σελιδοδείκτες τους χρησιµοποιούν στα βιβλία τους ή τους χαρίζουν σε παιδιά άλλων τάξων ή 

στους γονείς τους.  

17η και 18η διαδροµές:  

Αν στη βιβλιοθήκη του σχολείου έχουµε κάποιο βιβλίο γνώσης που αναφέρεται στα φυτά, το 

ξεφυλλίζουµε και το διαβάζουµε σιγά σιγά. Κουβεντιάζουµε για τα φυτά που ξέρουµε αλλά και 

για τα άλλα. Στο τέλος αποφασίζουµε την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας να κάνουµε την εξής 

δράση: να υιοθετήσουµε µε έναν παράξενο όσο και ευχάριστο τρόπο τα δέντρα της αυλής 

µας ή π.χ. του παρακείµενου πάρκου. ∆ηλαδή, παίρνουµε στοιχεία για τα φυτά από 

παραµύθια και ιστορίες γνωστές µας ή άλλα βιβλία γνώσης, τα γράφουµε σε µικρά χαρτόνια, 

επίσης γράφουµε τα ονόµατά µας και τα έχουµε έτοιµα, ώστε κάποια στιγµή να τα 

κρεµάσουµε µε µικρές κλωστές στα δέντρα µας.  

19η διαδροµή:  

Η παραπάνω δράση µπορεί να διευρυνθεί ως εξής: λέµε στα παιδιά να ξεφυλλίσουµε τα βιβλία 

που έχουµε ως τώρα διαβάσει. Στη συνέχεια παίρνουµε τα αποσπάσµατα που µας αρέσουν και 

τα γράφουµε σε µικρά χαρτόνια. Μπορούµε δε και να τα εικονογραφήσουµε. Τέλος τα 

κρεµάµε στα δέντρα της αυλής. Μια δράση που θα προκαλέσει ευχάριστη ατµόσφαιρα σε όλο 

το σχολείο.  

20ή διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε µια ιστορία παράγραφο παράγραφο. Κάθε φορά προκαλούµε τα παιδιά να 

µαντέψουν τη συνέχεια. Όταν τελειώσουµε την ανάγνωση καλούµε τα παιδιά να δώσουν δικό 

τους τέλος. Στη συνέχεια χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες και τους λέµε να γράψουν µε λίγα 

λόγια την ιστορία όπως τα ίδια τη φαντάζονται και στη συνέχεια να την εικονογραφήσουν. Η 

µισή οµάδα τη γράφει κι ή άλλη µισή την εικονογραφεί (σε χαρτάκια κι ύστερα τα κολλάνε 

στο γραπτό κείµενο). Τέλος διαβάζουν τις ιστορίες τους και τις αναρτούν στο ταµπλό της 

φιλαναγνωσίας. Εννοείται ότι στις πολύ µικρές τάξεις η δράση, όπου απαιτείται, θα γίνει 

προφορικά ή συνέχεια θα δοθεί µε ζωγραφική.  

21η διαδροµή:  

Αν για παράδειγµα έχουµε επισκεφτεί µε τα παιδιά µας ένα µουσείο λαογραφίας κι έχουµε 

πάρει από αυτό κάποιο διαφηµιστικό φυλλάδιο που αναφέρει την ιστορία του ή τα εκθέµατά 

του µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα βιβλίο γνώσεων, ως εξής: κόβουµε τις φωτογραφίες 

από το φυλλάδιο ή βρίσκουµε άλλες συναφείς από το διαδίκτυο. Εδώ µπορεί να βοηθήσει και 

ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής. Έπειτα βρίσκουµε πληροφορίες για τα εκθέµατα. Στη 

συνέχεια µετά από συζήτηση, τα παιδιά µπορούν να ζωγραφίζουν εικόνες από το µουσείο 

αλλά και δικές τους από την εµπειρία τους. Τέλος σε ένα τετράδιο µε λευκά φύλλα κολλάµε 

τις εικόνες και γράφουµε µε πένα ή µε τον υπολογιστή τα κείµενα. Το αυτοσχέδιο βιβλίο µας 

µπορεί να εµπλουτισθεί µε µικρά συναφή λογοτεχνικά κείµενα (π.χ. ένα ποίηµα για το 

γεωργό, ένα µικρό σχετικό παραµύθι κλπ). Αν µάλιστα η επίσκεψη έχει γίνει µαζί µε την 

πρώτη τάξη είναι δυνατό το βιβλίο να δηµιουργηθεί συνεργατικά [π.χ. οι µικροί ζωγραφίζουν 

και φωτογραφίζουν, οι «µεγάλοι» φωτογραφίζουν, γράφουν και σε συνεργασία µε τον 

εκπαιδευτικό της πληροφορικής εργάζονται στο διαδίκτυο (π.χ. στήνοντας το βιβλίο].  

22η εκδροµή:  

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και διαλέγουν από ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη της τάξης ή 

του σχολείου ή έχουν φέρει από το σπίτι τους. Μπορεί όµως να είναι και κάποια από τα βιβλία 

που ήδη έχουµε διαβάσει. Στη συνέχεια διαβάζουµε τα βιβλία ή αποσπάσµατά τους υπό τους 



ήχους διάφορων µουσικών κοµµατιών. Η συζήτηση στη διάρκεια ή στο τέλος περιστρέφεται 

γύρω από ποιο κοµµάτι ταιριάζει σε κάθε βιβλίο. Στο τέλος ανακηρύσσουµε το καλύτερο 

κοµµάτι και την καλύτερη ταιριαστή του µουσική.  

23η διαδροµή:  

Αφηγούµαστε στα παιδιά µια καινούργια ιστορία. Στη συνέχεια συζητάµε για τους ήρωες και 

τα συναισθήµατά τους. Αποφασίζουµε στη συνέχεια να µιλήσουµε και να ζωγραφίσουµε τους 

ήρωες και να συµπληρώσουµε το άλµπουµ που ήδη έχουµε δηµιουργήσει σε προηγούµενη 

δράση µας.  

24η διαδροµή:  

Ρωτάµε τα παιδιά ποιο από τα προηγούµενα βιβλία που έχουµε διαβάσει θα προτιµούσαν να 

το ξαναβλέπαµε. Συζητάµε για τις δραστηριότητες που κάναµε ως τώρα για τα βιβλία µας. Στη 

συνέχεια τους προτείνουµε να χωριστούν σε οµάδες και να αποφασίσουν να κάνουν από µία 

δραστηριότητα η κάθε οµάδα (π.χ. αφίσα, δραµατοποίηση, ζωγραφική σκηνών, 

προσωπογραφίες ηρώων κλπ.). Στο τέλος τις παρουσιάζουν και τις αναρτούν στο ταµπλό ή τις 

παρουσιάζουν αν πρόκειται για δραµατοποιήσεις.  

25η και 26η διαδροµές:  

Έχουµε συνεννοηθεί µε µια άλλη τάξη να έρθει ένας µαθητής ή µια µαθήτρια και να µας φέρει 

ένα βιβλίο προκειµένου να το διαβάσουµε, επειδή του άρεσε. Μας αναφέρει λίγα λόγια γι’ 

αυτό. Μας µιλάει ιδιαίτερα για τους γεωγραφικούς χώρους και τις διάφορες τοποθεσίες που 

διαδραµατίζεται η ιστορία. Εµείς στη συνέχεια το διαβάζουµε και βρίσκουµε τους 

συγκεκριµένους τόπους. Στις πιο µεγάλες τάξεις µπορούµε να προβούµε στις εξής δράσεις: 

βρίσκουµε πληροφορίες για τους τόπους ώστε να συζητήσουµε για αυτούς την επόµενη ώρα 

φιλαναγνωσίας. Επίσης µπούµε να συζητήσουµε για τους ήρωες και τις πράξεις τους. Οι 

µικρές τάξεις µπορούν να ζωγραφίζουν τους τόπους την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας σε 

µικρά παραλληλόγραµµα χαρτονάκια, ώστε να φτιάξουν σελιδοδείκτες τους οποίους στη 

συνέχεια τους χαρίζουν στην τάξη του µαθητή ή της µαθήτριας που τους αφηγήθηκε την 

ιστορία.  

27η διαδροµή:  

Θυµόµαστε προηγούµενα βιβλία που έχουµε διαβάσει. Τα αναδιηγούµαστε και αποφασίζουµε 

να γράψουµε ή να ζωγραφίζουµε µηνύµατα των ηρώων τους που υποτίθεται ότι µας τα 

στέλνουν. Στη συνέχεια τους στέλνουµε κι εµείς µηνύµατα. Οι µικρές τάξεις µπορούν αντί για 

µηνύµατα να ζωγραφίζουν κάρτες µε ευχές για τους ήρωες. Οι συγκεκριµένες δράσεις 

µπορούν να γίνουν υπό τους ήχους µουσικής υπόκρουσης. Αν υπάρχει χρόνος παίζουµε µε 

αινίγµατα: Π.χ. Ποιος είναι εκείνος που δεν είναι ψηλός, κυλάει και… τρώγεται;  

28η διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε ένα ακόµη βιβλίο µαζί µε τους µαθητές µας. Συζητάµε για λίγο για τους ήρωες και 

τις πράξεις τους. Στη συνέχεια παίρνουµε χαρτί του µέτρου και το απλώνουµε στο δάπεδο. 

Καλούµε τα παιδιά κι εµείς µαζί, να προβούµε σε δραστηριότητες της αρεσκείας µας. Άλλοι 

µαθητές γράφουν κειµενάκια, άλλοι ζωγραφίζουν, άλλοι γράφουν µηνύµατα των ηρώων κλπ. 

Οι δραστηριότητες είναι και από τις δύο πλευρές του χαρτιού. Αποφασίζουµε να αλλάζουµε 

κάθε δύο µέρες στο χαρτί θέση για τις επόµενες δύο εβδοµάδες.  

Η συγκεκριµένη δράση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µιλήσουµε µε τα παιδιά για το χρόνο 

της ιστορίας (πότε διαδραµατίζονται τα γεγονότα, πόσο χρόνο κρατούν κλπ.). Έτσι οι 

ζωγραφιές τους µπορεί να αλλάξουν π.χ. εποχές, άλλη ώρα της ηµέρας κλπ.  

29η διαδροµή:  



Οι µαθητές και οι µαθήτριες επιλέγουν από ένα βιβλίο και το διαβάζουν σιωπηρά. Στη 

συνέχεια ο καθένας/η καθεµία προβαίνει σε δραστηριότητα της αρεσκείας του/της.  

30ή διαδροµή:  

Οι µαθητές αναλαµβάνουν να υποδυθούν κάποιον ήρωα ο καθένας/η καθεµία από όποια 

ιστορία επιθυµεί. Μάλιστα είναι δυνατόν από την προηγούµενη ηµέρα να έχει µαζί του /µαζί 

της ένα διακριτικό σύµβολο του συγκεκριµένου ήρωα (π.χ. ένα καπέλο, ένα ραβδί, ένα γιλέκο 

κλπ.). Στη συνέχεια υποτίθεται ότι ο κάθε ήρωας επισκέπτεται την τάξη µας. Μας αφηγείται 

κάτι από την ιστορία και στη συνέχεια µας λέει κάτι που επιθυµεί να κάνουµε. Για παράδειγµα 

µπορεί να µας προτείνει να διαβάσουµε ένα βιβλίο που του άρεσε, να µας προτείνει κάποια 

κινηµατογραφική ταινία, ένα θεατρικό έργο, µια επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο κλπ.  

31η διαδροµή:  

Με αφορµή την προηγούµενη πρόταση ενός ή περισσότερων ηρώων, επισκεπτόµαστε µε την 

τάξη µας ένα βιβλιοπωλείο. Προηγουµένως έχουµε συνεννοηθεί µε το βιβλιοπώλη, ώστε να 

µας υποδεχτεί. Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο βιβλιοπωλείο, περιεργαζόµαστε τα ράφια µε τα 

βιβλία, ξεφυλλίζουµε πολλά από αυτά και τέλος στεκόµαστε στον πάγκο µε τα παιδικά βιβλία. 

Τα ξεφυλλίζουµε, περιεργαζόµαστε τα εξώφυλλά τους, τα οπισθόφυλλά τους, διαβάζουµε 

αποσπάσµατα από αυτά και γενικά συζητάµε για τα βιβλία ως αντικείµενα. Ο βιβλιοπώλης 

µπορεί να µας µιλήσει για τους συγγραφείς τους εκδοτικούς οίκους, τους εικονογράφους κλπ. 

Τα παιδιά µπορούν να κρατούν σηµειώσεις.  

32η διαδροµή:  

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες. Η κάθε οµάδα επιλέγει ένα βιβλίο και κάθε µέλος της το 

διαβάζει µεγαλόφωνα και διαφορετικά κάθε φορά (π.χ. ευχάριστα, γρήγορα, αργά-αργά, µε 

χιούµορ, θυµωµένα, οργισµένα κλπ.).  

33η και 34η διαδροµές:  

Αποφασίζουµε µε τα παιδιά να διαβάσουµε ένα βιβλίο προκειµένου να καλέσουµε στην τάξη 

ένα συγγραφέα. Πράγµατι: διαβάζουµε σε µια ώρα φιλαναγνωσίας το βιβλίο, κουβεντιάζουµε 

για αυτό (για τους ήρωες, την πλοκή, τα συναισθήµατα των ηρώων και τα δικά µας) 

χωριζόµαστε σε οµάδες προβαίνουµε σε δράσεις (ζωγραφίζουµε τους ήρωες, τις σκηνής, 

φτιάχνουµε σελιδοδείκτες, γράφουµε τις εντυπώσεις µας για το βιβλίο) και καλούµε το 

συγγραφέα. Επίσης η κάθε οµάδα έχει γράψει και ερωτήσεις που θα τις υποβάλλει στο 

συγγραφέα. Την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας, ο συγγραφέας έρχεται στην τάξη µας µας 

µιλάει και εµείς τον ρωτάµε για το βιβλίο του, αλλά και για άλλα πράγµατα. Στο τέλος του 

χαρίζουµε τις δραστηριότητές µας σε ένα ντοσιέ.  

35η διαδροµή:  

Με αφορµή την ανάγνωση µιας ιστορίας προβαίνουµε στη δραµατοποίησή της. Στη συνέχεια 

τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες των δύο και προβαίνουν στην κατασκευή κόµικς. Σε χαρτί Α4 

ζωγραφίζουν δύο σκηνές από την ιστορία µε ήρωες να συζητούν µεταξύ τους. Βάζουν και 

συννεφάκια και γράφουν µέσα λόγια. Στις πολύ µικρές τάξεις µπορούν να αρχίσουν µε µία 

εικόνα και στο κάτω µέρος να γράψουν µία µικρή λεζάντα.  

36η -37η διαδροµές:  

Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες. Τα παιδιά επιλέγουν µια ιστορία να διαβάσουν και στη συνέχεια 

βρίσκουν τους ήρωες στο σεντούκι ή τους κατασκευάζουν µε τη βοήθεια του/της 

εκπαιδευτικού των καλλιτεχνικών και µε κατάλληλη µουσική υπόκρουση (συνεργασία 

εκπαιδευτικού µουσικής παρουσιάζουν την ιστορία την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας.  

38η διαδροµή:  



Ρωτάµε τα παιδιά να µας πουν ποια ιστορία από τις προηγούµενες θα θέλαµε να 

συναντήσουµε. Στη συνέχεια κάνουµε ερωτήσεις π.χ. ποιος είναι ο πρωταγωνιστής; πώς είναι; 

πού ζει;; ποιος είναι ο ρόλος του; ποιο εµπόδιο συνάντησε; πώς ξεπέρασε το εµπόδιο; τι έγινε 

στο τέλος; Πρόκειται για µια σπουδή σε σηµαντικά στοιχεία της αφήγησης η οποία µπορεί να 

µας υποδείξει και την επόµενη ενασχόλησή µας στην ώρα της φιλαναγνωσίας.  

 39η διαδροµή:  

Με αφορµή ένα στοιχείο της επικαιρότητας (π.χ. µόλυνση περιβάλλοντος κλπ.) 

παρουσιάζουµε ένα σχετικό βιβλίο στα παιδιά. Αφού το διαβάσουµε και συζητήσουµε για λίγο 

(εντυπώσεις, συσχετισµός µε το προαναφερθέν επίκαιρο στοιχείο) προβαίνουµε σε δράσεις. 

Τα παιδιά ήδη έχουν µια ευχέρεια για πολλαπλές δράσεις. Χωρίζονται σε οµάδες των δύο και 

στη συνέχεια µπορούν να ασχοληθούν µε δραστηριότητες όπως: ζωγραφική, κατασκευή 

αφίσας, γραφή διάφορων κειµένων, µηνύµατα των ηρώων προς τους αναγνώστες κλπ. (βλ. 

προηγούµενες δράσεις), στο τέλος κατασκευάζουν ένα χειροποίητο πολυβιβλίο. Όλες τις 

δράσεις τις τοποθετούν σε ένα διπλωµένο χαρτί Α3 (µε τίτλο, οπισθόφυλλο, ζωγραφιές κλπ.) 

το οποίο µία από τις οµάδες ήδη έχει εικονογραφήσει σε εξώφυλλο.  

40ή διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε ένα συγκεκριµένο εικονογραφηµένο βιβλίο. Παίζουµε το ακόλουθο παιχνίδι: τα 

παιδιά χωρίζονται σε οµάδες. Από την πρώτη οµάδα θα βγει ο συγγραφέας, από τη δεύτερη ο 

εικονογράφος, από την τρίτη ένας δηµοσιογράφος κι από την τέταρτη ο αναγνώστης. 

Αφήνουµε λίγη ώρα να συζητήσουν µεταξύ τους για τους συγκεκριµένους ρόλους. Στη 

συνέχεια η κάθε οµάδα απευθύνει ερωτήσεις στην άλλη. Εννοείται ότι στις προηγούµενες 

ώρες φιλαναγνωσίας έχουµε µιλήσει για τους συγκεκριµένους ρόλους.  

41η διαδροµή:  

Η τάξη χωρίζεται σε τέσσαρες οµάδες. Οι δύο οµάδες αναλαµβάνουν να κάνουν ερωτήσεις 

στις άλλες δύο για τα βιβλία που γνωρίζουν ως τώρα. Π.χ. περιγράφουν το τοπίο ή τον ήρωα 

και τα άλλα παιδιά προσπαθούν να µαντέψουν. Οι άλλες δύο οµάδες παριστάνουν µε 

παντοµίµα στιγµιότυπα των βιβλίων και τα άλλα παιδιά επίσης προσπαθούν να µαντέψουν.  

42η διαδροµή:  

Αφηγούµαστε µια ιστορία. ∆ίχως να συζητήσουµε γι’ αυτήν τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες 

και η κάθε µία οµάδα δηµιουργεί το δικό της βιβλίο µε δραστηριότητες που η ίδια θα επιλέξει. 

Στο τέλος η κάθε οµάδα παρουσιάζει το δικό της βιβλίο.  

43η διαδροµή:  

Από όλα τα βιβλία που διαβάσαµε ποια θα επιλέγαµε για να φτιάξουµε µια βιβλιοθήκη για 

παιδιά της ηλικίας µας; Ζωγραφίζουµε και γράφουµε γι’ αυτά. Στη συνέχεια συντάσσουµε 

έναν κατάλογο και τον στέλνουµε στο δήµαρχο και του προτείνουµε να εµπλουτίσει µε αυτά 

τη βιβλιοθήκη του ∆ήµου και τους παιδικούς σταθµούς της περιοχής µας.  

44η διαδροµή:  

Οι µαθητές/µαθήτριες µιλάνε για ένα βιβλίο που έχουν διαβάσει στο παρελθόν και τους άρεσε 

για διάφορους εξωκειµενικούς και ενδοκειµενικούς λόγους (π.χ. πότε το διάβασαν, ποιος τους 

το χάρισε, σε ποιο µέρος το διάβασαν, αν µίλησαν γι’ αυτό σε φίλους τους κλπ. Επίσης µιλάνε 

για το περιεχόµενο του βιβλίου.  

45η διαδροµή:  

Στην ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ καλούµε τα παιδιά όλου του σχολείου και 
τους παρουσιάζουµε δραστηριότητες από βιβλία που διαβάσαµε ή γράψαµε 
(Έκθεση χειροποίητων βιβλίων, ∆ραµατοποίηση, αινίγµατα, παντοµίµα, 
κουκλοθέατρο κ.ά. δραστηριότητες).  



ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

Είναι ευνόητο ότι εάν σε κάποια διαδροµή δεν επαρκεί ο χρόνος είναι δυνατόν ή να 

αφαιρεθούν τµήµατά της ή η διαδροµή µπορεί να συνεχιστεί και στην επόµενη ώρα 

φιλαναγνωσίας. Αν και αυτό εξαρτάται και από την επιθυµία των µαθητών, αλλά και από τη 

φύση των δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα κάποια δραστηριότητα είναι δυνατόν να 

συνεχιστεί στην ώρα των καλλιτεχνικών, της πληροφορικής κλπ. (απαραίτητη η συνεργασία 

µε τον/την αντίστοιχο εκπαιδευτικό.  

Είναι πολύ αποδοτικό για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας δύο ή τρεις ή και περισσότερες 

ώρες συνεχόµενες ώρες να αφιερώνονται για παράδειγµα σε κάποιο/κάποια συγγραφέα 

(διαβάζουµε βιβλία του ή αν υπάρχει η δυνατότητα τον καλούµε) ή σε κάποιο γενικότερο 

θέµα (π.χ. φιλία, συνεργασία, διαφορετικότητα, οικολογία, εθνικές γιορτές, ιστορικά γεγονότα 

κλπ.).  

Επίσης είναι δυνατόν στις παραπάνω διαδροµές να γίνονται και διάφορα παιχνίδια (π.χ. 

προσοµοίωση εκδοτικού οίκου, βιβλιοπωλείου κ.ά). Όπως επίσης και ολόκληρη η ώρα 

φιλαναγνωσίας µπορεί να διατεθεί σε κάποιο από τα παραπάνω παιχνίδια-δραστηριότητες. 

 

***** 

 

46 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆΄- Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ  
1η διαδροµή:  

Συζητάµε γενικά για τα βιβλία. Μιλάµε για αυτά που έχουµε διαβάσει, για τους ήρωές τους, 

για το πώς ή πού, αν θυµόµαστε, τα διαβάσαµε, ποιος µας χάρισε το πρώτο βιβλίο, αν έχουµε 

επισκεφτεί βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες, εκθέσεις βιβλίων. Μοιραζόµαστε τις εµπειρίες µας, λέµε 

τις απόψεις µας για το βιβλίο και αποφασίζουµε για τι περίπου θέλουµε να κάνουµε τις 

επόµενες εβδοµάδες κατά την ώρα της φιλαναγνωσίας. Π.χ. ανάγνωση-αφήγηση ιστοριών, 

διάβασµα µυθιστορηµάτων, ζωγραφική, κόµικς, γράψιµο ιστοριών, θεατρική µετατροπή 

κειµένων, δραµατοποιήσεις, έκδοση περιοδικού, επίσκεψη στη δηµοτική βιβλιοθήκη, επίσκεψη 

σε βιβλιοπωλείο, επίσκεψη σε εκδοτικό οίκο, κάλεσµα ενός συγγραφέα, δηµιουργία ή 

αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης του σχολείου ή της τάξης κ.ά. συναφείς δραστηριότητες.  

2η διαδροµή:  

∆ιαβάζουµε µια εικονογραφηµένη ιστορία. Συζητάµε για την πλοκή και τη δράση της. Τα 

παιδιά αναφέρονται στα συναισθήµατα και στους χαρακτήρες των ηρώων. Βρίσκουµε 

αναλογίες µε την καθηµερινότητα. Αν θέλουµε και υπάρχει χρόνος µπορούµε να 

ζωγραφίσουµε τα συναισθήµατα των ηρώων µας. Ο δάσκαλος/Η δασκάλα της ζωγραφικής 

µπορεί να υποβοηθήσουν δηµιουργικά σε τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης µπορούµε να 

µιλήσουµε και για το σκηνικό της ιστορίας (χώρος και χρόνος) και για το πόσο σηµαντικά είναι 

αυτά τα δύο στοιχεία για την εξέλιξη των γεγονότων (ανάλογες δραστηριότητες: ζωγραφική 

τοποθεσιών της ιστορίας ή αλλαγή τοποθεσίας, ώρας των γεγονότων κλπ.).  

3η διαδροµή:  

Έχουµε φωτοτυπίες από παρουσιάσεις βιβλίων σε διάφορα περιοδικά. Με τη βοήθεια του/της 

εκπαιδευτικού της πληροφορικής ψάχνουµε στο διαδίκτυο για διάφορα παιδικά βιβλία. 

Φτιάχνουµε µε τα παιδιά ένα µικρό κατάλογο βιβλίων από εικονογραφηµένα βιβλία, 

µυθιστορήµατα, βιβλία γνώσεων, βιογραφιών, βιβλία ποιηµάτων που θα θέλαµε ναι 

διαβάσουµε. (∆εν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί κατά γράµµα ο συγκεκριµένος 

κατάλογος). (Ο κατάλογος συµπληρώνεται και από ένα αγαπηµένο βιβλίο κάθε µαθητή που θα 

το πρότεινε, ώστε να το διαβάσουν και τα άλλα παιδιά).  



4η διαδροµή:  

Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και αποφασίζουν να επιλέξουν τέσσερα βιβλία από το 

συγκεκριµένο κατάλογο. Είναι για παράδειγµα µία εικονογραφηµένη ιστορία, δύο 

µυθιστορήµατα, ένα βιβλίο ποιηµάτων και ένα βιβλίο γνώσεων. Προτείνουν στο ∆ιευθυντή 

του σχολείου να τα αγοράσει (δεν είναι πάντως απαραίτητο εάν τα συγκεκριµένα βιβλία 

υπάρχουν ήδη στη βιβλιοθήκη του σχολείου). Αποφασίσουµε ότι θα τα διαβάζουµε µόνοι, στο 

σπίτι µας και όταν είµαστε έτοιµοι θα τα παρουσιάσουµε στην τάξη µας. Κουβεντιάζουµε για 

λίγο τις δραστηριότητες που θα προβεί η κάθε οµάδα. Ρίχνονται ιδέες. ∆ε δεσµεύονται οι 

οµάδες.  

5η διαδροµή:  

Τα παιδιά µε τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού πληροφορικής στήνουν στο διαδίκτυο µια 

ιστοσελίδα (πιθανόν παράρτηµα της ιστοσελίδας του σχολείου τους) του βιβλίου. Της δίνουν 

και όνοµα: π.χ. Το πλοίο των βιβλίων. Σε αυτό µε την ευθύνη των εκπαιδευτικών 

δηµοσιεύουν πληροφορίες για το βιβλίο, δραστηριότητες που κάνουν, προτείνουν βιβλία 

στους συµµαθητές τους, αναρτούν εικαστικές δηµιουργίες µε αφορµή το διάβασµα βιβλίων 

κλπ. Τη συγκεκριµένη ώρα φιλαναγνωσίας συζητούν και αποφασίζουν για τη σελίδα.  

6η και 7η διαδροµές:  

Τα παιδιά επιλέγουν ένα παραµύθι και αναλαµβάνουν να το παρουσιάσουν στην Πρώτη 

∆ηµοτικού. ∆ηλαδή, αναλαµβάνουν να το αφηγηθούν, να το δραµατοποιήσουν και να το 

παρουσιάσουν σε πίνακες ζωγραφικής. Την πρώτη ώρα φιλαναγνωσίας ετοιµάζουν τα 

προαναφερόµενα και τη δεύτερη ώρα φιλαναγνωσίας τα παρουσιάζουν στην αντίστοιχη ώρα 

της Πρώτης ∆ηµοτικού.  

8η διαδροµή:  

∆ίνουµε στα παιδιά να ξεφυλλίσουν ένα βιβλίο µε ποιήµατα. Επιλέγουν κάποια ποιήµατα και 

τα διαβάζουν δυνατά. ∆ιαβάζουν και τη βιογραφία του συγγραφέα. Στη συνέχεια προχωρούν 

στην εξής δραστηριότητα: ξεχωρίζουν λέξεις ή φράσεις από τα ποιήµατα και δηµιουργούν ένα 

δικό τους ποίηµα (ανά ένας µαθητής ή χωρίζονται σε οµάδες και στο τέλος διαβάζουν τα 

ποιήµατα).  

9η διαδροµή:  

Τα παιδιά αναλαµβάνουν να ταξινοµήσουν τα βιβλία της βιβλιοθήκης της τάξης τους. 

Συζητάµε µαζί τους για τα διάφορα είδη, παρουσιάζουµε ένα ένα τα βιβλία –πολλά από αυτά 

ήδη τα γνωρίζουν τα παιδιά, βοηθούνται και από το µέγεθος, το κείµενο του οπισθόφυλλου 

κλ.π- και στη συνέχεια προβαίνουν στις ακόλουθες ταξινοµήσεις τις οποίες και καταγράφουν:  

Ταξινόµηση κατά λογοτεχνικό είδος (παραµύθι, διήγηµα, µυθιστόρηµα, ποίηση, θέατρο, 

γνώσεων, βιογραφίες, άλµπουµ, εγκυκλοπαίδειες κλπ.), ταξινόµηση κατά κεντρικό θέµα 

(ιστορία, µυθολογία, φύση-οικολογία, επιστηµονική φαντασία κλπ.). Επίσης προβαίνουν και σε 

µια ταξινόµηση που µπορεί να έχει σχέση και µε τα µαθήµατά τους.  

10η -11η διαδροµές:  

Όλα τα παιδιά ξεφυλλίζουν διάφορα βιβλία γνώσεων. Συζητούν γι’ αυτά, ξεχωρίζουν τα δύο 

είδη τους (βιβλία µε καθαρές γνώσεις, βιβλία όπου η γνώση προσφέρεται µέσα από 

µυθοπλασία) και µε αφορµή κάποιο µάθηµα αποφασίζουν να γράψουν το δικό τους βιβλίο 

γνώσης. Σηµειώνουν σε ένα χαρτί και στη συνέχεια µε τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού της 

πληροφορικής συγκεντρώνουν υλικό (κείµενα µε πληροφορίες, κείµενα δικά τους, εικόνες) το 

οποίο παρουσιάζουν κατά τη δεύτερη ώρα φιλαναγνωσίας προβαίνοντας και στη σύνθεση των 

βιβλίων τους.  

12η -20ή διαδροµές:  



Τα παιδιά µε αφορµή το µάθηµα της ιστορίας ή το µάθηµα της φυσικής ή της µελέτης 

περιβάλλοντος επιλέγουν ένα ιστορικό µυθιστόρηµα (π.χ. για την αρχαία Ελλάδα ή το 

Βυζάντιο ή την ελληνική επανάσταση) ή ένα οικολογικό µυθιστόρηµα κλπ.. Στη συνέχεια 

αποφασίζουν να το διαβάζουν µεγαλόφωνα τις επόµενες οκτώ µε εννέα ώρες φιλαναγνωσίας. 

∆ιαβάζοντάς το κατά διαστήµατα σταµατούν και συζητούν. Γίνονται και οι αναγκαίες 

αναφορές στο ιστορικό πλαίσιο (ή το οικολογικό). Μια οµάδα αναλαµβάνει να το παρουσιάσει. 

Μια άλλη οµάδα αναλαµβάνει να ερευνήσει για άλλα µυθιστορήµατα µε παρόµοιο θέµα. Οι 

συζητήσεις κάθε φορά περιστρέφονται γύρω από την πλοκή, τους χαρακτήρες, το 

χωροχρονικό πλαίσιο µε ερωτήσεις π.χ.  

αυτό το σηµείο εσύ πώς το καταλαβαίνεις;  
• σου θυµίζει κάτι αυτό το στιγµιότυπο; 
• χρωµάτισε τις παραγράφους του κειµένου, µίλησε για τους ήχους που άκουσες στο 

κείµενο, πώς συνταιριάζεις την τάδε εικόνα µε το σήµερα; 
• πες το κείµενο από την πλευρά του α ή του β ήρωα, κρίνε τις αντιδράσεις των 

ηρώων, σύγκρινέ τες µε τον εαυτό σου, εσύ πώς θα αντιδρούσες; 
• τι θα πεις σε ένα συµµαθητή σου αν του πρότεινες αυτό το βιβλίο;, συνέχισε το 

κείµενο από το τάδε σηµείο ή ένα σηµείο της αρεσκείας σου, εσύ αν ήσουν στο κείµενο µε 
ποιο ήρωα θα έκανες παρέα;, αν ήσουν στη θέση αυτού του ήρωα πώς θα συµπεριφερόσουν; 

• σύγκρινε το κείµενο µε εικόνες της σηµερινής εποχής, ποιον ήρωα από άλλο κείµενο 
θα καλούσες να πρωταγωνιστήσετε; ποια συναισθήµατα προκαλεί το κείµενο; 

• µπορείς να πάρεις συνέντευξη από τον τάδε ήρωα;  

21η και 22η διαδροµές:  

Μετά το πέρας της ανάγνωσης και των πολλαπλών συζητήσεων τα παιδιά χωρίζονται σε 

οµάδες και αναλαµβάνουν δραστηριότητες. Π.χ. η πρώτη οµάδα αναλαµβάνει να 

εικονογραφήσει το µυθιστόρηµα ή να το µετατρέψει σε κόµικς. Η δεύτερη οµάδα 

αναλαµβάνει να γράψει υποθετικές συνεντεύξεις που παίρνουν τα µέλη τους από τους ήρωες. 

Η τρίτη οµάδα αναλαµβάνει να αναφερθεί στα συναισθήµατα των ηρώων και να τα συσχετίσει 

µε τα συναισθήµατα των αναγνωστών. Η τέταρτη οµάδα αναλαµβάνει να δραµατοποιήσει 

σκηνές του έργου. Η πέµπτη οµάδα αναλαµβάνει να γράψει πιθανές εκδοχές του 

µυθιστορήµατος. Η έκτη οµάδα αναλαµβάνει να διασκευάσει κάποιες σκηνές του 

µυθιστορήµατος σε σεναριακή µορφή Κατά τη δεύτερη ώρα φιλαναγνωσίας οι οµάδες 

παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών µπορεί να ακούγεται 

µουσική.  

23η διαδροµή:  

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του ∆ήµου. Τα παιδιά ενηµερώνονται για τη βιβλιοθήκη, την ιστορία 

της, τον τρόπο ταξινόµησης των βιβλίων. Αν η βιβλιοθήκη είναι και δανειστική όσα παιδιά 

επιθυµούν µπορούν να δανειστούν και από ένα βιβλίο.  

24η διαδροµή:  

Αποφασίζουµε να γράψουµε ένα δικό µας παραµύθι και επίσης να το εικονογραφήσουµε. 

Κάνουµε την αρχή απαντώντας στις ερωτήσεις: Ποιο είναι το όνοµα του ήρωα; Πώς είναι; 

Που δρά; Ποιος είναι ο ρόλος του; Ποιο εµπόδιο συναντά; Πώς ξεπερνάει το εµπόδιο; Ποια 

είναι η λύση της ιστορίας; Αν απαντήσουµε έχοντας στο νου µας δύο γνωστές ιστορίες, τότε 

ταξιδεύοντας ανάµεσά τους φτιάχνουµε µια τρίτη, δική µας. Π.χ. Η Σταχτοπούτα συνάντησε 

στο δάσος το λύκο. έµενε στο δάσος κι εκεί πήγε να τη βρει ο πρόγκιπας. Αλλά στο δρόµο 

πλέχτηκε κι η γιαγιά κλπ., κλπ. Μπορούµε µάλιστα να χρησιµοποιήσουµε και υποθέσεις 

βιβλίων που κάναµε στις ώρες φιλαναγνωσίας.  

25η διαδροµή:  



Αξιοποιούµε την ιστοσελίδα µας στο διαδίκτυο µε ένα διαφορετικό τρόπο. Με τα παιδιά 

αντίστοιχης τάξης άλλο σχολείου ανταλλάσουµε πληροφορίες και γενικά νέα για το βιβλίο 

(σχετικά µε τη δράση µας). Προχωρούµε και στην εξής δράση που συζητούµε και 

αποφασίζουµε γι’ αυτήν στην ώρα φιλαναγνωσίας. Μάλιστα δηµιουργούµε και την αρχή της. 

∆ηλαδή, ξεκινάµε τη συγγραφή ενός βιβλίου. Γράφουµε εµείς την αρχή και οι συµµαθητές µας 

του άλλου σχολείου συνεχίζουν, για να ξαναπάρουµε κάποια άλλη µέρα εµείς τη σκυτάλη. 

Αυτό µπορεί να συνεχιστεί για αρκετό καιρό.  

26η διαδροµή:  

Καλείται στην τάξη ένας συγγραφέας. Π.χ. καλούν το συγγραφέα του οποίου διάβασαν το 

µυθιστόρηµα τις προηγούµενες ώρες φιλαναγνωσίας. Η πείρα από τις δραστηριότητες ήδη 

υπάρχει ώστε να συζητήσουν µαζί του διάφορα θέµατα του βιβλίου του και άλλα που 

αφορούν γενικά το βιβλίο και τη συγγραφική δράση. Προηγουµένως είναι δυνατόν να 

προβούν τα παιδιά στις συγκεκριµένες εργασίες: να συλλέξουν πιθανές συνεντεύξεις του 

συγγραφέα και να τις διαβάσουν, να φτιάξουν ένα χρονολόγιο του έργου του κλπ.  

27η -28η -29η διαδροµές:  

Επιλέγουµε να ασχοληθούµε µε µια εικονογραφηµένη βιογραφία. ∆ιαβάζεται το βιβλίο και 

µετά από συζήτηση τα παιδιά χωρίζονται σε δύο µεγάλες οµάδες. Η πρώτη οµάδα 

συγκεντρώνει υλικό από το διαδίκτυο και η δεύτερη από εγκυκλοπαίδειες. Τη δεύτερη ώρα 

γίνεται συγκριτική προσέγγιση των πληροφοριών του βιβλίου και των πληροφοριών που 

συνελέγησαν. Εντοπίζονται οι διαφορές. Κατά την τρίτη ώρα οι µαθητές µπορούν να γράψουν 

κείµενα µε θέµα τη γνώµη τους για το βιογραφούµενο, για το αν η δράση του είναι επίκαιρη, 

για το αν αποτελεί πρότυπο για µίµηση ή σε τι ωφέλησε η δράση του στο κοινωνικό σύνολο.  

30ή διαδροµή:  

Τα παιδιά συγκεντρώνουν ό, τι χειροπιαστό έχουν δηµιουργήσει ως τώρα ζωγραφική, κολάζ, 

κείµενα τα ταξινοµούν και τα εκθέτουν σε θρανία στο περιθώριο της τάξης για µία εβδοµάδα, 

ώστε να τα δουν και οι άλλες τάξεις.  

31η διαδροµή:  

Με ένα από τα προηγούµενα βιβλία τα παιδιά παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι. Υποθέτουν ότι 

τους καλούν σε µια εκποµπή της τηλεόρασης γα να µιλήσουν για τα βιβλία που έχουν 

διαβάσει. Τι θα πουν; Μία οµάδα που υποτίθεται ότι θα είναι οι δηµοσιογράφοι ετοιµάζουν τις 

ερωτήσεις και τα άλλα παιδιά οι αναγνώστες απαντούν. Η όλη συζήτηση που µπορεί να 

παρασταθεί στην τάξη µετά από κατάλληλη διαµόρφωση της αίθουσας και, βέβαια, αν 

υπάρχει η δυνατότητα, µπορεί να βιντεοσκοπηθεί, ώστε να την δουν τα παιδιά.  

32η διαδροµή:  

Ως συνέχεια της παραπάνω εκδήλωσης-προσωµοίωσης τηλεοπτικής εκποµπής µπορεί να γίνει 

το εξής: Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσαρες οµάδες. Τα µέλη της κάθε οµάδας παίρνουν το 

ρόλο του συγγραφέα ενός βιβλίου (από αυτά που έχουν διαβάσει/συζητήσει), του 

εικονογράφου, του αναγνώστη και του δηµοσιογράφου και υποβάλλουν ερωτήσεις ο ένας 

στον άλλο. Κάτι σα συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού µε αφορµή ένα βιβλίο.  

33ή – 37η διαδροµές:  

Ήδη από την 4η διαδροµή έχουν επιλεγεί κάποια βιβλία για παρουσίαση από τις οµάδες των 

παιδιών. Στις επόµενες διαδροµές οι οµάδες παρουσιάζουν µε το δικό τους τρόπο (ήδη έχουν 

αποκτήσει εµπειρία) το κάθε βιβλίο. Στο τέλος το υλικό των παρουσιάσεων απαρτίζει και τα 

χειροποίητα βιβλία των οµάδων.  

38η διαδροµή:  



Η τάξη αποφασίζει να διαβάσει ένα µικρό εικονογραφηµένο βιβλίο. Χωρίζεται σε πέντε 

οµάδες. Αφού το διαβάσουν η κάθε οµάδα αναλαµβάνει να το µετατρέψει σε κόµικς. Σε ένα 

χαρτί Α4 χωρισµένο στα τέσσερα επιλέγουν τις ζωγραφιές που θα φτιάξουν και στη συνέχεια 

σχεδιάζουν τα γνωστά συννεφάκια όµως δίχως λόγια. Ακολούθως αλλάζουν µεταξύ τους οι 

οµάδες τα χαρτιά και βάζουν τα λόγια που νοµίζουν ότι αναπαριστούν οι εικόνες. Ακολουθεί 

συζήτηση. 

39η -40ή διαδροµές:  

Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες. Τα παιδιά επιλέγουν µια ιστορία να διαβάσουν και στη συνέχεια 

βρίσκουν τους ήρωες στο σεντούκι ή τους κατασκευάζουν µε τη βοήθεια του/της 

εκπαιδευτικού των καλλιτεχνικών και µε κατάλληλη µουσική υπόκρουση (συνεργασία 

εκπαιδευτικού µουσικής) παρουσιάζουν την ιστορία την επόµενη ώρα φιλαναγνωσίας.  

41η διαδροµή:  

Τα παιδιά αποφασίζουν να εκδώσουν τη Μικρή Επιθεώρηση Βιβλίου. Πρόκειται για 

φωτοτυπηµένο φυλλάδιο στο οποίο θα αναγράφονται ειδήσεις για το βιβλίο και το οποίο θα 

µοιράζεται στους µαθητές της τάξης. Οι ειδήσεις συνίστανται π.χ. στην επίσκεψη ενός 

συγγραφέα στην περιοχή τους, στην έκδοση ενός καλού λογοτεχνικού βιβλίου που το διάβασε 

κάποιος µαθητής/κάποια µαθήτρια, σε πληροφορίες για το βιβλίο παρµένες από τον έντυπο ή 

τον ηλεκτρονικό κλπ. Εποµένως στη συγκερκιµένη ώρα συζητούν, αποφασίζουν και 

δηµιουργούν το υλικό για την πρώτη Μικρή Επιθεώρηση Βιβλίου...  

42η διαδροµή:  

Η τάξη χωρίζεται σε τέσσαρες οµάδες. Οι δύο οµάδες αναλαµβάνουν να κάνουν ερωτήσεις 

στις άλλες δύο για τα βιβλία που γνωρίζουν ως τώρα. Π.χ. περιγράφουν το τοπίο ή τον ήρωα 

και τα άλλα παιδιά προσπαθούν να µαντέψουν. Οι άλλες δύο οµάδες παριστάνουν µε 

παντοµίµα στιγµιότυπα των βιβλίων και τα άλλα παιδιά επίσης προσπαθούν να µαντέψουν.  

43η διαδροµή:  

Αποφασίζουµε να «καλέσουµε» τους ήρωες των βιβλίων που έχουµε διαβάσει έως τώρα. 

Συζητάµε γι’ αυτούς και βρίσκουµε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. Απαντάµε και στην 

ερώτηση: Αν είµαστε εµείς στη θέση τους τι θα κάναµε; Στη συνέχεια τους υποδυόµαστε 

κρατώντας στο χέρι µας µια ζωγραφιά ή ένα διακριτικό τους στοιχείο (π.χ. ένα καπέλο, ένα 

αντικείµενο κλπ.) και συζητάµε όχι µόνο για τις υποθέσεις των βιβλίων που διαβάσαµε, για τα 

συναισθήµατά τους αλλά και για τη σηµερινή κατάσταση στην καθηµερινότητά µας και γενικά 

στην κοινωνία.  

44η διαδροµή:  

Η προηγούµενη δραστηριότητα µπορεί να συνεχιστεί και ως εξής: Τα παιδιά χωρίζονται σε 

τρεις οµάδες. Οι δύο πρώτες οµάδες αναλαµβάνουν µε τον προηγούµενο τρόπο να 

παραστήσουν το ίδιο βιβλίο. Η τρίτη οµάδα παρατηρεί και καταγράφει διαφορές και 

οµοιότητες και τέλος όλοι µαζί συζητούν.  

45η διαδροµή:  

Οι µαθητές/µαθήτριες µιλάνε για ένα βιβλίο που έχουν διαβάσει στο παρελθόν και τους άρεσε 

για διάφορους εξωκειµενικούς και ενδοκειµενικούς λόγους (π.χ. πότε το διάβασαν, ποιος τους 

το χάρισε, σε ποιο µέρος το διάβασαν, αν µίλησαν γι’ αυτό σε φίλους τους κλπ. Επίσης µιλάνε 

για το περιεχόµενο του βιβλίου.  

46η διαδροµή:  

Τα παιδιά αποφασίζουν να παρουσιάζουν στhν ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας στα άλλα παιδιά της τάξης ή στους γονείς τους. Χωρίζονται σε οµάδες και 

επιλέγουν δράσεις: Ορισµένες µπορεί να είναι οι εξής: δραµατοποιήσεις αποσπασµάτων 



βιβλίων, βιντεοσκοπήσεις συζητήσεων ή από την πρόσκληση του συγγραφέα, διάφορα κουίζ, 

µικρές απαγγελίες ποιηµάτων γνωστών ποιητών αλλά κυρίων δικών τους κλπ. κλπ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

Είναι ευνόητο ότι εάν σε κάποια διαδροµή δεν επαρκεί ο χρόνος είναι δυνατόν ή να 

αφαιρεθούν τµήµατά της ή η διαδροµή µπορεί να συνεχιστεί και στην επόµενη ώρα 

φιλαναγνωσίας. Αν και αυτό εξαρτάται και από την επιθυµία των µαθητών, αλλά και από τη 

φύση των δραστηριοτήτων. Για παράδειγµα κάποια δραστηριότητα είναι δυνατόν να 

συνεχιστεί στην ώρα των καλλιτεχνικών, της πληροφορικής κλπ. (απαραίτητη η συνεργασία 

µε τον/την αντίστοιχο εκπαιδευτικό.  

Είναι πολύ αποδοτικό για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας δύο ή τρεις ή και περισσότερες 

ώρες συνεχόµενες ώρες να αφιερώνονται για παράδειγµα σε κάποιο/κάποια συγγραφέα 

(διαβάζουµε βιβλία του ή αν υπάρχει η δυνατότητα τον καλούµε) ή σε κάποιο γενικότερο 

θέµα (π.χ. φιλία, συνεργασία, διαφορετικότητα, οικολογία, εθνικές γιορτές, ιστορικά γεγονότα 

κλπ.).  

Επίσης είναι δυνατόν στις παραπάνω διαδροµές να γίνονται και διάφορα παιχνίδια (π.χ. 

προσοµοίωση εκδοτικού οίκου, βιβλιοπωλείου κ.ά). Όπως επίσης και ολόκληρη η ώρα 

φιλαναγνωσίας µπορεί να διατεθεί σε κάποιο από τα παραπάνω παιχνίδια-δραστηριότητες. 

 

 

***** 

 

Ενδεικτικοί κατάλογοι µε Προτάσεις Βιβλίων 

Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών παρατίθεται ενδεικτικοί κατάλογοι µε 

προτάσεις βιβλίων για ενίσχυση των φιλαναγνωστικών δράσεων. 

Οι πρώτοι κατάλογοι περιλαµβάνουν τα προτεινόµενα προς βράβευση βιβλία από 

τις τελικές λίστες της τελευταίας 3ετίας των σηµαντικότερων βραβείων βιβλίων για 

παιδιά (έχουν εξαιρεθεί τα βιβλία για εφήβους και νέους που υπήρχαν στις σχετικές 

λίστες). ∆ιευκρινίζεται ότι οι όποιες λίστες µε προτεινόµενα βιβλία είναι ενδεικτικές, 

και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργούν ως σταθερό πλαίσιο αναφοράς.  

1) ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

2010 

Μικρή Λίστα Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Συγγραφή 

∆αρλάση Αγγελική 

Τότε που κρύψαµε έναν άγγελο, εκδ. Πατάκη 

Κοντολέων Μάνος 

Πολύτιµα δώρα, εκδόσεις Πατάκη 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Παπατσαρούχας Βασίλης (εικονογράφηση) 

Ιστορίες για περίεργα παιδιά, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Ρόζεν Μπίλλι, Τσίτας Μάκης (κείµενο), Βαβούρη Ελίζα (εικονογράφηση) 

Μη φεύγεις, εκδ. Ψυχογιός 

Σακκά-Νικολακοπούλου Ναννίνα 

Ρεµιέ, εκδόσεις Λιβάνη 

Σκιαδαρέση Μαρία (κείµενο), Βερούτσου Κατερίνα (εικονογράφηση) 

Ο πρίγκιπας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, εκδ.Πατάκη 

Χούτα Παναγιώτα (κείµενο), Αντωνοπούλου Αλεξάνδρα (εικονογράφηση) 

Πέντε κόλπα µπας και γυρίσει ο µπαµπάς, εκδ. Πατάκη  



Βραβείο Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Συγγραφή 

Κοντολέων Μάνος, Πολύτιµα δώρα, εκδ. Πατάκη  

Μικρή Λίστα Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Εικονογράφηση 

∆ηµητριάδου Κική (κείµενο), Ανδρικόπουλος Νικόλας (εικονογράφηση) 

Η Αρήτη της ροδιάς, εκδ. Λιβάνη 

Γυφτάκη-Μπεκ Κατερίνα (κείµενο), Σπυρίδωνος Μιµίκα (εικονογράφηση) 

Ιστορίες του ανέµου, εκδ. Φυτράκης 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Ηλιόπουλος Βαγγέλης (κείµενο), Παρίση ∆ιατσέντα (εικονογράφηση) 

Κι οι ιστορίες µεταναστεύουν, εκδ. Πατάκη 

Σκορδαλά-Κακατσάκη Ευδοκία (κείµενο), Βαβούρη Ελίζα (εικονογράφηση) 

Ο Λυκούργος και το δίχτυ της αγάπης, εκδ. Άγκυρα 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Παπατσαρούχας Βασίλης (εικονογράφηση) 

Ο γάτος που έκλαιγε µαργαριτάρια, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Παπατσαρούχας Βασίλης (εικονογράφηση) 

Ιστορίες για περίεργα παιδιά, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα  

Βραβείο Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Εικονογράφηση 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα  

2009  

Μικρή Λίστα Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Συγγραφή 

Μαντουβάλου Σοφία (κείµενο), Τσάµπρα Ελένη (εικονογράφηση) 

Άλλα τα µάτια της µαϊµούς κι άλλα της κουκουβάγιας, εκδ. Πατάκη 

Μητσιάλη Αλεξάνδρα (κείµενο), Μπαχά Μάρια (εικονογράφηση) 

Το αστερόσπιτο, εκδ. Πατάκη 

Κάργα Βασιλική (κείµενο), Κουµαριάς Νίκος (εικονογράφηση) 

Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί, εκδ. Επόµενος Σταθµός 

Φραγκούλη Φωτεινή (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Εφτά ορφανά µολύβια... εφτά ιστορίες, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Ρεµούνδος Γιάννης (κείµενο), ∆ήµος Χρήστος (εικονογράφηση) 

Πέντε µέρες που συγκλόνισαν το σπίτι µας, εκδ. Ψυχογιός  

Βραβείο Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Συγγραφή 

Φραγκούλη Φωτεινή (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Εφτά ορφανά µολύβια... εφτά ιστορίες, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα  

Μικρή Λίστα Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Εικονογράφηση 

Ρώσση-Ζαΐρη Ρένα (διασκευή), Παπατσαρούχας Βασίλης (εικονογράφηση) 

Το αστερόπαιδο, εκδόσεις Μεταίχµιο 

Μώραλη Βάσια (κείµενο), ΛαδάΈφη (εικονογράφηση) 

Η βροχή των αστεριών, εκδ. ModernTimes 

Αγγελίδου Μαρία (κείµενο), Σαµαρτζή Ίρις (εικονογράφηση) 

Το δέντρο µε τα ψέµατα, εκδ. Παπαδόπουλος 

Φραγκούλη Φωτεινή (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Εφτά ορφανά µολύβια... εφτά ιστορίες, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

∆ρακοπούλου Αθηνά (κείµενο), Χαδουλού Κατερίνα (εικονογράφηση) 

Ο λαίµαργος βασιλιάς, εκδ. Κάστωρ 



Κοντολέων Μάνος (κείµενο), Βερούτσου Κατερίνα (εικονογράφηση) 

Νεράιδα πάνω στο έλατο, εκδ. Πατάκη 

Ζαραµπούκα Σοφία (κείµενο-εικονογράφηση) 

Φυσικά σ’ αγαπώ, εκδ. Κέδρος 

∆ήµου Θανάσης (κείµενο-εικονογράφηση) 

Μια χειµωνιάτικη ιστορία, εκδ. Πατάκη  

Βραβείο Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Εικονογράφηση 

Κοντολέων Μάνος (κείµενο), Βερούτσου Κατερίνα (εικονογράφηση) 

Νεράιδα πάνω στο έλατο, εκδ. Πατάκη 

∆ήµου Θανάσης (κείµενο-εικονογράφηση) 

Μια χειµωνιάτικη ιστορία, εκδ. Πατάκη  

Μικρή Λίστα Βιβλίο Γνώσεων για παιδιά 

Βλαβιανός Χάρης (ποίηση) 

Νίκος Εγγονόπουλος-Αλφαβητάρι για µικρά και µεγάλα παιδιά, εκδ. Μεταίχµιο 

Πίνη Εύη (κείµενο), Στ. Μπονάτσος, Γ. Νταλαγιώργου, Ι. Σαρσάκης (εικονογράφηση) 

Ο Άργος αφηγείται ιστορίες από τη µυκηναϊκή εποχή, εκδ. Παπαδόπουλος 

ΧατζήΓιολάντα (κείµενο) 

Τα ελληνικά Συντάγµατα και η ιστορία τους, εκδ. Κέδρος 

Κατσαρός Βασίλης (κείµενο) 

Φάρµακα και θαύµατα…-: Γιατροί, νοσηλευτές και άγιοι, γιάτραινες και ακτουάριοι, εκδ. 

Καλειδοσκόπιο  

Βραβείο Βιβλίο Γνώσεων για παιδιά 

Σερέφας Σάκης (κείµενο), Στύλος Γιάννης (εικονογράφηση) 

Ένας δεινόσαυρος στο µπαλκόνι µου, εκδ. Πατάκης  

2008  

Μικρή Λίστα Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Συγγραφή 

Μερίκα Λένα (κείµενο), ∆ηµητρίου Γιώργος (εικονογράφηση) 

Το blog του Ευτύχη, εκδ. Κέδρος 

Φώτου Γιώτα (κείµενο), Φούρκα Πέγκυ (εικονογράφηση) 

Μια καρφίτσα και δύο αυτοκίνητα, εκδ. Ψυχογιός 

Κάτσου-ΚαντάνηΣταυρούλα (κείµενο) 

Σώστε την πόλη µας, εκδ. Ψυχογιός 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου Λότη (κείµενο) 

Ο καιρός της σοκολάτας, εκδ. Πατάκη 

Ψαραύτη Λίτσα (κείµενο) 

Η σπηλιά της γοργόνας, εκδ. Πατάκη 

Νευροκοπλή Βασιλική (κείµενο), Ανδρικόπουλος Νικόλας (εικονογράφηση) 

Αν τ' αγαπάς ξανάρχονται, εκδ. Λιβάνη 

Σταθάτου Φράνση (κείµενο), ∆ήµος Χρήστος (εικονογράφηση) 

Ο µπαµπάς µου ο καλός, µεγάλος γκρίζος λύκος, εκδ. Άγκυρα 

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία (κείµενο) 

Ο δρόµος που µας χώριζε, εκδ. Άγκυρα 

Παπαθεοδούλου Αντώνης (κείµενο), Γουέστ Στίβεν (εικονογράφηση) 

Ποια είναι η Μαίρη Κρίστµας, εκδ. Μίνωας 

Ζέη Άλκη (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικόνες) 

Ο ψεύτης παππούς, εκδ. Κέδρος  



Βραβείο Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Συγγραφή 

Ψαραύτη Λίτσα (κείµενο) 

Η σπηλιά της γοργόνας, εκδ. Πατάκη  

Μικρή Λίστα Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Εικονογράφηση 

Παπάκου Αυγή Β. (κείµενο), Κυτοπούλου Ζωή (εικονογράφηση) 

Μια φορά και έναν καιρό 

Πιπίνη Αργυρώ, Χαραλάς Κώστας, Γιαννακοπούλου Χαρά (κείµενο), Μπαχά Μάρια, Βλαζάκη 

Σοφία, Παπατσαρούχας Βασίλης 

Μια αγάπη, επτά χρώµατα και ένας λύκος, εκδ. Μεταίχµιο 

Μιχαλοπούλου Αµάντα (κείµενο), Τουλιάτου Σοφία (εικονογράφηση) 

Η εγγονή του Αï–Βασίλη, εκδ. Καστανιώτη 

Μαρµαρίδου Ελίνα (κείµενο), Μπουλούµπασης Πέτρος (εικονογράφηση) 

Το βατραχάκι που ήθελε να είναι νούφαρο, εκδ. ∆ια Βίου 

Στεργιώτη Βάλια (κείµενο), ∆εληβοριά Μυρτώ (εικονογράφηση) 

Ο Φσσσσς, η Αµπατού και ένα αηδόνι, εκδ. Μικρή Μίλητος 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Μπαχά Μάρια (εικονογράφηση) 

Όταν η πασχαλίτσα συνάντησε ελέφαντα, εκδ. Λιβάνη 

Τριβιζάς Ευγένιος (κείµενο), Γουέστ Στίβεν (εικονογράφηση) 

Ο πόλεµος της χαµένης παντόφλας, εκδ. Μίνωας  

Βραβείο Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο-Εικονογράφηση 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Μπαχά Μάρια (εικονογράφηση) 

Όταν η πασχαλίτσα συνάντησε ελέφαντα, εκδ. Λιβάνη 

Παπάκου Αυγή Β. (κείµενο), Κυτοπούλου Ζωή (εικονογράφηση) 

Μια φορά και έναν καιρό  

Μικρή Λίστα Βιβλίο Γνώσεων για παιδιά  

Κωνσταντινίδης Γιώργος (κείµενο), Λογκβινόβσκα Ευγενία (εικονογράφηση) 

Η Σιρεφά και οι χαµένες νότες, εκδ. Άγκυρα 

Κριεκούκη Νανά, Νάκου 'Ελσα (κείµενο), Λίσε-Λόττε Ίβερσεν (εικονογράφηση) 

Μελωδένια πολιτεία, εκδ. Καλέντης 

Γιαλουράκη Σοφία (κείµενο) 

Τα πορτρέτα του Φαγιούµ και η µυστηριώδης µις Τζούλια, εκδ. Ερευνητές 

Κοκκινάκη Νένα (κείµενο), Ψυχογυιού ∆ήµητρα (εικόνες) 

Πηνελόπη ∆έλτα-Η ζωή της, σαν παραµύθι, εκδ. Άγκυρα 

∆ενδρινού Φίλια (κείµενο) 

Μαρκ Σαγκάλ: Ο ακροβάτης του ονείρου (1887-1985), εκδ. Λιβάνη 

Χαλικιά Άλκηστη (κείµενο) 

Ένα απίθανο βιβλίο σύγχρονης ελληνικής τέχνης για παιδιά, εκδ. Καλειδοσκόπιο 

ΝτεκάστροΜαρίζα (κείµενο) 

Μακρυγιάννης, εκδ. Ερευνητές 

Φατσέα Ελένη (κείµενο), Καραστεργίου Απόστολος (εικονογράφηση) 

Ζώα της Ελλάδας... στο κόκκινο, εκδ. ∆ιάπλαση  

Βραβείο Βιβλίο Γνώσεων για παιδιά 

Γιαλουράκη Σοφία (κείµενο) 

Τα πορτρέτα του Φαγιούµ και η µυστηριώδης µις Τζούλια, εκδ. Ερευνητές 

Κοκκινάκη Νένα (κείµενο), Ψυχογυιού ∆ήµητρα (εικόνες) 

Πηνελόπη ∆έλτα-Η ζωή της, σαν παραµύθι, εκδ. Άγκυρα 



2) ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

2011  

Βραβείο Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου σε πρωτοεµφανιζόµενο 

συγγραφέα για παιδιά ή νέους 

Πετκανοπούλου Μαρία, Ο µικρός ζωγράφος των βράχων, εκδ. Καλειδοσκόπιο  

Έπαινος Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου σε πρωτοεµφανιζόµενο 

συγγραφέα για παιδιά ή νέους 

Μακρής Κωστής, Ο Πιοζ Νάµε και οι πέντε γάτες, εκδ. Πατάκη 

Μαυροµάτη Ασπασία, Τέοντορ ο Ινδοκαρυδούλης, εκδ. Κέδρος  

Βραβείο Πηνελόπη Μαξίµου σε συγγραφέα βιβλίου αφήγησης βραχείας 

φόρµας για παιδιά 

Τσιάλτα Ελένη, Η ροδιά και ο χιονάνθρωπος, εκδ. Πορτοκάλι  

Βραβείο σε συγγραφέα και εικονογράφο βιβλίου µε πολύχρωµη 

εικονογράφηση 

Λαµπρέλλη Λίλη, Στεφανίδη Φωτεινή, Το κρυµµένο νερό, εκδ. Πατάκη 

Καραϊσκου Χρυσάνθη, Βερούτσου Κατερίνα, Το ταλέντο του Ήλιου, εκδ. ∆ιάπλαση  

Βραβείο Φανής Αποστολίδου σε συγγραφέα µυθιστορήµατος ή εκτενούς 

παραµυθιού 

Βακάλη-Συρογιαννοπούλου Φιλοµήλα, Ένας παράξενος ταξιδιώτης, εκδ. Πατάκη 

Τορόση Ελένη, Ιουλίτσα και Ρωµαίος, εκδ. Πατάκη  

Έπαινος Φανής Αποστολίδου σε συγγραφέα µυθιστορήµατος ή εκτενούς 

παραµυθιού 

Μιχαήλ Σύρµω, Ξένοι στο Αιγαίο, εκδόσεις Παπαδόπουλος  

Βραβείο Βίτω Αγγελοπούλου σε συγγραφέα βιβλίου γνώσεων για παιδιά 

∆ούκα Μάνια, Ο Φίλιππος και τα µαγικά κρόταλα, εκδ. Μπίρη 

Ρασιδάκη Χριστίνα, Ξέρω να λέω ΟΧΙ, εκδ. Πατάκη  

2010 
Βραβείο Πηνελόπη Μαξίµου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας 

∆ηµητριάδου Κική (κείµενο), Ανδρικόπουλος Νικόλας (εικονογράφηση) 

Η Αρήτη της ροδιάς, εκδ. Λιβάνη 

  
Βραβείο για παιδιά µέσης σχολικής ηλικίας 

∆ενεζάκη Λιάνα (κείµενο και εικονογράφηση) 

Μαρδούκ, εκδ. Λιβάνη 

Κάντζολα-Σαµπατάκου Βεατρίκη (κείµενο), ∆ήµος Χρήστος (εικονογράφηση) 

Και οι µπαµπάδες ξέρουν παραµύθια, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα  

Βραβείο για την εικονογράφηση 

Χαρίτος Κυριάκος (κείµενο), Σταµατιάδη Ντανιέλα (εικονογράφηση) 

Φον Κουραµπιές εναντίον Κόµη Μελοµακαρόνη, εκδ. Μεταίχµιο 

Γεωργάλου Μαρίζα (κείµενο), Χαδουλού Κατερίνα (εικονογράφηση) 

Η περιπέτεια των 4 εποχών, εκδ. Καρυδάκη 

3) ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΑΒΑΖΩ  

2011  

Μικρή Λίστα Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Αγγελίδου Μαρία (κείµενο), ∆ηµητρίου Γιώργος (εικονογράφηση) 

Το βιβλίο των πειρατών, εκδ. Λιβάνη 



∆αρλάση Αγγελική (κείµενο), Σαµαρτζή Ίρις (εικονογράφηση) 

Το δέντρο που είχε φτερά, εκδ. Παπαδόπουλος 

∆ενδρινού Φίλια (κείµενο) 

Το καπέλο του καλλιτέχνη Βίνσεντ Βαν Γκογκ, εκδ. Λιβάνη 

Λαµπρέλλη Λίλη (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Το κρυµµένο νερό, εκδ. Πατάκη 

Μητακίδου Σούλα, Τρέσσου Ευαγγελία (κείµενο), Βέττας Απόστολος (εικονογράφηση), Η 

Μαίρη Πινέζα, εκδ. Καλειδοσκόπιο 

Μιχαήλ Σύρµω (κείµενο), ∆εληβοριά Μυρτώ (εικονογράφηση) 

Ξένοι στο Αιγαίο, εκδ. Παπαδόπουλος 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Παπατσαρούχας Βασίλης (εικονογράφηση) 

Τα πολύτιµα σκουπίδια του κυρίου Νο, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Παπαθεοδούλου Αντώνης (κείµενο), ∆εληβοριά Μυρτώ (εικονογράφηση) 

Η πόλη που έδιωξε τον πόλεµο, εκδ. Πατάκη 

Χαραλάς Κώστας (κείµενο), Σταµατιάδη Ντανιέλα (εικονογράφηση) 

Το κουτί του θυµού, εκδ. Μεταίχµιο 

Χαρίτος Κυριάκος (κείµενο), Σταµατιάδη Ντανιέλα (εικονογράφηση) 

Το βιβλίο των δικών σου Χριστουγέννων, εκδ. Μεταίχµιο  

Βραβείο Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Παπαθεοδούλου Αντώνης (κείµενο), ∆εληβοριά Μυρτώ (εικονογράφηση) 

Η πόλη που έδιωξε τον πόλεµο, εκδ. Πατάκη  

2010  

Μικρή Λίστα Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Αγγελίδου Μαρία (κείµενο), ∆εληβοριά Μυρτώ (εικονογράφηση) 

Οι άνθρωποι που δεν εννοούσαν να πεθάνουν: Ο µύθος του Σίσυφου, εκδ. Πατάκη 

∆ηµητριάδου Κική (κείµενο), Ανδρικόπουλος Νικόλας (εικονογράφηση) 

Η Αρήτη της ροδιάς, εκδ. Λιβάνη 

Ηλιόπουλος Βαγγέλης ∆. (κείµενο), Παρίση ∆ιατσέντα (εικονογράφηση) 

Κι οι ιστορίες µεταναστεύουν, εκδ. Πατάκη 

Ιεροπούλου Εύα (κείµενο), Μαρουλάκης Ιούλιος (εικονογράφηση) 

Ο άλλος µου εαυτός, εκδ. Άγκυρα 

Κοντολέων Μάνος (κείµενο), Τσιµόχοβα Ρίτα (εικονογράφηση) 

Πολύτιµα δώρα, εκδ. Πατάκη 

Μητσιάλη Αλεξάνδρα (κείµενο), Μπαχά Μάρια (εικονογράφηση) 

Η νύχτα των πυγολαµπίδων, εκδ. Πατάκη 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Παναγιωτόπουλος Νίκος (κείµενο), Παπατσαρούχας Βασίλης (εικονογράφηση) 

Ο Ιπποπότης και η Νεραϊγελάδα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

Παπαλιού Ντορίνα (κείµενο), Μπουλούµπασης Πέτρος (εικονογράφηση) 

Όταν η Έλλη έγινε αόρατη, εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Χατζόπουλος Πέτρος (κείµενο), Μπουλούµπασης Πέτρος (εικονογράφηση) 

Η µικρή Ρουάλα, εκδ. Καστανιώτη  

Βραβείο Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Μπουλώτης Χρήστος (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Η σκυλίσια ζωή του γάτου Τζον Αφεντούλη, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα  



2009  

Μικρή Λίστα Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Αγγελίδου Μαρία (κείµενο), Σαµαρτζή Ίρις (εικονογράφηση) 

Το δέντρο µε τα ψέµατα, εκδ. Παπαδόπουλος 

Βαλάση Ζωή (κείµενο), Βαλάσης Κωστής (εικονογράφηση) 

Το ασώµατο θεριό: Ιστορίες ανθρώπων, δράκων, και άλλων θηρίων, εκδ. Κέδρος 

Γεωργαλά-Καρτούδη Μαρία (κείµενο), Γαλανοµάτη Ιωάννα (εικονογράφηση) 

Το συναχωµένο αεροπλανάκι, εκδ. Κ. Μ. Ζαχαράκης 

Μανδηλαράς Φίλιππος (κείµενο), Τσάµπρα Ελένη (εικονογράφηση) 

Τα τρελοµπαλάκια, εκδ. Πατάκη 

Μητσιάλη Αλεξάνδρα (κείµενο), Μπαχά Μάρια (εικονογράφηση) 

Το αστερόσπιτο, εκδ. Πατάκη 

Μιχαλοπούλου Αµάντα (κείµενο), Τουλιάτου Σοφία (εικονογράφηση) 

Ο Ισίδωρος και ο ναυαγός, εκδ. Πατάκη 

Μώραλη Βάσια (κείµενο), Λαδά Έφη (εικονογράφηση) 

Η βροχή των αστεριών, εκδ. ModernTimes 

Νευροκοπλή Βασιλική (κείµενο), Ανδρικόπουλος Νικόλας (εικονογράφηση) 

Το παραµύθι της µουσικής, εκδ. Λιβάνη 

Φραγκούλη Φωτεινή (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Εφτά ορφανά µολύβια… εφτά ιστορίες, εκδ. Ελληνικά γράµµατα 

Ψυχογυιού ∆ήµητρα (κείµενο και εικονογράφηση) 

Ο κηπουρός του ουρανού, εκδ. Άγκυρα  

Βραβείο Εικονογραφηµένο Παιδικό Βιβλίο 

Φραγκούλη Φωτεινή (κείµενο), Στεφανίδη Φωτεινή (εικονογράφηση) 

Εφτά ορφανά µολύβια… εφτά ιστορίες, εκδ. Ελληνικά γράµµατα  

2009 
Βραβείο Πηνελόπη Μαξίµου για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής 
ηλικίας 

Τσιαµπαλή-Κελεπούρη Χρυσάνθη, Ένα ποντίκι αλλιώτικο από τ' άλλα, εκδόσεις 

Ψυχογιός  

Έπαινος για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 

∆ενεζάκη Λιάνα, Ένας γενναίος σκύλος, εκδ. Λιβάνη  
Βραβείο για παιδιά µέσης σχολικής ηλικίας 

Παπαθεοδώρου Βασίλης, Το µεγάλο ταξίδι της κινέζικης πάπιας, εκδόσεις Καστανιώτη 

Σταµάτης Αλέξης, Ο Άλκης και ο λαβύρινθος, εκδ. Καστανιώτη  

Έπαινος για παιδιά µέσης σχολικής ηλικίας 

Καρακατσάνη Νατάσα, Ο ήλιος είναι για όλους, εκδ. Πατάκη  

Βραβείο για την εικονογράφηση 

Μώραλη Βάσια (κείµενο), Λαδά Έφη (εικονογράφηση) 

Η βροχή των αστεριών, εκδ. Μοντέρνοι Καιροί 

Τσιλιµένη Τασούλα (κείµενο), Παρίση ∆ιατσέντα (εικονογράφηση) 

Ο κύριος Μπου, εκδ. ∆ίπτυχο  

Έπαινος για την εικονογράφηση 

Κοντογιάννη Φραγκίσκου Βασιλική (διασκευή), Καµπασελέ Νίκος (εικονογράφηση) 

Μικόµπο, Ο γιος της Καλέουο, εκδ. Εστία 

Μιχαλοπούλου Αµάντα (κείµενο), Τουλιάτου Σοφία (εικονογράφηση) 

Ο Ισίδωρος και ο ναυαγός, εκδ. Πατάκη  



Άλλες προτάσεις βιβλίων*  

1α. Αυτοβιογραφικός τύπος αφήγησης   
• Αρτζανίδου Έλενα, Με λένε Πρόµις, εκδ. Ψυχογιός 2007. 
• Ανδρουτσοπούλου Λότη Πέτροβιτς, Ιστορίες που ταξιδεύουν µε το Μαρίνο και τη 

Μαρίνα, Αθήνα, Πατάκης, 1993. 
• Ανδρουτσοπούλου Λότη Πέτροβιτς, Σπίτι για πέντε, Πατάκης 
• Μανθόπουλος ∆ηµήτρης, Οι δρόµοι της Άνοιξης, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονοι ορίζοντες, 

2001. 
• Τασιόπουλος Βαγγέλης, Η συµµορία του Πουρ Πας, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονοι 

Ορίζοντες, 2008. 
• Κοντολέων Μάνος , Ο αδελφός της Ασπασίας 2 –Μεγάλο Βραβείο, Μεγάλου 

Μπελάδες, Πατάκης, 2011-09-01 
• Κοντολέων Μάνος, Γάντι σε ξύλινο χέρι, Πατάκης 
• Ι. ∆. Ιωαννίδης , Τα αποµνηµονεύµατα ενός αυτοκινήτου, Πατάκης 
• Ελένη Τορόση, Ο χορός του µολυβιού, Πατάκης 
• Λένα ∆ιβάνη, Τα όνειρα της Νίνας, Καστανιώτης 
• Άλκη Ζέη, Γατοκουβέντες, Καστανιώτης 
• Κίρα Σίνου , Η δυναστεία των Μίσκα, Ψυχογιός 
• Φιλίσα Χατζηχάνα, Μεγάλος Μπελάς, Ψυχογιός 
• ∆άλλα Άννα, Ο µικρός κόµης δράκουλας, Κέδρος 
• Γκέρτσου – Σαρρή Άννα, Από το ένα ως το δέκα, Κέδρος 
• Βενιζέλου Έλλη, Στη µυρωδιά του γιασεµιού, Λεµεσός, 1995. 
• Κουρµπέλης Π., Παιδικές Μνήµες, Αθήνα, 2004. 
• Κωνσταντινίδης Ανδρέας, Οι 8 αληθινές ιστορίες, Λευκωσία, 1986. 
• Κοντολέων Μάνος, Η µαγική µητέρα, Αθήνα, Πατάκης, 2000. 
• Λουκά Μαρία, Ιστορίες της µικρής Φιλιώς, Λευκωσία, 1989. 
• Φακίνου Eυγενία, Μια µικρή καλοκαιρινή ιστορία, Αθήνα, Κέδρος, 1998. 
• Φίλντιση Σοφία, Ασήµαντα, Αθήνα, Πατάκης, 1998. 
• Φίλντιση Σοφία, Η καρδούλα, Αθήνα, Πατάκης 2004. 
• Φίλντιση Σοφία, Το Ρηνάκι και άλλα διηγήµατα, Αθήνα, Καστανιώτη, 1998. 
• Χορτιάτη Θέτη, Στιγµές, ∆ια Βίου, Θεσσαλονίκη, 1999.   

1β. Παιδοκεντρικός τύπος αφήγησης   
• Αλεξοπούλου Φραντζέσκα, Φίλοι; Φως φανάρι, Παπαδόπουλος 
• Ανδρουτσοπούλου Αθηνά, Κουβέντες µε τη µαµά, Ψυχογιός 
• Ανδρουτσοπούλου –Πέτροβιτς Λότη, Ένα αγγελάκι στα Εξάρχεια, Ψυχογιός 
• Αρτζανίδου Έλενα, Τα γυαλάκια της Μαλένας, Αθήνα, Ψυχογιός, 2011. 
• Γρηγοριάδου-Σουρέλη Γαλάτεια, Αν κατάλαβες… τρελά πράγµατα, Αθήνα, Πατάκης, 

2006. 
• Καρακώστα Μελίνα, Τ… όπως Αποστόλης, Αθήνα, Πατάκης, 2007. 
• Κολιοντζοπούλου, Σωτηρία, Τα δίδυµα ζιζάνια αµολάνε χαρταετό, Αθήνα, Πατάκης, 

2007. 
• Λοΐζου Μάρω, Η Κατερίνα και ο αόρατος, Αθήνα, Πατάκης, 2009. 
• Μάστορη Βούλα, Ένα γεµάτο µέλια χεράκι, Αθήνα, Κέδρος, 1991. 
• Μπουλώτης Χρήστος, Ουφ! Οι απίθανες ιστορίες του Άρη, Αθήνα, Πατάκης, 2011 
• Μπίλυ Ρόζεν & Μάκης Τσίτας, Μη φεύγεις, Αθήνα, Ψυχογιός, 2009. 
• Παπαγιάννη Μαρία, Με λένε Μάγια, Αθήνα, Πατάκης, 2008. 
• Βακάλη Φιλοµήλα, Ρόµπολο, το προσφυγάκι του δάσους, Άγκυρα 
• Μιχαήλ Σύρµω, Ξένοι στο Αιγαίο, Παπαδόπουλος 
• Παράσχου Σοφία, Το χάνουµε, Αθήνα, Πατάκης, 1997. 
• Μάστορη Βούλα, Ο χιονάνθρωπος πήρε τη µαµά, Αθήνα, Πατάκης, 1999. 
• Παπαθεοδούλου Αντώνης, Ποιος φτιάχνει τα ανέκδοτα; Αθήνα, Πατάκης, 2005. 
• Ρουσάκη Μαρία, Ο Λουκάς και οι λουκουµάδες, Αθήνα, Ψυχογιός, 2009. 
• Κοντολεών Μάνος, Ελίτσα ή Παπαρούνα; Άγκυρα 
• Βαρελλά Αγγελική, Τι κάνεις; Είσαι καλά; Παπαδόπουλος 
• Χαραλάς Κώστας, Ένας ιππότης στο πλυντήριο, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2009, Αθήνα. 

 



1γ. Λαϊκότροπος τύπος αφήγησης   
• Ανδρουτσοπούλου –Πέτροβιτς Λότη, Κάθε νεράιδα και δουλειά, Πατάκης 
• Ανδρουτσοπούλου –Πέτροβιτς Λότη, Ο βάτραχος, η γάτα και το φίδι, Πατάκης 
• Βακάλη-Συρογιαννοπούλου Φιλοµήλα, Κόκκινη κλωστή δεµένη, Αθήνα, Πατάκης, 

2009. 
• Ζαραµπούκα Σοφία, Μια Κυριακή τα΄Απρίλη, Μεταίχµιο 
• Σουρέλη Γαλάτεια , Μια ευχή στον ουρανό, Ψυχογιός 
• ∆ηµητριάδου Κική, Το παραµύθι της µάγισσας γιαγιάς, Αθήνα, Α.Α.Λιβάνη, 2010. 
• ∆ικαίου Ελένη, Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του δάσους, Αθήνα, Πατάκης, 2007. 
• ∆ηµητρούκα Αγαθή, Ο τζίτζικας ο Τζίτζι… τζκ, Αθήνα, Πατάκης, 2001. 
• Ηλιόπουλος Βαγγέλης, Ο Τριγωνοψαρούλης, Αθήνα, Πατάκης 1993. 
• Ηλιόπουλος Βαγγέλης, Η έµπνευσή µου είπε να σας πω… δέκα παραµύθια και µισό, 

Αθήνα, Πατάκης, 2004. 
• Ηλιόπουλος Βαγγέλης, Όταν ο βιβλιοπόντικας συνάντησε τον Τίτα Γραβιέρα, Αθήνα, 

Πατάκης, 2005. 
• Κοντολέων Μάνος, Ο Χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λειώσει, Πατάκης, 2006, 

Αθήνα. 
• Κοντολέων Μάνος, Τα σιδερένια παπούτσια, Πατάκης 
• Κοντολέων Μάνος, Έξι φίλοι κι ένα δώρο, Πατάκης 
• Κοντός Γιάννης, Τα παραµύθια του καλού µάγου, Αθήνα, Κέδρος, 2009. 
• Κλιάφα Μαρούλα Παραµύθια της Θεσσαλίας, Κέδρος 
• Καρακώστα Μελίνα, Το φεγγάρι που ζήλευε, Αθήνα, Πατάκης, 2001. 
• Κωσταλλά Άννα, Σκόρπια παραµυθόφυλλα, Αθήνα, Πατάκης 2000. 
• Λυρατζή Μαρία, Η σµαραγδένια και άλλα παραµύθια, Αθήνα, Πατάκης, 1999. 
• Μαντούβαλου Σοφία, Το σύννεφο που έβαλε τα κλάµατα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997. 
• Μάρρα, Ειρήνη, Ταοτέ και άλλες ιστορίες, Αθήνα, Πατάκης, 2004. 
• Μέλιου Σόφη-Τούλα, Ο παππούς και το καπέλο του, Σέρρες, 2004. 
• Μπουλώτης Χρήστος, Η πόλη µε το ουράνιο τόξο, Πατάκης, Αθήνα, 2004. 
• Παράσχου Σοφία, Η πριγκίπισσα θλίψη που έγινε… χαρά, Αθήνα, Πατάκης 2008. 
• Τσιλιµένη Τασούλα, Γάτα, σκύλος κι ένα αρνί, πορτραίτα σε µια γκαλερί, Μίνωας 
• Τριβιζάς Ευγένιος, Η λαίµαργη φάλαινα, Αθήνα, Κέδρος, 1992. 
• Φίλντιση Σοφία, Μικρές ιστορίες, Αθήνα, Πατάκης, 2000. 
• Φώτου Γιώτα, Οι διακοπές της Γαβριέλλας, Αθήνα, Ψυχογιός, 2011. 
• Χατζηνικολάου Ντίνα, Φέφε ο µεγάλος πιανίστας και άλλες ιστορίες, Αθήνα, Πατάκης, 

2000. 
• Χιόνης Αργύρης, Τρία µαγικά παραµύθια, Αθήνα, Πατάκης, 1998. 
• Χορτιάτη Θέτη, Τα δένδρα µας, Αθήνα, Πατάκης, 2004.  

1δ. Νεωτερικός τύπος αφήγησης   
• Βαρελλά Αγγελική, ∆έκα Σάντουιτς µε ιστορίες, Αθήνα, Ψυχογιός, 2002. 
• Βαρελλά Αγγελική, Μια παράξενη µέρα, Μεταίχµιο 
• Βαλάση Ζωή, Ήλιος ήλιος και βροχή, Κέδρος, 1989. 
• Ηλιόπουλος Βαγγέλης, Αγάπες σαν παραµύθια, Πατάκης 
• Ηλιόπουλος Βαγγέλης Και οι ιστορίες µεταναστεύουν, Πατάκης 
• ∆ικαίου Ελένη, Τα φαντασµατάκια της γυάλινης αυλής, Πατάκης 2010 
• Κοντολέων Μάνος, Πολύτιµα ∆ώρα, Πατάκης 
• Γιαννόπουλος Ν., Ιστορίες στο πεζοδρόµιο, Τεκµήριο, 1986 
• Μαργαρίτης Κυριάκος, Το χωριό των σεντονιών, Ψυχογιός 
• Κάτσου Καντάνη Σταυρούλα, Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος, Αθήνα, 

Ψυχογιός, 2009. 
• Λαµπρέλλη Λίλη, Αχ Σοκολάτα, Πατάκης 
• Ανδρικόπουλος Νικόλας, Το παράπονο της µάγισσας, Άγκυρα 
• Ψαράκη Βάσω, Το σοφό βιβλίο της Σουµουτού, Πατάκης 
• Μαντούβαλου Σοφία, Η οδοντογλυφίδα που έγινε Ογδοντογλυφίδα, Αθήνα, Πατάκης, 

2004. 
• Μαρµαρά ∆αγιόγλου Νανάς, Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο τελευταίος λύκος, Αθήνα, 

Κέδρος 2002, Polaris, 2010. 
• Μήττα ∆ήµητρα, Ο Χορτοφάγος λύκος, Ελληνικά Γράµµατα, 2000. 



• Παµπούδη Παυλίνα, Τρελαµένα Παραµύθια, Αθήνα, Ροές, 2005. 
• Παπαθεοδούλου Αντώνης, Η πόλη που έδιωξε τον πόλεµο, Αθήνα, εκδ. Πατάκης, 

2010. 
• Τριβιζάς Ε., Οι µυστικές περιπέτειες της ∆ανάης, Η Κινέζα κούκλα, Αθήνα, Μίνωας, 

2001.   

2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΗΣ   
• ∆ενδρινού Φίλια, Το καπέλο του καλλιτέχνη Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Αθήνα, Α.Α.Λιβάνη, 

2010. 
• Μαντουβάλου Σοφία, Αλφαβήτα χάχανα, Αθήνα, Καστανιώτης, 2005. 
• Γιαλουράκη Σοφία, Θησέας, Άγκυρα 
• Ντεκάστρο Μαρίζα, Μικρές ιστορίες του Μουσείου, Αθήνα, Κάστωρ, 2004. 
• Ντεκάστρο Μαρίζα, Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2011. 
• Ρώσση - Ζαϊρη Ρένια, Όταν µεγαλώσω θα γίνω, Αθήνα, Μίνωας, 2003. 
• Τζαβάρα Κατερίνα, σειρά: Μαγικές διαδροµές στην Τέχνη, Γιάννης Ρίτσος, 

Θεσσαλονίκη, ∆ιάπλους, 2010. 
• Τζαβάρα Κατερίνα, σειρά: Μαγικές διαδροµές στην Τέχνη, Γιώργος Σεφέρης, 

Θεσσαλονίκη, ∆ιάπλους, 2009. 
• Τζαβάρα Κατερίνα, σειρά: Μαγικές ∆ιαδροµές στην Τέχνη, Σπύρος 

Βασιλείου, Θεσσαλονίκη, ∆ιάπλους, 2009. 
• Τσαλδίρη Ελένη, Γιάννης Μόραλης και το µυστικό παιγνίδι των σχηµάτων, Αθήνα, 

Α.Α.Λιβάνη, 2010. 
• Τσαλδίρη Ελένη, ∆ηµήτρης Μυταράς και τα χρωµατιστά ζευγαράκια, Αθήνα, 

Α.Α.Λιβάνη, 2010. 
• Τσάµπρα Φωτεινή & Σκαλίδη Ζωή, Μια βόλτα στην Πινακοθήκη Αθηναίων, Αθήνα, 

∆ιάπλαση, 2005. 
• Φλάµπουρα- Κυνηγού Μαρία, Παραµύθια µε µουσικά όργανα, Αθήνα, ∆ιάπλαση, 

2008.   

 3. ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ (Μυθιστορήµατα, νουβέλες)  
• Βαρελλά Αγγελλική, Φιλία σε τέσσερις ρόδες, Αθήνα, Πατάκης, 2010. 
• Ψαραύτη Λίτσα, Η µαµά κάνει απεργία, Αθήνα, Ψυχογιός, 2009. 
• Παπαθεοδώρου Βασίλης, Χνότα στο τζάµι, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008. 
• Παράσχου Σοφία, Και οι κακοί έχουν ψυχή, Κέδρος, 2007 
• Ανδρουτσοπούλου –Πέτροβιτς, Λάθος, κύριε ΝόΙγκερ, Αθήνα, Πατάκης 
• Μάστορη Βούλα, Αυγουστιάτικο φεγγάρι, Αθήνα, Πατάκης 
• ∆ιονύσης Λεϊµονής, Το χαµένο ταίρι, Αθήνα, Ακρίτας, 2009. 
• Χατζηγάννα Φιλίσα, Οι περιπέτειες του Καρυδάκη και της Ζαχαρούλας, Αθήνα, 

Ψυχογιός, 2000. 
• Κοντολέων Μάνος, ∆οµήνικος, Αθήνα, Πατάκης 
• Μακρής Κωστής, Ο Πιοζ Νάµε και οι πέντε γάτες, Πατάκης, 2010 
• Σαραντίτη Ελένη, Η καλεσµένη των Χριστουγέννων, Αθήνα, Πατάκης 
• Φακίνου Eυγενία, Αστραδενή, Αθήνα, Κέδρος, 1999. 
• Βαµβουνάκη Μάρω, Το δωµάτιο που ταξιδεύει, Αθήνα, Φιλιππότης, 1996. 
• Μαρία Κοκκίνου, Ένα παιδί, δυο πατρίδες, Αθήνα, Μίνωας, 2002. 
• Ηλιόπουλος Βαγγέλης, Καφέ αηδιαστικό µπαλάκι, Αθήνα, Πατάκης, 2003.   . 
• Ευδοκία Σκορδαλά-Κακατσάκη, Ένα παράξενο γαϊτανάκι, εκδ. Βιβλιόφωνο, 2010. 
• Τσιαµπαλή- Κελεπούρη Χρυσάνθη, Ο Βασίλης και οι θυµωµένες ζωγραφιές, Αθήνα, 

εκδ. Ψυχογιός, 2009. 
• Παπαγιάννη Μαρία, Το ∆έντρο το µοναχό, Αθήνα, Πατάκης, 2010. 
• Φώτου Γιώτα, Ο Αόρατος Πωλ, Αθήνα, Ψυχογιός, 2005. 
• Ψαραύτη Λίτσα, Κασάνδρα, η µάγισσα της Τροίας, Αθήνα, Πατάκης 
• Τριβιζάς Ευγένιος, Η τελευταία µαύρη γάτα, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2004. 
• Ζέη Άλκη, Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2011. 
• Ζέη Άλκη, Ψεύτης παππούς, Κέδρος 
• Καλιότσος Παντελής, Πατέρας και γιός, Αθήνα, Πατάκης, 1995. 
• Καλιότσος Παντελής, Τα ξύλινα σπαθιά, Πατάκης 
• Χατζόπουλος Πέτρος, Η εξαφάνιση της Ντόροθυ Σνότ, Αθήνα, Πατάκης, 2003. 
• Ζωρζ Σαρή, Τα γενέθλια, Αθήνα, Πατάκης, 1998. 



• Σίνου Κίρα, Το δαχτυλίδι µε το µονόγραµµα, Κέδρος   

4. ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ   
• Αρανίτου Λιάνα, 19 παράλογα και δυο άλογα, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1987. 
• Γιαννοπούλου Έλλη, Εµένα µ’ αρέσει η βροχή, Αθήνα, 2007. 
• Βρεττάκος Νικηφόρος, Ανθολογία για παιδιά και νέους, Κέδρος 
• Καρθαίου Ρένα, Στα µονοπάτια του ήλιου, Αθήνα, Πατάκης, 2000. 
• Κούνας Άρης, Τα µήλα του γλυκού νερού, Αθήνα, ∆ελφίνι, 1995. 
• Λαµπρινίδης Αντώνης, Της αυγής δροσούλες, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1997. 
• Μανθόπουλος ∆ηµήτρης, ο παππούς µου ο Παπούα, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1997. 
• Ελύτης Οδυσσέας, Τα ρω του έρωτα, Αθήνα, Υψιλον, 2006 
• Μαρίνος Μενέλαος, Τα τραγούδια µου, Αθήνα, Κέδρος, 1994. 
• Μαµαλίγκα Μαρία, ΑΒΓάτισµα, Αθήνα, Άγρα, 1999. 
• Παµπούδη Παυλίνα, Παραµυθοτράγουδα και Καληνύχτες, Αθήνα, Πατάκης, 2000. 
• Παράσχου Σοφία, Το θαλασσινό Σχολείο, Αθήνα, ∆ελφίνι, 1996. 
• Παρθενίου Γιώτα, Μην κρύβεσαι… θα σε βρω, Γιάννενα, Ν.Α. Ιωαννίνων, 2000. 
• Ρίτσος Γιάννης, Παιγνίδια του ουρανού και του νερού, Αθήνα, Κέδρος, 1991. 
• Σεφέρης Γιώργος, Ποιήµατα µε ζωγραφιές σε µικρά παιδιά, Ερµής, 1992. 
• Τασιόπουλος Βαγγέλης, Κόσµο λένε την αυλή µας, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονοι 

Ορίζοντες, 2000. 
• Χατζηνικολάου Ντίνα, Όλη η γη τραγουδάει, Αθήνα, Α.Α. Λιβάνης, 2000. 
• Χορτιάτη Θέτη, Τα λέω τ’ ουρανού, Θεσσαλονίκη, ∆ια βίου, 2007. 
• Παπανικολάου Ρούλα, επιµ. Λουλουδάκια ροζ, λιλά και όλη η γη µοσχοβολά, 

Θεσσαλονίκη, Μικρός Πρίγκιπας, 2006.   

 

* Τις λίστες µε τα προτεινόµενα βιβλία συνέταξε ο κριτικός παιδικής λογοτεχνίας και 

καθηγητής στην Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης Ανδρέας Καρακίτσιος. Οι λίστες είναι ενδεικτικές, σε καµία περίπτωση δεν 

πρέπει να λειτουργούν ως σταθερό πλαίσιο αναφοράς. 
 


