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Πρόλογος 
Κάθε ιδέα γεννιέται μέσα από μία  ανάγκη. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

γεννήθηκε λοιπόν, από την ανάγκη διεύρυνσης του ρόλου του βιβλιοθηκονόμου, που 

δεν αρκείται στην οργάνωση και τοποθέτηση βιβλίων στα ράφια μιας βιβλιοθήκης, 

αλλά προσπαθεί να αναπτύξει νέες μεθόδους, ώστε να επικοινωνήσει τον κόσμο του 

βιβλίου, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό, στη διαμόρφωση και την καλλιέργεια 

φιλαναγνωστικής  κουλτούρας. Η πολυετής εμπειρία μου στο χώρο των Λαϊκών 

βιβλιοθηκών, αναγνώρισε την ανάγκη αυτή ως επιτακτική και με οδήγησε στη μελέτη 

και το σχεδιασμό οργανωμένων προγραμμάτων φιλαναγνωσίας για παιδιά και νέους. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο που  υποστήριξε το εγχείρημά αυτό, υπήρξε 

βιβλιογραφικά πλούσιο σε προσεγγίσεις της λογοτεχνίας και της δημιουργικής 

γραφής, την οποία και χρησιμοποίησα ως βασικό μοχλό για την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. 

Η δομή της εργασίας μου αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, 

περιλαμβάνει το θεωρητικό εκείνο πλαίσιο, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε το 

πρόγραμμα, το δεύτερο πρακτικό μέρος, περιλαμβάνει το τριετές πρόγραμμα 

φιλαναγνωσίας και το τρίτο περιλαμβάνει, την ποιοτική έρευνα στο χώρο των 

Λαϊκών Βιβλιοθηκών της Δυτικής Μακεδονίας, όπου χαρτογραφείται η Δημιουργική 

Γραφή και η Φιλαναγνωσία.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο, προσεγγίζονται οι θεωρίες της ανάγνωσης και της 

δημιουργικότητας με εστίαση στη συναλλακτική θεωρία της L. Rosenblatt. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, προσεγγίζονται οι θεωρίες, αναδρομικές και τρέχουσες της 

φιλαναγνωσίας, οι στόχοι και οι πρακτικές των Λαϊκών Βιβλιοθηκών και η 

προοπτική να αποτελέσει η βιβλιοθήκη κοινό τόπο αναγνωστικής συνάντησης 

οικογένειας- σχολείου. Το τρίτο κεφάλαιο, μελετά την προοπτική εισαγωγής και 

αξιοποίησης της Δημιουργικής Γραφής στο χώρο των Λαϊκών Βιβλιοθηκών, ως 

μοχλό καλλιέργειας και ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας. Ξεκινά, με διευκρινίσεις 

εννοιολογικές και προχωρά, αναλύοντας την παιδαγωγική του αξία και τη σχέση που 

αυτή έχει με τη φιλαναγνωσία. 

Το δεύτερο μέρος, το πρακτικό, είναι αυτό που προέκυψε ως δημιουργική 

έκφραση του πρώτου. Παρουσιάζει τον τριετή κύκλο φιλαναγνωσίας που 

υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας κι από την 

πρώτη χρονιά κατάφερε να αποσπάσει, το Α΄ βραβείο για την προώθηση της 

Φιλαναγνωσίας 2017, από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για 



τη Νεότητα  (ΙΒΒΥ) – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Ο τίτλος του 

προγράμματος ήταν «Φιλαναγνωστικές Χειραψίες» κι ήταν αφιερωμένο κάθε χρόνο 

σε έναν διαφορετικό συγγραφέα της παιδικής λογοτεχνίας. Η πρώτη φιλαναγνωστική 

χειραψία με τη συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη, παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Περιγράφεται το κάθε εργαστήριο ξεχωριστά, με πρώτο αυτό της Δημιουργικής 

Γραφής, όπου παρουσιάζονται όλες οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι οποίες  

αντλήθηκαν από τη μεγάλη δεξαμενή δημιουργικών ασκήσεων, που επιλέχθηκαν για 

να υποστηρίξουν το πρόγραμμα. Ακολουθούν, τα εργαστήρια Πολυφωνικής και 

Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης, Αφήγησης, Βιβλιοδεσίας, Παιχνιδιών καθώς και η 

παρουσίαση των επισκέψεων των σχολείων και η γιορτή λήξης του προγράμματος. 

Με την ίδια ακριβώς δομή, παρουσιάζονται κι επόμενες φιλαναγνωστικές χειραψίες, 

με τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο και τη Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Η 

παρουσίαση των εργαστηρίων, ακολουθεί μία ημερολογιακή πορεία κι επιχειρεί με  

παραδείγματα και εικόνες, να μεταφέρει την ομορφιά και τον πλούτο των 

συναισθημάτων που βιώθηκαν, μέσα από την ενασχόληση μικρών και μεγάλων με τη 

λογοτεχνία. Σημαντικό να αναφερθεί, είναι το γεγονός ότι οι Φιλαναγνωστικές 

Χειραψίες κατάφεραν να ενώσουν γονείς, παιδιά και φορείς σε έναν κοινό δρόμο 

καλλιέργειας και ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας στην πόλη. 

Το τρίτο μέρος χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, αναλύεται η 

μεθοδολογία της έρευνας και η ανάλυση υλικού. Περιγράφονται οι στόχοι, τα 

ερωτήματα της έρευνας, το υλικό και τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εκπόνησή της, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει τις συμπερασματικές 

παρατηρήσεις, παρουσιάζοντας κι ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας. 

Ακολουθεί η Βιβλιογραφία, πάνω στην οποία βασίστηκε η μελέτη μου και το 

παράρτημα, το οποίο φιλοξενεί τα βιογραφικά των συγγραφέων των 

φιλαναγνωστικών χειραψιών, τις φιλαναγνωστικές χειραψίες, τη δεξαμενή 

δημιουργικών ασκήσεων, την κλείδα παρατήρησης των εργαστηρίων και το 

φωτογραφικό ημερολόγιο του κύκλου φιλαναγνωσίας, με αντίστροφη φορά, από το 

τέλος στην αρχή. 

 



Α. Θεωρητικό μέρος 

Α.1  Θεωρητική Προσέγγιση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας 

Α.1.1 Ανάγνωση και Δημιουργικότητα 
   Η «λογοτεχνική θεωρία» ως όρος, εμφανίζεται στις λογοτεχνικές σπουδές με τη 

γλωσσολογική στροφή της δεκαετίας του ’60, παίρνει τον χαρακτήρα μιας 

συστηματικής μεταγλώσσας  και μελετά με γλωσσολογική ορολογία τους όρους της 

λογοτεχνικότητας. Ως συστηματικός στοχασμός για τη φύση και τη λειτουργία της 

λογοτεχνίας όμως, υπήρχε από την εποχή του ορισμού της τραγωδίας από τον 

Αριστοτέλη. Η μεγάλη δύναμη της λογοτεχνικής θεωρίας ως συστηματικού 

στοχασμού βρίσκεται στo ότι μπορεί να αναμοχλεύει ερωτήματα και να μας βοηθά να 

αναγνωρίζουμε μέσα από το σύστημα των δικών της παραδοχών, τις δικές μας. Γιατί, 

καλώς ή κακώς, οι δικές μας παραδοχές δίνουν τον τόνο στη διδασκαλία, 

διαποτίζοντας ολόκληρη τη διδακτική πράξη. (Φρυδάκη, 2003).  

   Έτσι, φτάνουμε και στις μεθόδους οι οποίες παρακολουθούν αναγκαστικά τις 

εξελίξεις των λογοτεχνικών σπουδών, αναζητώντας σ’ αυτές γνώσεις αναφοράς για 

το γνωστικό αντικείμενο και μεθόδους προσέγγισης της. Στις λογοτεχνικές σπουδές, 

μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλους σταθμούς: α) Την ιστορικο-φιλολογική 

προσέγγιση, η οποία κυριάρχησε για πάνω από έναν αιώνα, και διαπερνά ακόμη τις 

διδακτικές πρακτικές στην πλειοψηφία των σχολικών τάξεων. Συνίσταται στη  μελέτη 

των αιτίων που οδηγούν στην εμφάνιση του έργου· αιτίων ιστορικών, κοινωνικών, 

ιδεολογικών, πολιτικών και βιογραφικών, των οποίων το έργο θεωρείται αποτέλεσμα. 

Η υποκείμενη παραδοχή της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ότι, για να κατανοηθεί 

το λογοτεχνικό έργο, χρειάζεται να πλαισιωθεί εκ των προτέρων από ένα ισχυρό 

γραμματολογικό κέλυφος, β) ο δεύτερος μεγάλος σταθμός στις λογοτεχνικές σπουδές 

είναι εκείνος που αναγνωρίζεται  με τον περιληπτικό όρο «ενδοκειμενικές 

προσεγγίσεις»: Η στροφή αυτή προς τα «ένδον» του κειμένου προετοιμάστηκε από τη 

Νέα Κριτική, ενισχύθηκε από τον ρώσικο φορμαλισμό και εδραιώθηκε μέσα από τη 

γαλλική εκδοχή της σημειωτικής και, κυρίως, της αφηγηματολογίας. Οι απόψεις που 

απορρέουν από τα λογοτεχνικά αυτά κινήματα συγκλίνουν στην παραδοχή ότι το 

λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα κλειστό και αυτάρκες γλωσσικό αντικείμενο, ο κόσμος 

του οποίου δεν κατανοείται σε σχέση με τον κόσμο της πραγματικότητας, αλλά μέσα 

από τις σχέσεις των εσωτερικών στοιχείων μεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι που η 

λογοτεχνική θεωρία προβάλλεται και συστηματικά ως μεταγλώσσα.   



Η παραδοχή αυτή, διαπέρασε και τη σχολική οργάνωση του μαθήματος της 

λογοτεχνίας, εφόσον μετατόπισε τα ζητούμενα στους μαθητές: αυτοί οφείλουν πλέον, 

να απαντούν σε ερωτήσεις για τον ρόλο κάποιου δρώντος προσώπου, για τον 

αφηγητή, την εστίαση, το σχήμα του κύκλου κλπ. Όπως για παράδειγμα πώς θα 

μπορούσαν να εμπλέκονται τα πρόσωπα στην πλοκή του έργου; Ποια θα μπορούσε 

να είναι η λειτουργία τους; Πώς τα γεγονότα φτιάχνουν την πλοκή; Πού, πώς και με 

ποιους αρχίζει και τελειώνει το έργο· έτσι ώστε να παραμένουν, δηλαδή, μέσα στο 

πεδίο του σημαίνοντος, αφήνοντας έξω τις αναφορές στο σημαινόμενο, την απήχηση 

του σημαινομένου στους ίδιους ή του διαλόγου με αυτό. Το μάθημα απαλλάσσετε 

κατά κάποιο τρόπο από   ένα μέρος του γνωστικού του φορτίου –κυρίως τις 

λεπτομερείς αναφορές στα ιστορικά, ιδεολογικά και αισθητικά συμφραζόμενα για να 

αποκτήσει καινούργια. Να γίνει εργαλειακό. Η υπόθεση είναι να μάθει ο μαθητής τον 

τρόπο να ξεκλειδώνει το πως οργανώθηκε το κείμενο. Η υποκειμενικότητα του 

μαθητή, η πιθανή συγκίνησή του, καθώς και η πιθανότητα να ιχνηλατήσει τον εαυτό 

του και τον κόσμο, μέσω της αλληλεπίδρασής του με το κείμενο, αποκλείονται και 

πάλι. Τέλος  η αναγνωστική στροφή· η στροφή από το τι σημαίνουν τα κείμενα 

καθαυτά στο πώς αλληλεπιδρούν με τους αποδέκτες τους, ή, αλλιώς, από την πάγια 

στην επικοινωνιακή δομή της λογοτεχνίας. Οι λεγόμενες «αναγνωσιοκεντρικές 

προσεγγίσεις» ανθίζουν στις δεκαετίες του ’70, του ’80 του ’90. Πολλοί 

υποστηρίζουν με πάθος ότι ο αναγνώστης βρίσκει, επιτέλους, τα δικαιώματά του: 

συμπληρώνοντας με τη φαντασία του και με τις προβολές των προσδοκιών του τα 

«κενά απροσδιοριστίας», όσα δηλαδή το κείμενο αποκρύπτει, νομιμοποιεί τη δική 

του αναγνωστική εκδοχή. Τέλος, η θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης με την 

εστίασή της σε αυτά που συμβαίνουν στο μυαλό του αναγνώστη κατά τη διαδικασία 

της ανάγνωσης, συνδέεται με πρόσφατες εξελίξεις στις θεωρίες λογοτεχνίας του 21ου 

αιώνα, όπως η Γνωσιακή Ποιητική (Cognitive Poetics/Criticism), η οποία εστιάζει όχι 

στο περιεχόμενο του έργου, αλλά στις γνωσιακές διαδικασίες που αναδύονται, καθώς 

ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί το περιεχόμενό του (Barry 2013). Η θεωρία αυτή δεν 

μπήκε στο σχολείο ως ένα σύστημα κριτηρίων για προβληματισμό περί των 

παραδοχών μας και επί του πρακτέου· μπήκε ως μεταγλώσσα, η οποία είτε 

εφαρμόστηκε στενά και με υπέρμετρη πεποίθηση στην αλήθειά της είτε 

υπεραπλουστεύθηκε για τη σχολική της χρήση, άρα παραμορφώθηκε. Η γνώση, ως 

ρευστή πραγματικότητα δεν μεταβιβάζεται ευθύγραμμα αλλά οικοδομείται σε 

συγκεκριμένες επικοινωνιακές συνθήκες. Όταν για παράδειγμα ο διδάσκων 



παραμερίζει την «αυθεντία» του και δημιουργεί ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις, 

ερωτήματα, και αναστοχασμό, τότε προκαλεί άλλης τάξης γεγονότα και ενέργειες, 

που προάγουν την οικοδόμηση της γνώσης και την παραγωγή νοημάτων (Mercer 

1995· Fisher 2007· Cubero & Ignacio 2011). Καθώς η πεποίθηση στην ευθύγραμμη 

μεταβίβαση της γνώσης κλονίζεται, επαναπροσδιορίζονται και οι διδακτικοί στόχοι 

και πρακτικές. Οι διδακτικοί στόχοι οφείλουν να περιλαμβάνουν την ανάδειξη της 

ποικιλομορφίας των υποκειμενικών ανταποκρίσεων των μαθητών, αλλά και την 

οικοδόμηση της ικανότητάς τους να παράγουν γνώση μέσα από την αλληλεπίδραση, 

τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Η πιο σημαντική γνώση για τους σημερινούς 

μαθητές και αυριανούς πολίτες είναι η οικοδόμηση της ανοιχτής ικανότητάς τους για 

μάθηση (Savater 2004).  Η αντίληψη για το μαθητή: Ο μαθητής δεν θεωρείται πια ως 

ένας μηχανισμός που ανταποκρίνεται στο λεπτομερειακό σχεδιασμό του 

εκπαιδευτικού (Goehlich 2003). Γίνεται υποκείμενο που χρειάζεται να μάθει να 

προσανατολίζεται στον κόσμο που το περιβάλλει, να διακρίνει τις επιλογές που έχει, 

να διαμορφώνει την ταυτότητά του, αλλά και να μπορεί να αλλάζει. Στην περίπτωση 

της λογοτεχνίας, αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως δυνάμει  

«αντικειμενικός» παρατηρητής ή εξηγητής του κειμένου αλλά ως υποκείμενο που 

κομίζει τη δική του ευαισθησία στη συνάντηση με το κείμενο.  Η λογοτεχνική θεωρία 

βρίσκεται παντού και αξιοποιείται παντού· αναφύεται μέσα από παρατηρήσεις των 

μαθητών ή και του διδάσκοντος, αλλά όταν η ίδια η αναγνωστική διαδικασία 

οδηγήσει στη χρήση της. Προτεραιότητα παραμένει να ιχνηλατούν οι μαθητές τους 

κόσμους των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων, να διαλέγονται με τα νοήματα, τις 

αξίες, ακόμη και με τη γλώσσα τους, αλλά και με τους συνομιλητές-συμμαθητές τους. 

Έτσι ανανεώνονται τα κείμενα, ξαναζεί το νόημα και, παράλληλα, δημιουργείται μια 

δυναμική προοπτική μετασχηματισμών στον αυτοπροσδιορισμό των μαθητευόμενων 

αναγνωστών. Το να συνδράμει η λογοτεχνική θεωρία στην προτεραιότητα αυτή, την 

καθιστά μια στοχαστική διδακτική επιλογή και μαζί ένα αποδοτικό διδακτικό 

εργαλείο.  

«Η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου είναι μια πολυσχιδής διαδικασία 

νοηματοδότησης,  που απαιτεί την ουσιαστική συμμετοχή του αναγνώστη. Ο 

αναγνώστης είναι κρίσιμος παράγοντας στη διαδικασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας 

κι όχι παθητικός αποδέκτης των «μηνυμάτων» του κειμένου ή απαθής εντολοδόχος του 

συγγραφέα. Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη και τη διαδικασία της 

πρόσληψης/ανάγνωσης του κειμένου έχει επηρεάσει την εκπαίδευση και έχει οδηγήσει 



στον γενικότερο επαναπροσδιορισμό του διδακτικού αντικειμένου της λογοτεχνίας. 

Ενδιαφέρει πλέον η ανταπόκριση του μαθητή-αναγνώστη στα κείμενα και η 

πολλαπλότητα των προσλήψεων του κειμένου από τους αποδέκτες του και όχι το 

κείμενο καθεαυτό ως αυτόνομη λεκτική οντότητα με εκ τον προτέρων καθορισμένο 

νόημα». (Καλογήρου 2016 :32-36).  

Η επικοινωνία του αναγνώστη με τον συγγραφέα είναι υπόθεση προσωπική, όπως 

για παράδειγμα για ένα βιβλίο μπορεί να έχουμε ίσες απόψεις όσες και οι 

αναγνώστες. Το λογοτεχνικό κείμενο είναι πολυφωνικό και πολυτροπικό 1  και η 

αξιοποίηση της λογοτεχνίας μέσα στην τάξη έχει ως στόχο την ανάπτυξη της 

Φιλαναγνωσίας των μαθητών και στην καλλιέργεια ενδιαφέροντός τους για τη 

λογοτεχνία κι έξω από το σχολικό πλαίσιο. Οι δημιουργικές δραστηριότητες που 

συνήθως συνοδεύουν τα λογοτεχνικά κείμενα στα νέα Ανθολόγια για το Δημοτικό 

δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν βιωματικά με τη λογοτεχνική 

ανάγνωση και να μπορέσουν να μεταπλάσουν με το δικό τους τρόπο όλο αυτό το 

λογοτεχνικό υλικό. Έτσι η ανάγνωση2 παρακάτω βιώνεται ως ευχάριστη αναζήτηση 

και διερεύνηση νέων νοημάτων κι όχι ως σχολαστική διαδικασία φιλολογικής 

ανάλυσης. Τα πιο σημαντικά πράγματα γύρω από την ανάγνωση είναι τα πιο 

αυτονόητα. Η ανάγνωση είναι πράξη φυσική, εθελούσια και απολαυστική, γι’ αυτό 

ακριβώς αναγκαία κι αναπότρεπτη.  

Η ηδονή της ανάγνωσης απορρέει από τη μέθεξη του αναγνώστη στην ιστορία, 

από το απόλυτο βύθισμά του στον συναρπαστικό κόσμο του βιβλίου. Η σχέση που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στον αναγνώστη και το βιβλίο είναι πολυσχιδής και ιδιότυπη: 

ο αναγνώστης δεν επιδιώκει, μέσω της ανάγνωσης μόνο τη γνώση, την πληροφόρηση 

ή την ανάλαφρη ψυχαγωγία, αλλά κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο (Καλογήρου 

2016: 17-18). Η ανάγνωση αποδεικνύεται ότι δεν είναι μία απλή υπόθεση, είναι ένας 

τρόπος αλληλεπίδρασης με το κείμενο  και οι αναγνώστες που δεν έχουν κίνητρο να 

                                                             
1  Γρόσδος Σ., «Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα λογοτεχνίας στο σχολείο». Περ. Παράθυρο στην 
εκπαίδευση του παιδιού, τ. 68/2011, σ. 172-177.  
2 Η Ανάγνωση για Ευχαρίστηση (Reading for Pleasure) αναφέρεται  στoν τρόπο στον οποίο επιλέγουμε 
να διαβάσουμε με δική μας πρωτοβουλία ή κάποιου τρίτου όπου οδηγούμαστε σε ένα συναίσθημα 
έντονης ευχαρίστησης και συνεχίζουμε διότι μας ενδιαφέρει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μας 
εκφράζει η επιλογή, ο χρόνος και ο τρόπος με το οποίο γίνεται η ανάγνωση και να καταφέρνει να μας  
ευχαριστεί. ( Graff, 1982). 

 



διαβάσουν οι ευκαιρίες τους να μάθουν μειώνονται σημαντικά (C. Clark & K. 

Rumbold, 2006).  

Αντίθετα ο επαρκής αναγνώστης, όπως κατέδειξε ο Gray, έχει την ικανότητα «να 

διαβάζει τις γραμμές, να διαβάζει ανάμεσα στις γραμμές, να διαβάζει πέρα από τις 

γραμμές». Μ’ άλλα λόγια ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτό που έχει μπροστά του 

προχωρά στο υπονοούμενο μέρος του κειμένου, επεκτείνοντας τις ιδέες του 

συγγραφέα προσθέτοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, προάγοντας την φαντασία 

τους ώστε να δημιουργήσουν τον κόσμο του μέλλοντος. Σε ένα σύνθετο κόσμο 

κυριαρχημένο από πολλές πληροφορίες , η ικανότητα του να διαβάζεις σωστά είναι 

πολύτιμη.  

Σύμφωνα με την Καλογήρου (2016), οι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν 

τη μοναδικότητα των αντιδράσεων του αναγνώστη είναι: 1) Ο βαθμός επάρκειας στην 

ανάγνωση, εκεί που η ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί με ένα τυπωμένο κείμενο 

προϋποθέτει γενικές αναγνωστικές δεξιότητες αλλά κι άλλες πιο ειδικές, για ορισμένα 

κειμενικά είδη. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια της αναγνωστικής επάρκειας είναι μία 

συνεχής διαδικασία η οποία μπορεί να ξεκινά από το σχολείο κατά τη διάρκεια 

μαθητείας ενός παιδιού αλλά προχωράει ακόμη πιο πέρα, 2) οι «συνθήκες 

ανάγνωσης» όπου υπάγεται ο χρόνος και οι όροι κάτω από τους οποίους συντελείται 

η ανάγνωση. Κάθε αναγνώστης επιλέγει τις συνθήκες της προσωπικής του 

ανάγνωσης ανάλογα με τα δικά του προσωπικά κριτήρια επιλογής., 3) σχέση 

αναγνώστη και συγγραφέα, δίνεται βαρύτητα στην άποψη που έχει ο αναγνώστης για 

τον συγγραφέα σε σχέση με άλλα αναγνώσματα του προσδιορίζει το βαθμό επιτυχίας 

ή αποτυχίας διασύνδεσής του με το κείμενο. Ο έμπειρος όμως και επαρκής 

αναγνώστης θα προσπεράσει την αρχική του αντίδραση και θα αφεθεί στην 

απόλαυση ή μη του ίδιου του κειμένου, 4) οι προσδοκίες του αναγνώστη που 

γεννιούνται από τις προηγούμενες αναγνωστικές του εμπειρίες, μ’ αποτέλεσμα 

άλλοτε να επαληθεύονται κι άλλοτε να διαψεύδονται, 5) η πνευματική υποδομή του 

αναγνώστη, αυτή που διαθέτει ο κάθε αναγνώστης θα επηρεάσει την αναγνωστική 

επιλογή και θα καθορίσει το βαθμό της αναγνωστικής επάρκειας του, 6) εμπειρίες και 

συνειρμοί του αναγνώστη του αναγνώστη είναι τα στοιχεία τα οποία θα τον 

καταστήσουν ικανό να αλληλεπιδράσει με ένα κείμενο σε προσωπικό επίπεδο και να 

το αξιοποιήσει  με βάση τις δικές του προσωπικές ανάγκες κατανόησης. (Spink, 

1990: 30-33). Η δημιουργία κοινότητας αναγνωστών από την άλλη και η τοποθέτηση 



αυτής, στο αυθεντικό περιβάλλον της, μπορούν να προσδώσουν ένα νέο νόημα στην 

ίδια τη διαδικασία της ανάγνωσης.  

Ως λέσχες ανάγνωσης ορίζονται ολιγομελείς ομάδες ατόμων που οργανώνονται 

και συζητούν,  αφού επιλέξουν να διαβάσουν και να συζητήσουν την ίδια ιστορία, το 

ίδιο ποίημα, βιβλίο, μυθιστόρημα, ή άρθρο σχετικό, κριτικό με θέμα ένα λογοτεχνικό 

έργο. (H. Danies, 1994). Οι «λέσχες ανάγνωσης», προέκταση των ερμηνευτικών 

κοινοτήτων, αποτέλεσαν το εργαλείο εκείνο που προώθησε την έρευνα στη Διδακτική 

της Λογοτεχνίας.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο κοινότητας αναγνωστών 

 Θεωρία συνεργατικής μάθησης: Εκπαιδευτικές έρευνες (Vygotsky, 1978) για το 

ρόλο της συνεργασίας στη μάθηση κατέδειξαν ότι όταν οι μαθητές/τριες 

συνεργάζονται για κοινούς στόχους, οι γνώσεις τους είναι πιο διευρυμένες και 

βαθύτερες. Ο Vygotsky αναφέρει ότι κάθε λειτουργία της πνευματικής ανάπτυξης του 

παιδιού εμφανίζεται πρώτα στο κοινωνικό και μετά στο ψυχολογικό επίπεδο, πρώτα 

δηλαδή ως διαπροσωπική διαδικασία και κατόπιν ως ενδοπροσωπική. Στις Λέσχες 

ανάγνωσης οι μαθητές μοιράζονται και αποσαφηνίζουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, 

τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον εκπαιδευτικό, ώστε να γίνουν πιο στοχαστικοί και 

κριτικοί, όταν διαβάζουν. Η διαπροσωπική δηλαδή, μορφή της συζήτησης, 

εσωτερικεύεται και γίνεται μέρος της προσωπικής ανεξάρτητης σκέψης των παιδιών, 

όταν διαβάζουν μόνα τους με τους συνομηλίκους (Vygotsky, 1986). 

Οι μαθητικές, αυτές,  αναγνωστικές κοινότητες λειτουργούν ως «σκαλωσιές» που 

βοηθούν τους μαθητές να παράγουν ιδέες και να συζητούν τα όσα διάβασαν. Έτσι 

αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, αναστοχάζονται, οικοδομούν έννοιες και 

νοήματα με τους  συναναγνώστες τους και οδηγούνται στην βαθύτερη κατανόηση του 

γραπτού κειμένου (Schlick& Johnson, 1999). Επίσης, οι μαθητές αναπτύσσουν 

κοινωνικές δεξιότητες, αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την ευθύνη της μάθησης τους 

και αποκτούν πιο σύνθετα επίπεδα σκέψης. Στοιχεία τα οποία  ενισχύουν την 

αναγνωστική πρόσληψη των αναγνωστικών ομάδων είναι: α)οι φυσικές συζητήσεις, 

β) η εξατομίκευση  γ) η εσωτερικοποίηση της εκμάθησης.  

Οι Lehman και Scharer (1996) υποστηρίζουν ότι συζήτηση προσφέρει στον 

αναγνώστη περισσότερες προοπτικές από ότι να διαβάζει μόνος/η του/της και 

ενισχύει την κριτική, λογοτεχνική του/της σκέψη.  



Οι Stricklandetal (1989) υποστηρίζουν ότι οι σπουδαστές μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τη συζήτηση αποτελεσματικότερα και να την χρησιμοποιούν ως μέσο 

μάθησης στις λέσχες ανάγνωσης.  

Ο Short (1990) σημειώνει ότι το να διαβάζεις, να γράφεις και να μοιράζεται σε 

μια όμοια ομάδα, επιτρέπει στους μαθητές να εξατομικεύσουν την πρόοδό τους. Οι 

μικρές ομάδες στην τάξη είναι ιδανικό περιβάλλον, όπου οι αρχάριοι μπορούν να 

εσωτερικοποιήσουν  γλωσσικές στρατηγικές και τα εργαλεία, δεδομένου ότι 

αναπτύσσουν τη δυνατότητά να καθιερώσουν τους στόχους τους μέσα από την 

ομαδική εργασία. Σχετικά με την σύνδεση ανάγνωσης - γραφής: η ενοποίηση 

ανάγνωσης-γραφής ενσωματώνεται στους λογοτεχνικούς κύκλους. Οι μαθητές 

συνθέτουν ερωτήσεις για συζήτηση βασισμένες σε αυτό που διαβάζουν, 

διαδραματίζοντας το ρόλο του διευθυντή της συζήτησης, ερμηνεύουν το κείμενο που 

ανέγνωσαν με διάφορους τρόπους και μοιράζονται τις απόψεις τους με τους  

συνομήλικους μέσα από το γράψιμο ημερολογίων ανάγνωσης και λογοτεχνικών 

επιστολών. Επίσης, οι δραστηριότητες που συνοδεύουν την ανάγνωση του κειμένου, 

συμβάλλουν στη σύνδεση ανάγνωσης γραφής.  

Ο Norwick (1995) προτείνει διάφορους τρόπους επέκτασης του λογοτεχνικού 

κειμένου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκταθούν και να 

ενισχύσουν την απόλαυση των παιδιών, την εκτίμηση και την κατανόηση της 

λογοτεχνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να περιληφθούν δραστηριότητες όπως: 

το γράψιμο ενός τραγουδιού για το βιβλίο που διαβάστηκε, σχεδιασμός ενός χάρτη με 

τους χώρους δράσης που αναφέρονται στο κείμενο, παραγωγή των μαριονετών, το 

γράψιμο μιας περίληψης από μια σκηνή που θα επιλέξουν τα παιδιά, δημιουργία ενός 

ιστορικού εμβλήματος για μια σημαντική πτυχή του κειμένου, μια διαφήμιση του 

βιβλίου, συγγραφή ενός νέου επιλόγου υποθετική λήψη συνέντευξης από κάποιον 

χαρακτήρα του έργου. Αυτόνομη μάθηση: Αντίθετα από την παραδοσιακή 

δασκαλοκεντρική τάξη όπου ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θέτει τις ερωτήσεις 

στους μαθητές, στους κύκλους λογοτεχνίας οι μαθητές παράγουν μόνοι τις ερωτήσεις 

για τη συζήτηση.  

Η Cohen (1983) υποστηρίζει ότι οι μαθητές που παράγουν μόνοι τους ερωτήσεις 

βελτιώνουν το βαθμό κατανόησης κατά την ανάγνωση. Ο Nelson (1984) συμφωνεί με 

την Cohen, καθώς αποβλέπει μέσα από την τεχνική του σχηματισμού ερώτησης σε 

διττό αποτέλεσμα: την κατανόηση των σπουδαστών και την επένδυση. Διαπιστώνει 

ότι οι σπουδαστές ξαναδιαβάζουν και επενδύουν περισσότερο, καθώς γράφουν 



ερωτήσεις, βελτιώνοντας κατά συνέπεια την κατανόησή τους. Οι μορφές 

λογοτεχνικής ανάγνωσης που εμφανίζονται στην κοινότητα μιας σχολικής τάξης κι 

έχουν ουσιαστική σχέση με τη διαδικασία της γραφής είναι πολλές, όπως: η ατομική 

και αυτόνομη ανάγνωση (independentreading), η από κοινού ανάγνωση 

(sharedreading- ο δάσκαλος διαβάζει μεγαλόφωνα ενώ οι μαθητές παρακολουθούν με 

ανοιχτά τα βιβλία.),η μεγαλόφωνη ανάγνωση – ακρόαση μιας ζωντανής ή 

ηχογραφημένης φωνής που διαβάζει, η “συντροφική” ανάγνωση. Δύο μαθητές 

διαβάζουν μαζί το ίδιο βιβλίο (buddyreading),η ανάγνωση “εν χορώ” (choralreading), 

η ανάγνωση του κειμένου με τη μορφή αναλογίου “readerstheater”3, το σιωπηρό, 

συνεχές διάβασμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου (sustainedsilentreadimg – SSR) 

(Tompkins,σ.84-107) και η Λειτουργία λογοτεχνικών κύκλων (literaturecircles).    

Στους λογοτεχνικούς κύκλους τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες, 4-5 ατόμων 

και συζητούν για ένα λογοτεχνικό βιβλίο που έχουν επιλέξει και από πριν διαβάσει. Η 

συζήτηση και η αλληλεπίδραση των ομάδων εξελίσσεται χωρίς τη διδακτική ή 

καθοδηγητική παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Τα βασικά χαρακτηριστικά των μελών 

μιας σχολικής τάξης ως κοινότητα αναγνωστών σύμφωνα με τον Tompkins θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν ακολούθως: 

1. Υπευθυνότητα. Οι μαθητές είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την συμμετοχή στις 

δράσεις που επιλέγει η κοινότητα 

2. Ανάγνωση ποιοτικών κειμένων και παραγωγή κειμένων με ολοκληρωμένο, 

πλήρες «νόημα» (meaningful). 

3. Ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε ποικίλες δραστηριότητες ανάγνωσης – 

γραφής. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα λογοτεχνικά 

κείμενα που θα αναγνώσουν καθώς επίσης και τις δραστηριότητες ή πιθανά τα 

projectπου θα αναπτύξουν 

4. Διδάσκων με ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία ο οποίος μέσα από τη 

συμπεριφορά του επιδεικνύει τις δεξιότητες ενός συνεπούς και ικανού 

αναγνώστη. 

5. Ανάληψη τολμημάτων. Οι μαθητές ενθαρρύνονται στη διερεύνηση επίμαχων 

θεμάτων, στη διατύπωση υποθέσεων, στην εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. 

                                                             
3 Tompkins, Ge.E., 50 Literacy Strategies, σσ.84-85 

 



6. Μικροδιδασκαλίες. Ο διδάσκων ενσωματώνει στο καθημερινό πρόγραμμα 

μικροδιδασκαλίες με εστίαση σε δραστηριότητες ανάγνωσης-γραφής. 

7. Ανταπόκριση των μαθητών στα κείμενα μέσα από συζήτηση, σύνδεση των 

βιβλίων με τις προσωπικές τους εμπειρίες, συγγραφή προσωπικών 

ημερολογίων, κ.ά. 

8. Συζήτηση. Η συζήτηση ανάμεσα στην κοινότητα των αναγνωστών αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην τάξη, εντατικοποιείται ή και αυτονομείται σε 

διδακτικομαθησιακή στρατηγική εξερεύνησης νοημάτων και ανταλλαγή 

ιδεών. 

9. Δυνατότητες επιλογών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν βιβλία 

προς ανάγνωση, δραστηριότητες ή project με βάση κάποια κριτήρια που 

έχουν προσυμφωνηθεί. 

10. Επαρκής διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση μακρόπνοων δραστηριοτήτων 

ανάγνωσης και γραφής που απαιτούν πολύ χρόνο για να ολοκληρωθούν. 

11. Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι οργανικό κι αναπόσπαστο μέρος της 

διδασκαλίας αλλά και της μάθησης. Μπορεί να πάρει ακόμη και τη μορφή 

αυτοαξιολόγησης ή ετεροαξιολόγησης. 

Οι δεξιότητες τις οποίες αναπτύσσουν οι μαθητές που συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς 

κύκλους σύμφωνα με τους Daniels and Steineke, αφορούν: 

Κοινωνικές Δεξιότητες: 

● Ενεργητική ακρόαση των άλλων. 

● Οπτική επαφή με το συνομιλητή. 

● Παρακίνηση των άλλων.  

● Ανεκτικότητα. 

● Αξιοποίηση των απόψεων των συνομιλητών. 

● Σεβασμός των διαφορετικών απόψεων. 

● Εποικοδομητική διαφωνία. 

● Τεκμηρίωση της προσωπικής άποψης με αναφορές στα κειμενικά δεδομένα. 

● Αίσθημα ευθύνης 

Αναγνωστικές Δεξιότητες: 

● Σύνδεση του βιβλίου με προσωπικά βιώματα. 



● Διακειμενική σύνδεση του βιβλίου σε ένα δίκτυο προγενέστερων 

αναγνωσμάτων. 

● Σύνδεση του βιβλίου με την ιστορικο-κοινωνική πραγματικότητα ή 

επικαιρότητα 

● Τοποθέτηση του βιβλίου σε διαρκή επερώτηση ( ο αναγνώστης δημιουργεί 

ερωτήματα, κάνει υποθέσεις ή προβλέψεις κτλ.) 

● Εξερεύνηση αμφιλεγόμενων ή διλημματικών καταστάσεων της 

μυθοπλαστικής πραγματικότητας 

● Επισήμανση δομικών στοιχείων της αφήγησης ή τεχνασμάτων της 

λογοτεχνικής γλώσσας. 

● Αξιολόγηση του βιβλίου. 

● Ο αναγνώστης θυμάται εύκολα και μπορεί να αφηγηθεί την υπόθεση του 

βιβλίου. 

● Ο αναγνώστης επιθυμεί να ξαναδιαβάσει το βιβλίο/ εκδηλώνει ενδιαφέρον για 

τη λογοτεχνία κ.ά. (Daniels and Steineke, 2004:7-11). 

Από την άλλη και η έννοια της Δημιουργικότητας εμφανίζεται σε πολλούς και 

διαφορετικούς επιστημονικούς ή επαγγελματικούς τομείς όπως στη ζωγραφική, το 

θέατρο, την ψυχολογία, την εκπαίδευση, τις φυσικές επιστήμες, την φιλοσοφία και 

την τεχνολογία. Παρά τις γενικές ομοιότητες στους ορισμούς, που έχουν εντοπιστεί 

στη βιβλιογραφία, συναντάμε κι έντονες αποκλίσεις. Μια πρώτη προσπάθεια ορισμού 

της έννοιας έκανε ο Guilford, σύμφωνα με την οποία «η δημιουργικότητα καλύπτει 

τις πιο χαρακτηριστικές ικανότητες των δημιουργικών ατόμων, που καθορίζουν την 

πιθανότητα για ένα άτομο να εκφράσει μια δημιουργική συμπεριφορά, η οποία να 

εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, σύνθεση και σχεδιασμό». (Jaoui, 1975).  

   Ο Getzels και Jackson (1962) ορίζουν τη δημιουργικότητα ως το συνδυασμό των 

στοιχείων εκείνων που θεωρούνται πρωτότυπα και διαφορετικά. Επισημαίνουν ότι η 

δημιουργικότητα είναι μια από τις πιο πολύτιμες ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά 

δύσκολη η συστηματική της εξέταση.  

  Ο Lowenfeld και Brittain (1975), υποστηρίζουν ότι η δημιουργικότητα έχει άμεση 

σχέση με το ποιος δίνει τον ορισμό. Έτσι, ορισμένοι ψυχολόγοι διακρίνουν ως 

ποιοτικά στοιχεία της δημιουργικότητας: την ευκαμψία της σκέψης, την πρωτοτυπία 

της ιδέας, την ικανότητα να σκέφτεται κάποιος διαφορετικά και τον τρόπο επίλυσης 

προβλημάτων. Ο Piaget (1960), ορίζει τη δημιουργικότητα σαν μια διαδικασία 



επίλυσης προβλημάτων, εύρεσης προβλημάτων, εξερεύνησης, πειραματισμού, μια 

πνευματική ενέργεια που συνεπάγεται σεβασμό και μελετημένη λήψη αποφάσεων.       

  Ο Torrance (1966) ταυτίζει τη δημιουργικότητα με την ικανότητα που διαθέτει το 

άτομο να αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα, με ευαισθησία και πρωτοτυπία 

αλλά και με μεθοδικότητα και ηρεμία.   

  Η δημιουργικότητα κατά τους Lee, Webberlen και Litt (1987) είναι ένα πολύπλευρο 

φαινόμενο και κάθε ζήτημα το οποίο ανακύπτει αντιμετωπίζεται μέσα από 

διαφορετικές διαδικασίες.  

  Οφείλουμε να καταθέσουμε και την άποψη του Bruner (1962) που προσδιορίζει τη 

δημιουργικότητα ως μια ενέργεια από την οποία προκύπτει μια ξεχωριστή και 

αποτελεσματική έκπληξη (effective surprise).  

  O Freud (1972) ορίζει τη δημιουργικότητα ως μια ενστικτώδη ορμή που αποσκοπεί 

στη δημιουργία αλλά τη συσχετίζει και με την ορμή της καταστροφής. Τέλος ως  

«δημιουργικότητα» ορίζεται  η ικανότητα του ατόμου να παράγει νέες ή πρωτότυπες 

ιδέες, να έχει ενοράσεις, να μετασχηματίζει και να ανακαλύπτει, να κατασκευάζει 

αντικείμενα, τα οποία αναγνωρίζονται από τους ειδικούς ότι έχουν ξεχωριστή 

επιστημονική, αισθητική, κοινωνική ή τεχνολογική αξία. Βασικό κριτήριο 

αξιολόγησης ενός πονήματος ως «δημιουργικού» είναι η καινοτομία, αλλά 

απαιτείται, επίσης, να είναι χρήσιμο και αποδεκτό, ακόμη και αν η αξία του 

μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου. (Vernon, 1989:94).  Μέσα από την 

εννοιολογική προσέγγιση προκύπτει ότι είναι δύσκολο να εντάξουμε τη 

δημιουργικότητα σε έναν ορισμό.  

  Υιοθετούμε αυτό που αναφέρει ο Davis (1992), «Υπάρχουν άπειροι ορισμοί και 

ιδέες για τη δημιουργικότητα, όσοι και οι άνθρωποι που έχουν γράψει τις ιδέες τους 

σ΄ ένα κομμάτι χαρτί».  Οι θεωρίες και οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για την εν 

λόγω έννοια βασίζονται, κυρίως, σε διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες και θεωρίες 

μάθησης.  

  Σύμφωνα  με τον Brown (1989), ανάλογα με το σε ποια από τις τέσσερις 

συνιστώσες της δημιουργικότητας δίνουν έμφαση, δηλαδή, τη διαδικασία 

δημιουργικής σκέψης, το δημιουργικό προϊόν, το δημιουργικό άτομο, το δημιουργικό 

περιβάλλον προκύπτουν διαφορετικοί ορισμοί, θεωρίες και αναλύσεις. Οι 

περισσότεροι ορισμοί αλλά και αναλύσεις βλέπουν τη δημιουργικότητα ως μια έννοια 

μη παρατηρήσιμη, η οποία συσχετίζει την παρόρμηση με την ανταπόκριση, και ως εκ 

τούτου αποτελεί μια ανθρώπινη ιδιότητα που ποικίλει ως προς τη μορφή, το βαθμό 



και το περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν ότι ο βαθμός καλλιέργειας της 

δημιουργικότητας μπορεί να αποτιμηθεί μόνο ως προς συγκεκριμένες θεματικές 

περιοχές, που σχετίζονται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, επιστήμες, έκφραση και 

χειρισμό λόγου, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). 

 

Ο ρόλος των δραστηριοτήτων 

Σήμερα έχουμε όλοι αποδεχθεί την αναγκαιότητα, αφενός, εισαγωγής  του παιχνιδιού 

(Καλογήρου, 2006) στην ίδια τη διδακτική διαδικασία της μάθησης και στις 

δραστηριότητες, οι οποίες έχουν έντονα παιγνιώδη χαρακτήρα. Οι δραστηριότητες 

αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητευόμενο αναγνώστη να εξοικειωθεί με τις 

αναγνωστικές στρατηγικές προσέγγισης της ανάγνωσης της λογοτεχνίας, να 

διασυνδέσει τα προσωπικά του βιώματα με το λογοτεχνικό κείμενο, να καλλιεργήσει 

τη δημιουργικότητα και την φαντασία του και τέλος να επαναδομήσει το γραπτό και 

προφορικό λόγο του (Καλογήρου, 2006: 244-245).       

  Ειδικότερα, οι δραστηριότητες δημιουργικής και πολύπλευρης ανάγνωσης του 

λογοτεχνικού κειμένου αντιστοιχούν χονδρικά στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

 α) Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου: Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας 

αναφέρονται στη νοηματική κατανόηση του κειμένου και μπορούν να τεθούν στο 

τέλος της ανάγνωσης. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα γίνονται με 

παιγνιώδη τρόπο κι έχουν ως στόχο την κατανόηση της υπόθεσης και την 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή για τη λογοτεχνία,  

 β) Δημιουργική γραφή: Παιχνίδια με τις λέξεις. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται 

δραστηριότητες που αφορούν λεκτικά παιχνίδια, που επιφυλάσσουν την έκπληξη, το 

απρόοπτο και τη χαρά της φαντασιώδους διερεύνησης του λογοτεχνικού κειμένου και 

βοηθούν στη μετάβαση από την ανάγνωση στη γραφή με διάφορους τρόπους και 

μεθόδους,  

 γ) Παιχνίδια με τις εικόνες του βιβλίου: Η ενότητα αυτή αφορά δραστηριότητες που 

ξεκινούν ή καταλήγουν στην εικονογράφηση ενός βιβλίου βοηθώντας τους μαθητές 

να εξοικειωθούν με την τέχνη και τη ρητορική των εικόνων. Οι δραστηριότητες σ’ 

αυτή την ενότητα μπορούν να διευρυνθούν με την παραγωγή νέων δημιουργιών,  

 δ) Καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τις Τέχνες: Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας 

αποσκοπούν στην ελεύθερη έκφραση των μαθητών μέσα από των Τεχνών. Οι 



μαθητές συνδιαλέγονται με το κείμενο και στη συνέχεια πειραματίζονται 

προσπαθώντας να το αποδώσουν με το δικό τους τρόπο,  

 ε) Παράλληλα κείμενα/ Διαθεματικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες αυτής της 

ενότητας αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση αξιών, εννοιών, γνώσεων τόσο μέσα 

από ποικίλες καλλιτεχνικές εκφράσεις, όσο και μέσα από μη λογοτεχνικά κείμενα. 

 

 

Α.1.2 Θεωρίες αναγνωστικής πρόσληψης και ανταπόκρισης 
Οι πέντε αρχικές θεωρίες και οι εκπρόσωποί τους είναι: 1) Ρωσικός Φορμαλισμός, 

2)Τσέχικος Δομισμός 3) Φαινομενολογία και η Αρχή απροσδιοριστίας 

4)Ερμηνευτική και Ορίζοντας Προσδοκιών 5) Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας.  

Οι βασικές έννοιες κατανόησης της θεωρίας της λογοτεχνίας και των αναγνωστικών 

θεωριών, όπως προκύπτουν από τη βιβλιογραφία είναι οι παρακάτω:   

  Αναγνωστική Ανταπόκριση: θεωρητικό σύστημα, κριτικό κίνημα που αναπτύχθηκε 

κυρίως στην Αμερική, με επίκεντρό του την ανάγνωση ως διαδικασία ερμηνείας. 

Βασικοί εκπρόσωποι του κινήματος είναι ο Wolfgang Iser και ο Stanley Fish. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Iser υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ κειμένου και 

αναγνώστη, ενώ θεωρεί την ανάγνωση ως τον βασικότερο πυλώνα της ερμηνείας και 

της πλήρωσης του κειμενικού ρεπερτορίου.  

  Αισθητική της Πρόσληψης: Κριτικό κίνημα που ξεκίνησε από τους ακαδημαϊκούς 

του Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας (Δυτική Γερμανία), κυρίως από τον Hans-

Robert Jauss, με την περίφημη διάλεξή του, τον Απρίλιο του 1967. Στη διάλεξη αυτή 

μίλησε για την αναγκαιότητα μελέτης της λογοτεχνικής ιστορίας και έθεσε τα θεμέλια 

για την δημιουργία μίας νέας Θεωρίας, η οποία θα απέφευγε τα λάθη του δομισμού 

και του ιστορικού θετικισμού του μαρξισμού, αλλά θα στηριζόταν πάνω σε αρχές 

και των δύο.  Επηρεασμένος από τον Gadamer , ο Jauss προσάρτησε στη Θεωρία 

αυτή την έννοια του ορίζοντα προσδοκιών του αναγνώστη, που θα έπρεπε να 

συγχωνευτεί με τον ιστορικό ορίζοντα του έργου. Τον ορίζοντα προσδοκιών 

προδιαγράφει το έργο και είναι σημαντικός για την αισθητική του αποτίμηση. Ακόμη, 

ο Jauss προσδιόρισε την έννοια του ορίζοντα της εμπειρίας, τον οποίο προσκομίζει ο 

παραλήπτης. Τέλος, να αναφέρουμε πως η αισθητική της πρόσληψης (rezeptions 

ästhetic), ένα καθαρά ερμηνευτικό επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται για την 



κατανόηση και την ερμηνεία του νοήματος, σε αντίθεση με τον δομισμό, εξελίχθηκε 

σταδιακά, από το 1966, σε Θεωρία της Λογοτεχνικής Επικοινωνίας. Στην 

επικοινωνιακή διαδικασία μετέχουν τρεις  παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

συντελείται μία αδιάλειπτη ανταλλαγή: ο συγγραφέας, το έργο και το κοινό.  

  Αρχή της Απροσδιοριστίας: βασικός εκπρόσωπός της είναι ο Roman Ingarden. Ο 

Ingarden υπήρξε μαθητής του εμπνευστή της φαινομενολογικής φιλοσοφίας Edmund  

Husserl, σύμφωνα με τον οποίο το κείμενο δεν απεικονίζει τον κόσμο όπως είναι 

στην πραγματικότητα (αντικειμενικά), αλλά όπως τον προσλαμβάνει ο συγγραφέας 

(υποκειμενικά)· συνεπώς, βλέπουμε τα φαινόμενα, όχι τα ίδια τα πράγματα. Ο 

Husserl, λοιπόν, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή (projection) της 

υποκειμενικής συνείδησης πάνω στα πράγματα, τα οποία, έτσι, μετατρέπονται σε 

φαινόμενα. Επανερχόμαστε στον Ingarden, ο οποίος διατύπωσε την φαινομενολογική 

θεωρία και την αρχή της απροσδιοριστίας. Σύμφωνα με την αρχή της 

απροσδιοριστίας, στο κείμενο υπάρχουν ακαθόριστα, θολά, σιβυλλικά σημεία, τα 

οποία καλείται να αποκρυπτογραφήσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να συμπληρώσει 

ο αναγνώστης με βάση τις εμπειρίες του, τη διάθεσή του και άλλους αστάθμητους 

παράγοντες, οπότε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκύπτει αυτόματα και αναπόφευκτα η 

ερμηνεία του κειμένου. Ο Ingarden άσκησε μεγάλη επίδραση στον Iser, ο οποίος 

εγκολπώθηκε τις απόψεις του.  

   Ερμηνευτικές Κοινότητες: Σύμφωνα με τον Αμερικανό κριτικό Stanley το κείμενο 

πρέπει να καταργηθεί, διότι, κατ’ εκείνον, είναι ανύπαρκτο,δεν αποτελεί το πραγματι

κό αντικείμενο μελέτης και αληθινός συγγραφέας του θεωρείται ο αναγνώστης. 

Διατείνεται, επίσης, ότι τα πάντα στο κείμενο είναι προϊόν ερμηνείας και όχι 

αντικειμενικά δεδομένα. Την ερμηνεία, όμως, περιορίζουν οι ερμηνευτικές 

στρατηγικές, δηλαδή οι συμβάσεις που καθορίζονται από τις, υποκειμενικής 

οπτικής, ερμηνευτικές κοινότητες.  

  Ορίζοντας Προσδοκιών: ο όρος αυτός έχει μεγάλη σημασία στην Γερμανική 

Φιλοσοφική και λογοτεχνική διανόηση. Τον εισήγαγε ο πρώτος ιδρυτής της 

ερμηνευτικής κριτικής Hans-Georg Gadamer και τον ασπάστηκε ο Jass.  Ο Gadamer 

πίστευε ότι ο αναγνώστης έχει έναν δικό του ορίζοντα προσδοκιών που Θα έπρεπε να 

συγχωνευτεί με τον ιστορικό ορίζοντα του έργου. Σύμφωνα με τον Jass, τον ορίζοντα 

προσδιορισμών του αναγνώστη τον προδιαγράφει το ίδιο το έργο και είναι 

σημαντικός για την αισθητική του αποτίμηση, διότι αυτή κρίνεται από την απόκλιση 

ανάμεσα στον ορίζοντα προσδοκιών και στο έργο.  



  Η αναγνωστική ανταπόκριση ως λογοτεχνική θεωρία  (Reader-Response Theory) 

εμφανίστηκε ως αντίδραση προς τη Νέα Κριτική στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Οι 

θεωρητικοί (Tony Bennet, Stanley Fish, H.R.Jauss κ.ά.) πιστεύουν ότι οι 

ερμηνευτικές δραστηριότητες των αναγνωστών εξηγούν μία σημασία του κειμένου 

και μία αισθητική αξία.  Υποστηρίζουν την άποψη ότι ένα κείμενο δεν υπάρχει, κατά 

μία έννοια, μέχρι να διαβαστεί από μερικούς αναγνώστες που δημιουργούν 

ουσιαστικά το κείμενο, ενώ είναι πολύ χαρακτηριστικοί οι τρόποι με τους οποίους 

παραλληλίζουν τη συμμετοχή του αναγνώστη στη δημιουργία του νοήματος. Αν ένα 

δέντρο πέσει στο δάσος και δεν το ακούσει κανείς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε 

θόρυβο. Στην πραγματικότητα υποστηρίζουν ότι, εάν ένα κείμενο δεν έχει 

αναγνώστη, δεν υπάρχει, ή τουλάχιστον δεν έχει  νόημα. Ο αναγνώστης είναι αυτός 

που με την εμπειρία του δίνει νόημα στο κείμενο.  

  Ο πρόδρομος ήταν αρχικά ο I.A.Richards ο οποίος συνδεόταν με τη Νέα Κριτική 

κυκλοφόρησε το βιβλίο του Principles of Literacy Criticism, στο οποίο κατασκεύασε 

ένα συγκινησιακό μοντέλο ερμηνείας της ποίησης, δηλαδή ένα σύστημα που βασιζόταν 

στις συγκινησιακές ανταποκρίσεις του αναγνώστη.(Σπανός ,2002: 171-188). 

Ακολουθεί ο D.W.Harding, καθηγητής ψυχολογίας και κριτικός λογοτεχνίας 

εισάγοντας τον όρο «παθητικός θεατής». Με τον όρο αυτό ο Harding δήλωνε την 

ψυχολογική θέση του αναγνώστη ο οποίος παρακολουθεί την αναπαράσταση των 

φανταστικών γεγονότων των σημασιών τους και του δίνεται βεβαίως η δυνατότητα 

συμμετοχής στη διαδικασία παραγωγής νοήματος. Αναφερόμενος στη σχέση 

αναγνώστη-συγγραφέα υπογράμμιζε την θέση ότι ο συγγραφέας με τη γραφή του 

προκαλεί τον αναγνώστη να μοιραστεί μαζί του τις θέσεις του. Ο D.Bleich άσκησε 

κριτική στον Harding παραλληλίζοντας την κατάσταση ανταπόκρισης με εκείνη του 

«κουτσομπολιού». Στην κριτική του αυτή απαντά ο Harding ότι αυτός που 

ανταποκρίνεται  στον «κουτσομπόλη- αναγνώστη» δεν είναι μια συλλογή 

πραγματικών ανθρώπων αλλά  “περσόνες” που δημιούργησε ο συγγραφέας με σκοπό 

την επικοινωνία» (Harding 1962:147).  H «Συναλλακτική» θεωρία της 

L.M.Rosenblatt η οποία, επιχειρεί με το βιβλίο της Literature as Exploration (1938) 

να μετατοπίσει το ενδιαφέρον της θεωρητικής σκέψης από το κείμενο στον 

ενεργητικό αναγνώστη αμφισβητώντας ανοιχτά τις θέσεις της Νέας Κριτικής. Η 

Rosenblatt όπως και ο Richards ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την λογοτεχνία και την 

αξιοποίησή μέσα στη σχολική τάξη υποστηρίζοντας την ανάγκη αναθεώρησης των 

μεθόδων διδασκαλίας της. Υποστηρίζει ότι η εμπειρία της λογοτεχνίας είναι μια 



μορφή έντονης προσωπικής δραστηριότητας κι ότι το «το λογοτεχνικό έργο υπάρχει 

σε ένα ζωντανό κύκλο που δημιουργείται από τον αναγνώστη και το κείμενο. Ο 

αναγνώστης εμποτίζει με συναισθηματικά και διανοητικά νοήματα τα υποδείγματα 

δόμησης των λεκτικών συμβόλων και αυτά τα σύμβολα κατασκευάζουν διόδους για 

τις σκέψεις και τα συναισθήματά του». (Rosenblatt, 1970:25). Η εμπειρία της 

Λογοτεχνίας, υποστήριζε η Rosenblatt(1970), αποτελεί μια μορφή έντονης 

προσωπικής δραστηριότητας του αναγνώστη, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει το 

λογοτεχνικό κείμενο και να δομήσει το νόημα με εξερευνητική διάθεση. Η 

προσπάθεια αποκάλυψης του νοήματος εξαρτάται από τις εμπειρίες που γεννούν 

προσδοκίες κατά την ανάγνωση του κειμένου, το οποίο με τη σειρά του τις 

υποστηρίζει και τις ανατροφοδοτεί.  Επομένως πρόκειται για μια αμοιβαία σχέση μία 

λογοτεχνική συναλλαγή ανάμεσα σ’ αυτόν που γνωρίζει (knower) και σ’  αυτόν που 

γνωρίζεται (in known). Η Rosenblatt υπερτονίζει το ρόλο του αναγνώστη χωρίς να 

ακυρώνει το κείμενο το οποίο όπως υποστηρίζει γίνεται λογοτεχνικό δυνάμει της 

σχέσης του με τον αναγνώστη και λειτουργεί ως κίνητρο ενεργοποίησης της 

αναγνωστικής δραστηριότητας. Το κείμενο συχνά επιβάλλει τον τρόπο αναγνωστικής 

προσπέλασής του κι ο αναγνώστης έχει  τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ιδιαίτερη 

σχέση του μ’ αυτό επιλέγοντας είτε να αρκεστεί σε μια «μη αισθητική» 

«πληροφοριακή» ανάγνωσή του, είτε να υιοθετήσει μια «αισθητική» ανάγνωση. Στην 

τελευταία περίπτωση ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται το κείμενο ολιστικά, ως ενότητα 

μορφής και περιεχομένου βιώνοντάς το ως ολοκληρωμένη εμπειρία. 

   Το κείμενο δεν είναι ένα απλό «αντικείμενο», μια σειρά από τυπωμένα στοιχεία 

πάνω σε μια σελίδα, αλλά ένα «ποίημα», ένα λογοτεχνικό γεγονός στο χρόνο, το 

οποίο βιώνουμε όχι μόνο όταν το πραγματώνουμε αναγνωστικά αλλά και μετά τη 

διαδικασία της ανάγνωσης ( Rosenblatt 1978:12). Οι ιδέες της θεωρίας της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης εμφανίστηκαν από τη δεκαετία του 1920 σε κείμενα του 

Richards και συστηματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930 από τους Harding και 

Rosenblatt. Πάραυτα έδαφος άρχισαν να κερδίζουν από τα μέσα του 20ου αι. Ο 

Norman Holland ο οποίος προωθεί μία «υποκειμενική-ψυχαναλυτική» προσέγγιση 

της λογοτεχνίας προτείνει  συνδυαστικά την περιγραφή και μελέτη του λογοτεχνικού 

κειμένου  με την ψυχολογική ανταπόκριση του αναγνώστη. Τα επόμενα χρόνια 

εγκαταλείπει την άποψη αυτή, για να αναγνωρίσει τον κυριαρχικό ρόλο του 

αναγνώστη ως «αναδημιουργού». Ο Holland έθεσε ως στόχο να διερευνήσει τις 

ψυχολογικές υποθέσεις και να αναπτύξει ένα μοντέλο για τη σχέση λογοτεχνικού 



κειμένου και ανθρώπινου νου (Holland, 1968). Ο Holland υποστηρίζει ότι ο 

αναγνώστης εμπλέκεται στην απόλαυση του λογοτεχνικού έργου με τρεις τρόπους, οι 

οποίοι συνδέονται στενά μεταξύ τους: παύει να προκαλεί την προσοχή σε ότι είναι 

έξω από το λογοτεχνικό έργο τέχνης, εστιάζει την προσοχή του ολοκληρωτικά σε 

αυτό και αρχίζει να χάνει τα ίχνη των ορίων ανάμεσα στον εαυτό του και το έργο 

τέχνης. (Holland 1968:91). Η αναγνωστική ανταπόκριση ολοκληρώνεται σε δύο 

επίπεδα: στο «πρωτόγονο επίπεδο», δηλαδή στο επίπεδο φαντασίας, όπου η διεργασία 

συντελείται εντός του αναγνώστη, ο οποίος προβάλλει εντός του το κείμενο, και το 

υλικό της φαντασίας γίνεται αποδεκτό, επειδή η λογοτεχνική μορφή το μεταμορφώνει 

σε νόημα και στο «επίπεδο της συνείδησης» όπου ο αναγνώστης συνειδητοποιεί το 

λογοτεχνικό έργο ως ξεχωριστό και ανακαλύπτει το νόημά του. (Holland 1968:92). Ο 

Holland στηριζόμενος  στη διαίρεση της φροϋδικής ψυχής επιχειρεί να ερμηνεύσει 

την ανταπόκριση του αναγνώστη στη λογοτεχνία και προχωρά στη διάκριση σε 

«ενδοπροβολικό» και «διανοητικό» αναγνώστη.  

  Το μοντέλο του Holland ορίζει μια εμπειρία με βάση διαφορετικές πηγές 

ευχαρίστησης (φαντασία, μορφή, νόημα και τις διαντιδράσεις του) ( Holland 

1968:187). Ταυτίζει την ανάγνωση και την ερμηνευτική δραστηριότητα του 

αναγνώστη με τη λειτουργία της «ταυτότητάς» του. Κάθε αναγνώστης διαβάζει και 

αναπαράγει τελικά  ένα λογοτεχνικό έργο σύμφωνα με το δικό του «θέμα 

ταυτότητας» το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του κι 

εντοπίζεται σ’ όλες τις δραστηριότητές του ως ατόμου. Από την άλλη, η Θεωρία της 

Αισθητικής της Πρόσληψης θεμελιώνεται από την Σχολή της Κωνσταντίας και 

γίνεται ευρύτερα γνωστή από τους δύο κύριους εκφραστές της, τους Γερμανούς Hans 

Robert Jauss (1995) και Wolfgang Iser (1974-1978), κριτικούς λογοτεχνίας και 

καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας της ∆. Γερμανίας. Κοινή αφετηρία 

τους: η αντίδρασή τους στο φορμαλισμό της Νέας Κριτικής ή Νεοκριτικής θεωρίας.       

  Κοινή τους θέση αποτελεί η άποψη ότι: «το νόημα του λογοτεχνικού κειμένου δεν 

καθορίζεται απόλυτα και οριστικά από το αντικείμενο-κείμενο, αλλά είναι συνάρτηση 

της πρόσληψης ενός λιγότερο ή περισσότερο ιστορικά προσδιορισμένου υποκειμένου-

αναγνώστη και του ορίζοντα των προσδοκιών του· ή αλλιώς, κατά την άποψη του 

Jauss, είναι συνάρτηση της συσσωρευμένης «αισθητικής εμπειρίας» (ästhetisehe 

erfahrung) του εκάστοτε νέου αναγνώστη ή αναγνωστικού κοινού του.» 

(Βελουδή,1992:104). Ο Jauss διατείνεται ότι μια «αισθητική της πρόσληψης και της 

επίδρασης» θα συνιστούσε μια εναλλακτική πρόταση που μπορεί να μετατοπίσει την 



προσοχή του κριτικού από τον παραγωγό του κειμένου και το ίδιο το κείμενο στον 

αναγνώστη επιφυλάσσοντας του έναν ιδιαίτερο ρόλο. (Jauss 1995:53-79). Η 

ανάγνωση πιστεύει ο Jauss, δεν είναι μια ολοκληρωτικά υποκειμενική διαδικασία, 

αφού ένα κείμενο μπορεί να αντισταθεί στην πρόσληψή του, μεταμορφώνοντας 

αναγνώστες και κοινωνία (Jauss 1995:56-60).  

  Σκοπός λοιπόν του Jauss είναι να ορίσει την «ιδιαίτερη φύση της καθημερινής 

λειτουργίας της αισθητικής εμπειρίας (1) ιστορικά, ως διαδικασίας της 

απελευθέρωσης από την αυθεντία και (2) συστηματικά, στις τρεις βασικές της 

μορφές: της παραγωγικής, της προληπτικής και της επικοινωνιακής αισθητικής 

εμπειρίας της οποίας η θεμελιακή στάση συνιστά την αισθητική ευχαρίστηση.  (Jauss 

2001:24). Ο Jauss εισάγει  την έννοια του ορίζοντα προσδοκιών («horizon of 

expectations») ο οποίος αναφέρεται σε ένα σύστημα ή δομή προσδοκιών/αναφορών ή 

αλλιώς, σε ένα νοητικό σύνολο που φέρνει το υποκείμενο- αναγνώστης σε ένα 

κείμενο, ενώ σύμφωνα με το Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, προσδιορίζεται ως «το 

σύνολο των πολιτιστικών κανόνων, υποθέσεων και κριτηρίων που διαμορφώνουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι αναγνώστες αντιλαμβάνονται και κρίνουν ένα λογοτεχνικό 

έργο σε δεδομένο χρόνο (Jauss, 1995:93). Αν ο  Jauss ενδιαφέρεται για το 

μεμονωμένο κείμενο και για τον τρόπο με τον οποίο ο αναγνώστης συνδέεται με 

αυτό, χωρίς να αποκλείει ιστορικούς και κοινωνικούς παράγοντες, ο W.Iser, δίνοντας 

προτεραιότητα στις συνθήκες και στον τρόπο με τον οποίο ένα κείμενο αποκτά νόημα 

για τον αναγνώστη, ασχολείται με τον μικρόκοσμο της ανταπόκρισης και υποστηρίζει 

ότι το κείμενο είναι εκείνο που επιτρέπει την παραγωγή και τη διευθέτηση του 

νοήματος. (Iser 1972:285 & 1974:279-280) αλλά δεν το ταυτίζει απόλυτα με τον 

«καλλιτεχνικό» ή τον «αισθητικό» πόλο της αναγνωστικής σχέσης.  

  Για τον Iser, η διαλεκτική σύγκλιση του κειμένου με τον αναγνώστη αποτελεί τη 

βασική προϋπόθεση ύπαρξης του λογοτεχνικού έργου. Εστιάζει στον τρόπο που 

ανταποκρίνεται ο αναγνώστης, όταν διαβάζει κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, και όχι 

μόνο στο πώς το προσλαμβάνει. Το κέντρο βάρους, λοιπόν, μετατοπίζεται από το 

κείμενο στη διαδικασία της ανάγνωσης8 (Holub, 2001: 146). Ο εκπρόσωπος της 

Αισθητικής Ανταπόκρισης, έχοντας λάβει υπόψη τις θέσεις του Ingarden, 

χαρακτηρίζει την αναγνωστική διαδικασία ως «ορειβασία», κατά τη διάρκεια της 

οποίας ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι δεκτικός σε νέες ιδέες, έτοιμος να θέσει υπό 

αμφισβήτηση τις απόψεις του και να επιτρέψει την τροποποίησή τους (Τζιόβας, 2003: 

241). Ο Iser επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση (αλληλενέργεια) κειμένου-



αναγνώστη και  προσπαθεί να την περιγράψει μέσα από  καθορισμό εννοιών, όπως 

«υπονοούμενος» ή «λανθάνων αναγνώστης», «λογοτεχνικό ρεπερτόριο» και 

«λογοτεχνικές στρατηγικές».   

  Ακολουθεί ο Stanley Fish, ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Αμερικανούς 

θεωρητικούς της Λογοτεχνίας, που συνέδεσε το όνομά του με τη λεγόμενη «Θυμική 

Υφολογία» αλλά και με τη θεωρία των γλωσσικών πράξεων.  Στο θεωρητικό μοντέλο 

του Fish τα νοήματα εξάγονται και κατασκευάζονται όχι με κωδικοποιημένες φόρμες 

αλλά με ερμηνευτικές στρατηγικές, οι οποίες καλούν τις φόρμες σε ύπαρξη. Ο Fish 

προσκαλεί ακροατές και αναγνώστες να εκτελέσουν ένα σύνολο από στρατηγικές, 

δίνοντας τους την ευκαιρία να κατασκευάσουν νοήματα και κείμενα. Αν και μια 

τέτοια πρόσκληση δείχνει ακραία υποκειμενική, δεν είναι, αφού αντιλαμβάνεται τον 

αναγνώστη ως μέλος μιας «ερμηνευτικής κοινότητας» και όχι απόλυτα ελεύθερο. Ο 

Fish θεωρεί ότι κάθε μέλος της ερμηνεύει ένα λογοτεχνικό κείμενο από την 

προοπτική της ερμηνευτικής κοινότητας στην οποία ανήκει κάθε ατομικός 

αναγνώστης. Οι ερμηνευτικές στρατηγικές που υιοθετούμε ως  οποίους θέτει μια 

κοινότητα αναγνωστών που μοιράζονται στρατηγικές ανάγνωσης.  

  Τη δεκαετία του 1980 δόθηκε έμφαση ξανά στην εκπαίδευση, με κύριο μέλημα να 

μετατοπιστεί η κριτική θεωρία από το ενήλικο αναγνωστικό κοινό στα παιδιά και 

τους εφήβους. Οι μελέτες του για την πεζογραφία και της Rosenblatt για την ποίηση, 

σε πείσμα μερίδας κριτικών /θεωρητικών, επηρέασαν πραγματικά τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας για παιδιά, ως αναγνώστες περισσότερο από τις μελέτες άλλων 

θεωρητικών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι και οι δύο παραπάνω 

αποφεύγουν αυτό που ο Frank Kernode αποκαλεί «free-floating theory» («θεωρία της 

ελεύθερης πτήσης») (Benton 1999:84), ενώ εισχωρούν, για να χρησιμοποιήσουμε τα 

λόγια του Isser, σε «μία ανάλυση του τι πραγματικά συμβαίνει, όταν κάποιος 

διαβάζει». (Isser 1978: 19).   

  O Aidan Chambers είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τη Θεωρία της Αναγνωστικής 

Ανταπόκρισης σε λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά υποστηρίζοντας ότι χρειαζόμαστε 

μια κριτική μέθοδο που θα υπολογίζει το παιδί και θα το περιλαμβάνει περισσότερο, 

παρά θα το αποκλείει, ενώ θα βοηθήσει και εμάς να καταλάβουμε καλύτερα ένα 

βιβλίο και να ανακαλύψουμε τον αναγνώστη που αναζητεί. (Chambers 1985/2000: 

34). O Chambers θεωρεί τη λογοτεχνία ως μορφή επικοινωνίας, στηριζόμενος στην 

παρατήρηση του Samuel Butler ότι, για να λεχθεί κάτι, χρειάζονται δύο, ένας 

ομιλητής και ένας αποδέκτης του λόγου. Εφόσον η λογοτεχνία είναι τρόπος 



διατύπωσης σκέψεων, χρειάζεται ένας αναγνώστης να συμπληρώσει το έργο, ένας 

συγγραφέας επομένως απευθύνεται σε κάποιον όταν γράφει, ο οποίος πρέπει να 

ονομαστεί «υπονοούμενος αναγνώστης»(1985/200 :34-35). O Chambers υιοθετεί τον 

όρο του Isser και δίνει προτεραιότητα στον «υπονοούμενο αναγνώστη-παιδί». Η 

έννοια του «υπονοούμενου αναγνώστη» προκύπτει από την άποψη ότι χρειάζονται 

δύο για να λεχθεί κάτι. Για να το πετύχει αυτό ο συγγραφέας υποστηρίζει ο Chambers 

δημιουργεί άλλοτε συνειδητά άλλοτε ασυνείδητα, με τα λόγια του Booth (1961: 138), 

«μια εικόνα του εαυτού του και μια άλλη εικόνα του αναγνώστη του. Αναπαριστάνει 

τον αναγνώστη του, καθώς αναπαριστάνει το δεύτερο Εγώ του, και η πιο επιτυχημένη 

ανάγνωση είναι εκείνη, στην οποία τα δημιουργημένα Εγώ, συγγραφέα και 

αναγνώστη, μπορούν να ταυτιστούν πλήρως.» (Chambers 2000: 36).   

  Ο John Stephens ελέγχοντας τις θέσεις του Chambers υποστηρίζει ότι τα κείμενα 

μπορούν να διαβαστούν με διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο με ένα «σωστό τρόπο» 

(Stephens 1992: 55). Ο Stephens ουσιαστικά απορρίπτει την άποψη του μοναδικού 

«σωστού» νοήματος και δέχεται μια πολλαπλότητα πιθανών νοημάτων.  

  Ο Michael Benton διευρύνει την έρευνα για τα παιδιά ως αναγνώστες αποδίδοντας 

τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά στην ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου, 

πιστεύοντας ότι τότε ο αναγνώστης θα είναι μέσα σ’ αυτό που αποκαλούμε 

«κατάσταση ανάγνωσης»(Benton 1979: 73). Τα χαρακτηριστικά που επισημαίνει 

χαρακτηρίζουν την ανάγνωση ως: 

1. «Ενεργητική», επειδή υπεισέρχεται η νοητική δραστηριότητα στη ανάγνωση 

μιας ιστορίας που εμπλέκει τον αναγνώστη στην κατασκευή του νοήματος. 

2. «Δημιουργική», επειδή, καθώς ανακατασκευάζει την ιστορία από ένα κείμενο, 

ο αναγνώστης δημιουργεί ένα «δευτερεύοντα κόσμο» στη φαντασία του, ένα 

δικό του «μυθιστόρημα» εντός του μυθιστορήματος του συγγραφέα. Με την 

έννοια αυτή είναι ταυτόχρονα ερμηνευτής και συνδημιουργός ενός κειμένου. 

3. «Μοναδική», επειδή κάθε «ανάγνωση είναι μια μοναδική εμπειρία. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εμπειρία να βρουν διαφορετικά πράγματα 

στην ιστορία όταν διαβάζουν ένα βιβλίο για δεύτερη φορά και, προφανώς 

υπήρχαν πάντα οι ίδιοι κόσμοι και το βιβλίο δεν μεταβλήθηκε. Απλώς, ο 

αναγνώστης ή καλύτερα η φύση της φαντασίας του έχει αλλάξει. 

4. «Συνεργατική», εφόσον η εμπειρία της ανάγνωσης μιας μυθοπλασίας είναι 

μείγμα εμπειριών κειμένου-αναγνώστη. Η γραφή είναι δουλειά ενός μόνο 

ανθρώπου, του συγγραφέα, αλλά η ανάγνωση είναι εμπειρία δύο ανθρώπων, 



του συγγραφέα και του αναγνώστη ο οποίος δημιουργεί δύο φαντασίες, τη 

δική του και αυτήν που ήδη έχει αναπαράγει ο συγγραφέας.  

    Όσο η ανάγνωση συνεχίζεται τόσο κατασκευάζονται εναλλακτικές ιστορίες για 

μία υπόθεση θέτοντας υπό δοκιμασία την αληθοφάνεια της ιστορίας. Ο Benton 

προχωρά στις παρακάτω διαπιστώσεις για την ανάγνωση(Benton 1979:80). Η 

ανάγνωση είναι: 

1. «Προβλεπτική». Παρά τον αναδρομικό της χαρακτήρα, ο αναγνώστης 

προσπαθεί να προβλέψει τι πρόκειται να συμβεί. 

2. «Διαλεκτική». Ο αναγνώστης διαλέγεται με το Εγώ του, κάνοντας 

υποθέσεις, δημιουργώντας εικόνες αυτού που επιθυμεί «να δει», 

ταιριάζοντας τις εικόνες αυτές με ό,τι αντιλαμβάνεται κατά την εξέλιξη 

της ιστορίας. 

3. «Συμβατική». Η εξέλιξη του αναγνώστη ελέγχεται μερικώς από τη γνώση 

του για τις συμβάσεις της ιστορίας, οπότε μια φαντασιακή ιστορία με μία 

αναζήτηση, θέμα προσφιλές στη Λογοτεχνία για παιδιά, προκαλεί 

προβλέψεις στον αναγνώστη. 

4. «Αναλογική». Οι αναγνώστες παραλληλίζουν την ιστορία στη χρονική της 

διάσταση, αναλογικοποιώντας την με τις εμπειρίες τους, ακριβώς με τον 

ίδιο τρόπο αναλογικοποιούν και το σκηνικό στη χωρική του διάσταση. 

Ο Benton μέσα από τη σκιαγράφηση της ανταπόκρισης των παιδιών στα λογοτεχνικά 

κείμενα προσθέτει επιπλέον γνώση στην ήδη υπάρχουσα ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 

ένα μοντέλο που περιγράφει τη φύση και τις διαστάσεις του «δευτερεύοντα κόσμου» 

δίνοντας επιπλέον εφόδια στους ερευνητές να βελτιώσουν μέσα από το μοντέλο αυτό, 

στον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης την αναγνωστική ανταπόκριση των παιδιών. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Α.1.3. Η Παιδαγωγική της Συναλλακτικής θεωρίας της L.Rosenblatt 
   H πρωτοπόρος θεωρητικός L. M. Rosenblatt (1910-1999), είναι η μοναδική γυναίκα 

στο χώρο της αναγνωστικής θεωρίας. Προηγείται χρονικά όλων των υπολοίπων και 

είναι η μόνη που έχει αναπτύξει τη θεωρία της σε σχέση με την εκπαίδευση 

ταυτίζοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση τον αναγνώστη με τον μαθητή.  Η 

συγγραφέας τονίζει τον ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη με τη μοναδικότητα της 

αναγνωστικής πράξης καθώς και την ανάγκη να επανεξετάσουν οι εκπαιδευτικοί τη 

διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της λογοτεχνίας (Καλογήρου, σ.56). Η 

Rosenblatt, όπως και ο Richards, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη λογοτεχνία και την 

αξιοποίησή της μέσα στη σχολική τάξη. Η συμβολή -των επαναστατικών για την 

εποχή τους θέσεων της – σχετίζεται κυρίως με την έμφαση που ίδια προσδίδει στον 

ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη, στην εγκυρότητα της ανταπόκρισής του και στην 

ανάγκη όσων διδάσκουν λογοτεχνία να αναθεωρήσουν τις μεθόδους τους. Η θεώρηση 

της Rosenblatt φαινομενολογική στη βάση της υπερβαίνει της εξέτασης της 

συνεύρεσης αναγνώστη-κειμένου κι εξετάζει τις νοητικές διεργασίες οι οποίες 

ενυπάρχουν ως αρχέτυπα στη συνείδηση του αναγνώστη και επικεντρώνεται σαφώς 

στην αναγνωστική διαδικασία, ενώ ελέγχει την εμπρεσιονιστικής έμπνευσης άποψη 

για αυτόματη επιβολή των κειμενικών συμβόλων πάνω στον αναγνώστη. Συγχρόνως 

διεκδικεί προτεραιότητα όχι για το τυπικό και το γενικό αλλά για το ιδιότυπο και το 

ατομικό (Suleiman Suzan) και υποστηρίζει ότι η λογοτεχνική εμπειρία είναι 

κατεξοχήν ατομική εμπειρία. Υποστηρίζει ότι η εμπειρία της λογοτεχνίας είναι μια 

μορφή έντονης προσωπικής δραστηριότητας κι ότι το «το λογοτεχνικό έργο υπάρχει 

σε ένα ζωντανό κύκλο που δημιουργείται από τον αναγνώστη και το κείμενο. Ο 

αναγνώστης εμποτίζει με συναισθηματικά και διανοητικά νοήματα τα υποδείγματα 

δόμησης των λεκτικών συμβόλων και αυτά τα σύμβολα κατασκευάζουν διόδους για 

τις σκέψεις και τα συναισθήματά του». (Rosenblatt 1970:25). Η εμπειρία της 

Λογοτεχνίας, κατά την Rosenblatt(1970), αποτελεί μια μορφή έντονης προσωπικής 

δραστηριότητας του αναγνώστη, ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει το λογοτεχνικό 



κείμενο και να δομήσει το νόημα με εξερευνητική διάθεση. Η προσπάθεια 

αποκάλυψης του νοήματος εξαρτάται από τις εμπειρίες που γεννούν προσδοκίες κατά 

την ανάγνωση του κειμένου, το οποίο με τη σειρά του τις υποστηρίζει και τις 

ανατροφοδοτεί. Επομένως πρόκειται για μια αμοιβαία σχέση μία λογοτεχνική 

συναλλαγή ανάμεσα σ’ αυτόν που γνωρίζει(knower) και σ’  αυτόν που γνωρίζεται(in 

known). 

  Η Rosenblatt υπερτονίζει το ρόλο του αναγνώστη χωρίς να ακυρώνει το κείμενο το 

οποίο όπως υποστηρίζει γίνεται λογοτεχνικό δυνάμει της σχέσης του με τον 

αναγνώστη και λειτουργεί ως κίνητρο ενεργοποίησης της αναγνωστικής 

δραστηριότητας. Το κείμενο συχνά επιβάλλει τον τρόπο αναγνωστικής προσπέλασής 

του κι ο αναγνώστης έχει  τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ιδιαίτερη σχέση του μ’ 

αυτό επιλέγοντας είτε να αρκεστεί σε μια «μη αισθητική» «πληροφοριακή» 

ανάγνωσή του, είτε να υιοθετήσει μια «αισθητική» ανάγνωση. Στην τελευταία 

περίπτωση ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται το κείμενο ολιστικά, ως ενότητα μορφής 

και περιεχομένου βιώνοντάς το ως ολοκληρωμένη εμπειρία. Το κείμενο δεν είναι ένα 

απλό «αντικείμενο», μια σειρά από τυπωμένα στοιχεία πάνω σε μια σελίδα, αλλά ένα 

«ποίημα», ένα λογοτεχνικό γεγονός στο χρόνο, το οποίο βιώνουμε όχι μόνο όταν το 

πραγματώνουμε αναγνωστικά αλλά και μετά τη διαδικασία της ανάγνωσης.( 

Rosenblatt 1978:12). Η Luise Rosenblatt από τη δεκαετία του 1930 κάνει λόγο για τη 

συναλλακτική (transactional) σχέση μεταξύ κειμένου και αναγνώστη, δίδοντας τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον αναγνώστη και επιχειρώντας ταυτόχρονα το 

«συμβιβασμό» της «ελεγκτικής δύναμης» του ρόλου του με τις κειμενικές επιταγές  

( Πολίτη, 1996: 21-32). Η συναλλακτική άποψη, ενώ επιμένει στη σπουδαιότητα της 

συμβολής του αναγνώστη, δεν απορρίπτει το κείμενο και συμμερίζεται την ανησυχία 

για την εγκυρότητα της ερμηνείας. Η Rosenblatt δεν ανακαλύπτει τον αναγνώστη 

αλλά αποκαλύπτει την προοπτική που αυτός ως ρόλος προσδίδει στην αναγνωστική 

διαδικασία. Η ανάγνωση δεν είναι διαδικασία μονής κατεύθυνσης αλλά μια δυναμική 

σχέση μεταξύ κειμένου και αναγνώστη (Rosenblatt, Isser, Holland, κ.α.) Το 1938 με 

το έργο Litterature as exploration/ Η Λογοτεχνία ως εξερεύνηση και το 1978 στο The 

Reader, the  text, the poem /Ο αναγνώστης, το κείμενο το ποίημα, θα εμβαθύνει ακόμη 

περισσότερο σ’ αυτόν τον ρόλο και στις άλλες θεωρητικές της θέσεις. Η Rosenblatt 

αναφέρει «Διαμέσου των λέξεων το κείμενο φέρνει στη συνείδηση του αναγνώστη 

ορισμένες αισθησιακές εμπειρίες [… ] Ο αναγνώστης φέρνει στο λογοτεχνικό έργο 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, την ανάμνηση παλιών γεγονότων, παρούσες 



ανάγκες κι έγνοιες. Αυτά τα στοιχεία καθορίζουν την αντίδρασή του στην ιδιαίτερη 

(συν)εισφορά του κειμένου. Η διαδικασία που το κείμενο εγκαινιάζει προκειμένου να 

αναδειχτεί σε «ποίημα» δεν είναι απλώς η αναζήτηση της γνώσης που η κειμενική 

ακολουθία υποβάλλει είναι κυρίως η εμπειρία που αυτή συνιστά και διαμέσου της 

οποίας ο αναγνώστης ανταποκρίνεται για να διαπιστώσει αν η έμφαση που δίνει σε 

κειμενικές ενδείξεις ανταποκρίνεται στην ίδια τη δυναμική του κειμένου. Το 

λογοτεχνικό έργο λειτουργεί ως κείμενο-κίνητρο ενεργοποίησης της εμπειρίας 

εγκαθιδρύοντας το ζωντανό κύκλωμα κειμένου-αναγνώστη. Ως προσχέδιο ορίζει τα 

πλαίσια της λογοτεχνικής εμπειρίας και καθορίζει τον τρόπον επεξεργασίας του 

κειμένου από τον αναγνώστη ο οποίος καλείται να το ελέγξει σύμφωνα με τις υποθέσεις 

και τις προσδοκίες του […] Κανένα κείμενο δεν υπάρχει αν δεν το διαβάσει κανείς. Το 

κείμενο πραγματώνεται μέσω του αναγνώστη. Συγκρίνει την αναγνωστική εκτέλεση με 

τη μουσική. Τα σημεία εκτελούνται διαφορετικό τρόπο γι αυτό έχουμε και 

πολλαπλότητα αναγνώσεων /εκτελέσεων. Είτε κατανοώντας το κείμενο ως «κίνητρο» 

είτε αξιοποιώντας το ως «προσχέδιο»- αφού προσπαθεί να οικειοποιηθεί τη δομημένη 

κειμενική αίσθηση- ο αναγνώστης το αναδημιουργεί. Συγκροτεί σε ενιαίο σύνολο τα 

ενδιαφέροντα και τα συναισθήματά του με ότι είναι ενσωματωμένο στο κείμενο.» 

(Rossenblatt, 1938: 113-114). Και ακριβώς αυτή η σύνθεση του τι ο αναγνώστης ήδη 

ξέρει, νιώθει, επιθυμεί με το τι προσφέρει το λογοτεχνικό κείμενο που συνιστά τη 

λογοτεχνική εμπειρία. Ο αναγνώστης κινείται συνεχώς ανάμεσα σε κειμενικές 

ενδείξεις και σε αναγνωστικές προσδοκίες εγκαθιδρύοντας  με το κείμενο μία 

αμοιβαία σχέση. Ονομάζει λοιπόν τη σχέση τους «συναλλαγή» (transaction) και 

θεωρεί ότι αυτή προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να βιώσει τη λογοτεχνική 

εμπειρία κι όχι απλώς να αποκτήσει τη γνώση που ενσωματώνεται στο κείμενο.  Η 

λογοτεχνική ανάγνωση είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα 

«δημιουργικής εξερεύνησης και έκφρασης». Όταν ο αναγνώστης συνειδητοποιήσει 

τη δυναμική σχέσης του με το λογοτεχνικό κείμενο θα μπορέσει να κατανοήσει και 

τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσει. Ελέγχοντας δηλαδή την αντίδρασή του όχι 

μόνο θα κατανοήσει την προσωπική του στάση αλλά θα προσδώσει και την 

προσωπική του ενέργεια, την προοπτική εκείνη που θα του εξασφαλίσει μια πιο 

ολοκληρωμένη και βαθιά εμπειρία.  

  Αξιοποιώντας τη διδακτική της εμπειρία στο αντικείμενο της λογοτεχνίας και 

καταγράφοντας συστηματικά τις αντιδράσεις των φοιτητών της στα ποιητικά κείμενα 

που χρησιμοποιούσε στις διδασκαλίες της, η Rosenblatt μελετά επαγωγικά τη 



διαδικασία μέσω της οποίας οι αναγνώστες δομούν την ερμηνεία του λογοτεχνικού 

κειμένου. Από τη μακροχρόνια αυτή μελέτη φαίνεται να προκύπτουν κάποια στάδια 

της ερμηνείας ως μίας διαδικασίας σε εξέλιξη (Rosenblatt, 1978: 6-7). Πιο 

συγκεκριμένα, στο στάδιο της πρώτης επαφής με το λογοτεχνικό κείμενο, ο 

αναγνώστης μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με το νόημα του κειμένου ή 

δυσκολεύεται να συσχετίσει τις εικόνες και τις πρώτες εντυπώσεις που αυτό του 

δημιουργεί (Rosenblatt, 1978: 7). Αμέσως μετά ο αναγνώστης αποπειράται να 

οικοδομήσει ένα «δοκιμαστικό πλαίσιο» (tentative framework) μέσα στο οποίο θα 

μπορεί να εντάξει το νόημα των λέξεων και των προτάσεων του κειμένου. Το 

στοιχειώδες αυτό στάδιο λογοτεχνικής ανταπόκρισης (rudimentary literary response) 

συνιστά ήδη για τη Rosenblatt ένα πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης των νοημάτων 

του κειμένου, καθώς ο αναγνώστης επιχειρεί να δώσει προσωρινές απαντήσεις σε 

βασικά ερωτήματα που εγείρει στο μυαλό του το κείμενο, όπως: ποιος μιλάει, σε 

ποιον απευθύνεται και υπό ποιες συνθήκες (Rosenblatt, 1978: 7). Σε ένα πιθανό 

επόμενο βήμα, η προσοχή του αναγνώστη μπορεί να εστιάσει σε μορφικά στοιχεία, 

όπως η ομοιοκαταληξία, το μέτρο, η γενικότερη οργάνωση της γλώσσας του κειμένου 

(Rosenblatt, 1978: 7-8). Θα μπορούσε εδώ να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η προσοχή 

στα στοιχεία αυτά οδηγεί σταδιακά τον αναγνώστη να κατατάξει το κείμενο σε 

κάποιο λογοτεχνικό ή κειμενικό είδος και να αντιληφθεί αν θα το διαβάσει ως ποίημα 

ή ως πεζό με βάση τη συσσωρευμένη γνώση του για τα γνωρίσματα των 

λογοτεχνικών ειδών (genres) και τις συμβάσεις τους (Rosenblatt, 1978: 56-57). 

Παράλληλα, ο αναγνώστης μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε 20 συγκεκριμένα 

σημεία του κειμένου που ανακαλούν στο μυαλό του πρότερες προσωπικές εμπειρίες 

ζωής ή που πυροδοτούν μία σειρά από συνειρμούς, οι οποίοι αντλούνται από την 

προηγούμενη εμπειρική «γνώση» του πάνω στο θέμα του κειμένου (Rosenblatt, 1978: 

8). Στην πορεία της ανάγνωσης και της ερμηνευτικής διαδικασίας, το δοκιμαστικό 

ερμηνευτικό πλαίσιο που δημιουργεί ο αναγνώστης στηριζόμενος στις κειμενικές 

ενδείξεις αναθεωρείται, καθώς αυτός προσπαθεί να βρει πιθανές πρακτικές ή 

μεταφορικές εξηγήσεις για να ενσωματώσει ή για να προσαρμόσει κάθε νέο στοιχείο 

του κειμένου στο συγκεκριμένο πλαίσιο (Rosenblatt, 1978: 8-9).  Επομένως, οι 

αρχικές ερμηνευτικές υποθέσεις του αναθεωρούνται σταδιακά υπό το φως των 

νεότερων ενδείξεων. Τα προαναφερθέντα 10 «στάδια» (stages), όπως τα αποκαλεί η 

Rosenblatt, φαίνεται να σηματοδοτούν τα πρώτα βήματα ή είδη επίγνωσης σε μία 

συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αναγνώστης 



προσπαθεί να διαμορφώσει μία ικανοποιητική ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου 

(Rosenblatt, 1978: 7, 9-10).  

   Οφείλουμε να παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο τρόπος που παρουσιάζει η 

Αμερικανίδα θεωρητικός τα παραπάνω στάδια δε φαίνεται να ακολουθεί μία 

απολύτως σαφή και αυστηρά γραμμική διάταξη, σύμφωνα με την οποία το ένα στάδιο 

να προϋποθέτει ή να διαδέχεται απαραίτητα το άλλο (Rosenblatt, 1978: 11, 60-61). Η 

συναλλαγή μεταξύ κειμένου και αναγνώστη περιγράφεται ως μία «αμφίδρομη» (two-

way), «κυκλική» (circular) διαδικασία, κατά την οποία ο αναγνώστης αντιδρά στα 

λεκτικά ερεθίσματα του κειμένου, επιλέγοντας ταυτόχρονα από τα προσωπικά του 

αποθέματα εμπειρίας και ευαισθησίας τα υλικά που θα αποτελέσουν το περιεχόμενο 

του λογοτεχνικού έργου (Rosenblatt, 1978: 43). Στην απόπειρά της να περιγράψει την 

πορεία της αναγνωστικής διαδικασίας μέσα από τις αντιδράσεις των μαθητών της, η 

Rosenblatt χρησιμοποιεί άλλοτε τον όρο «stages» και άλλοτε τους όρους «step» ή 

«kind of awareness» (Rosenblatt, 1978: 6-10). Η εναλλαγή αυτών των όρων, η οποία 

θα μπορούσε, ενδεχομένως, να θεωρηθεί ως ένδειξη μιας κάποιας 

αναποφασιστικότητας ή ακόμα και αβεβαιότητας σχετικά με τον ορισμό και την 

ακριβή φύση των διάφορων φάσεων της αναγνωστικής πράξης, πιθανότατα, 

στοιχειοθετεί την απομάκρυνσή της από την "αυστηρή" ορολογία παγιωμένων ή 

παλαιότερων θεωριών. Με βάση τη συναλλακτική θεωρία έχει προταθεί, από 

επιστήμονες που ασχολούνται με τη διδακτική της λογοτεχνίας, διδακτική 

μεθοδολογία τεσσάρων σταδίων/φάσεων.( L.M.Rosenblatt, The reader, the text, the 

poem, ό.π., σ.151). Αυτό που ουσιαστικά προτείνεται είναι μία ανοικτή μεθοδολογία 

κατά την οποία οι δυνατότητες επιλογής είναι πολλές και εναλλάσσονται κατά 

περίπτωση ανάλογα με τις ισχύουσες διαθέσεις, δυνατότητες, προτιμήσεις απόψεις 

του ίδιου του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Ενδεικτικά-κι όχι δεσμευτικά- τα 

στάδια/φάσεις προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου πεζού ή ποιητικού είναι: 

● Προετοιμασία περιβάλλοντος 

● Αρχική ανταπόκριση 

● Τελειοποίηση της ανταπόκρισης 

● Έκφραση της ανταπόκρισης  

 Κύριος σκοπός της λογοτεχνίας είναι πάντα να αναπτύξει όχι αυτόματα και παθητικά 

άτομα αλλά ευπροσάρμοστες και ξεχωριστές προσωπικότητες. Οι προσδοκίες του 

αναγνωστικού κοινού από ένα λογοτεχνικό έργο  είναι ποικιλότροπες. Όπως 



χαρακτηριστικά αναφέρει η Rosenblatt αντιγράφοντας τον Guy de Maupassant: «Το 

κοινό αποτελείται από πολλές ομάδες που μας φωνάζουν: 

-Παρηγορήστε με 

-διασκεδάστε με 

-μελαγχολήστε με 

-κάντε με να ονειρευτώ 

-κάντε με να γελάσω 

-κάντε με να ανατριχιάσω 

-κάντε με να κλάψω 

-κάντε με να σκεφτώ (Rosenblatt,1999:6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α.2  Φιλαναγνωσία και Λαϊκές Βιβλιοθήκες 

Α.2.1 Θεωρητική προσέγγιση της Φιλαναγνωσίας 
  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της πολυπολιτισμικότητας, της οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης, το βιβλίο ως αγαθό επιμένει να παραμένει δυναμικά 

αντιστεκόμενο στον  ψηφιακό κατακλεισμό και στην ομογενοποίηση στάσεων κι 

αντιλήψεων.«To βιβλίο αποτελεί μέγιστο πολυτισμικό αγαθό. Εγκλείει έναν κόσμο που 

βρίσκεται σε αέναη κίνηση, συνομιλώντας, πολλαπλώς με τον αναγνώστη κάθε 

εποχής.» (Παπαδάτος, 2016: 29). Αυτό συμβαίνει γιατί το βιβλίο εγκλείει μία 

διαφορετική μυθολογία, αποτελεί πιο ζωντανή χειρονομία, και ως «αντικείμενο» έχει 

μια άμεση σχέση με τον αναγνώστη: ιδιοκτησιακή, μοναχική, συντροφική, 

δημοκρατική, ελευθεριακή, χειρωνακτική, πνευματική. (Παπαδάτος, 2016: 43). Το 

βιβλίο, ως πηγή ευχαρίστησης θέλγει άμεσα, συγκινεί, ψυχαγωγεί πολλαπλώς και 

βεβαίως εγείρει πάντα νέους προβληματισμούς αποτελώντας βασική πυξίδα 

αναζήτησης και διεύρυνσης των οριζόντων. Επιτελεί κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του 

παιδιού και  πραγματώνει την αισθητική και γνωσιακή του αποστολή. «Αποτελεί 

μέρος της καθημερινότητας, ωσμωτική συνήθεια όπως αναφέρει ο Bourdie, η οποία 

αποκτάται σε καθημερινή βάση και το σημαντικότερο, δίχως προτροπή ή εξαναγκασμό. 

Λειτουργεί περίπου ως βιολογική ανάγκη» (ΥΠΠΟ, 1994:157).  

  Η πράξη της ανάγνωσης από την άλλη αποτελεί μέρος της ευρύτερης διεργασίας της 

ανθρώπινης ανάπτυξης και βασίζεται τόσο στην κατανόηση του εαυτού όσο και του 

κινωνικού περιβάλλοντος και τη διευκολύνει. H κατάκτηση της ανάγνωσης είναι μία 

πράξη γνώσης και δημιουργίας. Δίνει στον άνθρωπο πρόσβαση στην πληροφορία, την 

πολιτισμική «δεξαμενή» και τον κάνει ικανό να τη χρησιμοποιεί ως μέσο προσωπικής 

και κοινωνικής αλλαγής (Freire, 1983). Το διάβασμα δεν αποτελεί έμφυτη ανθρώπινη 

δραστηριότητα αλλά κατακτάται με υπομονή και υπομονή σε μία προσπάθεια 

συγκρότησης και διεύρυνσης ενός αυτόνομου εαυτού όπως τόσο εύστοχα 

υπογραμμίζει ο Harold Bloom απαντώντας στο ερώτημα «γιατί διαβάζουμε;». Ο 

Zimet υπογραμμίζοντας με ένταση τη θέση του για την αξία της ανάγνωσης προχωρά 

στη διατύπωση ότι «είμαστε ό,τι διαβάζουμε». 

 
 



  Η  φιλαναγνωσία  ως όρος αλλά και ως «ιδεολογία»  έλκει την καταγωγή του από 

την καθιέρωση του 1989 ως «Έτους δημιουργίας νέων αναγνωστών»4 στο δυτικό 

κόσμο. Η  αγάπη  για την ανάγνωση  και την αναγνωστική διαδικασία 

συμπυκνώνονται στην νεοσύστατη λέξη « Φιλαναγνωσία». Η φιλαναγνωσία ως 

νεολογισμός γίνεται αποδεκτή ως απλή, γενική, περιγραφική κατηγορία, αλλά σε ό,τι 

αφορά την έρευνα και την παραγωγή ερευνητικών προϊόντων αξιοποιήσιμων στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών πρακτικών προτείνεται η υιοθέτηση του όρου γραμματισμός. 

Η διεθνής ερευνητική βιβλιογραφία συσχετίζει τη φιλαναγνωσία με τον όρο 

γραμματισμός. Χρήσιμο πάντως αποδεικνύεται να συνδεθεί η έννοια της 

φιλαναγνωσίας με τον κοινωνικό γραμματισμό. Ο κοινωνικός γραμματισμός 

υποστηρίζει τη διαμόρφωση της θετικής σχέσης ενός ατόμου με τον γραπτό λόγο, 

μέσα από συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές εγραμματισμού, οι οποίες 

αναπτύσσονται σε θεσμικά περιβάλλοντα (σχολείο, βιβλιοθήκη) αλλά και σε άτυπα 

εκπαιδευτικά  περιβάλλοντα όπως η οικογένεια, ομάδες ομηλίκων κ.α.  (Καρακίτσιος, 

2012: 20 & 23). Η φιλαναγνωσία είναι όρος πολύτροπος, αξιακός, περιγραφικός και 

συνάμα ευρύχωρος. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη θετική σχέση του παιδιού με το 

βιβλίο και στοχεύει στην ενδυνάμωση της σχέσης αυτής, πράγμα που συνιστά την 

καθαυτό ουσία της φιλαναγνωσίας (Καρακίτσιος,2011). Ταυτόχρονα ο όρος 

«φιλαναγνωσία εμπεριέχει ταυτόχρονα όλες εκείνες τις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στην διαμόρφωση αυτής της σχέσης μέσα από 

την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών δεξιοτήτων κυρίως αλλά και κοινωνικών 

δεξιοτήτων και αισθητικών κριτηρίων» (Μαρκίδης, 2011). Για τις μικρότερες ηλικίες 

προτείνεται και ο όρος «βιβλιοφιλία» (Τσιλιμένη, 2008, Καρακίτσιος, 2011) καθώς 

εμπεριέχει το βιβλίο περισσότερο σφαιρικά, σαν αντικείμενο. Είναι γνωστό ότι τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν μια διαφορετική σχέση με το βιβλίο, η οποία ορίζεται 

εκτός από το περιεχόμενο εξίσου σημαντικά και από τη μορφή και το σχήμα του.  

                                                             
4 Οι εκδόσεις Gutenberg εξέδωσαν το 1989 το βιβλίο Βιβλιαγάπη. Δώστε μας βιβλία, δώστε μας χαρά, 

στο οποίο συγκέντρωσαν πληροφορίες για το παιδικό βιβλίο, συνεντεύξεις, κείμενα ειδικών για την 

παιδική λογοτεχνία, τις σχολικές βιβλιοθήκες, κ.λ.π.Ο όρος φιλαναγνωσία προσδιορίζει ένα ευρύ πεδίο 

σημασιών, δράσεων και αξιών που συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις παιδιού και βιβλίου και 

αποτελεί μια επιτυχή μετάφραση ξένων, κυρίως περιφραστικών όρων, όπως literacy, aimer lire, 

lecture. Επομένως, φαίνεται να ταυτίζεται περισσότερο με τον γαλλικό όρο aimer lire που σημαίνει 

αγάπη για το διάβασμα και να διαφοροποιείται από τον αγγλικό όρο literacy (Καρακίτσιος, 2011).  

 



  Η αγάπη για το βιβλίο μπορεί να αποκτηθεί μέσα από μια μακροχρόνια και 

συστηματική παιδεία, χωρίς καταναγκαστικό χαρακτήρα, και καλλιεργείται από πολύ 

μικρή ηλικία (Τσιλιμένη, 2008:19). Για να μπορέσει όμως να δημιουργηθεί η σχέση 

του παιδιού με την ανάγνωση θα πρέπει να προηγηθεί η συνάντησή του με το βιβλίο.          

  Ο Πόσλανιεκ (1991) θεωρεί ότι το πιο καθοριστικό βήμα προς τη φιλαναγνωσία 

είναι η συνάντηση του παιδιού με ένα βιβλίο που θα το κάνει να νιώσει ότι το 

εκφράζει σε βαθμό που θα μπορούσε να είχε γραφεί από το ίδιο. Ο ίδιος ερευνητής 

προσθέτει: «Κανείς, όμως, δεν είναι σε θέση να πει: αυτό το παιδί θα κάνει τη 

συνάντηση της ζωής του μ’ εκείνο το βιβλίο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ε ίναι 

να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες για συναντήσεις» (Πόσλανιεκ, 1991:151). Πολλές 

ευκαιρίες για βιβλιοσυναντήσεις, καθώς και εμψυχώσεις φιλαναγνωσίας που να 

βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν τα δικά τους κίνητρα για διάβασμα αποτελούν τα 

κύρια συστατικά της προσέγγισης του Πόσλανιεκ. Άλλοι ερευνητές αναγνωρίζουν 

τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους εστιάζουν τη δράση προκειμένου να  

ενισχύσουν τη φιλαναγνωσία:  

 1. Ενδυνάμωση της αυτοαντίληψης των αναγνωστών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε 

αναγνωστικό υλικό που παρουσιάζει προκλήσεις γι’ αυτούς αλλά είναι βατό. 

  

2. Ενδυνάμωση της αίσθηση αυτονομίας των αναγνωστών, ενθάρρυνσή τους να 

επιλέγουν βιβλία που να ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

 

 3. Ενδυνάμωση της αίσθηση του ανήκειν σε μία αναγνωστική κοινότητα, παρέχοντάς 

τους ευκαιρίες για συζήτηση αυτών που διαβάζουν με άλλους. (Baker, 2000:10)  

  

  Παροχή ευκαιριών για επιλογή και ανάγνωση κειμένων που να έχουν νόημα και 

σημασία για αυτούς εμφανίζεται σταθερά σε όλα τα κείμενα που μιλούν για 

αποτελεσματική προώθηση της φιλαναγνωσίας. Για να το κάνουν όμως αυτό οι 

υποψήφιοι αναγνώστες, θα πρέπει να αποτελεί βασική κι αδιαπραγμάτευτη συνθήκη 

η ελεύθερη, εθελοντική ανάγνωση , FVR - Free Voluntary Reading (FVR σημαίνει να 

διαβάζεις επειδή το θέλεις). Η σύνδεση ανάμεσα στην εθελοντική ανάγνωση και τον 

ενισχυμένο γραμματισμό έγκειται στο ότι «οι άνθρωποι μαθαίνουν να διαβάζουν 

διαβάζοντας» (Ross, 2005). Για να μάθει το παιδί την ανάγνωση και για να 

δημιουργήσει μια θετική στάση απέναντι σ’ αυτήν πρέπει να αποκτήσει την « 

ένθερμη πεποίθηση ότι το να μάθει να διαβάζει θα ανοίξει εμπρός του έναν κόσμο 



θαυμάσιων εμπειριών, θα του επιτρέψει να αποβάλει την άγνοιά του, να κατανοήσει τον 

κόσμο και να γίνει κύριος της μοίρας του ». (Bettelheim & Zelan, 1982: 49).    

  Κατέχει πάντα κεντρική θέση στη ζωή του ανθρώπου: προβληματίζει, ψυχαγωγεί, 

συγκινεί αισθητικά, μορφώνει πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά τον αναγνώστη, 

ενεργοποιώντας τον κριτικό του λόγο ώστε να ανταποκρίνεται στις δύσκολες 

καταστάσεις της αντιφατικής και σύνθετης πραγματικότητας στην οποία ζει και να 

κατακτά την αυτονομία του σε σχέση με το περιβάλλον. Αυτή η πολυσύνθετη 

προσφορά του βιβλίου στον κάθε άνθρωπο προϋποθέτει ότι αυτός έχει αποκτήσει τη 

μορφωτική συνήθεια της ανάγνωσης που καλλιεργείται στις μικρές ηλικίες 

(Φραγκουδάκη, 1995:15) καλλιεργώντας την φιλαναγνωσία. Η φιλαναγνωσία δεν 

είναι και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται από τα παιδιά σαν ένα μάθημα ακόμη. Μέσα 

από παιγνιώδεις δραστηριότητες καλούμαστε να βοηθήσουμε το παιδί να εγγράψει 

την ανάγκη της ανάγνωσης, όχι μόνο ως ανάγκη πληροφορίας και γνώσης, αλλά 

κυρίως ως ανάγκη ευχαρίστησης, απόλαυσης και δημιουργικότητας. Ζητούμενο η 

ανάγνωση- απόλαυση.  

  Ως εκ τούτου οι δραστηριότητες ακολουθούν τη σειρά: 

Παιχνίδι→ανάγνωση→απόλαυση (Γρόσδος, 2011: 63). Σύμφωνα με τον Ηλιόπουλο, 

«Διεθνώς έχει αναγνωριστεί ότι μέσα από τα βιβλία μπορούν τα παιδιά να γνωρίσουν 

τα συναισθήματά τους, να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να 

διαχειριστούν τα συναισθήματα τους ανάλογα με τις περιστάσεις, να εμπλουτίσουν τον 

ψυχικό τους κόσμο, να αντιμετωπίζουν επίπονες ψυχικές καταστάσεις». (Ηλιόπουλος, 

2009:285).  Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας μπορεί να προσφέρει χαρά και απόλαυση 

στον αναγνώστη. Ωστόσο, η αγάπη για το βιβλίο δε μεταδίδεται κληρονομικά ούτε 

αποτελεί μια έμφυτη λειτουργία. Αντίθετα, αποκτάται μέσω μιας μακροχρόνιας και 

συστηματικής παιδείας που δεν έχει καταναγκαστικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα και 

καλλιεργείται από τη μικρή ηλικία, από τους πρώτους μήνες της ζωής ενός παιδιού 

κυρίως με το παράδειγμα των γονιών (Αγγελοπούλου, 1986· Αναγνωστόπουλος, 

1987· Σωτηροπούλου, 1993· Γιαννικοπούλου, 1998). Οι περισσότερες έρευνες 

φαίνεται να συγκλίνουν όσον αφορά στα χαρακτηριστικά της επιτυχημένης 

προώθησης της φιλαναγνωσίας. Η Miller υποστηρίζει πως αυτό που χρειάζεται να 

γίνει για να προωθηθεί επιτυχώς η φιλαναγνωσία είναι θέμα «κοινής λογικής» για 

κάθε έμπειρο αναγνώστη: «Ο καθένας που αποκαλεί τον εαυτό του αναγνώστη μπορεί 

να μας πει ότι ξεκινά από συναντήσεις με υπέροχα βιβλία, ενθουσιώδεις 

βιβλιοπροτάσεις και μια κοινότητα αναγνωστών που μοιράζονται το ίδιο πάθος» 



(Miller, 2009: 4). Η φιλαναγνωσία δεν είναι έμφυτη αλλά επίκτητη ικανότητα και θα 

πρέπει να χαραχτεί μια διαδρομή με υπεύθυνη την αγάπη για το διάβασμα από πολύ 

νωρίς. Η αγάπη για το διάβασμα καλλιεργείται τόσο στα άτυπα περιβάλλοντα 

ανάγνωσης (οικογένεια, παρέες συνομηλίκων, λέσχες ανάγνωσης) όσο και στα 

τυπικά όπως είναι οι βιβλιοθήκες και το σχολείο. Η δημιουργία νέων στάσεων 

ιδωμένων κάτω από ένα νέο πρίσμα λειτουργικών συνεργασιών  με κέντρο το παιδί – 

αναγνώστη όπου τα μέρη του δικτύου που θα δημιουργηθεί θα συνδέονται συστημικά 

μεταξύ τους και το καθένα ξεχωριστά με τα υπόλοιπα. Οι δράσεις και οι 

αλληλεπιδράσεις όλων των αλληλεπιδρόντων στοιχείων (οικογένεια, σχολείο, 

κοινωνία)  με τη φιλαναγνωσία είναι καταλυτικές και αναγκαίες. (Παπαδάτος, 2016: 

46). 

 

Α.2.2 Οι στόχοι και οι πρακτικές των Λαϊκών Βιβλιοθηκών   
Η Αποστολή της Δημόσιας/ Δημοτικής Βιβλιοθήκης όπως προσυπογράφεται  από τη 

διακήρυξη της UNESCO (United Nations Educational Scientific 

and Cultural Organization), αφορά στην πληροφόρηση, τη βασική εκπαίδευση, την 

παιδεία και τον πολιτισμό.  

Πιο συγκεκριμένα κάθε Λαϊκή Βιβλιοθήκη καλείται:  

1. να δημιουργεί και να ενισχύει τις συνήθειες της ανάγνωσης στα παιδιά 

ήδη από τη πολύ μικρή ηλικία,  

2. να υποστηρίζει τόσο την εξατομικευμένη όσο και την 

αυτοκαθοριζόμενη μάθηση καθώς και την επίσημη εκπαίδευση σε όλα 

τα επίπεδα,  

3. να προσφέρει ευκαιρίες για προσωπική δημιουργική ανάπτυξη,  

4. να διεγείρει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών και των 

νέων, 

5. να καλλιεργεί τη συναίσθηση της αξίας της πολιτισμικής κληρονομιάς, 

το θαυμασμό για τις καλές τέχνες, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τις 

καινοτομίες,  

6. να παρέχει πρόσβαση στις πολιτιστικές εκφράσεις όλων των 

παραστατικών τεχνών, 

7. να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να αντιμετωπίζει ευνοϊκά 

την πολιτισμική ποικιλομορφία,  



8. να στηρίζει την προφορική παράδοση,  

9. να εξασφαλίζει πρόσβαση για τους πολίτες σε όλα τα είδη των τοπικών 

πληροφοριών της κοινότητας στην οποία ανήκουν,  

10. να παρέχει επαρκείς υπηρεσίες πληροφόρησης στις τοπικές 

επιχειρήσεις, τις ενώσεις και τις ενδιαφερόμενες ομάδες, 

11. να διευκολύνει την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση 

της πληροφορικής και τη χρήση των υπολογιστών,  

12. να υποστηρίζει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες και προγράμματα 

βασικής εκπαίδευσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες, λαμβάνοντας η ίδια 

η βιβλιοθήκη πρωτοβουλίες για τέτοιες δραστηριότητες εάν κριθεί 

απαραίτητο. 

 

  Τις τελευταίες δεκαετίες των ραγδαίων αλλαγών και της έντονης ψηφιακής εξέλιξης 

ο ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών είναι μεγάλη ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί  

άμεσα και ενεργά, έτσι ώστε να αποφευχθεί η προσπέραση και η επακόλουθη 

ακύρωσή τους. Ο κίνδυνος να μεταβληθούν σε κέντρα μόνο διαφύλαξης της  γνώσης 

είναι περισσότερο υπαρκτός από ποτέ. Οι λαϊκές βιβλιοθήκες βρίσκονται πάντα  στο 

κέντρο των τοπικών κοινοτήτων κι αποτελούν βασικά κύτταρα του κοινωνικού ιστού. 

Ο παραδοσιακός τους ρόλος αφορούσε κύρια τη συγκέντρωση και διαφύλαξη  της 

τοπικής ιστορίας καθώς και τη συλλογή βιβλίων προς κοινή χρήση και δανεισμό του 

αναγνωστικού τους κοινού. Ο ρόλος αυτός αμφισβητείται έντονα τις τελευταίες 

δεκαετίες που σιγά αλλά σταθερά σπάει τα φράγματα της εσωστρέφειας τους και 

προσπαθεί να διερευνήσει με επιστημονικές και συντονισμένες μεθοδεύσεις τις 

ανάγκες του κοινού τους και την  ικανοποίησή τους. Οι προκλήσεις της εποχής 

προτάσσουν  τις βιβλιοθήκες να γίνουν ζωντανά κύτταρα και να μπουν ουσιαστικά 

και δραστικά στην υπηρεσία της κοινωνίας.  Η λαϊκή βιβλιοθήκη είναι τόπος 

συνάντησης, και δράσης με ζωτικό ενδιαφέρον για τη  γνώση, την πληροφόρηση και 

την ψυχαγωγία των πολιτών. Επίσης είναι ο χώρος, όπου εκεί  στεγάζεται η έκφραση 

της δημιουργικής φαντασίας και σκέψης του ανθρώπου, στην οποία ο καθένας έχει 

ελεύθερη πρόσβαση. Μια λαϊκή βιβλιοθήκη που θέλει να υπηρετήσει το κοινό της 

οφείλει ν' αναπτύξει πρακτικές ανάγνωσης σε πληθυσμιακές ομάδες της κοινότητας, 

να φροντίσει για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού αλλά και σαν δημόσιο 

ίδρυμα έχει την υποχρέωση να διαθέτει τις υπηρεσίες της σ' όλους τους πολίτες 

ισότιμα. Τα προγράμματα  που διοργανώνουν και υλοποιούν πολλές βιβλιοθήκες 



έχουν ως βασικό στόχο  να συνδέσουν την βιβλιοθήκη με την ευρύτερη κοινωνία 

μέσω εναλλακτικών επικοινωνιακών και κοινωνικών δράσεων. Η επικοινωνία και η 

διαμόρφωση πλαισίου αναγνωστικών εμπειριών είναι μια από τις θεμελιώδεις 

λειτουργίες των βιβλιοθηκών. Η  επικοινωνιακή πρακτική των λαϊκών βιβλιοθηκών 

εστιάζει στη μετάδοση πληροφοριών, μηνυμάτων και εμπειριών με σαφή 

αποτελεσματικό και ευχάριστο τρόπο, σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και άτομα 

κι ο βασικός της  στόχος  είναι η προβολή του υλικού της και την προσέλευση νέων 

αναγνωστών. Συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες λειτουργίες της βιβλιοθήκης όπως 

συλλογή υλικού και σταθερή ενημέρωση του, ώστε να καλύπτονται διαρκώς οι  

πραγματικές ανάγκες του κοινού της. Βασικές παράμετροι επίσης είναι η  οργάνωση 

υλικού, η στελέχωση με εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό, η δυνατότητα 

επικοινωνίας της με άλλες πηγές πληροφόρησης και τέλος ο σαφής προσδιορισμός 

της  δημόσιας εικόνας της. Έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς οι οποίες έχουν δει 

το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες δεκαετίες στον ελλαδικό χώρο χαρτογραφούν 

το αναγνωστικό προφίλ των επισκεπτών των λαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από αυτές 

διακρίνουμε το προφίλ των επισκεπτών των βιβλιοθηκών κι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 

για τη χάραξη επιστημονικά  τεκμηριωμένης πολιτικής ανάπτυξής τους. Το 

αναγνωστικό κοινό των λαϊκών βιβλιοθηκών  αποτελείται από ανθρώπους μέσης και 

ανώτερης μόρφωσης και κοινωνικής τάξης. Παρατηρείται  μεγάλη συμμετοχή σε 

παιδιά κάτω των 14 ετών και γυναικών άνω των 30 ετών. Υπάρχει ένα  κοινό που δεν 

επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες γιατί νιώθει ότι δεν το αφορούν και δεν απευθύνονται σ' 

αυτό, αλλά  υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που αδυνατούν να 

χρησιμοποιήσουν τις βιβλιοθήκες όπως, άτομα με ειδικές φυσικές ανάγκες, 

φυλακισμένοι, κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, όπως μετανάστες, άτομα από 

διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο κ.α. Για την επιτυχημένη προσέγγιση και 

επικοινωνία των βιβλιοθηκών με το κοινό στο οποίο απευθύνονται απαραίτητο είναι 

τα όποια προγράμματα εκπονούνται να σχεδιάζονται με τη συνεργασία των ομάδων 

δηλαδή του κοινού και επίσης να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες της ομάδας. Η ενεργοποίηση και η εμπλοκή του κοινού στις δράσεις της 

βιβλιοθήκης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η κάθε 

βιβλιοθήκη προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της που είναι πλέον συνθετικός 

και προσπαθεί να ενεργοποιήσει εκ των έσω την αναγνωστική της κοινότητα. Μέσα 

από τη συμμετοχική δράση, μπορούν οι βιβλιοθήκες να επιτύχουν τη συνεργασία 



δίνοντας  1) Έμφαση στο άτομο, 2) Έμφαση στην αφύπνιση, ενδυνάμωση απλών 

ανθρώπων, 3) Αξία στη γνώση, στις αντιλήψεις, στις στάσεις. 

 Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν ως καθρέφτες στους οποίους αντικατοπτρίζεται τόσο το 

επίπεδο της πνευματικής παραγωγής, παλαιότερης και σημερινής, εθνικής και 

διεθνούς, όσο και το ενδιαφέρον των πολιτών για τη θεωρητική τους αρτίωση. Η 

βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, το μορφωτικό 

επίπεδο, την ηλικία και τη φυσική κατάσταση, να έλθουν σε επαφή με τη γνώση και 

να ενημερωθούν για τον πνευματικό ανθρώπινο πλούτο (Σίσκα-Γιαννοπούλου, 

Ιωάννου & Τζάννου, 1993: 147-148).  

 

 Α.2.2.1 Έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς 
Tο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό τον καθορισμό, τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής για την προώθηση του βιβλίου 

και της ανάγνωσης. Ο Οργανισμός υπάγονταν στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και προσπάθησε, μέσα από πολλές πρωτοβουλίες, θεσμικές παρεμβάσεις 

και ειδικά προγράμματα, να ενισχύσει συνολικά το βιβλίο και ειδικότερα όλους 

εκείνους τους απαραίτητους κρίκους της αλυσίδας που συμβάλλουν στη δημιουργία 

του: συγγραφείς, μεταφραστές, εικονογράφους, επιμελητές, εκδότες, τυπογράφους, 

βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμους, λογοτεχνικούς πράκτορες, κριτικούς και βεβαίως, 

τους αναγνώστες. Το ΕΚΕΒΙ λειτούργησε επί 19 χρόνια και υποκαταστάθηκε με 

υπουργική από  την Διεύθυνση Γραμμάτων του υπουργείου Πολιτισμού. Το 1999 το 

ΕΚΕΒΙ εκπονεί την Α΄ Πανελλήνια  Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς δίνοντας 

για πρώτη φορά επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα για την αναγνωσιμότητα 

σε εθνικό επίπεδο. Το 2004 δημοσιοποιεί τη Β΄ Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής 

Συμπεριφοράς και Πολιτιστικών Πρακτικών, ενώ συνεχίζει το 2010 με την Γ’ 

Πανελλήνια  Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς και Πολιτιστικών Πρακτικών. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.500 ατόμων άνω των 15 ετών σε όλη τη χώρα, 

σταθμισμένο ως προς το φύλο, την ηλικία, την αστικότητα (κατανομή σε αστικές και 

αγροτικές περιοχές) που ελέγχθηκε εκ των υστέρων ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, 

με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά. 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής: 

1. Σε σύγκριση με τις δυο προηγούμενες έρευνες, του 1999 και του 2004, ο πυρήνας 

των μέτριων ως συστηματικών αναγνωστών, δηλαδή όσων δήλωσαν ότι διάβασαν 



περισσότερα από 10 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, παρουσιάζει 

αξιοσημείωτη σταθερότητα, αντιπροσωπεύοντας το 8,1% των ερωτώμενων, έναντι 

του 8,6% το 2004 και 8,5% το 1999. Με βάση τις εκτιμήσεις για τον αριθμό του 

πληθυσμού άνω των 15 ετών της ΕΣΥΕ, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει έναν 

καθόλου ευκαταφρόνητο αριθμό 780.000 αναγνωστών (έναντι 700.000 το 1999), σε 

όλη τη χώρα, που αποτελούν το «αφοσιωμένο» κοινό του βιβλίου. Η επανάληψη του 

μεγέθους αυτού σε τρεις διαδοχικές πανελλήνιες έρευνες, με διαφορετικά δείγματα, 

στο διάστημα μιας δεκαετίας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, 

μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα μεθοδολογικού σφάλματος. Χωρίς να 

σημαίνει ότι ο αριθμός των συστηματικών αναγνωστών είναι ιδιαίτερα υψηλός σε 

σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η 

Γερμανία ή οι Σκανδιναβικές χώρες, φαίνεται να διαψεύδεται έτσι, οριστικά, η 

«προκατάληψη» ότι οι αναγνώστες βιβλίων στη χώρα μας είναι μόνο μερικές δεκάδες 

χιλιάδες. 

2. Σε σύγκριση με το 2004, το ποσοστό των ασθενέστερων αναγνωστών, δηλαδή 

όσων δήλωσαν ότι διάβασαν από 1-9 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, 

παρουσιάζει αύξηση στο 34,2% του πληθυσμού, έναντι 25,4% το 2004 και 29,3% το 

1999. Με βάση τις εκτιμήσεις για το μέγεθος του πληθυσμού, το ποσοστό αυτό 

αντιπροσωπεύει έναν αριθμό άλλων 3.380.000 αναγνωστών, ανεβάζοντας το 

συνολικό ποσοστό όσων δήλωσαν ότι διαβάζουν έστω και ένα βιβλίο 

στο 42,3% (έναντι 34% το 2004 και 37,8% το 1999). 

3. Σύμφωνα με τη διεθνή μεθοδολογία, όσοι δήλωσαν ότι δε διάβασαν κάποιο βιβλίο 

κατά τους τελευταίους 12 μήνες, είναι πιθανόν ότι διάβασαν, παρόλα αυτά, βιβλία 

είτε για το επάγγελμα, είτε για τις σπουδές τους (προαιρετικό, μη υποχρεωτικό 

διάβασμα), ή συμβουλεύτηκαν βιβλία για πρακτικούς σκοπούς (οδηγούς μαγειρικής, 

εκλαϊκευμένα ιατρικά βιβλία, άλλους οδηγούς, κλπ.). Μετά από ειδική, επιπλέον 

ερώτηση, το ποσοστό αυτών των αναγνωστών αναδείχθηκε 

στο 16,9% (έναντι 22,2% το 2004). Έτσι, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δε διάβασαν 

απολύτως κανένα βιβλίο, μειώθηκε στο 40,7% (έναντι 43,8% το 2004). 

4. Το εκπαιδευτικό επίπεδο παραμένει, σύμφωνα με τα ευρήματα και της νέας 

έρευνας, ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει τη στάση του κοινού απέναντι στο 

βιβλίο. Ακολουθούν η αστικότητα (για τα άτομα ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης), 

το φύλο (για τα άτομα μέσης εκπαίδευσης), η γλωσσομάθεια και η προηγούμενη 

διαμονή σε χώρες του εξωτερικού για τα άτομα κατώτερης εκπαίδευσης. Ωστόσο, η 



κυριότερη δικαιολογία για όσους δήλωσαν ότι δεν διαβάζουν καθόλου γενικά βιβλία 

ήταν η έλλειψη χρόνου (39%), γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από το 

γεγονός της επιμήκυνσης του μέσου χρόνου εργασίας στον γενικό πληθυσμό, σε 

σύγκριση με προηγούμενες έρευνες (45,4 ώρες την εβδομάδα, το 2010). Ο μέσος 

χρόνος εργασίας ήταν 41 ώρες την εβδομάδα για όσους διαβάζουν 10 βιβλία και 

πάνω το χρόνο, 43 ώρες την εβδομάδα για όσους διαβάζουν 1-9 βιβλία, και 48,4 ώρες 

την εβδομάδα για όσους δε διαβάζουν καθόλου βιβλία. 

5. Και στην νέα έρευνα επιβεβαιώνεται ότι οι γυναίκες είναι αυτές που διαβάζουν 

περισσότερο από τους άνδρες, αφού το 9,4% των γυναικών δήλωσαν ότι 

διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο (έναντι 6,8% των ανδρών). Ωστόσο, 

η κατεξοχήν υπεροχή τους αναδεικνύεται στο πεδίο των ασθενέστερων αναγνωστών. 

Το 40,2% των γυναικών δήλωσαν ότι διαβάζουν από 1-9 βιβλία το χρόνο, έναντι 

μόνο 28% των ανδρών. Όσον αφορά την ηλικία των αναγνωστών, εάν πάρουμε ως 

μέτρο το ποσοστό του δε διαβάζω βιβλία, αυτό αυξάνεται όντως με την αύξηση της 

ηλικίας των ερωτώμενων, και μάλιστα μετά τα 55 χρόνια (50%-60%, σε σύγκριση με 

40,7% για τον μέσο όρο). Εάν, όμως, αναζητήσουμε τις προσφιλέστερες ηλικίες για 

όσους διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο, τέτοιες αναδεικνύονται οι 

ηλικίες 35-44 ετών (12,1% μέτριοι ως συστηματικοί αναγνώστες) και 45-54 

ετών (13,1% μέτριοι ως συστηματικοί αναγνώστες), σε αντίθεση με τις νεότερες 

ηλικίες 15-24 και 25-34 ετών, όπου το ποσοστό των αφοσιωμένων αναγνωστών 

περιορίζεται στα επίπεδα του 7%, προς όφελος της «χαλαρότερης» ανάγνωσης 1-9 

βιβλίων το χρόνο. 

6. Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες βιβλίων στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού 

παρέμειναν, κατά σειρά, η ελληνική (73%) και η ξένη λογοτεχνία (61%) – 

κατά 79% το μυθιστόρημα, και μετά τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη και ακολουθούν 

η ιστορία (29%), η ψυχολογία (22%) και τα βιβλία θρησκευτικού 

περιεχομένου (17%). Η ελληνική και η ξένη λογοτεχνία κυριαρχούν σε όλες τις 

ηλικίες αναγνωστών και είναι οι μόνες κατηγορίες που αυξάνουν τη δημοτικότητα 

τους στο αναγνωστικό κοινό, σε σύγκριση με το 2004, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

κατηγορίες βιβλίων παρουσιάζουν, συγκριτικά, μείωση ενδιαφέροντος. Ενδιαφέρον 

είναι ότι η σειρά των προτιμήσεων στην κορυφή αλλάζει όσον αφορά τους «μέτριους 

ως συστηματικούς αναγνώστες», για τους οποίους η ξένη λογοτεχνία ισοβαθμεί με 

την ελληνική (80% των προτιμήσεων). Οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο από τους 

άντρες βιβλία λογοτεχνίας (μυθιστορήματα, διηγήματα και ποίηση), ψυχολογίας και 



θρησκείας, ενώ σε όλες τις άλλες θεματικές κατηγορίες (όπως π.χ., η ιστορία, η 

φιλοσοφία, τα ταξίδια, οι κοινωνικές επιστήμες, οι αρχαίοι συγγραφείς, το πολιτικό 

βιβλίο, ο αποκρυφισμός, οι τέχνες, οι θετικές επιστήμες), οι άντρες είναι αυτοί που 

υπερτερούν. 

7. Όσον αφορά το σύνολο των πολιτιστικών πρακτικών που κατέγραψε η έρευνα, 

επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι αναγνώστες βιβλίων έχουν μεγαλύτερη 

πολιτιστική συμμετοχή από τον μέσο όρο, σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες 

(ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών, ακρόαση ραδιοφώνου, παρακολούθηση 

κινηματογράφου, θεάτρου, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κλπ., χρήση Ίντερνετ και νέων τεχνολογιών), 

ακόμα και ως προς τις εξόδους στα μαγαζιά, σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κέντρα με 

ζωντανή μουσική, και ως προς την 

άθληση σε γυμναστήρια. Αρνητική 

συσχέτιση παρουσιάζει η ένταση της 

ανάγνωσης μόνο σε σχέση με τις 

ώρες τηλεθέασης, που μετρήθηκε να 

είναι 3 ώρες και 18' στον γενικό 

πληθυσμό, 2 ώρες και 45' σε όσους 

διαβάζουν 1-9 βιβλία και  2 ώρες και 11' σε όσους διαβάζουν περισσότερα από 10 

βιβλία το χρόνο. Σε ότι αφορά το χώρο των λαϊκών βιβλιοθηκών σημαντική είναι η 

έρευνα που εκπονήθηκε από την Σωτηρία Καλασαρίδου με τίτλο «Η αναγνωστική 

συμπεριφορά παιδιών και εφήβων στις δημοτικές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης».  H 

παραπάνω έρευνα διερεύνησε την αναγνωστική συμπεριφορά ενηλίκων παιδιών και 

εφήβων [1] που εγγράφηκαν στο δίκτυο δεκαεφτά δημοτικών βιβλιοθηκών της 

Θεσσαλονίκης (δεκαοχτώ μαζί με το παράρτημα του παιδικού τμήματος του 

Βαφοπουλείου) από το 1982 μέχρι και το 2012 και πραγματοποίησαν δανεισμούς 

βιβλίων από τον Απρίλιο του 2009 έως και τον Ιανουάριο του 2012.  

 

Ανιχνεύθηκε και χαρτογραφήθηκε : 

 

α) Η αναγνωστική κινητικότητα των βιβλιοθηκών 

Η Κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει αναμενόμενα τη 

συντριπτική πλειοψηφία των αναγνωστών που υπερβαίνει το 50% του συνολικού 

δείγματος, ενώ το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο αθροιστικά (τμήμα ενηλίκων και 



παιδικό τμήμα)  έρχεται στη δεύτερη θέση. Σε ό,τι αφορά τις παιδικές βιβλιοθήκες 

του δημοτικού δικτύου οι δύο βιβλιοθήκες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, της 

Καλλιθέας και της Ξηροκρήνης έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναγνώστες 

παιδιά και εφήβους ― λειτουργούν δηλαδή κυρίως ως παιδικές ― ενώ δεν συμβαίνει 

το ίδιο με άλλες δύο παιδικές βιβλιοθήκες, αυτές της Δελφών και της Ορέστου ― οι 

οποίες ανήκουν στο ανατολικό τμήμα της πόλης ― καθώς διαπιστώνεται πως ο ρόλος 

τους είναι μικτός, στον βαθμό που το αναγνωστικό σώμα με ελαφρά υπεροχή 

συγκροτείται από ενηλίκους, συνθήκη που επηρεάζει την αναγνωστική κίνηση σε ό,τι 

αφορά τα είδη των βιβλίων που δανείζονται από τις δύο προαναφερθείσες 

βιβλιοθήκες. Αν εστιάσουμε στα νούμερα που αποτυπώνουν την κίνηση των 

δανεισμών σε τόμους βιβλίων, αλλά και τον βαθμό αναλογίας ανάμεσα στον αριθμό 

των αναγνωστών και τον αριθμό των δανεισμών, διαπιστώνουμε την ύπαρξη του 

φανατικότερου αναγνωστικού κοινού ενηλίκων αλλά και παιδιών στη βιβλιοθήκη της 

Ξηροκρήνης, καθώς η αναλογία ανάμεσα στους αναγνώστες και τους δανεισμούς 

υπερβαίνει τα 45 βιβλία ανά αναγνώστη για το διάστημα ανάμεσα στον Απρίλιο του 

2009 και τον Ιανουάριο του 2012 ― τόσο στο παιδικό παράρτημα όσο και στο 

παράρτημα ενηλίκων. Από τις βιβλιοθήκες επομένως δυτικών περιοχών της πόλης, 

όπως η προαναφερθείσα, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους κατοικούνται από 

οικονομικούς μετανάστες και κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, βλέπουμε 

να διαγράφεται μια αισιόδοξη προοπτική υπέρβασης των κοινωνικοοικονομικών 

στερεοτύπων, τα οποία αναπαρήγαγαν μια ιδεολογικοποιημένη αντίληψη περί 

μειωμένου αναγνωστικού ενδιαφέροντος των κατώτερων κυρίως 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, ανασημασιοδοτώντας την κοινωνική διάσταση 

της ανάγνωσης, στον βαθμό που την βλέπουμε να λειτουργεί ως μετωνυμία της 

κοινωνικής αναβάθμισης και χειραφέτησης, ανατρέποντας ταυτόχρονα εν πολλοίς 

την κανονιστική κοινωνική προκατάληψη που συναρτούσε αναλογικά την κοινωνική 

θέση με την αναγνωστική κουλτούρα (Καλασαρίδου, 2013: 358-359). 

 

β) Το προφίλ των αναγνωστών 

 

Οι ηλικίες που διαβάζουν περισσότερο 

 

Οι νέοι ηλικίας 18-24 χρονών αποτελούν τους περισσότερους (31 % στο σύνολο του 

δείγματος) αναγνώστες της έρευνας. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα παιδιά και τους 



εφήβους μέχρι 17 ετών οι ηλικίες των αναγνωστών που επισκέπτονται συχνότερα τη 

βιβλιοθήκη και δανείζονται βιβλία συμπίπτουν με τη φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο 

και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, καλύπτοντας ένα διάστημα από τα 7 έως τα 

13 χρόνια περίπου (Καλασαρίδου, 2013:360). 

  

Η σχέση ανάγνωσης  και καταγωγής 

  

  Ένα 5% του συνολικού αναγνωστικού σώματος αποτελείται από αλλοδαπούς 

αναγνώστες, ενώ το ποσοστό αυξάνεται σε 10% στο αναγνωστικό σώμα παιδιών και 

εφήβων. Η τελευταία κατηγορία αναγνωστών, αυτή των αλλοδαπών στα παιδιά και 

τους εφήβους, παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο ως προς το ποσοστό της σε σχέση με 

το σύνολο του δείγματος, αλλά κυρίως, γιατί σχεδόν το 50% της εν λόγω κατηγορίας 

αναγνωστών προέρχεται από χώρες του τέως ανατολικού μπλοκ, όπως την Αλβανία, 

τη Γεωργία, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Ουκρανία. Πρόκειται πιθανότατα για παιδιά 

οικονομικών μεταναστών που είτε έχουν γεννηθεί στη χώρα καταγωγής τους, είτε στη 

χώρα υποδοχής και τα οποία αναγνωρίζουν στην ανάγνωση μια διττή διάσταση: α) 

την αρωγή της στην ταχύτερη εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και στην 

αρμονικότερη πολιτισμική ενσωμάτωση και  β) τη συνδρομή της στη βελτίωση των 

σχολικών επιδόσεων. Διαπιστώνουμε επομένως ότι για τα παιδιά των οικονομικών 

μεταναστών η ανάγνωση εργαλειοποιείται ιδεολογικά με στόχο τη νομιμοποίηση στο 

σχολείο και το κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι της χώρας υποδοχής, καθώς τα μέλη 

της βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο σε ένα ευρύτερο συλλογικό φαντασιακό από αυτό 

της καταγωγής ή της εθνικότητας (Καλασαρίδου, 2013: 361-363). 

 

Η Ανάγνωση σε σχέση με το  φύλο: η ανάγνωση είναι γένους θηλυκού 

 

  Έρευνες5 μικρότερου δείγματος έδειξαν ότι η πλειοψηφία του αναγνωστικού κοινού 

είναι γυναίκες. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει ενισχυτικά τα αποτέλεσμα άλλων 

                                                             
5 Αξιοποιώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω σημαντικών ερευνών αναγνωστικής 
συμπεριφοράς καταλήγουμε αναπόφευκτα στα παρακάτω γενικά συμπεράσματα και διαπιστώσεις. 
1.Η κλιμάκωση της αναγνωσιμότητας ηλικιακά είναι αυξημένη στις ηλικίες από 7 - 13 ετών κι  από 
18-24 χρονών.  
2. Η αναγνωσιμότητα σε σχέση με το φύλο είναι ευδιάκριτα μεγαλύτερη στις γυναίκες. 
3. Η επισκεψιμότητα των βιβλιοθηκών αυξάνεται λόγω οικονομικής κρίσης. 



ερευνών στον βαθμό που στο σύνολο των 34.303 αναγνωστών του δείγματος το 74% 

αποτελούν γυναίκες και μόλις το 26% άνδρες. Στα παιδιά και στους εφήβους τα 

ποσοστά, έτσι όπως διαμορφώνονται, δείχνουν πάλι τα κορίτσια να κερδίζουν το 

στοίχημα της συμμετοχής στην ανάγνωση με ποσοστό (63%) με αυτό των αγοριών να 

είναι περισσότερο ενισχυμένο σε σχέση με το αντίστοιχο των ανδρών ενηλίκων και 

να κυμαίνεται στο 37%. 

 

γ) Οι αναγνωστικές προτιμήσεις ενηλίκων, παιδιών και εφήβων: η κυριαρχία της pop 

κουλτούρας και η δημιουργία ενός αναγνωστικού κανόνα της λογοτεχνίας του 

εφήμερου. 

 

   Επιχειρώντας ν’ απαντήσουμε στο ερώτημα «ποια βιβλία για ενήλικες των 

βιβλιοθηκών του δικτύου διαβάζονται περισσότερο» διαπιστώνουμε ότι το ελληνικό 

και το ξένο μυθιστόρημα, κερδίζουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών του δικτύου. 

Αναφορικά με τα ξένα μυθιστορήματα που σκαρφαλώνουν στη λίστα με τα best off 

των δανεισμένων μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι διαμορφώνουν το ακόλουθο 

τρίπτυχο: α) ανήκουν στο είδος της αστυνομικής λογοτεχνίας, β) έχουν μεταφερθεί 

στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως επί παραδείγματι βλέπουμε να 

συμβαίνει με το βιβλίο «Το νησί» της Βικτώρια Χίσλοπ και γ) εντάσσονται στην pop 

κουλτούρα, όπως για παράδειγμα είναι τα βιβλία του Πάουλο Κοέλιο. Αναφορικά με 

                                                                                                                                                                               
4. Οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν μεγάλο πληθυσμό αριθμό ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων και 
μετανάστες. 
5. Οι αναγνωστικές προτιμήσεις του κοινού αφορούν  κυρίως την ευπώλητη εκδοτικά βιβλιοπαραγωγή 
.6. Οι  πολιτιστικές πρακτικές που κατέγραψαν οι  έρευνες, επιβεβαίωσαν για άλλη ότι οι αναγνώστες 
βιβλίων έχουν μεγαλύτερη πολιτιστική συμμετοχή από τον μέσο όρο, σε σχέση με όλες τις 
δραστηριότητες (ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών, ακρόαση ραδιοφώνου, παρακολούθηση 
κινηματογράφου, θεάτρου, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων, επισκέψεις σε  αρχαιολογικούς χώρους 
και μουσεία, κλπ., χρήση Ίντερνετ και νέων τεχνολογιών), Ενώ αρνητική συσχέτιση παρουσιάζει η 
ένταση της ανάγνωσης μόνο σε σχέση με τις ώρες τηλεθέασης. 
7. Το εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα καθορισμού της στάσης  του κοινού 
απέναντι στο βιβλίο. Παράγοντες όπως  η αστικότητα (για τα άτομα ανώτερης-ανώτατης 
εκπαίδευσης), το φύλο (για τα άτομα μέσης εκπαίδευσης), η γλωσσομάθεια και η προηγούμενη 
διαμονή σε χώρες του εξωτερικού για τα άτομα κατώτερης εκπαίδευση λειτουργούν διαμορφωτικά 
στις αναγνωστικές στάσεις του κοινού. 
8. Οι δημοφιλέστερες κατηγορίες βιβλίων στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού κατά σειρά 
είναι, η ελληνική και η ξένη λογοτεχνία με  το μυθιστόρημα να υπερβαίνει έναντι των υπόλοιπων 
λογοτεχνικών ειδών τις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού. Ακολουθούν η ιστορία , 
η ψυχολογία και τα βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου. 

 

 



τα ελληνικά μυθιστορήματα διαπιστώνουμε ότι αποτελούν μέρος ενός ισχυρού 

μηχανισμού προώθησης από τα media, όπως συμβαίνει με τα ελληνικά 

μυθιστορήματα που συγκροτούν την πρώτη πεντάδα των περισσότερο  διαβασμένων 

συγγραφέων: πρόκειται για τους συγγραφείς: 1) Χρυσίηδα Δημουλίδου, 2) Όμηρο 

Αβραμίδη, 3) Κάλη Καρατζά, 4) Λένα Μαντά, και 5) Μαρίνα Πετροπούλου. Εν 

προκειμένω, διαπιστώνουμε ότι φαίνεται να συγκροτείται ένας «αναγνωστικός 

κανόνας», ο οποίος συνυφαίνεται με την έννοια του εφήμερου, μετασχηματίζοντας 

ενδεχομένως και ταυτόχρονα ανατρέποντας την έννοια της αισθητικής απόλαυσης.      

   Καταληκτικά, η αναγνωστική παρουσία του ξένου παιδικού μυθιστορήματος στο 

δίκτυο των υπό έρευνα βιβλιοθηκών ερμηνεύεται επίσης ― όπως αντίστοιχα 

ερμηνεύεται και η παρουσία του ξένου μυθιστορήματος ενηλίκων ― με βάση το 

τρίπτυχο εμπορική επιτυχία, κινηματογράφος και θεματική. Ιδανική ενσάρκωση του 

προαναφερθέντος τριπτύχου είναι η συγγραφέας J.K. Rowling, της οποίας τα 

πολυσέλιδα μυθιστορήματα με κεντρικό ήρωα τον Χάρι Πότερ κατέχουν την 

πρωτοκαθεδρία των αναγνωστικών επιλογών των παιδιών σε όλη την κατηγορία του 

παιδικού μυθιστορήματος, ελληνικού και ξένου. Η φανταστική λογοτεχνία αποτελεί 

αγαπημένη επιλογή των παιδιών, όπως στοιχειοθετείται από την παρουσία του Clive 

Lewis στην κατάταξη με τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία αλλά και του J.R.R. Tolkien. 

Η δεύτερη θεματική που αποσπά επίσης την προσοχή μεγαλύτερων παιδιών και 

εφήβων είναι η αστυνομική λογοτεχνία. Αντίθετα με το ξένο μυθιστόρημα, στο οποίο 

το θέμα και η κουλτούρα της εποχής κατευθύνουν αναγνωστικά τα παιδιά και τους 

εφήβους, οι αναγνωστικές επιλογές των περισσότερο διαβασμένων ελληνικών 

παιδικών μυθιστορημάτων ερμηνεύονται με γνώμονα το συγγραφέα και τη θέση του 

στον λογοτεχνικό κανόνα και τον σχολικό λογοτεχνικό κανόνα: Άλκη Ζέη, Πηνελόπη 

Δέλτα, Ζωρζ Σαρρή είναι η πιο πολυδιαβασμένη, γυναικεία, συγγραφική τριάδα των 

υπό έρευνα βιβλιοθηκών (Καλασαρίδου, 2013: 364-368). 

  

δ) Διερεύνηση της συχνότητας των εγγραφών  

   

 Καταληκτικά, μέσα από τη διερεύνηση της συχνότητας των εγγραφών των 

αναγνωστών που καλύπτουν ένα εύρος από το 1982 μέχρι και το 2012 διαπιστώσαμε, 

πως οι περισσότερες εγγραφές των αναγνωστών πραγματοποιούνται μετά την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στον βαθμό που τα 2/3 περίπου των ενεργών 

αναγνωστών εγγράφονται τα τρία τελευταία χρόνια (Ιανουάριος του 2009- 



Ιανουάριος του 2012). Το προαναφερθέν εύρημα ενισχύεται μέσα από την 

προσπάθεια διερεύνησης της συχνότητας του αριθμού των δανεισμών κατά τα έτη 

2009 έως και 2012, δανεισμοί οι οποίοι και εμφάνισαν αυξητική τάση από τα τέλη 

του 2010 και  καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, με απόλυτη κορύφωση των τιμών τους 

στις αρχές του 2012. 

 

 Ο ρόλος και η δυναμική των βιβλιοθηκών στη διαμόρφωση αναγνωστικού κοινού  

    

   Ο όρος κουλτούρα χαρακτηρίζεται από μια μοναδική πολυπλοκότητα, λόγω των 

ποικίλων και σύνθετων σημασιών του. Ο  Alvin Toffler (Toffler, 1992:29), 

χρησιμοποιεί την έννοια της κουλτούρας «καταχρηστικά», όπως ο ίδιος υποστηρίζει, 

ως συνώνυμο για τις καλές τέχνες, αυτό δηλαδή που οι ελιτιστές αποκαλούν Υψηλή 

Τέχνη. Αναφέρεται  επομένως στη ζωγραφική, το θέατρο, τη γλυπτική, το χορό, τη 

λογοτεχνία και τον καλλιτεχνικό κινηματογράφο. Σε αντίθεση με τον Toffler, ο 

Adorno παραθέτει τρεις γενικές κατηγορίες ορισμών της κουλτούρας:  

α) την εξιδανικευτική, σύμφωνα με την οποία η κουλτούρα είναι μια διαδικασία 

ανθρώπινης τελειοποίησης, με κριτήριο απόλυτες ή καθολικές αξίες  

β) την περιγραφική, κατά την οποία η κουλτούρα είναι ένα σύνολο προϊόντων 

φαντασίας, στα οποία καταγράφονται η ανθρώπινη σκέψη και εμπειρία.  

γ) οι κοινωνικοί ορισμοί της κουλτούρας. Η κουλτούρα εδώ παράγει ορισμένο 

τρόπο ζωής που εκφράζει συγκεκριμένα νοήματα, αξίες, θεσμούς και καθημερινή 

συμπεριφορά. Δεν περιορίζεται, λοιπόν, στην τέχνη και τη μάθηση.  

Ο κεντρικός ρόλος των λαϊκών βιβλιοθηκών δεν είναι άλλος από την εστίασή 

του στην συνεχόμενη προσπάθεια διαμόρφωσης φιλαναγνωστικής κουλτούρας. Η 

προσπάθεια μιας λαϊκής βιβλιοθήκης επικεντρώνεται στη διαμόρφωση αναγνωστικής 

κοινότητας με έντονο ενδιαφέρον για την αναγνωστική εμπειρία. Όλες οι έρευνες 

πιστοποιούν ότι εκεί όπου οι φορείς προώθησης του βιβλίου (Βιβλιοθήκες, σχολεία, 

οικογένεια κ.λ.π.) σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνουν αναγνωστικές 

εμψυχώσεις, παιγνίδια και απλές δράσεις φιλαναγνωσίας, εκεί τα παιδιά 

αναπτύσσουν φιλαναγνωστικές συμπεριφορές· και μάλιστα από το σύνολο του 

μαθητικού πληθυσμού είναι κυρίως τα αδιάφορα παιδιά που κινητοποιούνται και 

ωφελούνται περισσότερο. Αυτό που θεωρείται ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης και 

προώθησης της φιλαναγνωσίας (και αυτό που ενδιαφέρει σε πρώτο επίπεδο τους 

εμπλεκόμενους, είναι η σωστή χρήση των φιλαναγνωστικών πρακτικών και ιδιαίτερα 



των αναγνωστικών εμψυχώσεων. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

και συντελούν στην αλλαγή της φιλαναγνωστικής κουλτούρας είναι η διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού σχετίζεται άμεσα με την κουλτούρα, αφού αυτή επηρεάζει ή 

και καθορίζει τη συμπεριφορά και τις στάσεις  των ατόμων που τη βιώνουν. Μπορεί 

να οδηγήσει σε θετικά επιτεύγματα από μέρους των βιβλιοθηκών αρκεί να πείσει και 

να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία της οποίας τη συμπεριφορά και 

αντικατοπτρίζει. Μεταβλητές που προσδίδουν μια θετική εικόνα λαϊκής βιβλιοθήκης 

είναι:  

● οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών  που διαμορφώνουν το πλαίσιο των δράσεων  

● η εκπαιδευτική κοινότητα στην οποία αρχικά απευθύνονται οι δράσεις 

(δάσκαλοι /μαθητές),  

● η αίσθηση υπερηφάνειας για τις δράσεις της βιβλιοθήκης,  

● o σεβασμός του διευθυντή προς τους δασκάλους,  

● η αίσθηση κοινότητας και  

● η επιθυμία για βελτίωση της πολιτιστικής κουλτούρας 

και αναμφισβήτητα, η στάση και η διάθεση των ατόμων που κινούνται μέσα σε μια 

κοινωνία είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα της. Προκειμένου να είναι επιτυχής η 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να αναλυθεί και να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη η ταυτότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι 

λειτουργίες της λαϊκής βιβλιοθήκης. Η ταυτότητα αυτή έχει την εξωτερική6 (υλική 

και αισθητική) και την εσωτερική7 (πνευματική και συναισθηματική) της διάσταση 

(Γιαννακάκη, 1997). 

                                                             
6 Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας:Η σημασία της υλικοτεχνικής υποδομής είναι ευνόητη. 
Ασφαλώς, δεν αποτελεί δραστηριότητα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά του κτιρίου. 
Εντούτοις, η εξασφάλισή της αποτελεί προϋπόθεση και αφετηρία για την ικανοποίηση άλλων αναγκών 
του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, η ύπαρξη κατάλληλου εποπτικού και εργαστηριακού υλικού, 
οργανωμένου Εργαστηρίου Πληροφορικής -εύχρηστου, φιλικού και προσβάσιμου από όλους τους 
μαθητές και τους δασκάλους της μονάδας και όχι μόνο τους «ειδικούς»-, η διαδικτυακή σύνδεση, η 
ύπαρξη πλούσιας βιβλιοθήκης, η καθαριότητα των χώρων, θεωρούνται απαραίτητα συστατικά 
επιτυχίας της υλοποίησης των στόχων της. Οι ελλείψεις αυτού του τύπου, λειτουργούν αποτρεπτικά 
για κάθε δραστηριοποίηση. Ακόμα και η αισθητική του κτιρίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 
διάθεση για ανάγνωση. Είναι λογικό, καθένας να αποδίδει καλύτερα όταν ο χώρος που διαβάζει του 
παρέχει αίσθηση φιλοξενίας, ζεστασιάς και άνεσης. 
7 Η εσωτερική διάσταση της κουλτούρας και διευθυντής: Αν δεχτούμε ότι τα θέματα αισθητικής και 
ανέσεων είναι πολύ πιο εύκολο να διευθετηθούν, με το σκεπτικό ότι ο διαχειριστής της μονάδας έχει 
μεριμνήσει για αυτά, θα συμφωνήσουμε στο ότι, η εσωτερική διάσταση της ταυτότητας του 
περιβάλλοντος της λαϊκής βιβλιοθήκης διαμορφώνει ανεξίτηλα την κουλτούρα της. Εδώ, την 
κινητήρια δύναμη αποτελεί ο διευθυντής της βιβλιοθήκης. Ανεξάρτητα από το αν παραλαμβάνει τη 
διεύθυνση από κάποιον προκάτοχο ή αν διευθύνει τη βιβλιοθήκη από την ίδρυσή της, έχει τη 
δυνατότητα να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα που εκείνος επιθυμεί και θεωρεί πιο αρμόζουσα. Στην 



 

Αυτές και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται στην παραπομπή  6 και 

7 προστατεύουν από λανθασμένες ενέργειες. Είναι πιθανό ο διευθυντής να μην έχει 

την ίδια «κουλτούρα», την ίδια νοοτροπία με τον πληθυσμό του περιβάλλοντος στο 

οποίο βρέθηκε. Τότε υπάρχει ο κίνδυνος να επιχειρήσει να αλλοιώσει την ταυτότητα 

του αναγνωστικού κοινού γεγονός που ακυρώνει το ρόλο του οργανισμού της 

βιβλιοθήκης με πολύ αρνητικές συνέπειες. Σε περίπτωση που εντοπιστεί 

ασυμβατότητα και δυσχέρεια στις σχέσεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων που συνθέτουν 

το ανθρώπινο δυναμικό, η απάντηση των παραπάνω ερωτήσεων από μέρους και των 

δύο πλευρών πρέπει να λειτουργήσει συνθετικά επιδιώκοντας την ανεύρεση 

επικοινωνιακού δίαυλου βιβλιοθήκης αναγνωστικού κοινού (Χατζηπαντελή, 1999: 

47)  

 

 

Α.2.3. Η βιβλιοθήκη ως κοινός τόπος αναγνωστικής συνάντησης οικογένειας- σχολείου       
                Για την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε μια τοπική κοινωνία, οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι  παράγοντες η λαϊκή βιβλιοθήκη, το σχολείο: μαθητές/μαθήτριες 

αναγνώστες/αναγνώστριες, οι εκπαιδευτικοί αναγνώστες/αναγνώστριες, η  

οικογένεια/γονείς βρίσκονται μεταξύ τους σε μια σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης η 

οποία διαμορφώνει και το πλαίσιο της δυναμικής της φιλαναγνωστικής κουλτούρας 

που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο. Στο σχολείο τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα 

φιλαναγνωσίας με αντίστοιχες δράσεις αναγνωστικής εμψύχωσης αποτελούν μια 

καινούργια πρακτική η οποία αν λειτουργήσει με εσωστρέφεια θα περιορίσει το 

εύρος των δυνατοτήτων της. Αντίστοιχα οι λαϊκές βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν να 

πραγματώσουν αντίστοιχες δράσεις με αρωγό φιλαναγνωσίας την οικογένεια. Οι 

προσπάθειες όμως αυτές όσο παραμένουν αποσπασματικές δεν θα είναι ικανές να 
προωθήσουν και να πραγματώσουν σε ουσιαστικό βαθμό τους στόχους ενός τέτοιου 

εγχειρήματος , θα αρνούνται κατ’ ουσία τη σύνθεσή τους σε ενιαίο ιστό με πυρήνα τη 

                                                                                                                                                                               
πρώτη περίπτωση, αν δηλαδή βρεθεί σε μια ήδη εδραιωμένη κουλτούρα, σε ένα status quo, θα 
χρειαστεί περισσότερο χρόνο, επιμονή και ενέργεια. Το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι οι ανθρώπινες 
σχέσεις. Πριν όμως προχωρήσει σε παρεμβάσεις ή αλλαγές στις σχέσεις αυτές, ο διευθυντής οφείλει να 
απαντήσει σε ερωτήματα, όπως: 1.Ποιοι αποτελούν το αναγνωστικό κοινό; Ποια είναι η κοινωνική και 
πολιτισμική  τους προέλευση; 2.Ποιες είναι οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες τους; 3.Πώς 
αιτιολογούνται κάποιες στάσεις ή απόψεις τους για την ανάγνωση; 4. Τι μπορώ να μάθω ή να κάνω, 
που θα με βοηθήσει να τους κατανοήσω καλύτερα   και να βρεθώ πιο κοντά τους; 5.Υπάρχουν κάποια 
στεγανά που δεν πρέπει να θίξω;  
 



βιβλιοθήκη που θα στεγάζει και θα φροντίζει την ιδέα της φιλαναγνωσίας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδαγωγικά και διδακτικά εγχειρίδια αλλά και τα 

διάφορα προγράμματα δεν τονίζουν όσο θα έπρεπε τον λειτουργικό ρόλο της 

βιβλιοθήκης, τη συνεισφορά της στη διαπαιδαγώγηση και την πολιτισμική 

κοινωνικοποίηση του παιδιού. «Στον αγγλοσαξωνικό χώρο το ζήτημα των 

βιβλιοθηκών έχει μάλλον λυθεί προ πολλού και υπάρχει πάντα ο σχετικός 

προβληματισμός για το ρόλο της βιβλιοθήκης σε σχέση με το σχολείο, τη μαθησιακή 

διαδικασία και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας» (Παπαδάτος, 2009: 224). Αυτό 

που παρατηρούμε είναι «ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, οι παιδικές σχολικές 

βιβλιοθήκες λειτουργούν αποκλειστικά με τη δημιουργική δουλειά εκπαιδευτικών και 

γονιών» (Παπαδάτος, 2009: 224). Τη δεκαετία του 1970 πολλοί εκπαιδευτικοί 

δημιούργησαν ορισμένες περίφημες βιβλιοθήκες τάξης και κάποιοι από αυτούς με 

την υποστήριξη των γονιών και των δασκάλων ίδρυσαν βιβλιοθήκες σε σχολεία.     

Αυτές οι βιβλιοθήκες όμως δεν εκτιμήθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν, παρέμειναν σε 

ένα ενθουσιαστικό στάδιο χωρίς να συνδράμει η πολιτεία για αυτές. «Μια βιβλιοθήκη 

για να παραμένει ζωντανός οργανισμός και να επιτελεί τον πολιτιστικό της ρόλο είναι 

απαραίτητο να επιχορηγείται και συνεχώς να εμπλουτίζεται με πρόσφατα κάθε φορά 

βιβλία και διάφορα υλικά» (Παπαδάτος, 2009: 224). Η οικονομική κρίση της 

τελευταίας πενταετίας οδήγησε πολλούς αναγνώστες στις λαϊκές βιβλιοθήκες και 

ενεργοποίησε εκ νέου τους χώρους αυτούς οδηγώντας τους εμπλεκόμενους 

(βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς, γονείς, κλπ.) στον επαναπροσδιορισμό των 

ρόλων και των πρακτικών τους. Αναγνωρίστηκε η  ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, οι 

λαϊκές βιβλιοθήκες, να αναλάβουν και να επιτελέσουν πρωταγωνιστικό  ρόλο στην 

ανάπτυξη και καλλιέργεια της φιλαναγνωστικής κουλτούρας. Οι λαϊκές βιβλιοθήκες 

προσκλήθηκαν  να παίξουν τον συντονιστικό ρόλο οικογένειας και σχολείου και να 

γίνουν τόπος συνάντησης με την ανάγνωση αναπτύσσοντας νέες δυναμικές σύνθεσης 

και προώθησης της φιλαναγνωσίας. Ο συνδυασμός της προγραμματισμένης δράσης 

των εμπλεκόμενων φορέων συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχία των στόχων της 

φιλαναγνωσίας επιλέγοντας τη βιβλιοθήκη ως χώρο ελεύθερης δημιουργίας και 

έκφρασης. Η φιλαναγνωστική αγωγή είναι σαφώς ευκολότερο να διαμορφωθεί και να 

αναπτυχθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης, αποδεσμευμένη από το  καταναγκαστικό 

μαθησιακό πλαίσιο και να καταφέρει να απελευθερώσει την τέχνη της λογοτεχνίας  

φιλοξενώντας την εκεί όπου πραγματικά ανήκει. Η κρατική αδιαφορία για τις 

βιβλιοθήκες, που είναι, κατά τον François de Singly, «δημόσιοι χώροι που 



αγωνίζονται, με τον τρόπο τους, ενάντια στην κυριαρχία της αγοράς», αποτελεί μια 

εγκληματική  στάση απέναντι στο βιβλίο και στον πολιτισμό μας. Η αδιαφορία αυτή 

είναι μία πραγματικότητα η οποία και επιβάλλει την ενεργοποίηση των ανθρώπων 

που συνειδητά αγαπούν το βιβλίο και την ανάγνωση να δραστηριοποιηθούν και μέσα 

από συνεργατικές διαδικασίες να αποτελέσουν αυτόνομες αναγνωστικές κοινότητες. 

 

Α.3  Δημιουργική Γραφή και Βιβλιοθήκες 

Α.3.1  Εννοιολογικές διευκρινίσεις 
H γραφή είναι δημιουργική έτσι κι αλλιώς. 

Μίμης Σουλιώτης 

H δημιουργική γραφή, ως όρος, αποτελεί προσπάθεια απόδοσης των ξενόγλωσσων 

όρων “creative writing”, “ écriture creative”. Ο όρος χρησιμοποιείται σήμερα με 

διττή σημασία: υπονοεί μεν την ικανότητα να ελέγχει και να δαμάζει τις δημιουργικές 

σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή (Σουλιώτης, 1995), αλλά «εμπεριέχει στην 

ευρεία του σημασία και το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και 

τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών)  δεξιοτήτων 

(Καρακίτσιος,2012:1). Ο Μίμης Σουλιώτης θεωρεί ότι ο όρος δημιουργική γραφή 

είναι καταχρηστικός με την έννοια ότι η γραφή είναι δημιουργική έτσι κι αλλιώς. 

Είναι ωστόσο επισημαίνει σαφής στο νόημά του και επιπλέον έχει καθιερωθεί ως 

επείσακτος(creative writing), άρα τον κρατάμε. Οι θιασώτες της διδασκαλίας της 

δημιουργικής γραφής υποστηρίζουν ότι αναφέρεται σε οποιοδήποτε γράψιμο είναι 

«δημιουργικό», π.χ. πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό, και που μοιάζει, πολλές 

φορές να εναντιώνεται στην επίσημη Λογοτεχνία» (Dawson, 2005:20) και όχι 

αποκλειστικά στην παραγωγή κάποιου λογοτεχνικού έργου. Σύμφωνα με τον 

Κωτόπουλο, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λεξική φράση δημιουργική γραφή με 

την έννοια της μεθόδου διδασκαλίας το 1958 από τον Hughes Mearns στο Creative 

Youth, το «ιδρυτικό κείμενο του μαθητοκεντρικού κινήματος». Ωστόσο, και δεν 

φαίνεται να συγκεντρώνει ακόμη τις σημερινές του σημασίες ο όρος στον Mearns, 

και δεν απαντάται τότε για πρώτη φορά καμία από τις έννοιες που σήμερα στεγάζει. 

Στην πορεία θα καταφέρει να συνενώσει ετερόκλιτα στοιχεία σε μία έννοια· αυτό που 

τον καθιστά τελικά ασαφή ως όρο. Με τη μέθοδο αυτή ο Mearns έθετε ως παιδευτικό 

αυτοσκοπό την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου και περιόριζε την κανονιστική 

διδασκαλία της γλώσσας (Κωτόπουλος, 2015: 803). Ανέμενε έτσι να αναπτύξουν οι 



μαθητές ελεύθερα τη γλωσσική και τη λογοτεχνική τους ικανότητα. Ο Myers (2006) 

αναζητά τις απαρχές της πιο πίσω, στη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν πανεπιστήμια 

της Αμερικής ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. Η Thaxton (2014: 142) 

ανάγει την πρώτη χρήση του όρου ακόμη παλαιότερα και την αποδίδει στον Emerson 

το 1837. Παρά τις  πολλαπλές και διφορούμενες σημασιοδοτήσεις του, ο όρος 

δημιουργική γραφή, έχει πλέον παγιωθεί παγκοσμίως, ώστε να μην τίθεται ζήτημα 

επιλογής νέου όρου. Η σχέση της Δημιουργικής Γραφής με την έννοια της 

δημιουργικότητας είναι άμεση. Η τελευταία συνιστά ουσιώδες χαρακτηριστικό της 

ανθρώπινης ύπαρξης, που απελευθερώνεται ή ατροφεί, ανάλογα με τις επικρατούσες 

συνθήκες, ενώ η έρευνα και η πράξη έχουν αποδείξει ότι η δημιουργικότητα 

αυξάνεται με την εφαρμογή στρατηγικών γραφής (Καλογεροπούλου 2006: 71). Η 

δημιουργικότητα σπάει διαρκώς τα σχήματα της εμπειρίας και χειρίζεται με 

διαφορετικό τρόπο αντικείμενα και έννοιες (Rodari 2003: 204), θέτει ερωτήσεις και 

δεν ικανοποιείται με εύκολες απαντήσεις, νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, 

προβαίνει σε αυτόνομες κρίσεις και οδηγεί, τελικά, στην παραγωγή πρωτότυπων και 

ασυνήθιστων, χρήσιμων ωστόσο για την κοινωνία έργων (εφευρέσεις, καλλιτεχνικά 

έργα, ιστορικές ανακαλύψεις κ.τ.λ.). Ο Guilford ταυτίζει τη δημιουργικότητα με την 

«αποκλίνουσα σκέψη» και την αντιδιαστέλλει ως γνωστική διεργασία με τη 

«συγκλίνουσα», καθώς προτείνει περισσότερες από μία επιλογές στην επίλυση 

προβλημάτων, επιδεικνύει ευαισθησία στα στοιχεία του περιβάλλοντος και συσχετίζει 

φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους πράγματα (1956). Η δημιουργικότητα αξιοποιεί την 

αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή τη σκέψη που τείνει να καινοτομήσει, να δημιουργήσει 

κάτι καινούργιο και πρωτότυπο, βασιζόμενη στη φαντασία, υποκύπτοντας έλλογα 

στην περιέργεια, υπακούοντας σε προθέσεις, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, 

παραβιάζοντας γνωστές δομές, μορφές και συμβάσεις, αποτολμώντας νέους 

συνδυασμούς, διαμορφώνοντας νέες στρατηγικές, σχεδιάζοντας άγνωστους τρόπους 

επίλυσης ενός θέματος, προσαρμοζόμενη με πρωτοτυπία και εκφραζόμενη με 

ευαισθησία (Μαγνήσαλης, 2003· UNESCO & CERLALC, 2009). Η δημιουργική 

διαδικασία ωστόσο είναι μια σύνθετη διαδικασία, που ενεργοποιεί μαζί με τις 

διανοητικές και τις συναισθηματικές δυνάμεις του ατόμου και τη θέληση, με τρόπο 

παιγνιώδη και με εγρήγορση στο νου και στις αισθήσεις. Όπως διατυπώνεται σε ένα 

παλαιότερο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων του Ohio 

(Briggs, 1968), «Η δημιουργικότητα είναι η δυνατότητα να βλέπεις, να αισθάνεσαι, να 

ακούς, να αγγίζεις, να γεύεσαι, να μυρίζεις, να βιώνεις, να παράγεις μια σκέψη ή ιδέα, 



η οποία ποτέ πριν τη σκεφτείς δεν υπήρξε ούτε αναπτύχθηκε από κάποιο παιδί ή 

ενήλικα. [...] Η δύναμη της δημιουργικότητας φαίνεται στη μουσική του μουσικού, στην 

τέχνη του καλλιτέχνη, στην υποκριτική του ηθοποιού, στο χιούμορ του κωμικού και στο 

γραπτό λόγο του συγγραφέα.» Λέγεται, λοιπόν, δημιουργική γραφή, αφενός γιατί 

υπονοεί ένα γράψιμο πρωτότυπο και αντισυμβατικό, περισσότερο αισθητικό, παρά 

ενημερωτικό ή άμεσα χρηστικό. Προωθεί μια παιγνιώδη σχέση με τη γλώσσα, στην 

οποία κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία του λόγου και όχι η αναφορική. Αποκαθιστά 

κατά κάποιο τρόπο την ισορροπία μεταξύ λογικής και διαίσθησης (Maley, 2009).   

  Η ιστορία της Δηµιουργικής Γραφής ξεκινά ουσιαστικά στην Αθήνα µε τον 

Αριστοτέλη,  o  οποίος υποδεικνύει στους µαθητές του, τι να αναζητήσουν και τι να 

αποφύγουν στη σύνθεση των ποιητικών τους δραµάτων, το αποτέλεσµα στο οποίο 

πρέπει να στοχεύουν τέτοια είδους κείµενα, τα µέσα που θα τους βοηθήσουν να το 

πραγµατοποιήσουν, το πώς η επίτευξη των στόχων προσδιορίζει και καθορίζει την 

µορφή του δραµατικού κειµένου, αλλά και ποιες ελλείψεις µπορούν να οδηγήσουν 

έναν δραµατουργό σε µια αποτυχία. Ο Αριστοτέλης θέτει έναν κεντρικό σκοπό στη 

διδασκαλία, τον οποίο και κληρονομούν οι σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας κι 

αφορά έναν «κώδικα ηθικής» διδασκόντων και διδασκόμενων. (παραπομπή: 

χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παράδειγμα Beyond the Writer’s Workshop (2001) 

της Carol Bly). H εκμάθηση της σύνθεσης  προφορικού και  γραπτού πειστικού λόγου  

εκκινείται στην αρχαία Ρητορική τέχνη. Στην κλασική της εκδοχή η ρητορική 

δομείται σε πέντε ευδιάκριτες φάσεις (Καρακίτσιος, 2012): 

1. Invention (εύρεσις), η αναζήτηση ιδεών, συναισθημάτων και επιχειρημάτων 

και του θέματος από εμπειρία ή κατά συνθήκη (θάνατος, έρωτας). Κυρίαρχη 

νοητική λειτουργία στη φάση αυτή είναι η λειτουργία της φαντασίας. 

2. Disposition (τάξις), η σύνθεση και άρθρωση των παραπάνω, η κατά κάποιο 

τρόπο τακτοποίηση του θέματος σύμφωνα με ένα λογικό πλάνο (λυρική 

ποίηση) ή χρονολογικό (αφήγηση, επική ποίηση). Κυρίαρχη νοητική 

λειτουργία η λογική και η κρίση. 

3. Elocution (λέξις), επιλογή, συναρμολόγηση των λέξεων. Πρόθεση 

διακοσμητικών στοιχείων (μεταφορές, μετωνυμίες, εικόνες) 

4. La memoria (μνήμη). Αποστήθιση και ενστήθιση. 

5. Actio (υπόκρισις) Δραματοποίηση και ορθοφωνία. 



 Οι εξελίξεις και οι αλλαγές που συντελούνται κυρίως στην περίοδο του Μεσαίωνα, 

αλλά και κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα στην Ευρώπη και αφορούν τη διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας περιορίζουν την κλασική Ρητορική των πέντε σταδίων στα  τρία 

πρώτα. Εξάλλου κατά τον Todorov, η ρητορική ως γενική επιστήμη των λόγων 

εμπεριέχει και την επιστήμη της ποιητικής (Τοντόροφ, 2013: 152). Μαθητεία βέβαια 

στην τέχνη του λόγου απαντάται και ακόμη πιο πίσω, στις συντεχνίες των ραψωδών, 

στις οποίες όμως η μαθητεία ήταν υπόθεση οικογενειακή.  

  Μεταξύ της αρχαιότητας και της σημερινής εποχής, οι έννοιες υπέστησαν 

αξιοσημείωτες μεταβολές, που προκύπτουν κυρίως από τη διαφορετική λειτουργία 

του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου. Έτσι, ο Κωτόπουλος (2012) επισημαίνει ότι 

ενώ η ελληνική αρχαιότητα θεωρεί την ποίηση μίμηση, η Αναγέννηση την θεωρεί ως 

δημιουργία, μια έννοια που θα περάσει αργότερα στην ελισαβετιανή Αγγλία, για να 

κληρονομηθεί στον νεότερο κόσμο. Εδώ θα έπρεπε ίσως να επισημανθεί ότι η 

μίμησις της ελληνικής αρχαιότητας ενείχε ήδη την έννοια της δημιουργίας, αφού ο 

ίδιος μύθος μπορούσε να παρουσιαστεί σε δυνητικά άπειρες παραλλαγές, οι οποίες να 

αφορούν ακόμη και στην υπόθεσή του. Η διαφορά δεν έγκειται τόσο στην πράξη της 

ποιητικής σύνθεσης, όσο στη φιλοσοφική της θεώρηση. Στο θεοκεντρικό δηλαδή 

σύστημα αναφοράς της αρχαιότητας, ο ποιητής δεν μπορεί να μετέχει της 

δημιουργικής πράξης, μπορεί μόνο να την μιμείται· στο ανθρωποκεντρικό σύστημα 

αναφοράς της Αναγέννησης, ο ποιητής αναγνωρίζεται ως δημιουργός. Στην ανατολή 

της μετανεωτερικότητας, ο Ricoeur αναγνωρίζει τη μυθοπλασία ως «δημιουργική 

φαντασία», γιατί η αναφορά της στην πραγματικότητα δεν έχει σκοπό να την 

αντιγράψει, αλλά «να υποδείξει μια νέα ανάγνωση» (1990: 69-70). Μια άλλη 

διαφορά είναι ότι στην ελληνική αρχαιότητα τελικός σκοπός των παραγόμενων 

γραπτών έργων, ποιητικού και πεζού λόγου, ήταν να απαγγελθούν (Thomas, 2001:17, 

111, 126), κάτι που επέβαλλε πολύ μεγαλύτερες πειθαρχίες στην τέχνη, ενώ σήμερα 

τα έργα προορίζονται κυρίως να διαβαστούν. Για το ερώτημα τι υπαγόρευσε την 

υποχώρηση της ρητορικής από την εκπαίδευση, ώστε να εμφανιστεί τελικά η 

δημιουργική γραφή, ο Καρακίτσιος (2012) επισημαίνει ότι υπό την επίδραση του 

ρομαντισμού το λογοτεχνικό κείμενο εξιδανικεύεται και η λογοτεχνία γίνεται μια 

τέχνη δυσπρόσιτη στο ευρύ κοινό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εδραιωθούν 

σταδιακά παραδοχές για το ότι η προσέγγιση της λογοτεχνίας πρέπει να γίνεται μέσα 

από τη μελέτη της ιστορίας του λογοτεχνικού φαινομένου και μέσα από μια 

προσπάθεια ερμηνείας των λογοτεχνικών έργων και μαθητείας στις ιδέες που τα έργα 



φέρουν. Αντίθετα, η μαθητεία στους ίδιους τους κανόνες της τέχνης, η οποία εξ 

ορισμού θεωρείται πια μια τέχνη για τους εκλεκτούς, θεωρήθηκε αδύνατη για τους 

πολλούς. Συγκροτείται έτσι μέσα από διαφορετικές σχολές η θεωρία της λογοτεχνίας, 

ενώ η εκπαίδευση περιορίζεται σε σχολιασμούς των λογοτεχνικών κειμένων. Στη 

φάση αυτή, τις τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες, αναλαμβάνει τον ρόλο να διδάξει 

τη λογοτεχνική πράξη η βιωματική μέθοδος μάθησης της δημιουργικής γραφής. Τη 

µοναδική  µελέτη για την ιστορία της Δηµιουργικής Γραφής αποτελεί το έργο του 

Myers The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880 (2006). Σύµφωνα µε τον 

Myers η απαρχή της, αρκετά περίπλοκη και συνδεδεµένη µε πολλαπλούς 

εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς παράγοντες, σχετίζεται σε κάθε 

περίπτωση άµεσα µε την ανάπτυξη του κινήµατος της «προοδευτικής εκπαίδευσης» 

σε αµερικάνικα Γυµνάσια και Λύκεια στον εικοστό αιώνα. Είχαν προηγηθεί όµως, 

στα αµερικάνικα Πανεπιστήµια, από τις δεκαετίες 1870-1880, πολλαπλές εκφράσεις 

αµφισβήτησης της κρατούσας σχολαστικής, φιλολογικής προσέγγισης της 

Λογοτεχνίας, που την αντιµετώπιζε ως ένα αποστεωµένο ιστορικό και γλωσσικό 

corpus, παραγνωρίζοντας τη ζωτική δυνατότητά της να συµπληρώνεται διαρκώς και 

να ανανεώνεται από ζώντες συγγραφείς. Απότοκη αυτής αµφισβήτησης η 

αναµόρφωση του προγράµµατος, η εισαγωγή του νέου µαθήµατος υπό τον τίτλο 

«Σύνθεση Λόγου» που εστίαζε στην αυτοέκφραση και περιείχε ασκήσεις γραφής, που 

απέβλεπαν στην κριτική κατανόηση «µέσα από την άσκηση της λογοτεχνικής 

πρακτικής» (Myers 2006, 133). Στο Πανεπιστήµιο του Harvard τη συναντούµε ήδη 

από το 1870 ως εκπαιδευτικό πειραµατισµό, ως µέθοδο βιωµατικής µάθησης στη 

θέση της αποµνηµονευτικής µάθησης. Ιδρυτικό κείµενο του µαθητοκεντρικού 

κινήµατος της «προδευτικής εκπαίδευσης) ήταν το Creative Youth του Hughes 

Mearns, ο οποίος πρώτος χρησιµοποίησε τον όρο «δηµιουργική γραφή» ως µία νέα 

µέθοδο διδασκαλίας, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης και στην 

ελεύθερη ανάπτυξη της γλωσσικής και λογοτεχνικής ικανότητας των µαθητών 

(Mearns 1958) Ο Mearns δούλεψε µε τη Δηµιουργική Γραφή στο Lincoln school, το 

οποίο διηύθυνε, όχι µόνο περιορίζοντας την κανονιστική διδασκαλία της γλώσσας, 

αλλά και ορίζοντας την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου ως παιδευτικό 

αυτοσκοπό, µη υποκείµενο σε κανόνες και αξιολογήσεις. Έπρεπε όµως να φτάσουµε 

στα 1930 για να ενταχθεί η Δηµιουργική Γραφή ως αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο 

στο Πανεπιστήµιο της Iowa, εµπνεόµενο από τις αρχές της Νέας Κριτικής. Ο 

Norman Foerster, ο οποίος ανέλαβε εκεί διδακτικά καθήκοντα, διαφωνούσε τόσο µε 



την περιχαράκωση των φιλολογικών µελετών από τη σύγχρονη λογοτεχνική 

παραγωγή όσο και µε την γραµµµατολογική άγνοια πολλών συγγραφέων, που 

ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για «τα προβλήµατα τεχνικής» και τους τρόπους 

βελτίωσης της προσωπικών τους εκφραστικών µέσων (Myers 2006, 134-5). Σε 

προπτυχιακό επίπεδο, τα µαθήµατα της Δηµιουργικής Γραφής σύντοµα έγιναν 

πολυάριθµα και δηµοφιλή παραµένοντας πιστά στον ιδρυτικό παιδαγωγικό στόχο της 

βαθύτερης κατανόησης µέσω της δηµιουργικής άσκησης. Όταν, µετά τα µέσα της 

δεκαετίας του ‘60, πολλαπλασιάστηκαν, άρχισαν πια να λειτουργούν ως τµήµατα 

προετοιµασίας επίδοξων συγγραφέων, να δέχονται και να προσκαλούν συγγραφείς ως 

διδάσκοντες. Σε µεταπτυχιακό επίπεδο η Δηµιουργική Γραφή αποτέλεσε αρχικά 

επαγγελµατική µαθητεία. Η πλατειά ανάπτυξη της Δηµιουργικής Γραφής τα επόµενα 

χρόνια - όχι µόνο στις ΗΠΑ - θα µπορούσε να ερµηνευτεί σ’ αυτό το πλαίσιο, ως 

αντίδραση ενάντια στην κυριαρχία της Θεωρίας (είναι η εποχή που η Θεωρία 

αντιµετωπίζεται στις ανθρωπιστικές σπουδές ως lingua franca), ενάντια στην 

κυριαρχούµενη από αυτήν προσέγγιση, η οποία παραγνωρίζει την αισθητική αξία και 

την αυτονοµία της λογοτεχνικής γραφής. Μερικά χρόνια αργότερα και συγκριµένα το 

1992 στο Times Literary Supplement o Sir Malcolm Bradbury (καθηγητής από το 

1965 στο East Anglia) δήλωνε πως η Βρετανία, από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

ως και τα Πανεπιστήµιά της υποδέχτηκε ένα γνωστικό αντικείµενο, φερµένο από την 

Αµερική και ύποπτο όσο το χάµπουργκερ. Η Δηµιουργική Γραφή µαζί µε άλλα 

σύγχρονα, µεταµοντέρνα γνωστικά αντικείµενα όπως τα Μέσα Ενηµέρωσης ή οι 

Σπουδές Φύλου έγιναν περιζήτητα, κατάκτησαν βαθιά και ουσιαστική ακαδηµαϊκή 

αναγνώριση και εξαπλώθηκαν µε τροµακτική ταχύτητα και µε τη µορφή σεµιναρίων 

ή τη διδασκαλίας εξ αποστάσεως και µε τη συνοδό παραγωγή πολλών ευπώλητων 

εγχειριδίων. Αξίζει να σηµειώσουµε πως το 2000 λειτουργούσαν 40 µεταπτυχιακά 

Τµήµατα Δηµιουργικής γραφής στη Βρετανία, που έφτασαν τα 90 το 2011, ενώ τα 

µικρότερης διάρκειας ιδιωτικά σεµινάρια ανέρχονταν την ίδια χρονιά στις 10.000. 

Στο Πανεπιστήµιο του East Anglia (έτος ίδρυσης 1962) κατοχυρώθηκε σε θεσµικό 

επίπεδο το «πνεύµα της µη συµµόρφωσης και της ανοιχτής σκέψης», όπως 

αποτυπώνεται και στο σύνθηµά του «Δοκίµασε διαφορετικά», στην έµπρακτη 

ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας, της οµαδικής εργασίας και της διαλογικής 

µάθησης (ιδέες που ευνοούν και την αποδοχή συγγραφέων ως διδασκόντων 

Λογοτεχνία και την επιλογή του εργαστηρίου ως παιδαγωγικού τρόπου). Το 1963 

προσελήφθη ο Angus Wilson, µυθιστοριογράφος, σε θέση πανεπιστηµιακού 



Καθηγητή. Η πρόσληψή του θεωρήθηκε τόσο ανορθόδοξη, που αναφέρθηκε ως 

εθνική είδηση στην εφηµερίδα Guardian. Από κοινού µε τον Bradbury – φέροντας 

αµφότεροι αµερικάνικη εµπειρία- επεξεργάστηκαν και εισηγήθηκαν τη δοµηµένη 

ένταξη µαθηµάτων Δηµιουργικής Γραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. 

Το 1970 εγκρίθηκε η Δηµιουργική Γραφή ως προαιρετικό και συµπληρωµατικό 

µάθηµα του Προγράµµατος. Αυτό το προαιρετικό και συµπληρωµατικό µάθηµα 

ευτύχησε να έχει πρώτο και µοναδικό µαθητή του τον µετέπειτα διάσηµο συγγραφέα 

Ian Russell McEwan. Όταν όµως, ένας άλλος απόφοιτος, ο Kazuo Ishiguro κέρδισε 

το Βραβείο Booker το 1989, οι αιτήσεις για το µεταπτυχιακό εκτινάχθηκαν 

αριθµητικά. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε µε την πάροδο των ετών η τάση διεύρυνσης της 

διδασκαλίας της Δηµιουργικής γραφής στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 8  Στα 

υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη η Δηµιουργική Γραφή έχει, τηρουµένων των αναλογιών 

της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, αντίστοιχη εξέλιξη, ενώ η Αυστραλία και η Ασία 

αριθµούν πάρα πολλά πλέον προπτυχιακά και µεταπτυχιακά Τµήµατα. Όµως, παρά 

την κατακόρυφη αύξηση της δηµοτικότητάς της και του ενδιαφέροντος που 

εκδηλώνεται γι’ αυτήν, δεν απουσιάζουν από την ακαδηµαϊκή κοινότητα αντιλήψεις 

που πλαισιώνουν έναν παλιοµοδίτικο σκεπτικισµό. Αφορούν κυρίως τη 

«νοµιµοποίησή» της ως επιστηµονικού κλάδου και περιστρέφονται γύρω από την 

απλουστευτική πολεµική που αποκρυσταλλώνεται στο ερώτηµα: µπορεί να διδαχτεί 

η «γραφή»; και το συνακόλουθό του: πρέπει να διδάσκεται; Ένας τέτοιος όµως 

προβληµατισµός συνεχίζει ουσιαστικά τη δηµόσια συζήτηση γύρω από τη 

Λογοτεχνία που ξεκινά από την αρχαιότητα. Φυσικό ταλέντο ή καλλιεργηµένη 

δεξιότητα; Ή και τα δύο;  

   Ο Dawson, ξεπερνά αυτά τα ερωτήµατα και τις διιστάµενες απόψεις και εξετάζει τη 

Δηµιουργική Γραφή, όχι ως πρακτική (δηµιουργικότητα) ή ως ένα συνώνυµο της 

Λογοτεχνίας, αλλά ως ένα επιστηµονικό πεδίο, ως ένα σώµα γνώσης και ένα σύνολο 

εκπαιδευτικών τεχνικών για τη µετάδοση αυτής της γνώσης (2005). Οι φιλολογικές 

σπουδές εστιάζουν στο προϊόν, το κείµενο. Η Δηµιουργική Γραφή εστιάζει στη 

διαδικασία, τη γραφή. Το διδακτό της λογοτεχνικής γραφής τίθεται ακόµη υπό 

αίρεση, η άσκησή της στηλιτεύεται ως βιοποριστικό καταφύγιο των συγγραφέων που 

σαν νέοι σοφιστές πωλούν, ως µη δικαιούνται, µια αβέβαιη γνώση, ενώ οι ίδιοι οι 

διδάσκοντες αναδεικνύουν και συζητούν σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά ποικίλα 

                                                             
8 http://www.theguardian.com/education/2011/may/10/creativewriting-courses  



ερωτήµατα διδακτικής. Οι σπουδές Δηµιουργικής γραφής απαιτούν ως 

προαπαιτούµενο ή ως παραπλήρωµα τη µελέτη της λογοτεχνικής γραµµατείας, αλλά 

διεκδικούν και µια αυτόνοµη περιοχή άσκησης της γραφής, που ως άσκηση 

καλλιτεχνική, ακολουθεί αυτόνοµη και δυσεξήγητη διαδροµή. Σε όλες πάντως τις 

βαθµίδες της Εκπαίδευσης, από το δηµοτικό σχολείο ως και τις προπτυχιακές 

σπουδές, η χρήση της Δηµιουργικής Γραφής ως διδακτικής προσέγγισης της 

Λογοτεχνίας αποδεικνύεται οµόθυµα επωφελής, σύµφωνα µε όλες τις ερευνητικές 

µελέτες (Συµεωνάκη 2013). Επιβεβαιώνεται ότι η Δηµιουργική Γραφή µπορεί 

πολλαπλά να υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, βιωµατική αλλά και 

συνεργατική µαθητεία, καθώς µετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της 

Λογοτεχνίας σε ενεργητική· παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και 

αναδηµιουργίας του πραγµατικού κόσµου από τους µαθητές, εξοικειώνοντάς τους 

ταυτόχρονα µε τους τρόπους και τις τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής και όχι µε την 

αυστηρή της αντιµετώπισης ως διδακτέας ύλης. Η Δηµιουργική Γραφή στη σύγχρονη 

ελληνική εκπαδευτική πραγµατικότητα Η ενασχόληση των Ελλήνων ερευνητών µε 

τη Δηµιουργική Γραφή µέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται ως σποραδική 

και µη συστηµατική, αφού εξαντλείται συνήθως σε σεµιναριακά µαθήµατα –αρκετές 

φορές αµφίβολης ποιότητας και µεθοδολογίας- που προκηρύσσουν είτε συγγραφείς 

είτε φορείς που αποσκοπούν περισσότερο σε οικονοµικά οφέλη και λιγότερο 

ενδιαφέρονται για τη διάχυση της παραγόµενης γνώσης και των γόνιµων 

προβληµατισµών που αναδεικνύονται µέσα από την εργαστηριακή λογική. Η 

ελληνική επιστηµονική κοινότητα µόλις πρόσφατα άρχισε να συνειδητοποιεί την 

ύπαρξη αυτού του νέου, αλλά τόσο παλαιού στην πραγµατικότητα επιστηµονικού 

πεδίου. Τα θεµελιώδη ερωτήµατα για τη φύση της Δηµιουργικής Γραφής, τι ορίζουµε 

ως δηµιουργικότητα και δηµιουργία, ζητήµατα ποιητικής και λογοτεχνικότητας, 

αφήγησης και παιδαγωγικής αρχίζουν να απασχολούν την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα σε επίπεδο θεσµοποιηµένης εκπαίδευσης µόλις την τελευταία 

δεκαετία. Με τη µορφή σεµιναρίων διδάσκεται στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 στην άτυπη εκπαίδευση (ΧΕΝ Αθηνών µε τον ποιητή Νίκο Φωκά το 1983) 

προσανατολισµένη κυρίως στην υπόσχεση της ανάπτυξης ενός συγγραφικού 

ταλέντου. Το 1996 διδάσκεται για πρώτη φορά ως σεµιναριακό πανεπιστηµιακό 

µάθηµα σε Τµήµατα ξένων φιλολογιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ντιούδη 2012, 

74-75). Μέχρι το 2013 έχουν καταγραφεί 24 προσφερόµενα προπτυχιακά και 

µεταπτυχιακά µαθήµατα που ενστερνίζονται τη λογική της Δηµιουργικής Γραφής 



(Φιλιπποπούλου 2013, 9- 15) Το τοπίο µεταβάλλεται δραστικά µε τη θεσµοθέτηση 

του 1ου Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Δηµιουργική Γραφή» στην 

Ελλάδα κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2008-2009. Δηµιουργός και εµπνευστής του ο 

αείµνηστος Καθηγητής της Ελληνικής Φιλολογίας Μίµης Σουλιώτης στο 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας. Η Δηµιουργική Γραφή συγκροτείται πλέον σε 

αναγνωρισµένο και από την ελληνική πολιτεία γνωστικό αντικείµενο. Διπλωµατικές 

µεταπτυχιακές εργασίες και οι πρώτες διδακτορικές διατριβές αναδεικνύουν τις 

διαστάσεις του «φαινοµένου» της Δηµιουργικής Γραφής και τη διερευνούν σε βάθος. 

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι διδάσκοντες και απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος στελεχώνουν προγράµµατα Δηµιουργικής Γραφής που εκπονούνται 

από δηµόσιους ή και ιδιωτικούς οργανισµούς στην τυπική ή µη τυπική µορφή 

εκπαίδευσης, ενώ αρκετοί από αυτούς έχουν πλέον ιδρύσει δικές τους σχολές. Από το 

σχολικό έτος 2010-2011 το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Δηµιουργικής Γραφής του 

Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Εκπαίδευσης 

Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και µε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης 

και της υπόλοιπης Ελλάδας εφαρµόζει ένα πρόγραµµα διδασκαλίας της 

Δηµιουργικής Γραφής στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας (στο Γυµνάσιο και το Λύκειο) και του 

ενιαίου γλωσσικού µαθήµατος (στο Δηµοτικό). Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

συνεργάζονται µε τους διδάσκοντες των σχολείων, και σε συνεργασία µε τον 

Επιστηµονικά Υπεύθυνο του Προγράµµατος (Κωτόπουλο Η. Τριαντάφυλλο) και την 

Υπεύθυνη των Πρακτικών Ασκήσεων (Άννα Βακάλη), προετοιµάζουν, σχεδιάζουν 

και διδάσκουν Δηµιουργική Γραφή υπό την εποπτεία του Π.Μ.Σ. σε επιλεγµένες 

σχολικές τάξεις. Κατά την πρώτη χρονιά, 17 φοιτητές  επισκέφτηκαν 15 σχολεία στην 

Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, τη Φλώρινα και την Πάρο. Ειδικότερα, όσον 

αφορά το Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 

µεταπτυχιακοί φοιτητές δίδαξαν Δηµιουργική Γραφή στη Γ΄ Γυµνασίου και στα δύο 

τµήµατα της Α΄ Γυµνασίου αντίστοιχα, καθώς και στην Ε΄ Δηµοτικού. Τη σχολική 

χρονιά 2011-2012 το πρόγραµµα πρακτικής άσκησης του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δηµιουργική Γραφή» επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις και 

σε άλλες τάξεις: µεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του οικείου Μεταπτυχιακού 

συνεργάστηκαν µε περισσότερα σχολεία, και σε Κόρινθο, Πάτρα, Βόλο -ενώ 

ξεκίνησε και µια συνεργασία µε τη Κοβεντάρειο Δηµοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, 

για το συντονισµό µαθηµάτων σε σχολεία της Κοζάνης- 27 φοιτητές σε 35 σχολεία. 



Οι τάξεις που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα ήταν οι: Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δηµοτικού, Α΄, 

Β΄, Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ Λυκείου. Κατά την ίδια σχολική χρονιά 2011- 2012, 

εφαρµόστηκε σε ένα τµήµα της Α΄ Γυµνασίου του Π.Π.Σ.Π.Θ. πιλοτικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα διδασκαλίας της Δηµιουργικής Γραφής, µε τον παράλληλο σχεδιασµό 

και υλοποίηση της διδασκαλίας των φιλολογικών µαθηµάτων στο Α2 τµήµα του 

Γυµνασίου του Π.Π.Σ.Π.Θ. Η διδακτέα ύλη των φιλολογικών µαθηµάτων (Αρχαία 

Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία) 

οργανώθηκε και εµπλουτίστηκε µε άξονα τη Δηµιουργική Γραφή σε συνεργασία µε 

την εκπαιδευτικό – συγγραφέα και υπεύθυνη της δράσης, Σοφία Νικολαΐδου. Στο 

πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, φιλοξενήθηκαν στην έδρα του οικείου 

Μεταπτυχιακού στη Φλώρινα (Παιδαγωγική Σχολή) 70 µαθητές Γυµνασίου – 

Λυκείου από σχολεία της Θεσσαλονίκης για να διδαχθούν δηµιουργική γραφή από 

τους µεταπτυχιακούς  φοιτητές. Και το σχολικό έτος 2012- 13 η επαφή  µε τα 

σχολεία συνεχίστηκε. Είκοσι πέντε φοιτητές και απόφοιτοι δούλεψαν σε τάξεις από 

Νηπιαγωγείο µέχρι και σχολεία ενηλίκων όπως Εσπερινά Γυµνάσια – Λύκεια και 

Δεύτερης Ευκαιρίας. Άξια αναφοράς είναι η συνεργασία  µε το 3ο Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά των Δικαστικών Φυλακών Διαβατών, όπου  

διδάσκεται σε εβδοµαδιαία βάση Δηµιουργική Γραφή από διδάσκοντες και 

απόφοιτους του οικείου Μεταπτυχιακού. Συντονιστές της συγκεκριµένης δράσης 

είναι ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος και οι Μαρία 

Γιαπαλάκη, Μαυρουδής Αστέρης, απόφοιτοι του Προγράµµατος. Ο Όµιλος 

Δηµιουργικής Γραφής του 2ου Πειραµατικού Γυµνασίου Θεσσαλονίκης, µε 

υπέυθυνη την κ. Νίκη Δρούγκα, φιλοξένησε και φιλοξενεί στα µαθήµατά του τόσο 

φοιτητές , όσο και συνεργάτες - διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Πρόγράµµατος. 

Παράλληλα ξεκίνησαν συνεργασίες µε διάφορους φορείς, όπως στο «Κέντρο 

Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων» στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπου µε υπεύθυνους 

οργάνωσης της δράσης τους φοιτητές  Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου και Χρήστο 

Μαρτίνη, δηµιουργήθηκε εκπαιδευτική οµάδα Δηµιουργικής Γραφής µε 

εβδοµαδιαίες συναντήσεις. Στα πλαίσια όλων των προαναφερόµενων δράσεων, οι 

µαθητές των σχολείων παρήγαγαν κείµενα ποιητικού και πεζού λόγου και οι 

δραστηριότητες ποικίλαν ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης και το σχολείο: 

α)παιγνιώδεις δραστηριότητες, όπως η αλλαγή γραµµάτων, λέξεων, φράσεων, 

καταλήξεων, οµοιοκαταληξιών β) πιο πολύπλοκα ζητούµενα, όπως η αλλαγή της 

οπτικής γωνίας του αφηγητή, η προσθήκη περιγραφικών δεδοµένων, ή η κατασκευή 



νέων σκηνών γ)πιο απαιτητικές εργασίες, όπως η αναδόµηση του κειµένου σε µια 

νέα διάταξη των επεισοδίων του, η σύνθεση ενός εντελώς νέου κειµένου που να 

σχετίζεται µε το αρχικό, αλλά µε διαφορετική πλοκή και κατάληξη (τέλος), ή η 

συνέχιση του κειµένου µετά το πέρας της ιστορίας. Η διοργάνωση µε εξαιρετική 

επιτυχία και τη συµµετοχή πολλών εκαντοντάδων συνέδρων του 1ου Διεθνούς 

Συνεδρίου Δηµιουργικής Γραφής στην Αθήνα σε συνεργασία µε το 

Ελληνοαµερικανό Εκπαιδευτικό Ίδυµα Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού τον 

Οκτώβριο του 2013 έδωσε το βήµα για µία σειρά γόνιµων προβληµατισµών και την 

ανταλλαγή απόψεων σε ένα πολύ υψηλό επιστηµονικό επίπεδο µε την παρουσία 

κορυφαίων Καθηγητών από σπουδαία Πανεπιστήµια όλου το κόσµου και εκπρόσωπο 

της OuLiPo (Andrew Cowan – East Anglia, La Samantha Chang – Iowa, Anthony 

Caleshu – Plymouth, Robin Hemley – Yale, Hervé Le Tellier – OuLiPo). Να 

σηµειώσουµε πως ανάµεσα στα εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες πλέον εγχειρίδια 

Δηµιουργικής Γραφής, τα περισσότερα από αυτά αντιγραφές της λογικής των 

αντίστοιχων καθηγητών – συγγραφέων του εξωτερικού, αρχίζουν πλέον να 

κατατίθενται πιο σοβαρές και επιστηµονικά τεκµηριωµένες δουλειές πολλές και πάλι 

από διδάσκοντες και αποφοίτους του Π.Μ.Σ. «Δηµιουργική Γραφή». Ο 

εντυπωσιακός πλέον ο αριθµός των φορέων τυπικής και µη-τυπικής εκπαίδευσης που 

προσφέρουν µαθήµατα και σεµινάρια Δηµιουργικής Γραφής στον ελλαδικό χώρο 

από Πανεπιστήµια και Σχολεία, από Δηµοτικές Βιβλιοθήκες, Μουσεία και 

Εκκλησιαστικά Κέντρα Νεότητας µέχρι Βιβλιοπωλεία, Περιοδικά και 

Ψυχοθεραπευτικά κέντρα, αποτυπώνεται στις δύο διπλωµατικές εργασίες που 

εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας (Ντιούδη 2012 – 

Φιλιπποπούλου 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Α.3.2 Δημιουργική Γραφή 

Α.3.2.1  Η Παιδαγωγική  της Δημιουργικής Γραφής 

Σύμφωνα με τον Dawson(2005:49), η δημιουργική γραφή συγκροτείται από τέσσερις 

επιμέρους άξονες: τη δημιουργική προσωπική έκφραση (creative self- expression), 

τον γραμματισμό (literacy), την τεχνική (craft), και τη μελέτη εκ των ένδον (reading 

from the inside).  H Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να ενταχθεί:  

• στο χώρο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως 

λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης. 

• στο χώρο της παιδαγωγικής ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 

και της Γλώσσας 

• στο χώρο της ψυχολογίας ως θεραπευτική μέθοδος (Ντιούδη, 2012:16). 

  Η δημιουργική γραφή ως μέθοδος ανήκει στις μεθόδους βιωματικής μάθησης. Η 

Thaxton (2014: 142) αναφέρει ότι διαφορετικά πανεπιστήμια της Αμερικής ανέπτυ- 

ξαν διαφορετικές εκδοχές εργαστηρίων και τύπους γραφής που βασίζονταν στο 

βίωμα. Πρόκειται κατ’ ουσία για μία μορφή εργαστηριακής παραγωγής λόγου. Σε 

αυτή ο εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στην προσπάθεια  διέγερσης της 

δημιουργικότητας του μαθητή -μικρού ή μεγάλου- μέσα από ένα πλούσιο υλικό 

πολυποίκιλων ερεθισμάτων με στόχο πάντα την παραγωγή του λόγου.Ως κύρια 

στρατηγική αναδεικνύεται η εμπλοκή των αισθήσεων και η άντληση υλικού από τις 

αισθητηριακές εμπειρίες και τη μνήμη. Στις μεγαλύτερες ηλικίες η ανάγνωση άλλων 

λογοτεχνικών και μη κειμένων, ή και άλλων πολιτισμικών κειμένων, λειτουργεί 

παράλληλα με την εμπλοκή των αισθήσεων. Με άλλα λόγια, οι μεν αισθήσεις 

αποτελούν πηγή άμεσων εμπειριών, τα δε κείμενα αποτελούν πηγή 

διαμεσολαβημένων εμπειριών. Ο Keables (1968: 356, 430) επισημαίνει ότι η πορεία 

της διδασκαλίας είναι επαγωγική· ξεκινά από την βάσει των εμπειριών του γραφή του 

μαθητή, για να καταλήξει σε αποτελεσματικούς και δόκιμους τρόπους γραφής. Μετά 

την πρώτη και συχνά βιαστική καταγραφή των κειμένων, τα κείμενα αναδομούνται· η 



αναδόμηση όμως δεν έχει την έννοια της διόρθωσης, του εξοβελισμού του λάθους και 

της αναζήτησης του ορθού, αλλά του πειραματισμού. Η αναδόμηση αυτή συχνά 

καταγράφεται ως «ο κύκλος της γραφής» (Timbal-Duclaux, 1996: 16). Στην αρχή δεν 

υπήρχε η πρακτική του εργαστηρίου, και μόνο ο διδάσκων έβλεπε τα κείμενα των 

σπουδαστών (Thaxton, ό.π.). Σήμερα, το κείμενο του κάθε συμμετέχοντος διαβάζεται 

μεγαλόφωνα σε όλη την ομάδα, η οποία είναι ελεύθερη να εκφράσει τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα που της προκαλεί. Με τον τρόπο αυτό τα κείμενα αλληλεπιδρούν 

με το αναγνωστικό τους κοινό κι η  διάδραση αυτή τα διαφοροποιεί ή και τα 

ενδυναμώνει. Ουσιαστικά η ομάδα μεταλλάσσεται σε αναγνωστικό  κοινό του εν 

δυνάμει συγγραφέα κι έτσι ο δημιουργός έχει τη δυνατότητα να  λάβει πέρα της  

ανατροφοδότησης την επιπλέον βοήθεια που χρειάζεται στην επεξεργασία και 

ενδυνάμωση του κειμένου του. Κατά τον Alan Maley, ο παιγνιώδης χαρακτήρας της 

δημιουργικής γραφής δεν σημαίνει καθόλου ανεξέλεγκτη χρήση της γλώσσας· 

αντιθέτως, ο συγγράφων χρησιμοποιεί τους κανόνες του κειμενικού ή του 

λογοτεχνικού είδους στο οποίο συγγράφει, δοκιμάζοντας όμως κάποτε και τα όριά 

τους. Ο Μίμης Σουλιώτης διατύπωσε φλεγματικά ότι «“δημιουργική γραφή” σημαίνει 

πάνω απ’ όλα δημιουργικό σβήσιμο» (Σουλιώτης & ομάδα εργασίας, 2012: 13) ενώ ο 

S. Langer, πρόσθεσε την άποψη ότι η γραπτή γλώσσα είναι δημιουργική, όταν 

χρησιμοποιείται για να εξερευνήσει ο γράφων τη δική του εμπειρία και για να 

κατασκευάσει σύμβολά της (στο Pinsent, 2003: 2). Ο Mearns έθετε ως παιδευτικό 

αυτοσκοπό την ελεύθερη παραγωγή γραπτού λόγου και περιόριζε την κανονιστική 

διδασκαλία της γλώσσας (Κωτόπουλος, 2015: 803). Ανέμενε έτσι να αναπτύξουν οι 

μαθητές ελεύθερα τη γλωσσική και τη λογοτεχνική τους ικανότητα. Ως προς τις 

επιστημολογικές παραδοχές της μεθόδου, θα λέγαμε ότι η εκλεκτικότητα της 

δημιουργικής γραφής συναιρεί το παράδειγμα της νεωτερικότητας και της 

μετανεωτερικότητας. Συγκεκριμένα, στην κυρίαρχη σήμερα μορφή της, από τη 

νεωτερικότητα αξιοποιεί κυρίως την «παιδαγωγική της μίμησης, που εστιάζει στη 

δουλειά του συγγραφέα και στην αναπαραγωγή των μιμητικών τεχνικών συγγραφής» 

(Αναγνώστου & Κωτόπουλος, 2015: 81). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για να 

δημιουργήσει ο μαθητής το συγκεκριμένου λογοτεχνικού γένους και είδους , πιθανόν 

και ύφους, δικό του κείμενο, θα πρέπει να μιμηθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

γένους, του είδους ή του ύφους, έστω κι αν στη συνέχεια σπάσει τον κώδικα. 

Παράλληλα με τη μίμηση, σε μικρότερες ηλικίες ή και ενταγμένη στο γλωσσικό 

μάθημα, η μέθοδος φαίνεται να αξιοποιεί αρκετά και την αυτοέκφραση, η οποία όμως 



δεν παραμένει ακαθοδήγητη έως τέλους. Σε διδακτικούς σχεδιασμούς για 

μεγαλύτερες ηλικίες η αυτοέκφραση αντικαθίσταται με παραδοχές των 

αναγνωστικών θεωριών· και εδώ βρισκόμαστε περισσότερο στη μετανεωτερικότητα. 

Πάλι πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η μεν πρώτη καταγραφή του κειμένου είναι 

δυνατόν να εκκινεί από κάποιο άλλο κείμενο, είτε φανερώνοντας τη στάση του τότε 

αναγνώστη/δέκτη και τώρα συγγραφέα απέναντι στο αρχικό κείμενο, είτε 

αποτυπώνοντας στο χαρτί το περιεχόμενο του εγώ που ανέσυρε το κείμενο. Κατά δε 

την επεξεργασία των κειμένων, διαδικασία κατά το μάλλον ή ήττον ομαδική, η νέα 

εκδοχή των κειμένων προκύπτει από την βάσει της κοινής τους εμπειρίας διάδραση 

των συμμετεχόντων στην κοινότητα μάθησης (Φρυδάκη, 2009: 343).  

  Ως μέθοδος αλλά και ως εργαστηριακή παραγωγή κειμένων, η δημιουργική γραφή 

δεν βρίσκει εφαρμογές μόνον εντός της τυπικής εκπαίδευσης. Ένας εξαιρετικά 

μεγάλος πλέον αριθμός φορέων οργανώνει σεμινάρια ή λειτουργεί εργαστήρια 

δημιουργικής γραφής, ενώ το κοινό στο οποίο αυτά απευθύνονται κυμαίνεται από 

προσχολικές ηλικίες έως την τρίτη ηλικία.Αν η «γραπτότητα»  αξιοποιώντας 

εγγράµµατες στρατηγικές ή χαρακτηριστικά εστίασης στο περιεχόµενο, για να 

παραγάγει λόγο ανεξάρτητο από το εξωγλωσσικό πλαίσιο και επικεντρωµένο στο 

γλωσσικό µήνυµα (Tannen 1980), είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του 

εγγράμματου πολιτισμού μας, η δημιουργικότητα είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό 

κάθε ανθρώπου, το οποίο και καλλιέργεια επιδέχεται και σε ύφεση ενδέχεται να 

υποπίπτει. Η δημιουργικότητα αξιοποιεί την αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή τη σκέψη 

που τείνει να καινοτομήσει, να δημιουργήσει κάτι καινούργιο και πρωτότυπο, 

βασιζόμενη στη φαντασία, υποκύπτοντας έλλογα στην περιέργεια, υπακούοντας σε 

προθέσεις, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, παραβιάζοντας γνωστές δομές, μορφές και 

συμβάσεις, αποτολμώντας νέους συνδυασμούς, διαμορφώνοντας νέες στρατηγικές, 

σχεδιάζοντας άγνωστους τρόπους επίλυσης ενός θέματος, προσαρμοζόμενη με 

πρωτοτυπία και εκφραζόμενη με ευαισθησία (Μαγνήσαλης, 2003· UNESCO & 

CERLALC, 2009). Από τους εκπαιδευτικούς της πράξης θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ένα σύνολο απλών τεχνικών για την επίτευξη της δημιουργικότητας, 

μόνο που αυτές «απαιτούν θάρρος», γιατί η δημιουργικότητα προϋποθέτει μια 

μετρημένη απελευθέρωση του ελέγχου της τάξης (Herbert, 2010: 133).  Η δύναμη της 

δημιουργικότητας φαίνεται στη μουσική του μουσικού, στην τέχνη του καλλιτέχνη, 

στην υποκριτική του ηθοποιού, στο χιούμορ του κωμικού και στο γραπτό λόγο του 

συγγραφέα.» Λέγεται, λοιπόν, δημιουργική γραφή, αφενός γιατί υπονοεί ένα γράψιμο 



πρωτότυπο και αντισυμβατικό, περισσότερο αισθητικό, παρά ενημερωτικό ή άμεσα 

χρηστικό. Προωθεί μια παιγνιώδη σχέση με τη γλώσσα, στην οποία κυριαρχεί η 

ποιητική λειτουργία του λόγου και όχι η αναφορική. Αποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο 

την ισορροπία μεταξύ λογικής και διαίσθησης (Maley, 2009). 

  Η παραγωγή λόγου και η επεξεργασία του μέσα στη διάδραση της ομάδας, όπου 

εύκολα προκύπτει η πολυφωνία και η ετερογλωσσία, είναι η πεμπτουσία της 

δημιουργικής γραφής. Ως γραφή με λογοτεχνικά χαρακτηριστικά, η δημιουργική 

γραφή προσεγγίζει κλασικά και νεότερα είδη ποίησης με τις τεχνικές και τις 

ιδιαιτερότητές τους, αφηγηματικά είδη μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης, όπως και 

σενάριο, θεατρική γραφή, λαϊκά λογοτεχνικά είδη, ημερολογιακές γραφές και, 

λιγότερο, δημοσιογραφικά είδη λόγου και χρηστικούς κειμενικούς τύπους. Ας 

σημειωθεί ότι σε συνθήκες συνήθους σχολικού ωραρίου, με μικρές διδακτικές ώρες, 

η παραγωγή λόγου στη δημιουργική γραφή είναι δυνατόν και να μην αφορά σ’ ένα 

αυτοτελές κείμενο αλλά σε μικρότερες ασκήσεις ή σε τμήματα μόνο ενός 

μεγαλύτερου κειμένου. Εξάλλου, η ένταξη της δημιουργικής γραφής στο πλαίσιο του 

μαθήματος της λογοτεχνίας μπορεί να σημαίνει παραγωγή λόγου ως ανασύνθεση, 

διασκευή ή αναπλαισίωση. Ενώ η ένταξή της στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος 

δημιουργεί προϋποθέσεις παραγωγής πρωτότυπου λόγου σε κειμενικά είδη και 

κειμενικούς τύπους που δεν συνδέονται άμεσα με τη λογοτεχνία. Η παρατήρηση του 

Χατζησαββίδη ότι η δημιουργικότητα και η πολυσημία, που είναι εγγενή 

χαρακτηριστικά της γλώσσας, καθορίζουν και τις διαφορές του λογοτεχνικού από το 

μη λογοτεχνικό λόγο (1999: 110), φαίνεται να γεφυρώνει τη διαφορά των 

προσεγγίσεων. Ο Hawthorn παρατηρεί σχετικά ότι ο συγγραφέας λογοτεχνίας 

«χειραγωγεί κάτι που είναι από τη φύση του επικοινωνιακό (εκφραστικό),  για να 

δημιουργήσει το λογοτεχνικό έργο» (1993: 103). Έτσι, χωρίς να αποκλείεται κάθε 

είδος γραφής, εφόσον η γλώσσα είναι πάντα δημιουργική, εντούτοις ως δημιουργική 

γραφή θα πρέπει να εννοηθεί κυρίως η λογοτεχνική γραφή, εφόσον η 

δημιουργικότητα χαρακτηρίζει τον λογοτεχνικό λόγο σε μεγαλύτερο βαθμό. Μια 

έντιμη προσπάθεια ταξινόμησης των παιδαγωγικών αντιλήψεων για τη διδασκαλία 

της Δημιουργικής Γραφής σύμφωνα με τον Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο9 θα πρέπει να 

λάβει υπόψη της τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας: 

                                                             
9  Κωτόπουλος, Η. Τριαντάφυλλος:. Δημιουργική γραφή και εκπαίδευση., Κείμενα 15 (2012), 
ανακτήθηκε  από το διαδίκτυο:  http://impschool.gr  



1. Την παιδαγωγική της αντικειμενικότητας που απορρέει από τη θεώρηση της 

σχολής της Νέας Κριτικής, η όποια αναπτύχτηκε στις ΗΠΑ με πρωτεργάτη 

τον Richards από τη δεκαετία του 1930 και μετά. Στην περίπτωση αυτή, το 

λογοτεχνικό κείμενο εκλαμβάνεται ως αυτόνομος φορέας νοήματος, 

ανεξάρτητος και ανεπηρέαστος από συγγραφικές προθέσεις και αναγνωστικές 

αυταπάτες, ενώ εκτοπίζεται η κυρίαρχη ιστορική και εργοβιογραφική 

προσέγγιση της Λογοτεχνίας. 

2. Την παιδαγωγική της αυτοέκφρασης, η όποια έλκει τις ρίζες της από το 

κίνημα της Προοδευτικής Εκπαίδευσης που αναπτύχτηκε στις ΗΠΑ στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Ιδρυτικό κείμενο αυτού του μαθητοκεντρικού 

κινήματος ήταν το Creative Youth του Hughes, ο όποιος, πρώτος, 

χρησιμοποίησε τον όρο «Δημιουργική Γραφή», ως ανάδοχος μιας νέας 

μεθόδου διδασκαλίας, που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης 

και στην ελεύθερη ανάπτυξη της ενδιάθετης γλωσσικής και λογοτεχνικής 

ικανότητας των μαθητών με την ανάπτυξη της αυτοσυνείδησης τους ακόμη 

και από νεαρή ηλικία. Ο Hughes δούλεψε με τη Δημιουργική Γραφή στο 

Lincoln, το Δημοτικό σχολειό το όποιο διεύθυνε υπό την αιγίδα του 

Πανεπιστήμιου Columbia, όχι μονό περιορίζοντας την κανονιστική 

διδασκαλία της γλώσσας, άλλα και ορίζοντας την ελεύθερη παραγωγή 

γραπτού λόγου ως παιδευτικό αυτοσκοπό, μη υποκείμενο σε κανόνες και 

αξιολογήσεις. 

3. Την παιδαγωγική της μίμησης, που εστιάζει στη δουλειά του συγγραφέα και 

στην αναπαραγωγή των μιμητισμών τεχνικών συγγραφής. Η μαθητεία απαιτεί 

αφοσίωση, καθώς στηρίζεται στη συνεχή και λεπτομερειακή παρατήρηση, 

χωρίς λογία, συζητήσεις και διαρκείς επεξηγήσεις. Ας μη λησμονούμε πως 

ακόμα και ο μέγας και επιμελής Σεφέρης ομολογούσε ότι είχε αντιγράψει 

πολλαπλές φορές με το χέρι τις Ωδές του Κάλβου και σημειώνει ότι αυτό τον 

ωφέλησε ως ποιητή. 

4. Την παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης, που εδράζεται στην 

προληπτική ικανότητα του αναγνώστη, με την όποια δε συμπληρώνει απλώς 

τα νοηματικά κενά του κειμένου, άλλα δυνητικά παράγει τελικά το νόημα του 

κειμένου, μέσα από μια διαδικασία βίωσης και συζήτησης του με άλλους συν-

                                                                                                                                                                               
 



αναγνώστες. Ο συγκεκριμένος παιδαγωγικός χειρισμός σε ένα εργαστήριο 

Δημιουργικής Γραφής βοηθάτε τους ασκούμενους συγγράφεις να ανοίξουν το 

συγγραφικό τους κέλυφος με την αλληλεπίδραση που παράγει νόημα και όχι, 

απλώς, με την αναφορά σε μια εξωτερική πραγματικότητα, και αναπτύσσει 

μια άλλη δυναμική, αν συμμετέχουν επαρκείς αναγνώστες, ασκημένοι στη 

«συγγραφική ανάγνωση», ικανοί να γεμίσουν τα κενά, να χρωματίσουν την 

απροσδιοριστία. 

5. Την παιδαγωγική της ψηφιακής αφήγησης, χώρου που εκκινεί σαφέστατα από 

τις θεωρίες της αφήγησης και την Αφηγηματολογία, άλλα που, ίσως, μας 

εκπλήξει στην πορεία του χρόνου, με τη συμβολή πάντοτε των Νέων 

Τεχνολογιών και των εξελίξεων που συνεπιφέρουν. 

  Σε κάθε, πάντως, περίπτωση θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρα προσεκτικοί στο πως 

εκλαμβάνεται και προσεγγίζεται η παιδαγωγική της Δημιουργικής Γραφής. Αν την 

περιορίσουμε ως μια τυπική μεθοδολογία εφαρμογών της με προκαθορισμένους 

στόχους, δεξιότητες που προβλέπεται να αποκτηθούν, και περιεχόμενο δράσεων ιδίως 

σήμερα που ερευνητές (ορισμένοι μάλιστα δηλώνουν δήθεν διδάκτορες Δημιουργικής 

Γραφής, ενώ στην πράξη αποδεικνύονται δραματικά ανενημέρωτοι αναφορικά με τη 

διεθνή βιβλιογραφία του συγκεκριμένου χώρου, με αποτέλεσμα να φτάνουν σε 

λανθασμένα και επικίνδυνα σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις) από διαφορά 

γνωστικά και επιστημονικά πεδία σπεύδουν, με την ορμή του νεοφώτιστου, να 

προσφέρουν ασκησιολόγια που συμπεριλαμβάνουν μια σειρά μη λογοτεχνικών 

κειμένων (ορισμούς, βιογραφίες, δοκίμιο, επιστολές, αφίσες, εικονογράφηση, 

γελοιογραφίες, περιγραφικές προσώπων, αντικειμένων και γεγονότων, ιστορικά, 

ψυχαναλυτικά και διαφορά αλλά κείμενα) είναι πιθανό να την καταντήσουμε, τελικά, 

ένα υποτιθέμενο πολυεργαλείο –μια μέθοδο πασπαρτού– ικανό να λύσει όλα τα 

προβλήματα μας. Άσχετα αν η λογική της δυνητικά μπορεί να προτείνει ευφυείς 

τρόπους προσέγγισης η κατασκευής κειμένων –για παράδειγμα στον τομέα της 

διαφήμισης– είναι σίγουρο ότι τελικά ως γνωστικό αντικείμενο δε θα ωφεληθεί. 

 

 

 



 

Α.3.2.2  Δημιουργική Γραφή και Φιλαναγνωσία 
Όταν μία λογοτεχνική ανάγνωση ακολουθείται από μία πράξη δημιουργικής γραφής, 

η λογοτεχνία αντιμετωπίζεται ως πράξη επικοινωνίας, χωρίς φυσικά ο τρόπος αυτός 

να είναι ο μοναδικός. Είναι ίσως η πλευρά της λογοτεχνίας και ειδικότερα της 

λογοτεχνίας που απευθύνεται σε παιδιά που μας διαφεύγει. Είναι η λογοτεχνία που 

δημιουργείται από τα ίδια τα παιδιά. Το εγχείρημα να αποτελέσει το λογοτεχνικό 

κείμενο ερέθισμα λογοτεχνικής γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες δεν 

μετατρέπει μονάχα το παιδί προς στιγμή σε μικρό λογοτέχνη, αλλά ταυτόχρονα τον 

μυεί σε μια διαδικασία που σταδιακά τον καθιστά ωριμότερο και επαρκέστερο 

αναγνώστη. Ο όρος δημιουργική γραφή δημιουργεί πάντως αμηχανίες και οδηγεί σε 

παρανοήσεις. Περιγράφει τη διαδικασία υλοποίησης ή το παραγόμενο αποτέλεσμά 

της; Το βάρος πέφτει στο τελικό προϊόν ή στη διαδικασία / πορεία που θα 

ακολουθήσει ο μαθητής, όποια κι αν είναι η τελική αξία του κειμένου. Μια σύντομη 

επισκόπηση στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στη δημιουργική γραφή αποκαλύπτει 

πολλαπλότητες σχετικά με το σκοπό, τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό της ρόλο. 

Για πολλούς το δημιουργικό γράψιμο μοιάζει συνώνυμο με τη λογοτεχνική 

παραγωγή. Για άλλους η δημιουργική γραφή ταυτίζεται με τη δυνατότητα παραγωγής 

μιας πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης (ή ανασύνθεσης) η οποία μπορεί να καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών χωρίς αποκλειστικές συνδέσεις με τη λογοτεχνία 

(Ramet 2004). Άλλοι πάλι αντιλαμβάνονται σαν δημιουργικό οποιοδήποτε γράψιμο 

δεν περιέχει αναφορές σε κάποιο άλλο κείμενο, ώστε να  θεωρείται, με τον τρόπο 

αυτό, αποτέλεσμα της αυτόνομης έκφρασης του εκάστοτε γράφοντα. Η στράτευση με 

κάποια από τις απόψεις αυτές σχετίζεται μοιραία με συγκεκριμένες στάσεις σε ό,τι 

αφορά το ενδεχόμενο διδαχής της δημιουργικής γραφής. Η αντίληψη, για 

παράδειγμα, που θέλει το δημιουργικό γράψιμο ταυτόσημο με την παραγωγή 

λογοτεχνίας, συγκεντρώνει γύρω της αρκετές επιφυλάξεις σχετικά με την παραστάνω 

δυνατότητα. Αντικρίζοντας τα μαθήματα δημιουργικού γραψίματος σαν διαδικασίες 

που στοχεύουν στην εκκόλαψη επίδοξων συγγραφέων, οι κριτικοί της άποψης αυτής 

τα θεωρούν σαν ένα, ανεπαρκές μάλλον, υποκατάστατο της διαδικασίας που 

δημιουργεί έναν δόκιμο λογοτέχνη. Μια διαδικασία, που έχοντας τον χαρακτήρα μιας 

πολιτισμικής ώσμωσης, είναι περισσότερο σύνθετη  απ’ αυτή που μπορεί να 

καλύψουν τα όποια μαθήματα δημιουργικής γραφής.  Εκτός απ’ αυτό, εγείρουν και 



το ηθικό ζήτημα της δημιουργίας άγονων προοπτικών στους συμμετέχοντες που 

ευελπιστούν στην παραγωγή από μέρους τους κάποιου δημοσιεύσιμου συγγραφικού 

κειμένου. Ωστόσο οι θιασώτες της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής απαντούν 

αποσπώντας την  από το «ασφυκτικό», όπως το αποκαλούν,  πλαίσιο της επίσημης 

λογοτεχνικής κριτικής. Δεν τη θέλουν να αναφέρεται αποκλειστικά σε παραγωγή 

κάποιου λογοτεχνικού είδους, αλλά σε οποιοδήποτε γράψιμο που «είναι δημιουργικό, 

π.χ.  πρωτότυπο, αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές, να 

εναντιώνεται στην επίσημη λογοτεχνία» (Dawson 2005: 20). Τη θεωρούν ως 

επιζήτηση μιας δημιουργικότητας  που μπορεί να απελευθερώσει ακόμη και τους 

ίδιους συγγραφείς από  τις παραδοσιακές και καθιερωμένες  τεχνοτροπίες του 

πρόσφατου  νεωτερικού λογοτεχνικού κανόνα – μυθιστορήματα, θεατρικά έργα  και 

ποιήματα – και με τον τρόπο αυτό, από έννοιες που σχετίζονται με τη  

«συγγραφικότητα» και με μια ελιτίστικη και μοναχική πρακτική. Ιδιαίτερα όταν το 

ζήτημα έρχεται στο χώρο της εκπαίδευσης, η κριτική στη διδασκαλία της 

δημιουργικής γραφής χαλαρώνει ακόμη περισσότερο. Αντικρίζεται λιγότερο σαν 

εξάσκηση μιας ικανότητας και περισσότερο σαν μια ελεύθερη έκφραση  της 

προσωπικότητας του παιδιού, σαν μια «λεκτική  διατύπωση της ατομικής 

δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή έκφραση στην οποία τα παιδιά τοποθετούν 

στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα τους και τις εντυπώσεις τους με τα δικά τους 

λόγια. Πρόκειται για μια γραφή που είναι  πρωτότυπη, σε αντίθεση με τη μιμητική 

γραφή» (Dawson 2005: 21).  Μολονότι οι προσωπικές ποιότητες που διέπουν το 

δημιουργικό γράψιμο δεν είναι δυνατό να κατέχονται ούτε να μεταδίδονται από τους 

διδάσκοντες, είναι εφικτό, αναφέρει ο Moxley (1989), να προπαρασκευάσουμε τους 

μαθητές ώστε να μπορούν χρησιμοποιούν τα δικά τους δημιουργικά αποθέματα, με 

την εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που επιτρέπει τον 

πειραματισμό και την ανακάλυψη, Μέσα στην ίδια αντίληψη,  οι Πασσιά και 

Μανδηλαράς (2001) θέτουν ως στόχο της Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο «την  

εξοικείωση του παιδιού με το λόγο, την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του» την 

ανακάλυψη κα την εφεύρεση των προσωπικών του τρόπων γραφής (σελ. 17). Η 

δημιουργική γραφή ως διδακτικό αντικείμενο δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση την 

ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων. Ίσως είναι δύσκολο, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό 

μας σύστημα αλλά και για τις εθνικές μας προτεραιότητες, να ενστερνιστούμε 

απόψεις όπως αυτές του Rodari, που ορίζει ως δημιουργικό νου αυτόν που δουλεύει 

συνεχώς, που κάνει πάντα ερωτήσεις, που ανακαλύπτει προβλήματα και δεν 



ικανοποιείται με τις εύκολες απαντήσεις, που νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, 

που είναι ικανός για αυτόνομες και ανεξάρτητες κρίσεις, που αρνείται το 

κωδικοποιημένο, που ξαναχειρίζεται αντικείμενα και έννοιες χωρίς να εμποδίζεται 

από κομφορμισμούς (Rodari 2003: 204). Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της 

δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη οι μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα 

λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley 2009: 6). Κι ενώ η 

παραδοσιακή διδασκαλία της λογοτεχνίας, όπως ήδη επισημάναμε, προσεγγίζει το 

κείμενο ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο του διδάσκοντα και την επιστημολογική 

του κατάρτιση, παρέχοντας συχνά πλήθος βιογραφικών στοιχείων και έμμεσες ή 

άμεσες πληροφορίες για τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν την 

περίοδο συγγραφής του κειμένου ή και βασικές αρχές γλωσσικής και αισθητικής 

αποτίμησης του έργου, στην περίπτωση της δημιουργικής γραφής το αντικείμενό της 

χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο βαθμό αυθυπαρξίας (Harper 2006: 3). Οι 

ακαδημαϊκές απόψεις διίστανται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 

βιβλιογραφία ανάμεσα σ’ αυτές που προκρίνουν την ανάπτυξη του προσωπικού 

ύφους (free writing) και στην πιο αριστοτελική προσέγγιση. Οι συνθετικές φωνές 

έχουν αρχίσει πάντως να πυκνώνουν τα τελευταία χρόνια, ενώ στα πλαίσια της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι αντιθέσεις δεν εμφανίζονται με 

την ίδια ένταση, καθώς συχνά τα δύο πεδία αλληλοσυμπληρώνονται εξυπηρετώντας 

ταυτόχρονα γνωστικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς (Συμεωνάκη 2011). Το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δε δίνει ακόμα και σήμερα την απαιτούμενη προσοχή στη 

γραπτή αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και των 

συναισθημάτων του μαθητή. Οι μαθητές υποχρεώνονται σε αναπνευστές επιστολές 

σε ανύπαρκτους τοπικούς αξιωματούχους ή σε έναν καταιγισμό ερωτήσεων 

κατανόησης των κειμένων. Στη διαδικασία όμως αυτή απουσιάζει η ελεύθερη 

αυτοέκφρασης, η οποία αν και δε συνάδει απαραίτητα με την επιτυχία του καλλιτέχνη 

(O’ Brien 2007: 184), ωθεί σε μια λυρική και εξομολογητική έκφραση. Να 

υπενθυμίσουμε εδώ πως τα ελληνόπουλα ασκούνται αποκλειστικά στη γραφή πεζού 

κειμένου και όχι ποιητικού. Η Snider (1978: 38) διατυπώνει εύστοχα πως ίσως ο πιο 

σημαντικός στόχος, όταν διδάσκεις ποίηση, είναι να εμφυσήσεις στους μαθητές μια 

δια βίου εκτίμηση για την ομορφιά του οργανωμένου λόγου, ενώ η Skelton (2006: 

28) κάνοντας αντίστοιχες ασκήσεις ποιητικού λόγου στην Αλάσκα, δημοσιεύει στα 

συμπεράσματά της πως η καθημερινή διδασκαλία της ποίησης μέσω της 

δημιουργικής γραφής, όχι μόνον αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση 



με τον γραπτό λόγο, αλλά ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητα τους να σκέφτονται. 

Μαρτυρίες και συμπεράσματα όπως αυτά του Oliver (2001: xxiii), ο οποίος έχει 

πραγματοποιήσει πολλά εργαστήρια ποιητικής γραφής σε σχολεία της Αμερικής,   

πως όλα τα παιδιά είναι ικανά να εκφραστούν και να εντυπωσιάσουν με το 

αποτέλεσμα της δουλειάς τους μας πείθουν ότι επαφίεται στον δάσκαλο να συμβάλει 

στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα και 

προσφέροντας κίνητρα και εργαλεία, αφού στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα δεν έχουν θεσμοθετηθεί μαθήματα δημιουργικής γραφής και οι 

αρχές της δεν εφαρμόζονται παρά μονάχα αποσπασματικά. Η μέχρι σήμερα εμπειρία 

της δημιουργικής γραφής αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει 

την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως αθέατη υποστήριξη σε άλλα 

γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική και 

συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Benton 1999: 527). Κι ενώ στις ΗΠΑ η 

δημιουργική γραφή μετρά περίπου εκατό χρόνια ζωής και μερικά λιγότερα στην 

Αγγλία, δυστυχώς το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν ακολουθεί τις 

διεθνείς αυτές τάσεις παρά μονάχα σε ένα ελάχιστο αριθμό σχολείων με τρόπο 

αποσπασματικό και αμέθοδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. Πρακτικό Μέρος   

Β.1 Ετήσια Προγράμματα Φιλαναγνωσίας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πτολεμαΐδας  

Β.1.1 Φιλαναγνωστική χειραψία με την συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη10 

Φιλαναγνωστική Χειραψία I 

 “ Συχνά αναρωτιόμουνα αν υπάρχει άλλος τρόπος να προσεγγίσεις ένα λογοτεχνικό 
βιβλίο πέρα από τη μοναχική απόλαυση της ανάγνωσης. Βιβλιοφάγος από παιδί 
θυμάμαι πολλές γωνιές του σπιτιού, της εξοχής που διάβαζα και ονειρευόμουν να 
μεγαλώσω και «να γίνω βιβλίο». Προσπαθώ να θυμηθώ τι μπορεί να εννοούσα με αυτή 
την προσδοκία μου. Φαντάζομαι ότι ονειρευόμουν να ζήσω περιπέτειες ή να μοιάζει η 
ζωή μου με περιπέτεια που αξίζει να γίνει βιβλίο. Μεγάλωσα, τόλμησα κι έγραψα τις 
ιστορίες μου κι είχα την ευτυχία να εκδοθούν αλλά ποτέ δεν κατάφερα να δώσω 
απάντηση σε κείνο το μικρό κοριτσάκι που ονειρευόταν να μπει στον κόσμο του 
βιβλίου, να γίνει βιβλίο.   

Μετά από πολλά χρόνια πάνω από άδειες σελίδες που με κόπο δέχονταν λέξεις 
να κατοικήσουν στην απεραντοσύνη τους, μετά από χρόνια με επισκέψεις σε σχολεία, 
βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες γνώρισα ενδιαφέροντες ανθρώπους που αγαπούσαν με 
πάθος τα βιβλία και προσπαθούσαν να παρασύρουν και τα παιδιά στη θάλασσα της 
ανάγνωσης.  

Η γνωριμία μου όμως με τη Σοφία Καλμανίδου και η επίσκεψη μετά από 
πρόσκλησή της στη δημοτική βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας ήταν καθοριστική για να 
καταλάβω ότι μπορούμε να μοιραστούμε και με άλλους την απόλαυση της ανάγνωσης 
αλλά πάνω απ΄ όλα μετά από χρόνια κατάλαβα τι ήθελα όταν ήμουνα μικρή, τι 
μπορούσε να σημαίνει εκείνο το «να γίνω βιβλίο» Η Σοφία μ΄ ένα μαγικό τρόπο 
κατάφερε να οδηγήσει τους νεαρούς αναγνώστες στα βιβλία με 1000+1 
τρόπους.  Άνοιξε τόσες πόρτες, τόσα παράθυρα που και το πιο αδιάφορο παιδί προς τα 
βιβλία βρήκε ένα μονοπάτι για να φτάσει στην πηγή της λογοτεχνίας.  

Την Άνοιξη του 2017, αρχές Μαΐου ταξίδεψα στην Πτολεμαΐδα για ένα 
πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στη δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης. Μήνες πριν από το 
καλοκαίρι μιλούσα με την βιβλιοθηκονόμο Σοφία Καλμανίδου που κάθε φορά με 
βομβάρδιζε με ιδέες, σχέδια, προτάσεις. Ήμουνα λοιπόν προετοιμασμένη να γνωρίσω 
μια ενδιαφέρουσα γυναίκα που αφιέρωνε χρόνο και αγάπη στον χώρο που δούλευε. 
Όμως αυτό που συνάντησα στ΄ αλήθεια δεν το περίμενα. Η Σοφία Καλμανίδου είχε 
καταφέρει να οργώσει όλη την πόλη, να προετοιμάσει σχολεία, παιδιά και γονείς για να 
γιορτάσουν όλοι μαζί με χαρά κι ενθουσιασμό το βιβλίο. Δυο μέρες ήμουνα 
εντυπωσιασμένη. Παιδιά από νηπιαγωγεία ως γυμνάσια δεν συναντούσαν απλά μια 
συγγραφέα αλλά ανυπομονούσαν να μπούνε στον κόσμο του βιβλίου που διάβασαν. 
Είχαν ερωτήσεις, θέλανε να μάθουν το τι, το πως και το γιατί.  

Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη τιμή αλλά και χαρά για έναν συγγραφέα 
όταν οι λέξεις του γίνονται αφορμή για κουβέντες, για παιχνίδια, διηγήσεις και 

                                                             
10  Η Μαρία Παπαγιάννη, είναι συγγραφέας λογοτεχνίας. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Ελληνική 
Φιλολογία. Δούλεψε ως δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, σε εφημερίδες και 
περιοδικά (βλ. Παράρτημα- Βιογραφικά).  



καινούργιες ιστορίες. Κάθε παιδί διαβάζει διαφορετικά ένα βιβλίο αλλά αν ένα βιβλίο 
καταφέρει να ξεκλειδώσει ένα μυστικό δωμάτιο, έναν φόβο, μια κρυφή προσδοκία 
νομίζω ότι έχει δικαιωθεί. Αλλά αυτή τη φορά είχα μια αμφιβολία. Δεν ξέρω αν τα 
βιβλία κατάφεραν να κερδίσουν τα παιδιά ή ο τρόπος που τους τα παρουσίασε η Σοφία 
Καλμανίδου στη δημοτική βιβλιοθήκη Πτολεμαίδας. Έβλεπα όλα τα παιδιά στην 
καταληκτική μεγάλη γιορτή στην πλατεία μπροστά στη βιβλιοθήκη να είναι χαρούμενα. 
Σαν το καθένα απ΄ αυτά που συμμετείχαν να είχε το δικό του πάρτι, το δικό του 
κάλεσμα. Εκείνη τη μέρα γιόρταζαν τα βιβλία.  

Θα τελειώσω με μια εικόνα που μου έμεινε. Επισκεφτήκαμε ένα νηπιαγωγείο κι 
όταν τελειώσαμε ένα αγοράκι έτρεξε και μας έκλεισε την πόρτα για να μην φύγουμε. 
Τον πειράξαμε, γελάσαμε αλλά στο δρόμο για το επόμενο σχολείο σκεφτόμουνα ότι 
αφήσαμε πίσω κάτι, ένα μικρό ψιχουλάκι που θα οδηγήσει αυτά τα παιδιά στον μεγάλο 
κόσμο του βιβλίου, της ανάγνωσης, της λογοτεχνίας 

Η Σοφία Καλμανίδου είχε στήσει με τη φιλαναγνωστική της χειραψία για τους 
μικρούς αναγνώστες μια μεγάλη γέφυρα για τον κόσμο των θαυμάτων. Εκεί που μια 
καμηλοπάρδαλη δεν αγαπάει τα λεμόνια, ένας βιβλιοφάγος γίνεται χορτοφάγος και οι 
πέτρες παραμυθοπέτρες. Εκεί που τα «μολύβια με φτερά πετοκολυμπούν» στον μαγικό 
κόσμο της φαντασίας.” 
 

                                                                                                Μαρία Παπαγιάννη  

                                                     ( Συγγραφέας- υποψήφια για το Διεθνές Βραβείο  

                                     H.C. Andersen και Πρέσβειρα για το Παιδικό Βιβλίο 2020) 

 



Η  Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Μαρία 

Παπαγιάννη αποτέλεσε τον πρώτο ετήσιο κύκλο των 

εργαστηρίων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας 

οργανωμένο σε δύο εργαστηριακούς κύκλους διάρκειας 

δύο μηνών. Τα εργαστήρια τα οποία υποστήριξαν το 

πρόγραμμα ήταν: Δημιουργικής Γραφής, Πολυφωνικής 

και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης, Αφήγησης, Παιχνιδιών 

και Βιβλιοδεσίας. Το πρόγραμμα «Φιλαναναγνωστικές 

χειραψίες», βραβεύτηκε από το Ελληνικό Τμήμα της 

ΙΒΒΥ11- Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, με το 

βραβείο για την προώθηση της φιλαναγνωσίας σε 

παιδιά και νέους. Πρόκειται για ένα βραβείο που 

απονέμεται σε σχολείο, βιβλιοθήκη ή άλλο φορέα, καθώς και σε φυσικό πρόσωπο 

που εκπονεί και υλοποιεί ανάλογα προγράμματα.  

Β.1.1.1 Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 
Οι Θεματικές ενότητες Δημιουργικής Γραφής που αναπτύχθηκαν   σε αυτό το 

πρόγραμμα ακολούθησαν τη δομή που επιλέχθηκε για το  πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας 

και οι θεματικές επικεφαλίδες έχουν ως εξής: 

• Λεκτικά παιχνίδια 

• Ομαδοποιήσεις λέξεων 

• Οι λέξεις γράφουν ιστορίες 

• Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις 

• Πως χτίζουμε ήρωες 

• Η διαδρομή μιας ιδέας 

• Παιχνίδια αλλαγής εστίασης 

• Σ’ έναν στίχο… στοιχίζομαι 

• Από την εικόνα στο λόγο … 
                                                             
11 Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου είναι ένα σωματείο πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό και 
αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Βιβλίων για τη Νεότητα (International Board on Books for Young People- IBBY). Τα μέλη του είναι 
συγγραφείς, εικονογράφοι, εκπαιδευτικοί και των τριών βαθμίδων, εκδότες, βιβλιοθηκονόμοι, 
ερευνητές, παιδοψυχολόγοι καθώς και άλλα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για το βιβλίο ( 
περισσότερες πληροφορίες : http://www.greekibby.gr).  
 

 

 



Οι μορφές των γλωσσικών παιγνιδιών είναι ποικίλες και οι εφαρμογές τους 

απεριόριστες, διότι υφίστανται ποικίλες μετατροπές και συνεχώς εφευρίσκονται και 

καινούργιες.(Κανατσούλη,1993˙Σουλιώτης,1995˙ Καλογήρου, 1999).  

1.Τα λεκτικά παιχνίδια παρουσιάζονται ως έχουν: α)Οι ακροστιχίδες των ονομάτων 

των παιδιών αποτελούν την πρώτη μας δεξαμενή λέξεων. Κάθε παιδί  επιλέγει μια 

λέξη από την καρτέλα του και χτίζει γύρω της άλλες. Περνάμε λέξη, τη λέξη σε 

αρμαθιά για να ζωγραφίσουμε την πρώτη μας εικόνα. Ο μικρός Νικόλας ζωγραφίζει 



μία καμηλοπάρδαλη και γράφει: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μία καμηλοπάρδαλη 

που δεν της άρεσε το λεμόνι…». Τα λεκτικά παιχνίδια βοηθούν 

τα παιδιά να κατασκευάσουν μια «νοηματική» περιοχή που να 

πλησιάζει τη λογική ενός μικρού παιδιού και να νιώσουν την 

ασφάλεια εκείνη που χρειάζονται για να πειραματιστούν με 

θάρρος και θράσος με τη γλώσσα β) «Το τρελό τηλέφωνο12» 

καθόμαστε σε κύκλο, ο πρώτος λέει στο αυτί του διπλανού 

του μία λέξη. Αυτός την ακούει και λέει 

στον διπλανό του την πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό 

από τη λέξη που άκουσε. Συνεχίζουμε τον κύκλο των ελεύθερων 

συνειρμών. Ο τελευταίος μας δίνει τη λέξη του κι αμέσως μετά 

ξεκινά, η ανάποδη αποκάλυψη του ταξιδιού των λέξεων 

γ)ψάχνουμε τις κρυμμένες λέξεις μέσα στις λέξεις «Τα 

κουνούπια τρώνε μόνο κουνουπίδια γι αυτό κι είναι  όλα ίδια» η 

σύνθεση και η αποσύνθεση των λέξεων άρουν τη λεκτική 

φαντασία και δημιουργούν καινούργια νοήματα.(Ακριτόπουλος, 2007) δ) ψάχνουμε 

ομόηχες λέξεις στα βιβλία της Μαρίας Παπαγιάννη. Έτσι ή αλλιώς, εμείς τις 

παίζουμε όλες τις λέξεις «Τα ρόδα και τα πέταλα κάνουν ροδοπεταλιές…» ήδη ένας 

τρόπος να κάνουμε τις λέξεις γόνιμες, από την άποψη της φαντασίας, είναι να τις 

παραμορφώνουμε (Ροντάρι, 1994:45) ε) Οι λέξεις για μας είναι ρόδια που αν τα 

σπάσουμε θα ξεχυθούν από μέσα τους δεκάδες άλλες λέξεις. Σπάμε λοιπόν μια λέξη 

και με αναγραμματισμούς δημιουργούμε καινούργιες όπως για παράδειγμα η 

«Μολυβοθήκη» μας έδωσε τις λέξεις  μήκη, μήλο, θυμό, θηλυκό, στ) φτιάχνουμε δικές 

μας λέξεις κι αλλάζουμε τους τίτλους των βιβλίων της Μαρίας Παπαγιάννη ο 

«Βιβλιοφάγος κατά λάθος» γίνεται «Χαρτοφάγος κατά λάθος!» ή και «Μολυβοφάγος 

κατά λάθος!» και «Η κλέφτρα των ονείρων» γίνεται «Ονειροκλέφτρα, κλεφτονείρων» 

ή  «Ονειραρπάχτρα».   
                                                             
12  Η δεξαμενή δημιουργικών ασκήσεων, αναφέρεται σε παραλλαγές και διασκευές δημιουργικών 
ασκήσεων από σχετική βιβλιογραφία (β.λ. Παράρτημα- Δεξαμενή δημιουργικών ασκήσεων) 
κατάλληλα διαμορφωμένων, με προτεραιότητα τη δομή της ομάδας , οι οποίες στο σχεδιασμό τους 
όφειλαν να σέβονται τον ατομικό ρυθμό κάθε συμμετέχοντα, να αντιστοιχούν στους στόχους του 
προγράμματος και να αναπροσαρμόζονται στα δεδομένα της γραφής του κάθε συγγραφέα. 
(Καλμανίδου, 2016). Το τρελό τηλέφωνο, πρόκειται για ένα παιχνίδι ελεύθερων συνειρμών. Η 
δραστηριότητα αυτή προάγει την προφορικότητα και την συνεργασία των συμμετεχόντων. Πρόκειται 
για διασκευή του παραδοσιακού παιχνιδιού γνωστό σα «σπασμένο τηλέφωνο».(Κλιάφα& Βαλάση, 
1988).  
 



 

2. Οι  ομαδοποιήσεις λέξεων ξεκινούν με το βιβλίο «Στον 

πίνακα» της Μαρίας Παπαγιάννη και γίνεται η αφορμή να 

δουλέψουμε την ομαδοποίηση των λέξεων και την παραγωγή κειμένων. Γράφουμε 

στον πίνακα λέξεις από τα βιβλία της συγγραφέα. Η επιλογή των λέξεων είναι τυχαία 

όπως και η τοποθέτησή τους στον πίνακα. Σε πρώτη θέαση οι λέξεις μοιάζουν 

ασύνδετες μεταξύ τους. Κατόπιν προσεκτικής παρατήρησης τα παιδιά  ανακάλυψαν 

τις σχέσεις εκείνες που βοήθησαν να δημιουργηθούν  ομάδες (οικογένειες) λέξεων 

για παράδειγμα Χρώματα: κίτρινο, κόκκινο, πράσινο κλπ. Οι λέξεις δεν φοβούνται τον 

πίνακα, γίνονται οικογένειες  κι αποκτούν δυναμικές σχέσεις και σκέψεις.  

 
3. Οι λέξεις γράφουν ιστορίες, έτσι κι εμείς κρεμάμε τις λέξεις της δεξαμενής, που 

διαθέτει το εργαστήριο, σε κόκκινη κλωστή κι απαντάμε στα 

ερωτήματα: Ποιος, που, πότε, πως, γιατί. Τα παιδιά 

επιλέγουν τις απαντήσεις τους μέσα από τις διαθέσιμες 

λέξεις της κλωστής για παράδειγμα «Ένας ελέφαντας στο 

Λονδίνο…». Με τον ίδιο τρόπο τα παιδιά επιλέγουν λέξεις 

από το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» και γράφουν τις δικές 

τους ιστορίες. Τα "Παπούτσια με φτερά" της Μαρίας Παπαγιάννη γίνονται "Μολύβια 

με φτερά " και απογειώνουν τους μικρούς φιλαναγνώστες, που όπως έγραψε ο μικρός 

Στέργιος, "πετοκολυμπούσαν" στο μαγικό κόσμο της φαντασίας. 

 
 
4. Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις. «Η κατάρα των Χαλίλ»,  «Η Κλέφτρα των 

ονείρων», «Το ελιξίριο της αγάπης» μας οδηγούν με μεγάλη προσοχή  στα μονοπάτια 

των παραμυθιών όπου εκεί οι λέξεις μαγεύονται από τις εικόνες. Περπατάμε και 

μαζεύουμε χαλικάκια στις τσέπες μας για να βρούμε το δρόμο της επιστροφής. 

Δοκιμάζουμε τις δικές μας παραμυθογραφές και παραμυθοαφηγήσεις με τη βοήθεια 

που μας δίνουν οι παραμυθόπετρες.  Οι «παραμυθόπετρες», είναι βότσαλα τα οποία 

είναι όλα ζωγραφισμένα και μοιρασμένα σε πέντε κουτιά. Κάθε «παραμυθόπετρα» 

έχει το δικό της χρώμα και τη δική της θέση. Η κόκκινη έχει φιγούρες και 

τοποθετείται στο κουτί που περιέχει ήρωες. Αντίστοιχα κουτιά υπάρχουν για τόπους, 

καταστάσεις, ανταγωνιστές, βοηθούς, μαγικά αντικείμενα. Τα παιδιά καλούνται να 

επιλέξουν μία πέτρα από κάθε κουτί και να τοποθετήσουν τις εικόνες τους σε μία 

σειρά για να μπορέσουν να αφηγηθούν την ιστορία τους.  



 
 

5. Πως χτίζουμε ήρωες. Οι ιστορίες του Πέτρου της Μαρίας Παπαγιάννη μας 

δείχνουν τον τρόπο που θα μαστορέψουμε για να χτίσουμε τον δικό μας ήρωα. 

Κατασκοπεύουμε τον Πέτρο και μαθαίνουμε τα πάντα γι αυτόν. Το αγόρι που 

αποφασίζει η ομάδα να κάνει  ήρωα  δεν μας λέει το όνομά του αλλά μας μαρτυράει  

όλα του τα μυστικά. Η ιστορία του έχει  τον τίτλο: "Το αγόρι που δεν ήξερε να χάνει". 

Η προσεκτική παρατήρηση των χάρτινων ηρώων έχει τη δύναμη να τους ζωντανέψει 

και να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τρόπους δημιουργίας των δικών μας 

ηρώων. Τα παιδιά καλούνται αρχικά ν’ αποφασίσουν ποια θα είναι τα 

χαρακτηριστικά του ήρωά τους, κάνοντας διαχωρισμό σε εξωτερικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά. Συνεχίζουν προσθέτοντας του, συνήθειες,  λειτουργίες και 

ιδιαιτερότητες.   Τέλος, του δίνουν φωνή μέσα από λίγες φράσεις που μας δείχνουν 

τον τρόπο που αυτός μιλάει με βάση όλα όσα έχουν προαποφασισθεί. 

 

6. Η διαδρομή μιας ιδέας. Μια ιδέα τρύπωσε στις ρίζες του δέντρου μας, ορθώθηκε 

στον κορμό του κι απλώθηκε στα κλαδιά του γεμίζοντάς το 

φύλλα και καρπούς. Η έμπνευση πουλί ταξιδιάρικο ήρθε κι 

αυτό κι έχτισε φωλιά στο δέντρο μας. Τα παιδιά  

δοκιμάζουν να γράψουν τις δικές τους ιστορίες έχοντας σαν 

οδηγό γραφής το δέντρο και τοποθετούν στα μέρη του τις 

λέξεις κλειδιά που θα τις ξεκλειδώσουν. Στις ρίζες 

τοποθετούμε το ερώτημα: «τι θέλω να πω/γράψω;», στον 

κορμό το ερώτημα «γιατί θέλω να πω/γράψω;» και τέλος 

στα κλαδιά το ερώτημα «πως θα το πω/γράψω;». Τα παιδιά καλούνται να 

τοποθετήσουν λέξεις από τη διαθέσιμη δεξαμενή του εργαστηρίου στο δέντρο τους 

και να απαντήσουν σε ότι το δέντρο τους ρωτάει. 

 
7. Παιχνίδια αλλαγής εστίασης. Η Ρόζα, ο Άρης, ο Καρλίτο, είναι οι πρώτοι ήρωες που 

μας συστήνονται στο βιβλίο «Παπούτσια με φτερά», της Μαρίας Παπαγιάννη. Μετά 

από προσεκτική ανάγνωση, αναγνωρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 

χαρακτηριστικά των ηρώων. Σημειώνουμε στον πίνακα σε δύο στήλες, αυτά που 

βλέπουμε κι αυτά που φανταζόμαστε. Με τον τρόπο αυτό, οι ήρωες του βιβλίου 

αποκτούν την απαραίτητη εκείνη οικειότητα  που χρειάζονται τα παιδιά  για να 



ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον τους γι αυτούς αλλά  και για την ιστορία που αυτοί 

έχουν να μας αφηγηθούν. Στη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά καλούνται να  

επιλέξουν έναν ήρωα, να μπουν στη θέση του και να αφηγηθούν την ιστορία, μέσα 

από  τα δικά του μάτια. 

 
8. Σ’ έναν στίχο… στοιχίζομαι. Τα "παπούτσια με φτερά" μας 

δίνουν στίχους, εισιτήρια για το βασίλειο της ποίησης. Ένα 

εξαιρετικό μυθιστόρημα γεμάτο ζωντάνια και έμπνευση, όπου 

η συγγραφέας  κεντά την αφήγηση με ποιητική κλωστή. 

Στίχοι σημαντικών ποιητών παρατίθενται ως τίτλοι κεφαλαίων 

δημιουργώντας μια ανυψωτική ποιητική σκάλα. Αυτούς τους 

στίχους λοιπόν απομονώνουμε για να δοκιμάσουμε να περπατήσουμε στο ποιητικό 

βασίλειο. Κάθε στίχος είναι και μια αφορμή να χτίσουμε ένα δικό μας ποίημα. Τα 

παιδιά επιλέγουν τον αγαπημένο τους στίχο και χτίζουν  γύρω του  ένα  δικό τους 

ποίημα. 

 

9.Εικονοαφηγήσεων ώρα. Οι εικόνες ζωντανεύουν με τις λέξεις μας. Επιλέγουμε 

τέσσερις τυχαίες εικόνες από τα βιβλία της Μαρίας Παπαγιάννη. Η επιλογή γίνεται 

τυχαία από διαφορετικά βιβλία. Τοποθετούμε στον πίνακα τις εικόνες και 

προσπαθούμε ομαδικά να κατανοήσουμε αυτό που η καθεμία μας αφηγείται. 

Αποφασίζουμε  να βάλουμε σε μία λογική  σειρά τις εικόνες 

κι αφηγούμαστε μια δική μας ιστορία με βάση τις εικόνες 

μας. Κατόπιν ανακατεύουμε τις εικόνες και τις αφήνουμε 

όπως έχουν κι αφηγούμαστε την ευτράπελη ιστορία που 

προκύπτει.  

 

Β.1.1.2 Εργαστήριο Πολυφωνικής και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης 

Στο εργαστήριο αυτό διαβάζουμε μεγαλόφωνα βιβλία της συγγραφέα, αναζητώντας 

τρόπους να δώσουμε ρυθμό και χρώμα στη φωνή μας. Η προσπάθειά μας 

επικεντρώνεται στην αναζήτηση της δικής μας φωνής για να καταφέρουμε  να 

ζωντανέψουμε τις λέξεις και τις εικόνες των κειμένων με το δικό μας ιδιαίτερο ύφος. 

Η ανάγνωση στο εργαστήριο πολυφωνικής μεγαλόφωνης ανάγνωσης ολοκληρώνει το 

γραπτό κείμενο προσδίδοντας του την αρμονία και τη μουσική ηχώ. Η ηχηρή 

ανάγνωση αποκαλύπτει το φωνητικό εκείνο υφάδι που ενυπάρχει στο γραπτό κείμενο 



χωρίς να φαίνεται. Η μεγαλόφωνη ανάγνωση στην αρχαιότητα αποτελούσε την 

αυθεντική μορφή ανάγνωσης. Ο έλληνας ήρωας ονειρευόταν, πεθαίνοντας να 

γνωρίσει το «κλέος», τη «δόξα», αλλά κλέος σήμαινε και ήχος. Επομένως αυτός 

επιθυμούσε τα κατορθώματά του να απαγγέλλονται, να 

διαβάζονται φωναχτά σε πολύ μεγάλο κοινό κι έτσι να 

γίνονται ένδοξα. (Τσιτάτι, Αθήνα ).  

 

 

 

 

 

 

 

Β.1.1.3 Εργαστήριο Αφήγησης 
Η αφηγηματική ομάδα, δουλεύει σε παράλληλο εργαστήριο αφηγήσεις μύθων και 

λαϊκών  παραμυθιών με μαγικό στοιχείο «τα φτερά». Στο εργαστήρι τα παιδιά 

ασκούνται στις  τεχνικές της προφορικής αφήγησης. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν 

ήταν: α) ανάγνωση β) εικονοποίηση γ) προφορική αφήγηση και δ) στήσιμο 

αφηγηματικής παράστασης.  

  Στο πρώτο στάδιο να παιδιά κάνουν αναγνώσεις για την κατανόηση της ιστορίας και  

διαχωρίζουν τους ήρωες, τα σκηνικά, την πλοκή της. Στο δεύτερο στάδιο  τα παιδιά 

καλούνται να αφηγηθούν την ιστορία με πέντε εικόνες. Παρουσιάζουν τις εικόνες 

τους και τις χρησιμοποιούν ως κάρτες αφήγησης. Μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζουμε από κοινού ποιες θα είναι οι ομαδικές κάρτες αφήγησης. Τις 

επεξεργαζόμαστε και τις αναπαράγουμε για να αποτελέσουν εργασία μελέτης για όλα 

τα παιδιά τα οποία πρέπει να μετατρέψουν την εικόνα σε λόγο. Στο τρίτο στάδιο τα 

παιδιά ξεκινούν να αφηγούνται την ιστορία δουλεύοντας μία κάρτα τη φορά. Σε κάθε 

συνάντηση της η αφηγηματική ομάδα ξεκινά με ζέσταμα φωνής και ειδικές ασκήσεις 

φωνητικές για να μπορέσει να υποστηρίξει τις αφηγηματικές της απόπειρες. 

Ξεκινώντας από τον μύθο του Ίκαρου και του Δαίδαλου, η ομάδα προχώρησε στο 

λαϊκό παραμύθι «ο Χρυσαετός και το αθάνατο νερό» κι έφτασε μέχρι τη μακρινή 

Περσία, στο παραμύθι «η κατάρα των Χαλίλ». Στο εργαστήρι προφορικού λόγου 

συμμετέχουν 15 παιδιά που μέσα από την άσκηση τους στην προφορική αφήγηση  



κατάφεραν να στήσουν μία ολοκληρωμένη παράσταση αφήγησης με τίτλο: 

«Παραμύθια, λόγια, φτερά…».   

 

Β.1.1.4 Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας 
 Τα παιδιά επισκέπτονται  το Βιβλιολογείον «Μίμης Σουλιώτης» Παιδαγωγικής 

Σχολής Π.Δ.Μ και παρακολουθούν με βιωματικό τρόπο τη 

διαδρομή του χαρτιού από το τυπογραφείο στο βιβλιοδετείο. 

Το Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο – Βιβλιολογείον της 

Παιδαγωγικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, ως θεματοφύλακας της ιστορίας, του 

πολιτισμού και των τεχνών του βιβλίου, διαδραματίζει 

έναν πολυσήμαντο και πολύμορφο ρόλο στην προώθηση 

και προβολή της αγωγής για το βιβλίο, τόσο μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, 

όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Για να ανταποκριθεί στους στόχους του, εκτός των 

άλλων επιχειρεί στοχευμένες βιβλιοφιλικές και φιλαναγνωστικές δράσεις, 

προτάσσοντας το βιβλίο ως ένα αξιόπιστο σύντροφο ζωής.  

 

Β.1.1.5 Εργαστήριο Παιχνιδιών 
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο 

συμμετέχουν κυρίως γονείς κι ο στόχος 

του είναι η παραγωγή επιτραπέζιων και  

επιδαπέδιων παιχνιδιών υποστήριξης 

του προγράμματος φιλαναγνωσίας.  

Επιδαπέδια παιχνίδια 

1. Το παιχνίδι των «κρυμμένων ηρώων», είναι ένα παιχνίδι, όπου τα παιδιά 

ψάχνουν να βρουν έναν κρυμμένο ήρωα μέσα από τα βιβλία της 

Μ.Παπαγιάννη που συναντούν στη διαδρομή τους. 

2. Το παιχνίδι «Περπατώ, περπατώ και διαβάζω» είναι ένα παιχνίδι όπου τα 

παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν από ποια βιβλία της Μ.Παπαγιάννη, έχουν 

ξεφύγει οι σελίδες που συναντούν στον δρόμο τους. 



3. «Ελάτε να σώσουμε τις λέξεις» είναι ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από το βιβλίο 

«Παπούτσια με φτερά». Μέσα σε φωλιές έχουμε λέξεις 

που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Τα παιδιά περπατάνε 

πάνω στα τετράγωνα κι όταν βρεθούν σε μια τέτοια 

φωλιά παίρνουν μία λέξη και προσπαθούν να βρουν την 

ερμηνεία της. Αν τα καταφέρουν η λέξη σώζεται και 

μπαίνει στην κεντρική φωλιά. Όποιος τα καταφέρει να 

σώσει τις περισσότερες λέξεις είναι και ο νικητής.  

 

 

 

 

Επιτραπέζια παιχνίδια 

1. Το βιβλίο «Βιβλιοφάγος κατά λάθος» γίνεται παιχνίδι εικόνων με εξώφυλλα 

βιβλίων και ερωτήσεις γύρω από την παιδική λογοτεχνία 

ενώ το βιβλίο  «Μια περιπέτεια για το Ρωμαίο» γίνεται 

ένα ενδιαφέρον επιτραπέζιο παιχνίδι ερωτήσεων 

σχετικών  με την τέχνη του θεάτρου. 

 

 

 

Β.1.1.6 Επισκέψεις στα σχολεία 
Οι τάξεις των νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια δημιουργικής γραφής με αφορμή 

ένα βιβλίο από τη βαλίτσα της Μ. Παπαγιάννη και δημιουργούν την πρώτη τους 

ιστορία. Παραλαμβάνουν μία κενή βαλίτσα για να τη γεμίσουν με  ιστορίες που θα  

γράψουν στην τάξη τους και μας υπόσχονται πως θα τις μοιραστούν μαζί μας στη 

γιορτή υποδοχής της συγγραφέα τον Μάιο. Δείγμα της γραφής τους στο βιωματικό 

εργαστήρι «Το Χαρτολούλουδο», ένας χάρτινος σπόρος που φυτεύουν τα παιδιά στην 

αυλή του σχολείου. ¨Ένας χάρτινος σπόρος που  συναντά έναν αληθινό κάτω από τη 



γη. Γνωρίζονται στο χώμα το στεγνό μα με τη φροντίδα και 

την αγάπη των παιδιών σκάνε, βλασταίνουν μαζί κι απ' το 

μπουμπούκι τους ανθίζει, ένα "χαρτολούλουδο". 

 

Β.1.1.7 Γιορτή Λήξης  
 Γιορτή υποδοχής της συγγραφέα Μαρίας Παπαγιάννη 

Η φιλαναγνωστική χειραψία ολοκληρώνεται με την 

επίσκεψη της Μαρίας Παπαγιάννη σε  μια ενθουσιώδη 

γιορτή υποδοχής της. Την Τετάρτη 10 Μαΐου  η 

συγγραφέας γνωρίζει 

τους φίλους 

αναγνώστες της σε 

μια κλειστή εκδήλωση για τους συμμετέχοντες 

του προγράμματος. Τα  παιδιά μοιράζονται την 

φιλαναγνωστική εμπειρία τους με αυτήν. 

«…Κάποιο βράδυ όταν ήμουν μικρή, κρυμμένη 

κάτω απ’ το τραπέζι της κουζίνας - 

εκμυστηρεύεται η Μαρία- άκουσα τους γονείς μου να λένε για κάποιο μαγικό βράδυ 

που ανοίγουν λέει οι ουρανοί κι όποιος προλάβει και κάνει μιαν ευχή, η ευχή του αυτή 

γίνεται πραγματικότητα. Κείνο το βράδυ λοιπόν, εγώ δεν κοιμήθηκα, ανέβηκα κρυφά 

στη στέγη και το είδα. Το μόνο που κατάφερα να πω ήταν μια και μόνο λέξη 

…Φίλη…Την άλλη μέρα το πρωΐ όταν ξύπνησα  μία πασχαλίτσα ήταν στο κρεβάτι μου. 

Ήταν η καινούργια φίλη μου. Ήθελε συνέχεια να μιλάει κι έτρωγε μόνο παραμύθια γι 

αυτό την ονόμασα Πες Πες…». Τα παιδιά απλώνουν τα χέρια τους  να πάρουν όλα μία 

μικρή Πες πες  από την Μαρία για να την μεγαλώσουν με τις ιστορίες τους.  

Την  Πέμπτη 11 Μαΐου  το πρωΐ η συγγραφέας επισκέπτεται σχολεία τα οποία 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας όλο το παιδικό 

φιλαναγνωστικό κοινό της πόλης μας υποδέχεται τη συγγραφέα Μαρία 

Παπαγιάννη  σε μια ανοικτή για όλους γιορτή υποδοχής στον υπαίθριο 

χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας. Το πρόγραμμα της κορυφαίας 

εκδήλωσης του ετήσιου προγράμματος φιλαναγνωσίας περιελάμβανε: 



● Λογοτεχνικό αναλόγιο με αναγνώσεις  ιστοριών που γράφτηκαν από τα παιδιά, με 

αφορμή την βιβλιοφιλική γνωριμία τους με το έργο της Μαρίας Παπαγιάννη. 

● Λογοτεχνικό καφενείο όπου  τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν  με τη 

συγγραφέα 

● Βιβλιοφιλικά Παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες 

● Επιδαπέδια κι επιτραπέζια παιχνίδια 

● Εικονοαφηγήσεις 

● Στα δέντρα κρέμονται οι λέξεις… 

● Η κ.Πες πες στα χέρια μας… 

Η γιορτή υποδοχής ολοκληρώθηκε  με 

την παράσταση  « Παραμύθια, λόγια 

φτερά…»  από την αφηγηματική ομάδα της Δ.Β.Π. «Μύθοι, μύθι, παραμύθι…». 

 

Β.2.2  Φιλαναγνωστική χειραψία με τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο13  
      

Φιλαναγνωστική Χειραψία ΙΙ  

 
 “ Είναι πολλές φορές στα εικοσιπέντε χρόνια που έχω παρακολουθήσει δράσεις και 
εκπαιδευτικά προγράμματα από Βιβλιοθήκες με αφορμή τα βιβλία μου. Κι εκεί που 
έλεγα πως τίποτα δεν θα με εντυπωσιάσει, δεν θα με συγκινήσει, δεν θα με ξαφνιάσει 
πλέον, μπήκε στη ζωή μου η Σοφία Καλμανίδου, από την Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πτολεμαϊδας.  
 Η βαθιά γνώση του έργου μου, ο εμπνευσμένος αλλά και λεπτομερής σχεδιασμός όλου 
του ετήσιου προγράμματος και κάθε δράσης ξεχωριστά, η ακριβής υλοποίηση του με 
ξάφνιασαν και μου έδειξαν τη διάθεση για ουσιαστική δουλειά και όχι για απλά 
εντυπωσιασμό.  
 Παρακολουθούσα όλη την πορεία για το πώς τα παιδιά ανακάλυπταν και τις πιο 
κρυφές πτυχές του έργου μου, πώς αποκωδικοποιούσαν τα πιο κρυμμένα μυστικά και 
τελικά πώς μάθαιναν να απολαμβάνουν ένα βιβλίο και άρα να μεταμορφώνονται σιγά 
σιγά σε δια βίου αναγνώστες.  
 Αποκορύφωμα η επίσκεψή μου στη βιβλιοθήκη και οι συνάντησή μου με τους 
αναγνώστες μου. Βρήκα μια πόλη ολόκληρη να πάλλεται στο ρυθμό των περιπετειών 
των ηρώων από τα βιβλία μου με κέντρο τη βιβλιοθήκη. Ναι, από τις λίγες φορές στην 
Ελλάδα που η Βιβλιοθήκη έπαιζε σε μια πόλη πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν ήταν το 
δεκανίκι του σχολείου, δεν ήταν ο παιδότοπος μιας συγκεκριμένης ηλικίας, δεν ήταν 

                                                             
13  Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος, είναι συγγραφέας λογοτεχνίας. Γράφει βιβλία κυρίως για παιδιά και 
εφήβους (βλ. Παράρτημα- Βιογραφικό Συγγραφέων). Τα βιβλία του συγγραφέα παρουσιάζονται στην 
βιβλιογραφία.  



απλά ένας χώρος ανάγνωσης και δανεισμού. Είχε γίνει χώρος δημιουργίας, είχε ενώσει 
τις ηλικίες, είχε συμπαρασύρει το σχολείο, είχε στρέψει το ενδιαφέρον όλων στο βιβλίο.  
Είμαι σίγουρος ότι όλη η δράση αυτή (που βραβεύτηκε από το Ελληνικό Τμήμα της 
ΙΒΒΥ) θα έπρεπε να εξετάζεται ως «καλή πρακτική» από όλες τις βιβλιοθήκες της 
χώρας.  
 Στη συνάντησή βρήκα παιδιά που είχαν βουτήξει βαθιά μέσα στα κείμενά μου και είχαν 
γίνει και τα ίδια δημιουργοί τέχνης με συγγραφή ιστοριών δικών τους, ζωγραφική, 
θέατρο, μουσική. Η μύηση αυτή στην Τέχνη και στην λειτουργία της στη ζωή μας είναι ο 
απώτερος στόχος που μπορεί να θέσει μια βιβλιοθήκη στα προγράμματά της , κι η 
Σοφία στην Πτολεμαϊδα τον πέτυχε.  
 Κι όταν τόσο μα τόσο ευτυχισμένος ετοιμαζόμουν να φύγω θεωρώντας πώς έχει 
ολοκληρωθεί η παρουσίαση ήρθε μια ακόμη έκπληξη. Μια έκπληξη που έχει σχέση με 
το όνειρο που έχω για τις βιβλιοθήκες και τη λειτουργία τους, τη δικτύωσή τους. Γιατί 
οι αναγνωστικές εμπειρίες είναι για να τις μοιραζόμαστε.  Η ζωντανή σύνδεση με τη 
Βιβλιοθήκη στη Λέρο, η ανταλλαγή βιβλίων και μηνυμάτων και η διαδικτυακή 
συζήτηση με αφορμή το βιβλίο μου «Κι οι ιστορίες μεταναστεύουν» ήταν ότι 
σημαντικότερο μπορεί να κάνει η συνεργασία βιβλιοθηκών για τα παιδιά / χρήστες της.  
 Τελειώνοντας θέλω να σημειώσω ότι η δική μου περίπτωση δεν ήταν η πρώτη ούτε και 
η τελευταία. Η συνέπεια και η συνέχεια, που τόσο λείπει από τέτοιες δράσεις στη χώρα 
μας, χαρακτηρίζουν τη Σοφία. Εγώ, εννοώ η χρονιά ανάγνωσης βιβλίων μου, είχα 
πάρει τη σκυτάλη από τη συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη, και την έδωσα  στη συγγραφέα 
Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου. Τυχερά τα παιδιά της Πτολεμαϊδας, τυχεροί κι 
εμείς. Συγχαρητήρια στη Σοφία και σε όλη την ομάδα της. “ 

 Βαγγέλης Ηλιόπουλος  
(Συγγραφέας – Εκπαιδευτικός Πρέσβης 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 2018)  

 

Η  Φιλαναγνωστική χειραψία με το συγγραφέα 

Βαγγέλη Ηλιόπουλο αποτέλεσε τον δεύτερο ετήσιο 

κύκλο των εργαστηρίων για την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας οργανωμένο σε δύο εργαστηριακούς 

κύκλους διάρκειας δύο μηνών. Τα εργαστήρια τα οποία 

υποστήριξαν το πρόγραμμα αυτό ήταν: Δημιουργικής 

Γραφής, Πολυφωνικής και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης, 

Αφήγησης, Παιχνιδιών , Αναγνωστική Λέσχη Εφήβων 

και Διαδικτυακό Εργαστήριο Ανταλλαγής Ιστοριών. Τα δύο τελευταία προγράμματα 

προστέθηκαν σε αυτό το έτος, εκ των οποίων το πρώτο αποτελούνταν από μαθητές 

γυμνασίου και το δεύτερο έχει ως στόχο την προσπάθεια διασύνδεσης της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας με απομακρυσμένες Βιβλιοθήκες της χώρας και δόθηκε 

έμφαση στην δημιουργική προσβασιμότητα μέσω του διαδικτύου. Το καινοτόμο αυτό 

πρόγραμμα είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν σε έναν κοινό τόπο 

ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής.  



 

Β.2.2.1 Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 
Οι Θεματικές ενότητες Δημιουργικής Γραφής που αναπτύχθηκαν στο 

αντίστοιχο εργαστήριο ακολούθησαν την αρχική δομή που επιλέχθηκε για το 

πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας αλλά εμπλουτίστηκαν με επιπλέον 

κατάλληλα διαμορφωμένων δραστηριοτήτων οι οποίες 

αντλήθηκαν από τη δεξαμενή των ασκήσεων14.  

 

1.Οι ακροστιχίδες των ονομάτων των παιδιών αποτελούν  μια 

από τις δραστηριότητες με σκοπό τα παιδιά να αντλήσουν από 

την φαντασία τους λέξεις. Αφού δοθούν οι λέξεις από τα 

παιδιά, αποφασίζεται κρεμαστούν σε κόκκινη κλωστή για να μπορούμε να τις 

βλέπουμε όλοι, συνεχίζουμε επιλέγοντας έναν ήρωα, έναν τόπο, έναν αντιήρωα, μία 

κατάσταση και με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε ομαδικά την πρώτη μας προφορική 

αφήγηση  (Γκόττε, 2003). 

 

2.Το τρελό τηλέφωνο, πρόκειται για ένα παιχνίδι ελεύθερων συνειρμών. Η 

δραστηριότητα αυτή προάγει την προφορικότητα και την συνεργασία των 

συμμετεχόντων. Καθόμαστε σε κύκλο, ο πρώτος συμμετέχοντας λέει στο αυτί του 

διπλανού του μια λέξη. Αυτός την ακούει και λέει στον διπλανό του, την πρώτη λέξη 

που του έρχεται στο μυαλό σχετικά με την προηγούμενη λέξη. Συνεχίζουμε μέχρι να  

ολοκληρωθεί ο κύκλος και μετά να αρχίζει η ανάποδη αποκάλυψη των λέξεων της 

δραστηριότητας (Κλιάφα & Βαλάση, 1988).  

 

3.Αναζητούμε τις κρυμμένες λέξεις μέσα στις λέξεις, από τα βιβλία του συγγραφέα. 

Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. Διαχωρίζουμε συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές 

λέξεις είτε από τον τίτλο είτε από το κείμενο των βιβλίων και τις αναζητούμε μέσα 

στο κείμενο. Μετά με την βοήθεια λεξικών αναζητούμε σύνθετες ή παράγωγες λέξεις. 

Νικήτρια είναι η ομάδα που θα δώσει τις περισσότερες λέξεις  (Γκόττε, 2003).  

 

4.Αναζητούμε τις κρυμμένες λέξεις μέσα στις λέξεις, από τα βιβλία του συγγραφέα. 

Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. Διαχωρίζουμε συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές 

                                                             
14 β.λ. Παράρτημα- Δεξαμενή δημιουργικών ασκήσεων. 



λέξεις είτε από τον τίτλο είτε από το κείμενο των βιβλίων και επιλέγουμε τις σύνθετες 

λέξεις. Μέσα από κάθε λέξη παράγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης και του αναγραμματισμού, όπως για 

παράδειγμα η λέξη «Βιβλιοπόντικας», μας έδωσε τις λέξεις βιβλίο/α, βίβλος, 

ποντικός, πόντικας, αντί αν, ας, πόντος, πονάς, πόνοι, κοινό, βίλα, πανί κ.α. (Γκόττε, 

2003).  

 

5. Αλλαγή τίτλων: σε μια κοινή ομάδα των συμμετεχόντων αλλάζουμε τους τίτλους 

των βιβλίων του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, τοποθετώντας άλλες λέξεις όπως για 

παράδειγμα «Ο θησαυρός του βιβλιοπόντικα» γίνεται «Ο θησαυρός του 

τυφλοπόντικα». 

 

6. Ομαδοποιήσεις λέξεων: Ζητάμε από τα παιδιά να μας δώσουν από  3 αγαπημένες 

λέξεις το καθένα. Τις συγκεντρώνουμε και τις γράφουμε στον πίνακα. Σε πρώτη 

θέαση οι λέξεις αυτές μοιάζουν άσχετες η μία με την άλλη. Εντείνουμε την προσοχή 

μας κι αποκαλύπτουμε σιγά σιγά πως  μπορούν  να έρθουν κοντά τη μία στην άλλη, 

όπως για παράδειγμα οι λέξεις, Λονδίνο, πόλη, Βουνό, κ.α., μπορούν να 

δημιουργήσουν την ομάδα λέξεων που θα που θα  προσδιορίζει  τον τόπο.  

 

7. Οι λέξεις γράφουν ιστορίες : Κρεμάμε τις λέξεις μας σε κόκκινη κλωστή κι 

απαντάμε στα ερωτήματα: Ποιος;, Πού;, Πώς;, Γιατί;. Τα παιδιά καλούνται ν΄ 

απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα επιλέγοντας λέξεις από την κόκκινη κλωστή. 

Τις γράφουν σε λευκή κόλα και ξεκινούν την ιστορία τους.   

 

8. Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις: Δοκιμάζουμε τις δικές μας παραμυθογραφές 

και παραμυθοαφηγήσεις με τη βοήθεια του βιβλίου «Δέκα παραμύθια και μισό» του 

Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Έτσι διαβάζεται το βιβλίο στους συμμετέχοντες ως μια ομάδα. 

Συζητάμε γι΄ αυτό και καταλήγουμε πως θέλουμε να γράψουμε για έναν άλλο ήρωα. 

Συνταγή παραμυθιού: 

Υλικά 

Ήρωας 

Τόπος(απροσδιόριστος) 

Στόχος του ήρωα 



Ανταγωνιστής 

Εμπόδια 

Βοηθός 

Λύση 

Φαντασία 

Μαγεία 

 

 

 

 

 

 

Ομαδικό Παραμύθι15  

 

Μαθαίνουμε τη δομή του παραμυθιού υπό μορφή 

συνταγής:  

Εκτέλεση 

Ο ήρωας έχει έναν ιδιαίτερα δύσκολο στόχο τον οποίο 

θέλει να κατορθώσει. Τον ακολουθούμε στη διαδρομή 

του και είμαστε κοντά του στις δυσκολίες που θα 

συναντήσει. Όταν έρθει αντιμέτωπος με τον 

ανταγωνιστή του που θα προσπαθήσει να τον 

σταματήσει θα είμαστε εκεί για να του δώσουμε τον βοηθό εκείνο που θα τον 

βοηθήσει να δώσει την πολυπόθητη λύση. Ο Μάρτης, μας βρήκε να μαγειρεύουμε τα 

                                                             
15 « Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Βιβλιοπόντικας. Αυτός ο Βιβλιοπόντικας ζούσε στην δικιά μας 
βιβλιοθήκη. Αυτή η Βιβλιοθήκη ήταν στην Πτολεμαΐδα. Εκεί που καθόταν πεινούσε και αποφάσισε να 
βρει βιβλία για να τα φάει και να χορτάσει. Το πρώτο του βιβλίο ήταν ένα ιστορικό βιβλίο με τον 
Κολοκοτρώνη. Ωχ! Αυτό του κάθισε βαρύ. Μετά αποφάσισε να φάει μια σελίδα, ενός άλλου βιβλίου που 
είχε μέσα το καπέλο του Πήτερ Παν, Το φτερό που έφαγε του προκάλεσε ένα μεγάλο φτέρνισμα. 
Αψουουού! Έπειτα από αυτό για να σταματήσει ήπιε μια θάλασσα και άρχισε να ξύνεται. 
Απογοητευμένος κάθισε σε ένα ράφι της Βιβλιοθήκης και μονολογούσε «Μακάρι να υπήρχε ένα βιβλίο 
που να ήταν νόστιμο για να με χορτάσει…» Κάπου εκεί τον άκουσαν τα παιδιά και άρχισαν όλα μαζί να 
φτιάχνουν το πιο νόστιμο λαχταριστό παραμύθι. Για να το χαρίσουν στον Βιβλιοπόντικα. Πρώτα πήραν 
εφτά χρυσά αυγά και 1 ½ φλιτζάνι μαγική ζάχαρη. Η ζάχαρη αυτή έλιωνε αλλά πριν λιώσει σχημάτιζε 
πολλές εικόνες από τις θάλασσες, τα βουνά και τις λίμνες. Μετά πήρανε τρία φλιτζάνια φεγγαροαλεύρι 
και αυτό έβγαζε χρωματιστά γράμματα. Σκεφτόντουσαν πως θέλει ανακάτεμα αλλά δεν ήξεραν τον 
τρόπο. Ένας είπε με χάρακα, άλλος είπε με κουτάλα και στο τέλος εμφανίστηκε η καλή νεράιδα και τους 
είπε πάρτε το ραβδί μου για να ανακατέψετε το παραμύθι σας. Τα παιδιά ακολούθησαν την συμβουλή της 
και ανακάτεψαν το γλυκό με το ραβδί της. Αφού ήταν έτοιμο…» (Εργαστήρια Δημιουργικής γραφής 
Καλμανίδου,  2018) 



πιο λαχταριστά παραμύθια του κόσμου και να τ' απολαμβάνουμε μαζί με τον 

αγαπημένο μας βιβλιοπόντικα. Τα υλικά μας διαλεχτά , η συνταγή παραδοσιακή κι η 

εκτέλεση μαγική!  

 

9. Πως χτίζουμε ήρωες: Το βιβλίο, "Ο Αληθινός Τρικεράτωψ φοβάται;" αποτελεί την 

αφορμή να ασκηθούμε στον τρόπο με τον οποίο χτίζεται ένας ήρωας στη λογοτεχνία.  

Η ομάδα καλείται να δημιουργήσει τους δικούς της ήρωες και τους φέρει 

αντιμέτωπους με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Τα παιδιά καλούνται να 

επιλέξουν τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο δικός τους ήρωας. Ξεκινάνε με 

κατεύθυνση από έξω προς τα μέσα. Κρατούν σημειώσεις για τα εξωτερικά του 

χαρακτηριστικά και προχωράνε στα εσωτερικά του χαρακτηριστικά. Προσθέτουν 

στον ήρωα τις συνήθειες του και τις ιδιαιτερότητες του όπως για παράδειγμα  Άνδρας 

ψηλός με μεγάλα μακριά χέρια και πυκνά μαλλιά, αυστηρός, τσιγκούνης, μοναχικός 

με βασική του συνήθεια να καβγαδίζει κι ιδιαιτερότητα να ξύνει τη μύτη του. 

 

10. Η διαδρομή μιας ιδέας: Με αφορμή το βιβλίο «Η έμπνευση μου είπε να σας πω 

δέκα παραμύθια και μισό», παίζουμε το παιχνίδι της κυρίας έμπνευσης. Ο εμψυχωτής, 

ψιθυρίζει στα παιδιά από μία λέξη μυστικά και τα προσκαλεί να φτιάξουν μία ιστορία 

που να ξεκινάει από τη λέξη αυτή. Τα παιδιά σχηματίζουν στο μυαλό τους μία ιδέα 

για την ιστορία που θέλουν να γράψουν κι ακολουθούν μία διαδρομή νοητή για να 

την ολοκληρώσουν. Τα παιδιά διαλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα του 

παραμυθιού που ήδη γνωρίζουν ακολουθώντας πιστά τη συνταγή τους. Έτσι 

κατάφεραν να γράψουν τις δικές τους διαδρομές.  «Ένα παράθυρο στον ουρανό», «Η 

πασχαλίτσα που έλεγε ιστορίες», «Η πριγκίπισσα του φτερωτού Πήγασου», «Το μαγικό 

δάσος», «Το παράπονο της θάλασσας», «Το απαγορευμένο δάσος», «Το χελιδόνι της 

ελπίδας», «Το μαγικό τριαντάφυλλο», «Σκόρπας, ο γλάρος» και το μισό παραμύθι του 

Νικόλα με την "Έμπνευση της κερασιάς" να συνεχίζεται. 

 

11. Σ’ ένα στίχο, στοιχίζομαι: Ο «Λίμο ο Λεμονάκης» μαθαίνει στα παιδιά  πως να 

ζευγαρώνουν  τους στίχους, κυνηγώντας τις ουρές των λέξεων. Τα παιδιά σε αυτήν 

την δραστηριότητα δημιούργησαν τη δική τους ηρωίδα, την «Λίτσα την Μηλίτσα». 

Προσπάθησαν και βρήκαν όλες εκείνες τις λέξεις που την χαρακτηρίζουν και έτσι 

κατάφεραν να γράψουν το δικό τους ποίημα:  



 

 

«…Στη Μηλάδα, στη Μηλάδα 

τρώνε όλοι μαρμελάδα 

μα η Λίτσα η Μηλίτσα 

ξετρελαίνεται για πίτσα..». 

 

 

 

 

 

12. Εικονοαφηγήσεις : Η μια ομάδα των μικρών μας 

αναγνωστών μαθαίνει ότι η φιλαναγνωσία είναι μία 

«γάτα» που συμβουλεύει τον βιβλιοπόντικα να 

ξεκινήσει βιβλιοδίαιτα. Με αφορμή λοιπόν το βιβλίο 

«Βιβλιοπόντικα, τη φιλαναγνωσία μην την κυνηγάς» 

δημιουργούμε τις δικές μας εικόνες κι ιστορίες. Από 

την άλλη ο Βιβλιοπόντικας, βάζει τη βιβλιοθήκη σε 

μεγάλους μπελάδες. Μικροί, μεγάλοι, ψάχνουν να 

βρουν τον κρυμμένο θησαυρό. Ψάχνουν ψηλά, ψάχνουν χαμηλά, ανακατεύουν όλα τα 

ράφια της Βιβλιοθήκης και τελικά, ο καθένας  καταφέρνει να ανακαλύψει κι έναν 

δικό του θησαυρό!  

Η Χριστίνα τον βρήκε πίσω από την ασπίδα του 

Αχιλλέα, η Χαραλαμπία μέσα σ' ένα μπαλόνι, ο Γιάννης 

στη φωλιά του Τριγωνοψαρούλη, ο Σπύρος πάνω στο 

κουμπί της Αγάπης κι η Μαρία τον βρήκε σφαλισμένο σ' 

ένα παλιό ντενεκεδάκι. Ακόμα ένα χαμόγελο, δραπετεύει 

από την βαλίτσα των ιστοριών και ψάχνει να βρει σε 

ποιον ταιριάζει. Στη μεγάλη του διαδρομή, θα πάρει 

μαθήματα ζωής, για να επιστρέψει πλούσιο σε εμπειρίες και γνώση στην ιστορία 

όπου ανήκει, εκεί στο πρόσωπο ενός παιδιού. Τα παιδιά παίρνουν ένα μικρό κόκκινο 

χαμόγελο και προσπαθούν μέσα από τις εικόνες τους, να το ταξιδέψουν και να βρουν 

το πρόσωπο εκείνο που θα του το χαρίσουν. 

 



Β.2.2.2 Εργαστήριο Πολυφωνικής και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης 
Η εφηβική αναγνωστική ομάδα επιλέγει μέσα από τη βιβλιογραφία του 

συγγραφέα να διαβάσει το βιβλίο «Το ξύπνημα της φράουλας». Σε κάθε συνάντηση, οι 

έφηβοι διαβάζουν μεγαλόφωνα ένα κεφάλαιο κι ακολουθεί συζήτηση.  Στη συνέχεια 

τα παιδιά καλούνται να κάνουν μία μικρή άσκηση δημιουργικής γραφής. Οι ασκήσεις 

αντλούνται από τη δεξαμενή των ασκήσεων δημιουργικής γραφής και προκύπτουν 

από την ανάγνωση του βιβλίου για παράδειγμα οι έφηβοι καλούνται να αφηγηθούν 

αναδρομικά τις εμπειρίες που έζησαν ένα καλοκαίρι και καλούνται να γράψουν για 

αυτό εκ νέου μια ιστορία.   

Β.2.2.3 Εργαστήριο Αφήγησης 
Η αφηγηματική ομάδα καλείται να επιλέξει μέσα από τη βιβλιογραφία του 

συγγραφέα το ρεπερτόριο των αφηγήσεων της. Σε πρώτο στάδιο γίνεται ανάγνωση 

παραμυθιών και διαλογική συζήτηση μέχρις ότου γίνει η τελική επιλογή. Στη 

Φιλαναγνωστική χειραψία με το συγγραφέα, τα παιδιά αποφάσισαν να δουλέψουν 

αφηγηματικά το βιβλίο: «Το κουμπί της αγάπης και ο πρίγκιπας δεν είναι πια 

μικρός». Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν: α)ανάγνωση β)εικονοποίηση 

γ)προφορική αφήγηση και δ)στήσιμο αφηγηματικής 

παράστασης. Στο πρώτο στάδιο να παιδιά κάνουν 

αναγνώσεις για την κατανόηση της ιστορίας και  

διαχωρίζουν τους ήρωες, τα σκηνικά, την πλοκή της. 

Στο δεύτερο στάδιο  τα παιδιά καλούνται να 

αφηγηθούν την ιστορία με πέντε εικόνες. 

Παρουσιάζουν τις εικόνες τους και τις χρησιμοποιούν 

ως κάρτες αφήγησης. Μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζουμε από κοινού ποιες θα είναι οι ομαδικές κάρτες αφήγησης. Τις 

επεξεργαζόμαστε και τις αναπαράγουμε για να αποτελέσουν εργασία μελέτης για όλα 

τα παιδιά τα οποία πρέπει να μετατρέψουν την εικόνα σε λόγο. Στο τρίτο στάδιο τα 

παιδιά ξεκινούν να αφηγούνται την ιστορία δουλεύοντας μία κάρτα τη φορά. Σε κάθε 

συνάντηση της η αφηγηματική ξεκινά με ζέσταμα φωνής και ειδικές ασκήσεις 

φωνητικές για να μπορέσει να υποστηρίξει τις αφηγηματικές της απόπειρες. 

Το τελικό στάδιο στησίματος της αφηγηματικής παράστασης ξεκινά όταν ωριμάσει 

αφηγηματικά η ομάδα με διαχωρισμό διασκευασμένων κειμένων, εισαγωγή 

τραγουδιών που έχουν γραφτεί για την υποστήριξη της δράσεις και παγωμένων 

εικόνων όπως τα παιδιά αναπαριστούν με το σώμα τους και τη βοήθεια ενός μεγάλου 



λευκού πανιού το κρυσταλλένιο 

παλάτι. Στην τελική ευθεία τα 

παιδιά προετοιμάζουν την 

παράσταση αφήγησής τους 

συνθέτοντας το λόγο, το 

τραγούδι και τις παγωμένες 

εικόνες. 

 

Β.2.2.4 Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας 
Τα συμμετέχοντα παιδιά του εργαστηρίου παρακολούθησαν ένα 

σεμινάριο Βιβλιοδεσίας-Τυπογραφίας με τίτλο «Ο κόσμος του 

βιβλίου, κόσμος δικός μου». Επισκέφθηκαν  το Εργαστήριο Αγωγής 

για το Βιβλίο "Βιβλιολογείον" 

Παιδαγωγικής Σχολής ΠΔΜ στην Φλώρινα και υπό την καθοδήγηση της 

διδάσκουσας κ. Έφης Παπαγεωργίου μυήθηκαν με βιωματικό τρόπο στην τέχνη της 

παραδοσιακής βιβλιοδεσίας. Τα παιδιά κατάφεραν να βιβλιοδετήσουν το δικό τους 

βιβλίο, μυήθηκαν στον τρόπο 

κατασκευής αυτού και επίσης ο κ. 

Γρηγόρης Αλεξίου τα ξενάγησε στο 

παραδοσιακό τυπογραφείο όπου εκεί τα 

παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

στοιχειοθετήσουν  και να τυπώσουν.  

 

 

 

Β.2.2.5 Εργαστήριο Παιχνιδιών 
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν επιδαπέδια κυρίως 

παιχνίδια με ερωτήσεις προσαρμοσμένες στη βιβλιογραφία του συγγραφέα Βαγγέλη 

Ηλιόπουλου και είχαν ως στόχο να φέρουν σε επαφή τα παιδιά με τη βιβλιογραφία 

του καθώς επίσης και να εγείρουν το ενδιαφέρον τους να διαβάσουν όσο το δυνατό 

περισσότερα έργα του. Συνήθως τα παιδιά χωρίζονταν σε δυο ομάδες που καλούνταν 

εναλλάξ να απατήσουν στις ερωτήσεις του συγγραφέα. Το παιχνίδι αυτό υλοποιήθηκε 



στην αρχή του προγράμματος ως παιχνίδι γνωριμίας αλλά 

και εμβόλιμα κατά την διάρκεια του , έτσι ώστε τα παιδιά 

να μπορέσουν να θυμούνται την βιβλιογραφία.   

 

 

 

 

Β.2.2.6 Διαδικτυακό Εργαστήριο Ανταλλαγής Ιστοριών  
 Το διαδικτυακό εργαστήρι ανταλλαγής ιστοριών αποτελεί μέρος του εμβόλιμου 

πιλοτικού  προγράμματος με τίτλο  «Κι οι ιστορίες μας ταξιδεύουν…». Η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας, στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος Φιλαναγνωσίας, 

δοκιμάζει και πετυχαίνει να επικοινωνήσει μέσω των ιστοριών με απομακρυσμένες 

βιβλιοθήκες της χώρας μας. Την αφορμή  παίρνει από το βιβλίο του συγγραφέα «Κι 

οι ιστορίες μεταναστεύουν». Οι στόχοι της συγκεκριμένης φιλαναγνωστικής δράσης 

αφορούν το μοντέλο επικοινωνίας: 

 1) αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναγνωστών και των βιβλιοθηκονόμων  

2) αλληλεπίδρασης της βιβλιοθήκης με την κοινότητα των αναγνωστών  

3) αλληλεπίδρασης των βιβλιοθηκών. 



  Την πρόσκληση αυτή αποδέχονται η Δημόσια Κεντρική 

Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», η οποία οργανώνει 

ομάδα παιδιών που συνομιλεί με τους ήρωες του βιβλίου, 

γράφει τις δικές της ιστορίες και τις επικοινωνεί στις 

υπόλοιπες βιβλιοθήκες με τρόπο δημιουργικό επίσης 

μέρος παίρνει και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου με τους 

ίδιους στόχους. Οργανώθηκε λοιπόν, ένα διαδικτυακό  

παράλληλο εργαστήριο δημιουργικής γραφής το οποίο 

πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση και οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να 

δουλεύουν παράλληλα με αφορμή πάντα ένα διαφορετικό 

βιβλίο του συγγραφέα. Μ' ένα κουμπί - εισιτήριο στο χέρι, 

ταξιδέψαμε από το βορρά στο νότο, στους καινούργιους 

μας φίλους για να μοιραστούμε τις 

ιστορίες μας. Η βιβλιοθήκη της 

Πτολεμαΐδας και της Λέρου, γέμισε 

πολύχρωμα κουμπιά όπου μέσα τους 

κυλούσαν όμορφες ιστορίες. Τα παιδιά μας έπιασαν τη 

βελόνα, πέρασαν μαγική κλωστή κι έραψαν τα κουμπιά τους στον καμβά της φιλίας. 

Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά αντάλλαξαν τις ιστορίες τους. 

 

 

 

 

Β.2.2.7 Εργαστήριο Λόγου/Αγέραστες Λογογραφές (ΚΗΦΗ) 
 

Με βασική  ιδέα ότι, οι ιστορίες είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

επικοινωνούμε οργανώθηκε εργαστήριο λόγου, με τίτλο: «Αγέραστες λογογραφές» σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Εορδαίας. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση κι οι ιστορίες που 

παράχθηκαν, με αφορμή το βιβλίο «Μεγαλώνω τη γιαγιά μου», αποθηκεύτηκαν σε μία 

ξύλινη βαλίτσα. Παράλληλη εργασία ανάλαβε και το γειτονικό 3ο Νηπιαγωγείο 

συγκεντρώνοντας τις οικογενειακές μνήμες των παιδιών στη δική τους βαλίτσα 



ιστοριών. Όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή των 

ιστοριών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση δύο 

γενεών με γέφυρα το λόγο. Το Κ.Η.Φ.Η και το 

3ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας κατάφεραν μέσα 

από μια δημιουργική ανταλλαγή ιστοριών να 

ενεργοποιήσουν τη μνήμη να συγκινήσουν αλλά 

κυρίως να ενδυναμώσουν την επικοινωνία  παιδιών και  ηλικιωμένων. Οι γιαγιάδες, 

για κάθε ιστορία που χάριζαν στα παιδιά, δέχονταν ως αντίδωρο απ’ αυτά, την 

ιστορία κάποιου αντικειμένου που μετέφερε τις μνήμες των οικογενειών τους. 

Γυναίκες περήφανες, γυναίκες όμορφες και τρυφερές που ξέρουν να ησυχάζουν με 

ιστορίες και να νανουρίζουν με τραγούδια. 

 

Β.2.2.8 Επισκέψεις σχολείων 
Στα πλαίσια του προγράμματος, τη βιβλιοθήκη επισκέπτονται οι σχολικές 

τάξεις οι οποίες συμμετέχουν στη φιλαναγνωστική χειραψία με τον συγγραφέα 

Βαγγέλη Ηλιόπουλο. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από την επίσκεψη αυτή να 

επικοινωνήσουν με όλο το βιβλιογραφικό έργο του συγγραφέα και να επιλέξουν τα 

βιβλία με τα οποία θα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν δημιουργικά στη 

σχολική τους τάξη. Σημαντική επίσης είναι η βιωματική εμπειρία  που τους παρέχεται 

στο εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης όπου τα παιδιά 

έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ένα βιβλίο του συγγραφέα μέσω ασκήσεων 

δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης. Η Ε΄ τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου, 

επισκέφθηκε το εργαστήριο δημιουργικής γραφής της βιβλιοθήκης, κρατώντας για 

εισιτήριο ένα αγαπημένο βιβλίο. Οι ήρωες εμφανίζονται, ένας ένας, για να 

συνομιλήσουν δημιουργικά με τους ήρωες της ιστορίας, "τα μπλε γυαλιά". Τα παιδιά 

γράφουν και μιλάνε χωρίς φόβο. Ο Θέμης, φέρνει τον Γκρεγκ κοντά στο Νίκο για να 

του ψιθυρίσει μυστικά: "Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Μίλα μη φοβάσαι, μα μην 

ξεχνάς ποτέ, ότι, βρίσκομαι μόνο στο μυαλό σου..." (Ηλιόπουλος, 2010: 49). Οι 

επισκέψεις των οργανωμένων σχολικών τάξεων Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών 

σχολείων αποτελούν την αφορμή για να ξεκινήσουν οργανωμένες δράσεις 

φιλαναγνωσίας στα σχολεία. Έτσι στο 9ο Δημοτικό σχολείο δημιουργούνται 

βιβλιοθήκες που φιλοξενούν βιβλία του καλεσμένου συγγραφέα στους διαδρόμους 

και τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να διαβάζουν ακόμη και στα διαλείμματα. Τέλος 



εκτίθενται  δίπλα στις βιβλιοθήκες όλα τα εικαστικά έργα που προκύπτουν από την 

ανάγνωση των βιβλίων που έχουν επιλεγεί. 

 

Β.2.2.9 Εκπαιδευτική εκδρομή 
Τα παιδιά των εργαστηρίων είχαν την ευκαιρία να 

επισκεφτούν το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και να 

παρακολουθήσουν το αφιέρωμα στο συγγραφέα Βαγγέλη 

Ηλιόπουλο.  Οι μικροί μας αναγνώστες, περπάτησαν ανάμεσα 

στα έργα σπουδαίων εικονογράφων, από τις εικονογραφήσεις 

βιβλίων του Βαγγέλη Ηλιόπουλου κι έψαξαν να βρουν, μέσα 

από τη λογοτεχνία, νέους τρόπους επικοινωνίας. Μέσα από το πρόγραμμα με τίτλο: 

«Εγώ είμαι εσύ κι εσύ εγώ», τα παιδιά προσπαθούν, να 

βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του 

άλλου, να τον ακούσουν, να τον 

νιώσουν και τέλος να του δώσουν το 

χέρι της καρδιάς τους. Ακολούθησε 

δραστηριότητα δημιουργικής γραφής 

στον Λευκό Πύργο που τα παιδιά 

έγραψαν τις ιστορίες τους συντροφιά με τα χελιδόνια.  

 

 

Β.2.2.10 Γιορτή λήξης 
 

          Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας, υποδέχτηκε τον συγγραφέα Βαγγέλη 

Ηλιόπουλο στον οποίο ήταν αφιερωμένη η ετήσια "Φιλαναγνωστική Χειραψία". Ο 

συγγραφέας, συνάντησε τους «μικρούς συγγραφείς» των εργαστηρίων δημιουργικής 

γραφής, το πρωί στη βιβλιοθήκη, συνομίλησε μαζί τους και μοιράστηκε μυστικά των 

βιβλίων και της συγγραφικής του διαδρομής. Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι ιστορίες 

της Χίου μέσα από χιώτικες λαλάδες , οι ιστορίες της Λέρου από κοχύλια και 

διαβάστηκαν παρουσία του συγγραφέα σε διαδικτυακή σύνδεση με τη Λέρο. Η 

όμορφη αυτή δημιουργική συνάντηση έκλεισε με το σύνθημα: «Σταμάτα ότι κάνεις 

και πάρε με αγκαλιά, βιβλία να διαβάσουμε γεμάτα μυστικά…». Το απόγευμα του 



Σαββάτου 5 Μαΐου πλήθος μικρών αναγνωστών κατέκλυσαν το Πνευματικό Κέντρο 

της πόλης  για να γνωρίσουν από κοντά τον αγαπημένο τους συγγραφέα. Οι 

διάδρομοι γέμισαν από παιδιά που είχαν την ευκαιρία να κάνουν έναν λογοτεχνικό 

περίπατο μέσα στα βιβλία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, να πάρουν μέρος στις 

δημιουργικές δραστηριότητες που εκτυλίσσονταν και να 

ξεναγηθούν στην έκθεση των εικαστικών έργων του σχολικού 

κόμβου και των εργαστηρίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

Στην κεντρική αίθουσα, το λογοτεχνικό καφενείο χάρισε στο 

κοινό όμορφα τραγούδια, ευφάνταστες ιστορίες και παιχνίδια, 

με πρωταγωνιστές, τα παιδιά των εργαστηρίων της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης και των σχολικών τάξεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μετά την 

ολοκλήρωση του λογοτεχνικού καφενείου ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος ανέβηκε επί 

σκηνής, συνομίλησε με το αναγνωστικό κοινό 

προάγοντας με το δικό του εκπληκτικό τρόπο την 

Φιλαναγνωσία. Μικροί μεγάλοι συμμετείχαν με μεγάλο 

ενθουσιασμό στα διαδραστικά του παιχνίδια. Την 

γιορτή υποδοχής έκλεισε η Αφηγηματική Ομάδα της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την μουσική παράσταση: «Το 

κουμπί της αγάπης κι ο πρίγκιπας δεν είναι πια μικρός» 

εισπράττοντας το τελευταίο ζεστό χειροκρότημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.3.1  Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου 
   Φιλαναγνωστική Χειραψία III 



                               “Μια εκπληκτική εμπειρία στην Πτολεμαΐδα!” 

   Η  «φιλαναγνωστική χειραψία» που μου επεφύλαξε η κ. Σοφία Καλμανίδου, 
εμπνεύστρια και δημιουργός μιας σειράς εξαιρετικά πρωτότυπων και αποτελεσματικών 
προγραμμάτων φιλαναγνωσίας με αυτόν τον τίτλο, ήταν για μένα μια 
ξεχωριστή  εμπειρία. 
    Η επικοινωνία μας άρχισε μήνες πριν από το διήμερο 6 -7/6/2019, οπότε φτάσαμε 
στην κατακλείδα του προγράμματος. Η ποικιλία και το εύρος των εκδηλώσεων στο 
κέντρο της Πτολεμαΐδας κατά το διήμερο εκείνο του Ιουνίου 2019 και η συμμετοχή 
μικρών και μεγάλων με κατέπληξαν! Πέρα από την εντυπωσιακή προσέλευση του 
κοινού και τον μεγάλο αριθμό σχολείων που συμμετείχαν, διαπίστωσα «ιδίοις όμμασι» 
την πλούσια φαντασία με την οποία είχαν συλληφθεί οι εκδηλώσεις αυτές και τον μόχθο 
που έκρυβαν για την προετοιμασία και πραγματοποίησή τους. 
  Είχαν προηγηθεί δύο εργαστήρια με δίμηνη διάρκεια το καθένα, ενταγμένα στον τρίτο 
ετήσιο κύκλο των εργαστηρίων της σειράς των «χειραψιών φιλαναγνωσίας». Η 
ποικιλία των θεμάτων τους ήταν αξιοθαύμαστη. Οι τίτλοι τους και μόνο αρκούν για να 
γίνει αντιληπτή η επίπονη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκειά τους. Ήταν τα 
εργαστήρια: Δημιουργικής Γραφής, Πολυφωνικής και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης, 
Αφήγησης, Παιχνιδιών, Αναγνωστικής Λέσχης Εφήβων, Διαδικτυακής Ανταλλαγής 
Παραμυθιών, καθώς και το «Κοσμηματολογείον», ένα εργαστήριο σύζευξης εικαστικών 
τεχνών και λόγου, βασισμένο στη βιβλιογραφία μου και στη σειρά των βιβλίων μου 
«Ιστορίες με τους 12 μήνες». Είχε επίσης προηγηθεί συνεργασία με τη Δημόσια 
Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λέρου 
και το Τ.Ε.Γ. Ζυρίχης. 
   Η διαδικτυακή επικοινωνία μας με την κ. Καλμανίδου και η ενημέρωσή μου όλο αυτό 
το διάστημα για την προετοιμασία της «χειραψίας» με εξέπληττε κάθε φορά, τόσο για τη 
δραστηριότητα της ίδιας και την πλούσια φαντασία της, όσο και για την ενθουσιώδη 
ανταπόκριση των συμμετεχόντων στα εργαστήρια. Ομολογώ ότι, στα 46 χρόνια της 
ενασχόλησής μου με τη λογοτεχνία για μικρά και μεγάλα παιδιά, τέτοια εργώδη 
προετοιμασία και τέτοιο πλούτο προγράμματος δεν είχε τύχει να συναντήσω, μολονότι 
πάμπολλες ήταν οι φορές που θαύμασα το έργο και την αφοσίωση μεγάλου αριθμού 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στους μαθητές τους.  Και έχει σημασία, νομίζω, να 
σημειώσω εδώ ότι στα 46 αυτά χρόνια έχω επισκεφθεί συνολικά περισσότερα από 
1.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα (κατά μέσον όρο επισκέπτομαι γύρω στα 30 σχολεία 
το χρόνο), καθώς και μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών, τοπικών φορέων και μορφωτικών 
συλλόγων, ως προσκεκλημένη σε εκδηλώσεις σχετικά με το βιβλίο και τη 
φιλαναγνωσία, οργανωμένες από φιλόπονους βιβλιοθηκονόμους ή εκπαιδευτικούς. 
     Κάτι άλλο που με εντυπωσίασε ήταν η εγκάρδια σχέση της κ. Καλμανίδου και των 
συνεργατών της με ενηλίκους και παιδιά. Αυτό φάνηκε καθαρότερα κατά την επίσκεψή 
μου στη  Πτολεμαΐδα, όπου επί δύο ημέρες έγινα μάρτυς της αγάπης του κοινού της 
πόλης για την ίδια και την ομάδα της, καθώς και του θαυμασμού του για την εξαιρετική 
δουλειά της στη βιβλιοθήκη. Ο ενθουσιασμός μικρών και μεγάλων για το πρόσωπό της 
και τους συνεργάτες της για τα όσα είχαν κατορθώσει ήταν έκδηλος και το αποτέλεσμα 
αξιοθαύμαστο. Μια ολόκληρη πόλη είχε κινητοποιηθεί να έρθει και να παρακολουθήσει 
με κέφι ένα σωστό «βιβλιοπανηγύρι», ώστε να χαρεί την επαφή με τα βιβλία και με ό,τι 
αυτά μπορούν να προσφέρουν. Και ο τοπικός Τύπος παρουσίασε το διήμερο με 
ευνοϊκότατα σχόλια. 
     Αν παρόμοια προγράμματα και «χειραψίες» οργανώνονταν τακτικά σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, σε βιβλιοθήκες, σχολεία και μορφωτικούς συλλόγους, είναι βέβαιο ότι η χώρα 



μας δεν θα αναφερόταν, ως συνήθως, στις τελευταίες σειρές των στατιστικών ερευνών 
σχετικά με τον αριθμό αναγνωστών ανά χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παιδεία 
μας και ιδιαίτερα για το μέλλον των παιδιών μας. 
 Από καρδιάς συγχαίρω την κ. Σοφία Καλμανίδου για τα επιτεύγματά της και ολόψυχα 
της εύχομαι να συνεχίσει την προσφορά της με την ίδια πάντα ζέση και 
αποτελεσματικότητα. Ο τόπος μας την έχει ανάγκη.” 

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 
(συγγραφέας παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας) 

   

Η  Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Λότη 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου αποτέλεσε τον τρίτο ετήσιο 

κύκλο των εργαστηρίων για την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας οργανωμένο σε δύο εργαστηριακούς 

κύκλους διάρκειας δύο μηνών. Τα εργαστήρια τα οποία 

υποστήριξαν το πρόγραμμα αυτό ήταν: Δημιουργικής 

Γραφής, Πολυφωνικής και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης, 

Αφήγησης, Παιχνιδιών , Αναγνωστική Λέσχη Εφήβων, 

Διαδικτυακό Εργαστήριο Ανταλλαγής Παραμυθιών και Κοσμηματολογείον. Το 

«Κοσμηματολογείον» προστέθηκε σε αυτό το έτος, αποτελώντας ένα εργαστήριο 

σύζευξης εικαστικών τεχνών και λόγου, βασισμένο στη βιβλιογραφία της Λότη 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου και συγκεκριμένα στη σειρά των βιβλίων «Ιστορίες με 

τους 12 μήνες». 

Β.3.1.1 Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 
 Οι Θεματικές ενότητες Δημιουργικής Γραφής που αναπτύχθηκαν στο 

αντίστοιχο εργαστήριο ακολούθησαν την αρχική δομή που επιλέχθηκε για το 

πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας, αλλά εμπλουτίστηκαν με επιπλέον 

κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριοτήτες οι οποίες 

αντλήθηκαν από τη δεξαμενή των ασκήσεων16.  

1.Οι ακροστιχίδες των ονομάτων των παιδιών αποτελούν  μια 

πρώτη δραστηριότητα παιχνιδιού γνωριμίας με σκοπό τα παιδιά 

να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και να δώσουν τις πρώτες τους 

λέξεις στο Παραμυθόδεντρο. Τα παιδιά γράφουν σε φύλλα τα 

ονόματά τους, κάθετα και δίνουν τις πρώτες τους λέξεις από τα αρχικά των ονομάτων 

τους. Αφού δοθούν οι λέξεις από τα παιδιά, αποφασίζεται να κρεμαστούν σε κόκκινη 

                                                             
16 β.λ. Παράρτημα- Δεξαμενή δημιουργικών ασκήσεων. 



κλωστή στο Παραμυθόδεντρο για να μπορούμε να τις βλέπουμε όλοι και συνεχίζουμε 

επιλέγοντας έναν ήρωα, έναν τόπο, έναν αντιήρωα, μία κατάσταση και  

δημιουργούμε ομαδικά την πρώτη μας προφορική αφήγηση  (Γκόττε, 2003). 

 

2.Το τρελό τηλέφωνο. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ελεύθερων συνειρμών. Η 

δραστηριότητα αυτή προάγει την προφορικότητα και την συνεργασία των 

συμμετεχόντων. Καθόμαστε σε κύκλο, ο πρώτος συμμετέχοντας λέει στο αυτί του 

διπλανού του μια λέξη. Αυτός την ακούει και λέει στον διπλανό του, την πρώτη λέξη 

που του έρχεται στο μυαλό σχετικά με την προηγούμενη λέξη. Συνεχίζουμε μέχρι να  

ολοκληρωθεί ο κύκλος και μετά να αρχίζει η ανάποδη αποκάλυψη των λέξεων της 

δραστηριότητας (Κλιάφα & Βαλάση, 1988).  

 

3.Αναζητούμε τις κρυμμένες λέξεις μέσα στις λέξεις, από τα βιβλία της συγγραφέα. 

Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. Διαχωρίζουμε συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές 

λέξεις είτε από τον τίτλο είτε από το κείμενο των βιβλίων και τις αναζητούμε μέσα 

στο κείμενο. Μετά με την βοήθεια λεξικών αναζητούμε σύνθετες ή παράγωγες λέξεις. 

Νικήτρια είναι η ομάδα που θα δώσει τις περισσότερες λέξεις  (Γκόττε, 2003).  

 

4.Αναζητούμε τις κρυμμένες λέξεις μέσα στις λέξεις, από τα βιβλία του συγγραφέα. 

Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. Διαχωρίζουμε συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές 

λέξεις είτε από τον τίτλο είτε από το κείμενο των βιβλίων και επιλέγουμε τις σύνθετες 

λέξεις. Μέσα από κάθε λέξη παράγουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης και του αναγραμματισμού, όπως για 

παράδειγμα η λέξη «Παραμυθόδεντρο», μας έδωσε τις λέξεις  δέντρο, μύθο, 

παραμύθι, θεό, κ.α. (Γκόττε, 2003).  

 

5. Αλλαγή τίτλων: σε μια κοινή ομάδα των συμμετεχόντων αλλάζουμε τους τίτλους 

των βιβλίων της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, τοποθετώντας άλλες λέξεις 

όπως για παράδειγμα ο τίτλος: «Στον ίσκιο του  παραμυθόδεντρου» γίνεται «Στα 

κλαδιά του παραμυθόδεντρου».(Σοφία Καλμανίδου, 2017) 

 

6.Ομαδοποιήσεις λέξεων: Ζητάμε από τα παιδιά να μας δώσουν από  3 αγαπημένες 

λέξεις το καθένα αναζητώντας τες μέσα στα βιβλία της βαλίτσας όπου είναι 

συγκεντρωμένα όλα τα έργα της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Τις 



συγκεντρώνουμε και τις γράφουμε στον πίνακα. Σε πρώτη θέαση οι λέξεις αυτές 

μοιάζουν άσχετες η μία με την άλλη. Εντείνουμε την προσοχή μας κι αποκαλύπτουμε 

σιγά σιγά πως  μπορούν  να έρθουν κοντά τη μία στην άλλη, όπως για παράδειγμα οι 

λέξεις, ποτάμι, πόλη, Βουνό, κ.α., μπορούν να δημιουργήσουν την ομάδα λέξεων που 

θα που θα  προσδιορίζει  τον τόπο.  

 

7.Οι λέξεις γράφουν ιστορίες : Κρεμάμε τις λέξεις μας σε κόκκινη κλωστή κι 

απαντάμε στα ερωτήματα: Ποιος;, Πού;, Πώς;, Γιατί;. Τα παιδιά, καλούνται ν΄ 

απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήματα επιλέγοντας λέξεις από την κόκκινη κλωστή. 

Τις γράφουν σε λευκή κόλα και ξεκινούν την ιστορία τους.  (Γρόσδος, ) 

 

8.Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις: Δοκιμάζουμε τις δικές μας παραμυθογραφές 

και παραμυθοαφηγήσεις με τη βοήθεια του βιβλίου «Στον ίσκιο του 

παραμυθόδεντρου» της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Έτσι διαβάζεται το 

βιβλίο στους συμμετέχοντες και κρατώντας την αρχική ιδέα του Παραμυθόδεντρου η 

ομάδα δημιουργεί το δικό της ομαδικό  παραμύθι. 

9. Πως χτίζουμε ήρωες: Το βιβλίο, "Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας" αποτελεί την 

αφορμή να ασκηθούμε στον τρόπο με τον οποίο χτίζεται ένας ήρωας στη λογοτεχνία.  

Η ομάδα καλείται να δημιουργήσει τους δικούς της ήρωες και τους φέρει 

αντιμέτωπους με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Τα παιδιά καλούνται να 

επιλέξουν τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο δικός τους ήρωας. Ξεκινάνε με 

κατεύθυνση από έξω προς τα μέσα. Κρατούν σημειώσεις για τα εξωτερικά του 

χαρακτηριστικά και προχωράνε στα εσωτερικά του χαρακτηριστικά. Προσθέτουν 

στον ήρωα τις συνήθειες του και τις ιδιαιτερότητες του όπως για παράδειγμα  Άνδρας 

ψηλός με μεγάλα μακριά χέρια και πυκνά μαλλιά, αυστηρός, τσιγκούνης, μοναχικός 

με βασική του συνήθεια να καβγαδίζει κι ιδιαιτερότητα να ξύνει τη μύτη του. 

 

10. Η διαδρομή μιας ιδέας: Με αφορμή το βιβλίο: « Ιστορίες που κανένας δεν ξέρει» 

η μικρή Δέσποινα μας έδωσε τη δική της ιστορία που κανένας δεν ήξερε… 

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μία θάλασσα με βιβλία, αλλά τα βιβλία αυτά δεν ήταν από 

χαρτί, ήταν από πολύχρωμη αστερόσκονη, ήταν γεμάτα πολύχρωμες λέξεις. Άλλες ήταν 

σωστές κι άλλες γεμάτες λάθη. Όποιος κολυμπούσε στα νερά της, ο ήλιος του γινότανε 

λαμπερός κι ο κόσμος του όμορφος… 



Η βασική ιδέα ήταν τα παιδιά να συλλάβουν τη βασική ιδέα της ιστορίας τους και να 

μπορέσουν να την αποδώσουν με αρχή, μέση και τέλος. Τα παιδιά κατάφεραν να 

αφηγηθούν τις διαδρομές που ακολούθησε η ιδέα τους μέχρι να φτάσει να γίνει μια 

ενδιαφέρουσα ιστορία. 

 

 

  

 

11.Εικονοαφηγήσεις : Με αφορμή λοιπόν το βιβλίο «Τρεις φορές κι έναν καιρό» 

δημιουργούμε τις δικές μας εικόνες κι ιστορίες. Τρεις φορές κι έναν καιρό σ' έναν 

πλανήτη μακρινό, εμφανίστηκε στον ουρανό, ένα παράξενο μπαλόνι που στην άκρη 



του κρέμονταν μία ζωγραφιά, γεμάτη χρώματα...μήνυμα λέει, ενός άλλου κόσμου...

 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν το μήνυμα που έρχεται από τον ουρανό και προσπαθούν να 

αποκρυπτογραφήσουν το νόημα του δίνοντας τις δικές τους αφηγήσεις για κάθε 

ζωγραφιά. 

 

Β.2.2.2 Εργαστήριο Πολυφωνικής και Μεγαλόφωνης Ανάγνωσης 
Η εφηβική αναγνωστική ομάδα επιλέγει μέσα από τη βιβλιογραφία του 

συγγραφέα να διαβάσει το βιβλίο «Μέντα και καναρίνι». Σε κάθε συνάντηση, οι 

έφηβοι διαβάζουν μεγαλόφωνα ένα κεφάλαιο κι ακολουθεί συζήτηση.  Στη συνέχεια 

τα παιδιά καλούνται να κάνουν μία μικρή άσκηση δημιουργικής γραφής. Οι ασκήσεις 

αντλούνται από τη δεξαμενή των ασκήσεων δημιουργικής γραφής και προκύπτουν 

από την ανάγνωση του βιβλίου για παράδειγμα οι έφηβοι καλούνται να αφηγηθούν 

την εμπειρία τους ως λαθρεπιβάτες λεωφορείου. Στη δεδομένη χρονιά δημιουργήθηκε 

μία επιπλέον αναγνωστική ομάδα αποτελούμενη από μαθητές Α΄ Τάξης Λυκείου η 

οποία συναντιόταν σε εβδομαδιαία βάση κι εργάστηκε δημιουργικά με επιλογή το 

βιβλίο «Στη σκιά της πράσινης βασίλισσας». 

Β.2.2.3 Εργαστήριο Αφήγησης 
Η αφηγηματική ομάδα καλείται να επιλέξει μέσα από τη βιβλιογραφία της 

συγγραφέα το ρεπερτόριο των αφηγήσεων της. Σε πρώτο στάδιο γίνεται ανάγνωση 

παραμυθιών και διαλογική συζήτηση μέχρις ότου γίνει η τελική επιλογή. Στη 

Φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα, τα παιδιά αποφάσισαν να δουλέψουν 

αφηγηματικά το βιβλίο: «Στον ίσκιο του παραμυθόδεντρου». Τα στάδια που 



ακολουθήθηκαν ήταν: α)ανάγνωση β)εικονοποίηση γ)προφορική αφήγηση και 

δ)στήσιμο αφηγηματικής παράστασης. Στο πρώτο στάδιο να παιδιά κάνουν 

αναγνώσεις για την κατανόηση της ιστορίας και  διαχωρίζουν τους ήρωες, τα 

σκηνικά, την πλοκή της. Στο δεύτερο στάδιο  τα παιδιά καλούνται να αφηγηθούν την 

ιστορία με πέντε εικόνες. Παρουσιάζουν τις εικόνες τους και τις χρησιμοποιούν ως 

κάρτες αφήγησης. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουμε από κοινού ποιες θα 

είναι οι ομαδικές κάρτες αφήγησης. Τις επεξεργαζόμαστε και τις αναπαράγουμε για 

να αποτελέσουν εργασία μελέτης για όλα τα παιδιά τα 

οποία πρέπει να μετατρέψουν την εικόνα σε λόγο. Στο 

τρίτο στάδιο τα παιδιά ξεκινούν να αφηγούνται την 

ιστορία δουλεύοντας μία κάρτα τη φορά. Σε κάθε 

συνάντηση της η αφηγηματική ξεκινά με ζέσταμα 

φωνής και ειδικές ασκήσεις φωνητικές για να 

μπορέσει να υποστηρίξει τις αφηγηματικές της απόπειρες. 

Το τελικό στάδιο στησίματος της 

αφηγηματικής παράστασης ξεκινά 

όταν ωριμάσει αφηγηματικά η 

ομάδα με διαχωρισμό 

διασκευασμένων κειμένων, 

εισαγωγή τραγουδιών που έχουν 

γραφτεί για την υποστήριξη της 

δράσης και παγωμένων εικόνων 

όπου τα παιδιά αναπαριστούν με το 

σώμα τους, το παραμυθόδεντρο. Στην τελική ευθεία τα παιδιά προετοιμάζουν την 

παράσταση αφήγησής τους συνθέτοντας το λόγο, το τραγούδι και τις παγωμένες 

εικόνες. 

 

Β.2.2.4 Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας 
Τα συμμετέχοντα παιδιά του εργαστηρίου παρακολούθησαν ένα σεμινάριο 

Βιβλιοδεσίας-Τυπογραφίας με τίτλο «Ο κόσμος του βιβλίου, κόσμος δικός μου». 

Επισκέφθηκαν  το Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο "Βιβλιολογείον" 

Παιδαγωγικής Σχολής ΠΔΜ στην Φλώρινα και υπό την καθοδήγηση της 

διδάσκουσας κ. Έφης Παπαγεωργίου μυήθηκαν με βιωματικό τρόπο στην τέχνη της 



παραδοσιακής βιβλιοδεσίας. Τα παιδιά κατάφεραν να δοκιμάσουν 

να γράψουν σε πλάκες και χαρτί διαφορετικά είδη γραφής ενώ ο κ. 

Γρηγόρης Αλεξίου τα ξενάγησε στο παραδοσιακό τυπογραφείο 

όπου εκεί τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να στοιχειοθετήσουν  και 

να τυπώσουν.  

 

 

Β.2.2.5 Εργαστήριο Παιχνιδιών 
Στο συγκεκριμένο εργαστήριο 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

επιδαπέδια κυρίως παιχνίδια με 

ερωτήσεις προσαρμοσμένες στη 

βιβλιογραφία της συγγραφέα Λότη 

Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου και είχαν ως στόχο να φέρουν σε επαφή τα παιδιά με 

τη βιβλιογραφία του καθώς επίσης και να εγείρουν το ενδιαφέρον τους να διαβάσουν 

όσο το δυνατό περισσότερα έργα του. Συνήθως τα παιδιά χωρίζονταν σε δυο ομάδες 

που καλούνταν εναλλάξ να απατήσουν στις ερωτήσεις του συγγραφέα. Το παιχνίδι 

αυτό υλοποιήθηκε στην αρχή του προγράμματος ως παιχνίδι γνωριμίας αλλά και 

εμβόλιμα κατά την διάρκεια του , έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να θυμούνται 

την βιβλιογραφία.   

 

Β.2.2.6 Διαδικτυακό Εργαστήριο Ανταλλαγής Παραμυθιών 
Το διαδικτυακό εργαστήρι ανταλλαγής ιστοριών αποτελεί μέρος   προγράμματος με 

τίτλο  «Τα παραμύθια  μας ταξιδεύουν…». Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας, στα 

πλαίσια του ετήσιου προγράμματος Φιλαναγνωσίας,  πετυχαίνει να επικοινωνήσει 

μέσω των ιστοριών με απομακρυσμένες βιβλιοθήκες της χώρας μας αλλά και του 

εξωτερικού. Την αφορμή  παίρνει από το βιβλίο της συγγραφέα: «Στον ίσκιο του 

παραμυθόδεντρου». 

 

 Οι στόχοι της συγκεκριμένης φιλαναγνωστικής δράσης αφορούν το μοντέλο 

επικοινωνίας:  

1) αλληλεπίδρασης μεταξύ των αναγνωστών και των βιβλιοθηκονόμων 2)  



2) αλληλεπίδρασης της βιβλιοθήκης με την κοινότητα των αναγνωστών 3)  

3) αλληλεπίδρασης των βιβλιοθηκών.   

Την πρόσκληση  αποδέχτηκαν η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου 

«Κοραής», η οποία οργάνωσε ομάδα παιδιών που αφού διάβασε τα παραμύθια της 

συλλογής του βιβλίου: Στον ίσκιο του παραμυθόδεντρου, έγραψε τα δικά της 

παραμύθια και τα επικοινώνησε στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες με τρόπο δημιουργικό.  

Στο πρόγραμμα μέρος επίσης παίρνει  η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Λέρου με τους ίδιους στόχους και η σχολική 

τάξη του 3ου ΤΕΓ Ζυρίχης που αποτελείται από 

ελληνόπουλα της ομογένειας. Οργανώθηκε λοιπόν, ένα 

διαδικτυακό  παράλληλο εργαστήριο 

δημιουργικής γραφής το οποίο 

πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση και 

οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να δουλεύουν 

παράλληλα με αφορμή πάντα ένα διαφορετικό παραμύθι του βιβλίου. 

Κάτω στον ίσκιο του παραμυθόδεντρου, ταξιδέψαμε από το βορρά στο 

νότο, στους καινούργιους μας φίλους ακούσαμε, ζωγραφίσαμε και 

γράψαμε τα δικά μας παραμύθια. Η βιβλιοθήκη της Πτολεμαΐδας, της 

Χίου, της Λέρου καθώς και η σχολική τάξη της Ζυρίχης δημιούργησαν 

έναν παραμυθιακό ιστό μέσα στον οποίο ζωντάνεψαν όμορφα 

παραμύθια. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη οργάνωσε αποστολή μεταφοράς 

παραμυθιών στην πόλη της Ζυρίχης και υλοποίησε βιωματικά 

εργαστήρια παραμυθιών για παιδιά και γονείς στη Ζυρίχη. 

 

 



 

Β.2.2.7 Εργαστήριο Λόγου/Αγέραστες Λογογραφές (ΚΗΦΗ) 
 

Με βασική μας ιδέα ότι, οι ιστορίες είναι ο καλύτερος τρόπος να 

επικοινωνούμε οργανώθηκε εργαστήριο λόγου με τίτλο: «Αγέραστες λογογραφές» σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Εορδαίας. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση κι οι ιστορίες που 

παράχθηκαν με αφορμή το βιβλίο «Η μικρή πολύχρωμη γιαγιά, αφορούσαν προϊόν 

προφορικού λόγου. Παράλληλα στις συναντήσεις διαβαζόταν μεγαλόφωνα το 

μυθιστόρημα «Τραγούδι για τρεις», όσο οι γιαγιάδες έπλεκαν την πολύχρωμη 

κουβέρτα κι αφηγούνταν τις δικές τους μνήμες κατοχής. Παράλληλη εργασία 

ανέλαβαν, το ΚΔΑΠ Πολύχρωμα Απογεύματα και το Νηπιαγωγείο του Ουράνιου 

τόξου, δουλεύοντας δημιουργικά πάνω στην ιδέα συνάντησής τους με τις πολύχρωμες 

γιαγιάδες. Όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή των 

ιστοριών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση δύο γενεών 

με γέφυρα το λόγο. Το Κ.Η.Φ.Η και τα  Πολύχρωμα 

απογεύματα, συναντήθηκαν κάτω στον ίσκιο του 

παραμυθόδεντρου και ζωντάνεψαν μέσα από 

δημιουργικές δράσεις τη μικρή πολύχρωμη γιαγιά. 

 

Β.2.2.8  Κοσμηματολογείον, εργαστήριο λόγου και κοσμήματος 
Το Κοσμηματολογείον αποτελεί ένα εργαστήριο σύζευξης λόγου και εικαστικών 

τεχνών κι αντλεί έμπνευση από τη σειρά βιβλίων «Ιστορίες με τους 12 μήνες. 

 

  

Β.2.2.9 Επισκέψεις σχολείων 
Στα πλαίσια του προγράμματος, τη βιβλιοθήκη επισκέπτονται οι σχολικές 

τάξεις οι οποίες συμμετέχουν στη φιλαναγνωστική χειραψία με τη συγγραφέα Λότη 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα από την επίσκεψη 

αυτή να επικοινωνήσουν με όλο το βιβλιογραφικό έργο του συγγραφέα και να 

επιλέξουν τα βιβλία με τα οποία θα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν 

δημιουργικά στη σχολική τους τάξη. Σημαντική επίσης είναι η βιωματική εμπειρία  [-



0που τους παρέχεται στο εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ένα βιβλίο του 

συγγραφέα μέσω ασκήσεων δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης.  

 

Β.2.2.10  Εκπαιδευτική εκδρομή 
Τα παιδιά των εργαστηρίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Κοζάνης στα πλαίσια της βιβλιοεκδρομής που οργανώθηκε με στόχο τη 

μεταφορά και διάδοση του μηνύματος της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού 

Βιβλίου.  Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους της Βιβλιοθήκης μεταφέροντας το 

μήνυμα «Τα βιβλία μας βοηθούν να μη βιαζόμαστε» κι ολοκλήρωσαν την ξενάγησή 

τους με την είσοδο στα άδυτα της βιβλιοθήκης, όπου μπόρεσαν  να δουν και να 

θαυμάσουν την πλούσια συλλογή σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων που φιλοξενεί. 

Οι μικροί μας βιβλιοεκδρομείς συνέχισαν με προορισμό την πόλη των Σερβίων για να 

γιορτάσουν από κοινού με το 1ο Δημοτικό Σχολείο των Σερβίων την Παγκόσμια 

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Για το σκοπό αυτό είχαν οργανωθεί δράσεις 

φιλαναγνωσίας βασισμένες στη βιβλιογραφία της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

τις οποίες και υλοποίησαν από κοινού τα παιδιά των δύο πόλεων. Η όμορφη αυτή 



φιλαναγνωστική συνάντηση ολοκληρώθηκε με την 

παρακολούθηση της γιορτής που είχε ετοιμάσει το σχολείο για 

τους καλεσμένους του.  

 

Β.2.2.11 Γιορτή λήξης 
  Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαΐδας υποδέχτηκε την 

συγγραφέα  

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου στην  

οποία ήταν αφιερωμένη η ετήσια 

"Φιλαναγνωστική Χειραψία" με μία μεγάλη 

γιορτή. Συμμετείχαν τα παιδιά 

των εργαστηρίων της 

βιβλιοθήκης και τα σχολεία 

της πόλης. Για το σκοπό αυτό 

οργανώθηκε ένα εντυπωσιακό 

Αναλόγιο Δρόμου όπου 

παρουσιάστηκαν με ευφάνταστους τρόπους οι δουλειές που 

παράχθηκαν όλη τη χρονιά βασισμένες όλες στην 

βιβλιογραφία της καλεσμένης συγγραφέα. Η συγγραφέας 

συνομίλησε με τα παιδιά κι έπαιξε ένα παιχνίδι λόγου με 

στόχο την αναζήτηση της αξίας της ανάγνωσης της 

λογοτεχνίας.  Τη γιορτή υποδοχής έκλεισε η Αφηγηματική Ομάδα της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης με την μουσική παράσταση 

 «Της τύχης τα καμώματα γεννάνε παραμύθια» εισπράττοντας το τελευταίο ζεστό 

χειροκρότημα. 

Την επόμενη ημέρα η συγγραφέας, συνάντησε τους «μικρούς συγγραφείς» των 

εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, το πρωί στη βιβλιοθήκη κι εκεί κάτω στον ίσκιο 

του παραμυθόδεντρου ήπιε μαζί τους τσάϊ, άκουσε τις ιστορίες τους κι όλοι μαζί 

άνοιξαν τα πακέτα ιστοριών της Χίου, της Λέρου και της Ζυρίχης. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Μεθοδολογία έρευνας και ανάλυσης υλικού 

Γ.1 Στόχοι και ερωτήματα της έρευνας 
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών κι η αξιολόγηση τους 

σε σχέση με τις φιλαναγνωστικές δράσεις και τις πολιτικές προώθησης της  

ανάγνωσης που αναπτύσσουν οι Δημοτικές και Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Δυτικής 

Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στα παιδιά, στις 

πραγματικότητες και στις προοπτικές της εισαγωγής της Δημιουργικής Γραφής στο  

χώρο των Λαϊκών Βιβλιοθηκών. 

   Μέσα από την παρούσα έρευνα χαρτογραφήθηκε ο χώρος των Λαϊκών 

Βιβλιοθηκών στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας και 

σκιαγραφήθηκε η εικόνα της δυναμικής (ποιοτικής και ποσοτικής) που κάθε 

βιβλιοθήκη έχει, καθώς επίσης και η σχέση της με άλλες βιβλιοθήκες του κοινού 

γεωγραφικού τόπου σε διετές πλαίσιο που αφορά τα έτη 2015-2016. 

Οι ενεργές βιβλιοθήκες στο σύνολό τους στη Δυτική Μακεδονία αριθμούνται σε  

εννέα(9) εκ των οποίων τρεις(3)  Δημόσιες και έξι(6)  Δημοτικές. 

Τα ερωτήματα που έθεσε η έρευνα διαχωρίζονται σε ποσοτικά και ποιοτικά. 

α) Τα ποσοτικά ερωτήματα αφορούν το πληθυσμιακό μέγεθος των πόλεων, το 

ποσοτικό μέγεθος των συλλογών των βιβλιοθηκών, τον αριθμό του εξειδικευμένου 

προσωπικού, την ποσοτική αποτίμηση των δανεισμών σε παιδιά και τέλος την 

ποσοτική αποτίμηση της επισκεψιμότητας των σχολείων στις βιβλιοθήκες 

β) Τα ποιοτικά ερωτήματα τίθενται στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου με 

τίτλο: Δράσεις Φιλαναγνωσίας κι αφορούν την σκιαγράφηση των σχεδιασμών και 

των οργανωμένων πολιτικών των βιβλιοθηκών για την προώθηση της ανάγνωσης στα 

παιδιά. Επίσης χαρτογραφείται η θέση που έχει η Δημιουργική Γραφή κι η 

Μεγαλόφωνη Ανάγνωση στο χώρο των βιβλιοθηκών και οι απόψεις του προσωπικού 

των βιβλιοθηκών για τις προοπτικές  ανάπτυξής τους. 

 

Γ.2 Μεθοδολογία έρευνας 
   Η ποιοτική έρευνα αποτελεί όχι μόνο μια ερευνητική μεθοδολογία που η χρήση της 

διαρκώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, αλλά και μια μεθοδολογία που 



είναι ιδιαίτερα σχετική με τη εκπαιδευτική πράξη και χρήσιμη για τη διερεύνηση και 

διεύρυνση της εκπαιδευτικής γνώσης. Η μέθοδος συλλογής του υλικού, που 

χρησιμοποιήθηκε για τη εκπόνηση της παρούσας εργασίας, ήταν η ευρεία 

βιβλιογραφική αναζήτηση με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κι η επιλογή 

δημιουργίας ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την άμεση κι εύχρηστη διαχείριση 

των αποτελεσμάτων.    

 Για την  επίτευξη των στόχων της έρευνας ακολουθήθηκαν τα ακόλουθα  βήματα:  

(α) καθορισμός του αντιληπτικού περιγράμματος  

(β) σχηματισμός της ερευνητικής ερώτησης 

(γ) ορισμός του δείγματος 

(δ) αποσαφήνιση της μεθόδου συγκέντρωσης των δεδομένων 

(ε) παρουσίαση της μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων  

(στ) συγκεκριμενοποίηση του τρόπου παρουσίασης και συγγραφής.  

 

 

Γ.3 Ερωτηματολόγια 
  Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο στόχευσε στη συλλογή τριών ειδών 

πληροφοριών: α) τις γνώσεις και πληροφορίες β) τις αξίες και προτιμήσεις γ) τις 

στάσεις και πεποιθήσεις του ερωτώμενου. Στο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις τόσο ανοικτού όσο και 

κλειστού τύπου. Προτιμήθηκαν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου (open ended 

questions) προκειμένου οι ερωτώμενοι και οι ερωτώμενες να εκφράσουν τις 

προτιμήσεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα αλλά και τις γνώσεις τους όπως οι ίδιοι/οι 

ίδιες επιθυμούν.  

Τα ερωτηματολόγια γράφτηκαν σε απλή και κατανοητή γλώσσα και ύφος και 

περιείχαν πολλαπλές ερωτήσεις τόσο κλειστού όσο και ανοιχτού τύπου. Το υλικό που 

συλλέχθηκε βοήθησε καθοριστικά ως πηγή άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις 

αντιλήψεις και τις στάσεις τους γύρω από τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική 



γραφή ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ως αξιολογικός παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων.

https://docs.google.com/forms/d/1nWp_SE76qlGAuxLQ

 

ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ως αξιολογικός παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων. 

qlGAuxLQ_jaZcsp1w9pbKsKZDHsDLKLQyW4/edit?usp=drive_web 

 

ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ως αξιολογικός παράγοντας της 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

Δ. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Δ.1 Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων
Από το σύνολο των εννέα(9) βιβλιοθηκών απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 

επτά(7). Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αμυνταίου ως νεοσύστατη βιβλιοθήκη δεν 

απάντησε λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων. 

Καστοριάς δεν απάντησε. 

 

 

 

 

Δ. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Δ.1 Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
Από το σύνολο των εννέα(9) βιβλιοθηκών απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 

επτά(7). Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αμυνταίου ως νεοσύστατη βιβλιοθήκη δεν 

απάντησε λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων. Επίσης η Δημοτική Βιβλιοθήκη της 

 

Από το σύνολο των εννέα(9) βιβλιοθηκών απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 

επτά(7). Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αμυνταίου ως νεοσύστατη βιβλιοθήκη δεν 

Επίσης η Δημοτική Βιβλιοθήκη της 

 



Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

 

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Λαϊκών Βιβλιοθηκών αφορά Δημόσιες 

Βιβλιοθήκες(62,5%) έναντι των Δημοτικών Βιβλιοθηκών(32%). Το είδος της 

βιβλιοθήκης καθορίζει τις πρακτικές και τις πολιτικές που αυτή ακολουθεί. 

Στα κοινά χαρακτηριστικά των Δημοτικών και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών 

περιλαμβάνονται:  η κοινή αποστολή τους,  η κάλυψη χρηστών με γεωγραφικά 

κριτήρια, ο τοπικός προσανατολισμός και χαρακτήρας τους, η σύνθεση και κάλυψη 

της συλλογής τους, που πηγάζει από 

θεματική κάλυψη μιας νοσοκομειακής ή μιας ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης), οι 

πληροφοριακές ανάγκες των ομάδων.

Παρότι υπάρχουν σχετικές διαφοροποιήσεις, παρατηρείται υψηλή ομοιότητα, αλλά 

όχι απόλυτη ταύτιση, στις συλλογέ

Σημαντικό τέλος ρόλο διαδραματίζει η βασική τους διαφοροποίηση σε ότι αφορά τη 

σχέση τους με το δημόσιο όπου στην περίπτωση των Δημοτικών βιβλιοθηκών έχουμε 

την άμεση σχέση με τις αιρετές αρχές και την έμμεση σχέση με το Υπου

Εσωτερικών ενώ στην περίπτωση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών υπάρχει άμεση σχέση 

με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων κι έμμεση σχέση με τις αιρετές τοπικές 

αρχές. 

 

 

2. Το μέγεθος των συλλογών που οι βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενούν 

είναι μικρό με εξαίρεση της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας « Βασιλικής Πιτόσκα» και της 

Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλι

βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής: 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Λαϊκών Βιβλιοθηκών αφορά Δημόσιες 

Βιβλιοθήκες(62,5%) έναντι των Δημοτικών Βιβλιοθηκών(32%). Το είδος της 

βιβλιοθήκης καθορίζει τις πρακτικές και τις πολιτικές που αυτή ακολουθεί. 

Στα κοινά χαρακτηριστικά των Δημοτικών και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών 

περιλαμβάνονται:  η κοινή αποστολή τους,  η κάλυψη χρηστών με γεωγραφικά 

κριτήρια, ο τοπικός προσανατολισμός και χαρακτήρας τους, η σύνθεση και κάλυψη 

της συλλογής τους, που πηγάζει από τη αποστολή τους, (σε αντιδιαστολή με τη 

θεματική κάλυψη μιας νοσοκομειακής ή μιας ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης), οι 

πληροφοριακές ανάγκες των ομάδων. 

Παρότι υπάρχουν σχετικές διαφοροποιήσεις, παρατηρείται υψηλή ομοιότητα, αλλά 

όχι απόλυτη ταύτιση, στις συλλογές των βιβλίων και του υλικού.  

Σημαντικό τέλος ρόλο διαδραματίζει η βασική τους διαφοροποίηση σε ότι αφορά τη 

σχέση τους με το δημόσιο όπου στην περίπτωση των Δημοτικών βιβλιοθηκών έχουμε 

την άμεση σχέση με τις αιρετές αρχές και την έμμεση σχέση με το Υπου

Εσωτερικών ενώ στην περίπτωση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών υπάρχει άμεση σχέση 

με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων κι έμμεση σχέση με τις αιρετές τοπικές 

Το μέγεθος των συλλογών που οι βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενούν 

είναι μικρό με εξαίρεση της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας « Βασιλικής Πιτόσκα» και της 

Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας "Μανούσεια". Το μέγεθος των 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Λαϊκών Βιβλιοθηκών αφορά Δημόσιες 

Βιβλιοθήκες(62,5%) έναντι των Δημοτικών Βιβλιοθηκών(32%). Το είδος της 

βιβλιοθήκης καθορίζει τις πρακτικές και τις πολιτικές που αυτή ακολουθεί.  

Στα κοινά χαρακτηριστικά των Δημοτικών και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών 

περιλαμβάνονται:  η κοινή αποστολή τους,  η κάλυψη χρηστών με γεωγραφικά 

κριτήρια, ο τοπικός προσανατολισμός και χαρακτήρας τους, η σύνθεση και κάλυψη 

τη αποστολή τους, (σε αντιδιαστολή με τη 

θεματική κάλυψη μιας νοσοκομειακής ή μιας ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης), οι 

Παρότι υπάρχουν σχετικές διαφοροποιήσεις, παρατηρείται υψηλή ομοιότητα, αλλά 

Σημαντικό τέλος ρόλο διαδραματίζει η βασική τους διαφοροποίηση σε ότι αφορά τη 

σχέση τους με το δημόσιο όπου στην περίπτωση των Δημοτικών βιβλιοθηκών έχουμε 

την άμεση σχέση με τις αιρετές αρχές και την έμμεση σχέση με το Υπουργείο 

Εσωτερικών ενώ στην περίπτωση των Δημόσιων Βιβλιοθηκών υπάρχει άμεση σχέση 

με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων κι έμμεση σχέση με τις αιρετές τοπικές 

 

Το μέγεθος των συλλογών που οι βιβλιοθήκες της Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενούν 

είναι μικρό με εξαίρεση της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας « Βασιλικής Πιτόσκα» και της 

οθήκης Σιάτιστας "Μανούσεια". Το μέγεθος των 



συλλογών των Δημόσιων Βιβλιοθηκών είναι υπερδιπλάσιο έναντι των συλλογών των 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

 

 

3. Σε ότι αφορά το προσωπικό που στελεχώνει τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες υπάρχουν 

ουσιαστικές ελλείψεις εξειδικε

εκπαιδευτικών) τόσο στις Δημοτικές όσο και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. 

 

4.Η επισκεψιμότητα των παιδιών στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες, με βάση τα στατιστικά 

στοιχεία της έρευνας είναι μικρότερη από αυτή των ενηλίκων.

 

 

συλλογών των Δημόσιων Βιβλιοθηκών είναι υπερδιπλάσιο έναντι των συλλογών των 

Δημοτικών Βιβλιοθηκών.  

Σε ότι αφορά το προσωπικό που στελεχώνει τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες υπάρχουν 

ουσιαστικές ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού (Βιβλιοθηκονόμων, 

εκπαιδευτικών) τόσο στις Δημοτικές όσο και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες. 

4.Η επισκεψιμότητα των παιδιών στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες, με βάση τα στατιστικά 

στοιχεία της έρευνας είναι μικρότερη από αυτή των ενηλίκων. 

 

συλλογών των Δημόσιων Βιβλιοθηκών είναι υπερδιπλάσιο έναντι των συλλογών των 

 

Σε ότι αφορά το προσωπικό που στελεχώνει τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες υπάρχουν 

υμένου προσωπικού (Βιβλιοθηκονόμων, 

εκπαιδευτικών) τόσο στις Δημοτικές όσο και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.  

 

4.Η επισκεψιμότητα των παιδιών στις Λαϊκές Βιβλιοθήκες, με βάση τα στατιστικά 



5. Η Δανειστική κίνηση στα παιδικά τμήματα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

των ετών 2015 και 2016 δείχνει να έχει μικρή ανοδική τάση στο σύνολο των Λαϊκών 

Βιβλιοθηκών. 

 

6. Σε ότι αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται σε 

παιδιά η συντριπτική πλειοψηφία των Λαϊκών Βιβλιοθηκών σχεδιάζει και οργανώνει 

σε ετήσιο επίπεδο την πολιτική που η κάθε βιβλιοθήκη θα ακολουθήσει.

 

 

7. Το μεγαλύτερο ποσοστό δράσεων των Λαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώνει και 

υλοποιεί προγράμματα με κεντρικό στόχο  τη 

 

8. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα  αφορούν 

Βιβλιοπαρουσιάσεις και Αφηγήσεις ενώ ακολουθούν οι εικαστικές, οι μουσικές, οι 

θεατρικές δραστηριότητες.

 

 

Δανειστική κίνηση στα παιδικά τμήματα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

των ετών 2015 και 2016 δείχνει να έχει μικρή ανοδική τάση στο σύνολο των Λαϊκών 

Σε ότι αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται σε 

συντριπτική πλειοψηφία των Λαϊκών Βιβλιοθηκών σχεδιάζει και οργανώνει 

σε ετήσιο επίπεδο την πολιτική που η κάθε βιβλιοθήκη θα ακολουθήσει.

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό δράσεων των Λαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώνει και 

υλοποιεί προγράμματα με κεντρικό στόχο  τη φιλαναγνωσία. 

 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα  αφορούν 

Βιβλιοπαρουσιάσεις και Αφηγήσεις ενώ ακολουθούν οι εικαστικές, οι μουσικές, οι 

θεατρικές δραστηριότητες. 

Δανειστική κίνηση στα παιδικά τμήματα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

των ετών 2015 και 2016 δείχνει να έχει μικρή ανοδική τάση στο σύνολο των Λαϊκών 

Σε ότι αφορά την οργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται σε 

συντριπτική πλειοψηφία των Λαϊκών Βιβλιοθηκών σχεδιάζει και οργανώνει 

σε ετήσιο επίπεδο την πολιτική που η κάθε βιβλιοθήκη θα ακολουθήσει. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό δράσεων των Λαϊκών Βιβλιοθηκών οργανώνει και 

Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με μεγαλύτερη συχνότητα  αφορούν 

Βιβλιοπαρουσιάσεις και Αφηγήσεις ενώ ακολουθούν οι εικαστικές, οι μουσικές, οι 



 

9. Οργανωμένα προγράμματα φιλαναγνωσίας  υλοποιούνται σε 

Βιβλιοθήκες. 

 

10. Η άποψη που εκφράζεται από όλες τις Βιβλιοθήκες είναι ομόφωνη και 

υποστηρίζει ότι τόσο οι εκδηλώσεις όσο και τα προγράμματα φιλαναγνωσίας 

ενισχύουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα στα παιδιά.

 

α)Πολλές από τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες λε

και εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής για παιδιά.

 

β)Η μεγαλόφωνη ανάγνωση δεν αποτελεί βασική τακτική αναγνωστικής εμψύχωσης 

στις περισσότερες βιβλιοθήκες.

 

 

γ)Τα λογοτεχνικά είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

Δημιουργικής Γραφής σε μεγαλύτερη έκταση είναι: Διήγημα, Μυθιστόρημα, 

Παραμύθι, Ποίηση και λιγότερο το Θέατρο.

 

 

 

Οργανωμένα προγράμματα φιλαναγνωσίας  υλοποιούνται σε 

Η άποψη που εκφράζεται από όλες τις Βιβλιοθήκες είναι ομόφωνη και 

υποστηρίζει ότι τόσο οι εκδηλώσεις όσο και τα προγράμματα φιλαναγνωσίας 

ενισχύουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα στα παιδιά. 

α)Πολλές από τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες λειτουργούν ολιγομελείς λέσχες ανάγνωσης 

και εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής για παιδιά. 

 

β)Η μεγαλόφωνη ανάγνωση δεν αποτελεί βασική τακτική αναγνωστικής εμψύχωσης 

στις περισσότερες βιβλιοθήκες. 

γ)Τα λογοτεχνικά είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

Δημιουργικής Γραφής σε μεγαλύτερη έκταση είναι: Διήγημα, Μυθιστόρημα, 

Παραμύθι, Ποίηση και λιγότερο το Θέατρο. 

Οργανωμένα προγράμματα φιλαναγνωσίας  υλοποιούνται σε ελάχιστες 

Η άποψη που εκφράζεται από όλες τις Βιβλιοθήκες είναι ομόφωνη και 

υποστηρίζει ότι τόσο οι εκδηλώσεις όσο και τα προγράμματα φιλαναγνωσίας 

ιτουργούν ολιγομελείς λέσχες ανάγνωσης 

β)Η μεγαλόφωνη ανάγνωση δεν αποτελεί βασική τακτική αναγνωστικής εμψύχωσης 

γ)Τα λογοτεχνικά είδη τα οποία χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 

Δημιουργικής Γραφής σε μεγαλύτερη έκταση είναι: Διήγημα, Μυθιστόρημα, 



 

 

 

 

δ)Το παραγόμενο υλικό των εργαστηρίων δεν δημοσιοποιείται προφορικά ή έγγραφα 

με επαρκή τρόπο. 

 

 

δ)Το παραγόμενο υλικό των εργαστηρίων δεν δημοσιοποιείται προφορικά ή έγγραφα 

 

 

δ)Το παραγόμενο υλικό των εργαστηρίων δεν δημοσιοποιείται προφορικά ή έγγραφα 



 

 

 

ε)Οι εκπαιδευτές των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής είναι στην πλειονότητά 

τους εκπαιδευτικοί και πολύ λιγότερο απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Δημιουργικής Γραφής. 

 

 

 

στ) Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτούμενων συνηγόρησαν στην άποψη ότι τα 

οργανωμένα προγράμματ

σημαντικό μέσο ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας στα παιδιά.

 

 

 

εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής είναι στην πλειονότητά 

τους εκπαιδευτικοί και πολύ λιγότερο απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

 

στ) Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτούμενων συνηγόρησαν στην άποψη ότι τα 

οργανωμένα προγράμματα και εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής αποτελούν ένα 

σημαντικό μέσο ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας στα παιδιά. 

εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής είναι στην πλειονότητά 

τους εκπαιδευτικοί και πολύ λιγότερο απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

στ) Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτούμενων συνηγόρησαν στην άποψη ότι τα 

α και εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής αποτελούν ένα 
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        Παράρτημα 

1. Βιογραφικό 

1.1.Μαρία Παπαγιάννη 
Η Μαρία Παπαγιάννη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα. Σπούδασε Ελληνική 

Φιλολογία στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις σπουδές τους μετακόμισε στην Αθήνα όπου 

δούλεψε για χρόνια ως δημοσιογράφος σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες και 

περιοδικά, όπως επίσης στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, ως υπεύθυνη γραφείου 

τύπου. Τα τελευταία χρόνια γράφει ιστορίες για παιδιά και μεταφράζει παιδική 

λογοτεχνία. Έχει λάβει τις διακρίσεις: Έπαινος από τον κύκλο Παιδικού Βιβλίου για 

το έργο «Πιάστε τους!», Βραβείο Κύκλου Παιδικού Βιβλίου για τα έργα της «Ως δια 

μαγείας» και «Παπούτσια με φτερά», Βραβείο του περιοδικού Διαβάζω για το έργο 

της «Ως δια μαγείας». Έχει γράψει και κυκλοφορήσει πάνω από 20 βιβλία και έχει 

κάνει από πολλές μεταφράσεις παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης έχει γράψει θεατρικά 



έργα για παιδιά. Η Μαρία Παπαγιάννη είναι 

παντρεμένη με το συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο κι 

έχει δύο παιδιά τον Στέργιο και την Αλεξάνδρα. Σε 

μια από τις συνεντεύξεις17 της έχει αναφέρει πως 

«…«Η λογοτεχνία δεν είναι φάρμακο για όλα, ούτε 

μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η λογοτεχνία δεν 

πρέπει να παραδίδει μαθήματα στα παιδιά, αλλά να 

τα γεμίζει ερωτηματικά, να τα κάνει να αναρωτιούνται, να τα κάνει να μην βολεύονται 

στα στενά όρια μιας μικρής ζωής, να μην παραδίνονται και, στο τέλος, να τα παρασύρει 

να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και τη ζωή. Ένα βιβλίο μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να 

κάνει το μεγαλύτερο ταξίδι από το δική του ματιά... έως τη ματιά του διπλανού το».  

 

 

 

 

1.2.  Βαγγέλης Ηλιόπουλος 
Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Από τα ωραιότερα δώρα 

που έλαβε ποτέ ήταν μια γραφομηχανή - με αυτήν άρχισε από την εφηβεία να γράφει 

τα πρώτα κείμενά του. Θέματά του η μουσική, ο έρωτας, η ορμή για ένα καλύτερο 

αύριο, η σχέση κάθε νέου με το παρελθόν, η φιλία. Σπούδασε Παιδαγωγικά και 

Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1984 εργάζεται στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. Το πρώτο του βιβλίο για παιδιά εκδόθηκε το 1995 και απέσπασε έπαινο 

από τον Κύκλο του Ελληνικού παιδικού Βιβλίου(Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ). Το 

1997 εκδόθηκε το βιβλίο με τον διασημότερο Έλληνα λογοτεχνικό ήρωα της 

δεκαετίας, τον Τριγωνοψαρούλη, που τιμήθηκε με Έπαινο από τον Κύκλο του 

Ελληνικού παιδικού Βιβλίου. Ο ίδιος σε συνέντευξή του 18 λέει : νεαρός δάσκαλος 

αναζητούσα τρόπους να επικοινωνήσω με τους μαθητές μου και κατέφυγα σε αυτό 

που πάντα είχα ως μέσω έκφρασης: την τέχνη του λόγου και τη μυθοπλασία. Όταν 

βρέθηκα για λίγο μακριά από σχολεία έγραψα το πρώτο παραμύθι που θέλησα να 

εκδώσω το «Η περιπέτεια της ζαρωμένης κάλτσας» που κυκλοφόρησε από τις 

                                                             
17 https://www.naftemporiki.gr, Γιώργος Σ. Κουλουβάρης  
18  Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια παιδικής λογοτεχνίας | iefimerida.gr 



Εκδόσεις Δελφίνι, του αείμνηστου Πέτρου 

Σταθάτου, το 1995. Βέβαια είχα ήδη γράψει τον 

Τριγωνοψαρούλη ο οποίος κυκλοφόρησε το 1997 

από τις Εκδόσεις Πατάκη και από εκεί και μετά η 

ιστορία είναι γνωστή. Επειδή για κάθε 

συγγραφέα ή αρχή έχει σημασία, η δική μου ήταν 

πραγματικά μαγική και απολαυστική. Η Κάλτσα 

και Ο Τριγωνοψαρούλης μου έδωσαν μεγάλη 

χαρά και ώθηση να συνεχίσω.  Από τότε έχει κυκλοφορήσει πάνω από 30βιβλία για 

παιδιά. Έχει τιμηθεί δύο φορές με Βραβείο (200,2004), και μία εύφημε μνεία (2001), 

από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. Επίσης έργο του έχει διακριθεί και 

αναγραφεί στον κατάλογο του Διεθνούς Διαγωνισμού του Bordano της Ιταλίας 

(2000). Τιμήθηκε με το Βραβείο Μυθιστορήματος για παιδιά(2004) από το 

λογοτεχνικό περιοδικό «Διαβάζω». Το 2003 μετείχε στην κριτική επιτροπή για το 

Κρατικό Βραβείο Παιδικής Λογοτεχνίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ήταν για έξι 

χρόνια γενικός γραμματέας του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, το οποίο 

εκπροσώπησε στις ευρωπαϊκές συναντήσεις στη Μπολόνια. Σήμερα είναι 

αντιπρόεδρος. Τα βιβλία του με τον Τριγωνοψαρούλη έχουν κυκλοφορήσει στην 

Κορέα με μεγάλη επιτυχία! Επίσης το βιβλίο του «Από Μικέλε προς Φώτη», το οποίο 

έγραψε σε συνεργασία με τον Ιταλό συγγραφέα Λουτσάνο Κομίντα, σε μετάφραση 

Βασιλικής Νίκα, κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ στη συνέχεια 

κυκλοφόρησε σε Σλοβενία και Κροατία. Το βιβλίο του Once upon a time… a 

butterfly κυκλοφόρησε πρώτα στα αγγλικά(Philomel Productions,2003) στην 

Ιρλανδία και στη Μεγάλη Βρετανία. Αναμένεται η έκδοσή του στα ελληνικά. Εκτός 

από τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων για παιδιά και νέους, μεταφράζει λογοτεχνικά 

έργα για παιδιά, σχεδιάζει προγράμματα για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, 

ασχολείται με την προώθηση της λογοτεχνίας για παιδιά με άρθρα στα περιοδικά: 

«Παράθυρο στην εκπαίδευση», «Το παιδί μου κι εγώ», «Η Λέσχη των 

Εκπαιδευτικών». Για δύο χρόνια συμ-παρουσίασε με την Πόλυ Βασιλάκη εκπομπή 

στην ελληνική τηλεόραση για το παιδικό βιβλίο. Είναι εισηγητής σε σεμινάρια για 

προγράμματα καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας του Περιοδικού «Παράθυρο στην 

εκπαίδευση» και του Ανοιχτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης. 

 



 

 

1.3. Λότη  Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου  

Η Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου19 γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε 

μουσική, ξένες γλώσσες και αγγλική λογοτεχνία. Εργάστηκε επί 27 χρόνια (1958-

1984) στην αποστολή Ελλάδος της ICEM, διεθνούς οργανισμού για την προστασία 

των μεταναστών και προσφύγων. Παράλληλα με τη βιοποριστική εργασία της, 

ασχολήθηκε εντατικά με τη μελέτη της παιδικής/νεανικής λογοτεχνίας και τη 

συγγραφή βιβλίων κυρίως για παιδιά και νέους. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Παιδικής 

Λογοτεχνίας της Ακαδημίας Αθηνών, με δυο Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου, με 

τιμητικά διπλώματα από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα και τη Διεθνή Οργάνωση 

Βιβλίων για την νεότητα, καθώς και με άλλα δέκα πανελλήνια βραβεία. Το 1994 και 

το 2010 ήταν υποψήφια για το διεθνές Βραβείο Hans Christian Andersen και το 2015 

για το Διεθνές Βραβείο Astrid Lindgren. Έργα της έχουν μεταφραστεί στα ιαπωνικά, 

στα αγγλικά, στ’ αλβανικά και στα κορεάτικα. Παράλληλα με τo συγγραφικό της 

έργο, έχει δώσει πολλές ομιλίες και διαλέξεις για τη παιδική λογοτεχνία και έχει 

μιλήσει σε εκατοντάδες σχολεία, συλλόγους, σωματεία και πνευματικά κέντρα σε όλη 

τη Ελλάδα.  Τo 1978 εξελέγη μέλας ταυ Διοικητικού Συμβoυλίoυ τoυ Κύκλoυ τoυ 

Ελληvικoύ Βιβλίoυ - Ελληvικoύ Τμήματoς της IΒΒΥ (http://www.greekibby.gr), για 

τoυς σκoπoύς τoυ oπoίoυ (αvάπτυξη και πρoαγωγή της ελληvικής παιδικής 

λoγoτεχvίας) εργάζεται εθελovτικά έως σήμερα. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας 

(1984-1990 και 1996-2000) και το 2000 εξελέγη και διατελεί ως σήμερα 

Πρόεδρος. Ως εκπρόσωπoς τoυ Ελληvικoύ Τμήματoς έλαβε μέρoς στα διεθvή 

συvέδρια της ΙΒΒΥ (http://www.ibby.org) στη Γερμαvία (1978, 1992), στηv 

Τσεχoσλoβακία (1980), στη Βρεταvία (1982), στηv Κύπρo (1984), στηv Iαπωvία 

(1986), στη Νoρβηγία (1988), στις ΗΠΑ (1990), στηv Iσπαvία (1994), στην Ινδία 

(1998), στην Κολομβία (2000) και στην Ελβετία (2002). Επίσης, ως εκπρόσωπoς της 

Ελλάδας, συμμετέσχε τo 1979 σε 40θήμερo διεθvές συμπόσιo στις ΗΠΑ, με θέμα 

Βιβλία και Τηλεόραση για παιδιά. Το 1998, η Γενική Συνέλευση των 62 χωρών 

μελών της ΙΒΒΥ την εξέλεξε μέλος της 10μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής που 

διοικεί την οργάνωση αυτή, για τη διετία 1998-2000. Το Σεπτέμβριο του 2000, η 
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Γενική Συνέλευση της ΙΒΒΥ την επανεξέλεξε για τη διετία 

2000-2002. Εξελέγη επίσης πρόεδρος της κριτικής επιτροπής 

για την απονομή του διεθνούς βραβείου φιλαναγνωσίας 

ΙΒΒΥ-Αsahi 2002 και 2003. Από τo 1979 ως τo 1981 ήταv 

μέλoς της άμισθης συvτακτικής επιτρoπής τoυ περιoδικoύ 

ΧΕΛIΔΟΝIΑ τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας, για τα παιδιά τoυ 

δημoτικoύ. Από τo 1981 ως τo 1988 ήταv άμισθη 

αvταπoκρίτρια τoυ διεθvoύς περιoδικoύ έρευvας της 

παιδικής λoγoτεχvίας PHAEDRUS. Από τo 1982 έως το 

1984 ήταν άμισθη αvταπoκρίτρια τoυ διεθvoύς θεωρητικoύ περιoδικoύ BOOKBIRD 

της IΒΒΥ. Τo 1986, μαζί με oκτώ πρoσωπικότητες της παιδικής λoγoτεχvίας, 

ίδρυσαv τo πρώτo ελληvικό θεωρητικό (μη κερδoσκoπικό) περιoδικό για τηv 

παιδική/vεαvική λoγoτεχvία, με τov τίτλo ΔIΑΔΡΟΜΕΣ. Είναι μέλος του Δ.Σ. της 

Iστoρικής και Λαoγραφικής Εταιρίας Σερρώv-Μελεvίκoυ και του Δικτύου για την 

Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Ως τακτικό μέλoς μετέχει και: στηv 

Εθvική Εταιρία τωv Ελλήvωv Λoγoτεχvώv, στη Γυvαικεία Λoγoτεχvική Συvτρoφιά, 

στo Σύλλoγo πρoς Διάδoσιv Ωφελίμωv Βιβλίωv, στηv Ελληvική Εταιρία 

Μεταφραστώv Λoγoτεχvίας, κ.α. Επίσης έχει συχvά διατελέσει μέλoς κριτικώv 

επιτρoπώv για τηv απovoμή λoγoτεχvικώv βραβείωv. Είvαι παvτρεμέvη με τov 

Αvδρέα I. Αvδρoυτσόπoυλo κι έχει μία κόρη (την ψυχολόγο Αθηνά 

Ανδρουτσοπούλου, διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Βath) κι έvα γιo (τον 

ηλεκτρολόγο μηχανικό Ίωνα Ανδρουτσόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου του 

Εδιμβούργου, λέκτορα του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας). 

 

 

 

 

 

 

2. Δεξαμενή Δημιουργικών ασκήσεων 

2.1 Λεκτικά Παιχνίδια  
«Πάρε την λέξι μου, δώσε μου το χέρι σου» (Ανδρέας Εμπειρίκος) 



2.1.1 Παιχνίδια γνωριμίας και λεκτικών αυτοσχεδιασμών 
• Ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν τα ονόματά τους κάθετα και να δώσουν τις 

πρώτες αγαπημένες τους λέξεις που τους περιγράφουν ως 

πρόσωπα.(Δημιουργική γραφή: Οδηγίες πλεύσης. Κύπρος: Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, 63) 

• Ζητάμε από τα παιδιά να συστήσουν τον εαυτό τους με λογοτεχνικό 

τρόπο  αντλώντας υλικό από τις ακροστιχίδες (Στην ακροστιχίδα τα αρχικά 

γράμματα των στροφών ή των στίχων ενός ποιήματος  σχηματίζουν μια λέξη ή 

μία φράση που δηλώνει το θέμα του στιχουργήματος ή το όνομα του ποιητή, ή 

το όνομα κάποιου άλλου προσώπου ή ένα χαιρετισμό κ.α. (Μαρκαντωνάτος, 

1980:26) 

• Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζεύγη και ζητάμε να γνωριστούν μεταξύ τους. Με τη 

λήξη του χρόνου συζήτησης ζητάμε από τα παιδιά να παρουσιάσουν σε τρίτο 

πρόσωπο το ζευγάρι τους. Η συνθήκη που βάζουμε είναι να χρησιμοποιήσουν  

τρεις λέξεις τουλάχιστον από την ακροστιχίδα του ονόματός του παιδιού που 

παρουσιάζουν. (Δημιουργική γραφή: Οδηγίες πλεύσης. Κύπρος: Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, 23) 

• Χωριζόμαστε σε ζεύγη Α, Β. Ο Α ρωτάει τον/ην Β κι αυτός/ή απαντάει 

γρήγορα. Η συνθήκη του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να ξεκινάνε τη φράση  

τους από το αρχικό γράμμα του ονόματός τους. 

• «Λεκτοπλαστική». Τα παιδιά βρίσκονται σε κύκλο. Ο εμψυχωτής σκέφτεται 

μία λέξη, την κάνει εικόνα στο μυαλό του και την κατασκευάζει υπό μορφή 

γλυπτού με τα χέρια του . Τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν την λέξη. 

Μόλις η λέξη αποκαλυφθεί, παραδίδεται ο πηλός  στον επόμενο παίκτη για να 

πλάσει τη δική του λέξη  και να την αναπαραστήσει με τα χέρια του. Το 

παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν ο πηλός παραδοθεί στον 

εμψυχωτή.(Καλμανίδου, 2017) 

• Παίζουμε το κυνηγητό των λέξεων. Δίνουμε την αρχική λέξη ο επόμενος δίνει 

τη δική του λέξη η οποία ξεκινάει από την τελευταία συλλαβή (λήγουσα) της 

αρχικής λέξης. Έτσι κυνηγάμε τις ουρές (λήγουσες)  των λέξεων 

δημιουργώντας καινούργιες λέξεις. Δε λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία των 

λέξεων αλλά μόνο η ακουστική τους. Παράδειγμα: Βιβλιοθήκη, κείμενο, 

νόμισμα, μάτια, ανάσα, σαλόνι, νήμα, κλπ. (Καλμανίδου, 2017) 



• «Το τρελό τηλέφωνο». Καθόμαστε σε κύκλο, ο πρώτος λέει στο αυτί του 

διπλανού του μία λέξη. Αυτός την ακούει και λέει στον διπλανό του την 

πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό από τη λέξη που άκουσε. Συνεχίζουμε 

τον κύκλο των ελεύθερων συνειρμών. Ο τελευταίος μας δίνει τη λέξη του κι 

αρχίζει ανάποδα η αποκάλυψη του ταξιδιού των λέξεων…(Καλμανίδου, 2017) 

• Ο εμψυχωτής δίνει μία μεγάλη σύνθετη λέξη και ζητάει από τα παιδιά να την 

σπάσουν σε μικρότερες λέξεις. Όποιος δώσει τις περισσότερες λέξεις είναι ο 

νικητής. (Καλμανίδου, 2017) 

• Ο εμψυχωτής δίνει μία λέξη και ζητάει από τα παιδιά να βρουν όσο το 

δυνατόν περισσότερες ομόηχες λέξεις. (Ομόηχες ονομάζονται οι λέξεις που 

προφέρονται όμοια, ομού ηχών αλλά έχουν διαφορετική σημασία και συχνά 

ορθογραφία (Δημητράκος,1970:2004). 

• Ο εμψυχωτής γράφει μία λέξη με πολλά γράμματα και ζητάει από τα παιδιά 

να δημιουργήσουν καινούργιες λέξεις χρησιμοποιώντας τα γράμματα της 

λέξης με αναγραμματισμό. (Αναγραμματισμός, ο, γραμματικό παιχνίδι κατά 

το οποίο, αν ανακατέψουμε τις συλλαβές ή τα γράμματα μιας λέξης ή φράσης, 

γίνονται νέες λέξεις ή φράσεις με διαφορετική έννοια. 

(Μαρκαντωνάτος,1980:40). Ο εμψυχωτής ζητάει από τα παιδιά να επιλέξουν 

έναν φθόγγο ή μία συλλαβή και να αναζητήσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες λέξεις τους επαναλαμβάνουν. Πρόκειται για λεκτικό παιχνίδι 

που εκμεταλλεύεται το φαινόμενο της παρήχησης και της επανάληψης που 

ενεργοποιούν θετικά το ενδιαφέρον των παιδιών  (Μαρκαντωνάτος, 

1985:166). 

 

 

2.1.2 Ομαδοποιήσεις λέξεων 
 

Τοποθετούμε στο κέντρο του κύκλου ένα κουτί γεμάτο λέξεις. Τις βγάζουμε μία μία 

και τις κρεμάμε σε ένα σκοινί. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις δυνατές σχέσεις 

τους δημιουργώντας ομάδες και υποομάδες. Οικογένειες που παράγονται από την ίδια 

απλή λέξη αποτελούν μία οικογένεια λέξεων. Οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια 

οικογένεια λέγονται συγγενικές επειδή σχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή έχουν 



συγγένεια. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν όλες οι απλές και σύνθετες λέξεις αλλά και 

τα υποκοριστικά τους. Π.χ. κήπος, κηπάκος, κηπευτικός, κηπουρικός, κηπουρός, κ.α. 

Δημιουργούμε με τις λέξεις μας έναν ιστό αράχνης και βάζουμε στο κέντρο τη λέξη 

που τις γέννησε. Ο εμψυχωτής δίνει μία λέξη κι η ομάδα αρχίζει να χτίζει την 

οικογένειά της. Αναπτύσσει τη λέξη με ελεύθερο συνειρμό και τοποθετεί τις 

παραγόμενες λέξεις στα μέρη ενός δέντρου. (Ρίζες, κορμός, κλαδιά, φύλλα, άνθη, 

κλπ.). Π.χ. Βιβλιοθήκη/κορμός, βιβλία, συγγραφείς/ρίζες, ράφια/κλαδιά, 

παραμύθια/φύλλα, παιδιά/άνθη κ.λ.π. .(Γρόσδος, 2011:172). 

• Ο εμψυχωτής δημιουργεί κατηγορίες λέξεων βασισμένες στις αισθήσεις 

(γλυκιές, σιωπηλές, χρωματιστές, απαλές, μυρωδάτες) και ζητάει από τα 

παιδιά να γεμίσουν τα κουτιά με λέξεις που αντιστοιχούν σε κάθε αίσθηση. 

Τα κουτιά των «λεξαισθήσεων», θα αποτελέσουν υλικό για πολλά 

δημιουργικά παιχνίδια συναισθησίας. (Καλογήρου, 2003:94).  

• Παίζοντας με τα λεξικά. Ο εμψυχωτής δίνει μία λέξη στα παιδιά και ζητάει 

από τα παιδιά να βρουν στα λεξικά τους, μία συνώνυμη και μία αντώνυμη. 

Όποιος βρει πρώτος τις λέξεις που ζητήθηκαν, είναι ο νικητής.( Συνώνυμες 

είναι οι λέξεις που έχουν παρόμοια σημασία (Μαρκαντωνάτος,1980:455). 

Αντώνυμες είναι οι λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία 

(Δημητράκος,1970:174).  

• Ψάχνουμε και προσθέτουμε στο κουτί λέξεων της  ποίησης, όσες 

περισσότερες ομοιοκατάληκτες λέξεις μπορούν να μας δώσουν, οι  

υπάρχουσες λέξεις. Το κουτί αυτό θα παραμείνει στο εργαστήριο, στο ράφι 

της ποίησης,  για να βοηθήσει στη δημιουργία τραγουδιών και ποιημάτων. 

Ομοιοκαταληξία είναι η ομοιότητα του ήχου που παρατηρείται στο τέλος δύο 

ή περισσότερων στίχων (Μαρκαντωνάτος, 1980:360) 

 

2.1.3 Οι λέξεις γράφουν τις δικές τους ιστορίες 
• «Μια λέξη, μια ιστορία». Τα παιδιά δίνουν από μία λέξη το καθένα στον κύκλο 

της γραφής. Με τις λέξεις αυτές το καθένα ξεχωριστά χτίζει τη δική του 

ιστορία (Rodari,2001:53-56).  

• « Δωρολέξεις ».  Ένα παιδί επιλέγει τον αριθμό μιας σελίδας του, κάποιο άλλο 

τον αριθμό μιας  παραγράφου, άλλο παιδί τον αριθμό μιας πρότασης  και 



τέλος άλλο παιδί τον αριθμό της λέξης. (Π.χ. Σελίδα 52, παράγραφο 8, 

πρόταση 2, λέξη 5). Με τη λέξη αυτή «δώρο» τα παιδιά ξεκινούν να δώσουν 

μια σύντομη ιστορία. (Καλμανίδου, 2017) 

• «Τιτλοϊστορίες». Παίρνουμε  λέξεις από τρεις τίτλους βιβλίων τις 

ανακατεύουμε και φτιάχνουμε ομαδικά μία ιστορία ( Γρόσδος, 2011:150). 

• Κάθε παιδί κρατά στα χέρια του μία λέξη που έχει σκεφτεί γραμμένη στο 

χαρτί. Οι λέξεις των παιδιών θα κάνουν αναγνωστικό ρολόι (κίνηση κυκλική 

δεξιόστροφη, μετρημένη χρονικά)  και θα διαβαστούν όλες. Τα παιδιά θα 

επιλέξουν την πιο δυνατή λέξη που πέρασε από τα χέρια τους και θα γράψουν 

μια σύντομη ιστορία με τη λέξη “ήρωα” της ιστορία τους. (Καλμανίδου, 

2017) 

• Τα παιδιά επιλέγουν από ένα βιβλίο σκόρπιες λέξεις και στήνουν γρήγορα μια 

ιστορία με τις λέξεις τους απαντώντας στα ερωτήματα ποιος, που, πότε, πως, 

γιατί (Γρόσδος,2011:162).  

 

 

 

 

 

2.2  Εικονοαφηγήσεις 
• Διαλέγουμε πέντε εικόνες από ένα εικονογραφημένο βιβλίο και ζητάμε από τα 

παιδιά να τις  τοποθετήσουν  σε μία δική τους σειρά και να αφηγηθούν την 

ιστορία τους. .(Γρόσδος, 2011:153)  

• Σε ένα κουτί έχουμε φωτογραφίες από περιοδικά, εφημερίδες κλπ. Τα παιδιά 

επιλέγουν από μία φωτογραφία και φτιάχνουν μία σύντομη αφήγηση της 

ιστορίας της. (Γρόσδος, 2011:163) 

• Ένα παιδί αφηγείται προφορικά μία ιστορία και η υπόλοιπη ομάδα ζωγραφίζει 

την ιστορία που ακούει σε χαρτί μέτρου που έχει κολληθεί στον τοίχο 

(Γρόσδος, 2011:164).  



• Διαβάζουμε μία μικρή ιστορία και ζητάμε από τα παιδιά να την αφηγηθούν 

ζωγραφίζοντας  τέσσερις εικόνες που να δείχνουν την πλοκή της από την αρχή 

μέχρι το τέλος. (Καλμανίδου, 2017) 

• Προβάλουμε έναν πίνακα ζωγραφικής και μετά από συζήτηση που αφορά 

την ανάλυση του (τι ακριβώς βλέπουμε, τα χρώματα, τα σχήματα, κλπ.) 

ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν την ιστορία που θα φανταστούν 

επιλέγοντας να σταθούν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του πίνακα που θα 

διαλέξουν. Τα παιδιά θα πρέπει να αφηγηθούν την ιστορία του πίνακα από το 

σημείο που επέλεξαν (Καλογήρου, 2003: 190-213). 

• Σε ένα κουτί έχουμε διάφορα αντικείμενα (κλειδιά, γυαλιά, χτένα, κουμπιά, 

δαχτυλίδι, κλπ.). Τα παιδιά διαλέγουν από ένα αντικείμενο το παρατηρούν 

με μεγάλη προσοχή και προσπαθούν να φανταστούν την ιστορία του.( 

Ιδιοκτήτη αντικειμένου, εποχή που έζησε, τόπο, καταγωγή, επάγγελμα κλπ.). 

Κρατούν σημειώσεις και γράφουν μια σύντομη ιστορία του αντικειμένου σε 

πρωτοπρόσωπη αφήγηση ( Καλογήρου, 2003:213- 220). 

 

 

 

 

2.3  Παραμυθιακές γραφές και αφηγήσεις 
• Διαβάζουμε ένα παραμύθι και σταματάμε την ανάγνωση στην κορύφωση της 

πλοκής. (Πάγωμα του αίματος (cliffhanger): απότομη διακοπή της φωναχτής 

ανάγνωσης σε ένα κρίσιμο σημείο με σκοπό την πρόβλεψη της συνέχειας) 

Ζητάμε από τα παιδιά να συνεχίσουν την αφήγηση δίνοντας τις δικές τους 

εκδοχές συνέχειας. Αφού διαβαστούν όλες οι αφηγήσεις της ομάδας 

διαβάζουμε το υπόλοιπο του παραμυθιού όπως το έχει φανταστεί και γράψει ο 

συγγραφέας. (Cornett:1999) 

• Κρατάμε τρία κλειστά παραμύθια και διαβάζουμε δυνατά τους τίτλους. 

Προσπαθούμε να φανταστούμε τις ιστορίες τους. Αφού ολοκληρωθεί η 

συζήτηση ξεκινάμε και γράφουμε μια δική μας ιστορία προσπαθώντας να 

συνθέσουμε  τις πιθανές ιστορίες των τριών βιβλίων. Αφού διαβαστούν οι 



ιστορίες και τα παραμύθια της ομάδας, διαβάζουμε και τα τρία παραμύθια 

όπως γράφτηκαν από τους συγγραφείς τους. (Rodari, 2001:86-90) 

• Διαβάζουμε δύο ή τρία παραμύθια. Διαχωρίζουμε τους τρεις κεντρικούς 

ήρωες και τα χαρακτηριστικά που αυτοί έχουν. Φέρνουμε και τους τρεις 

ήρωες αντιμέτωπους με  μία κατάσταση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 

μία ευτράπελη αφήγηση όπου οι ήρωες και τα χαρακτηριστικά τους είναι τόσο 

αταίριαστα που προκαλούν αστείες εκβάσεις στην ιστορία μας. (Καλμανίδου, 

2017) 

• Διαβάζουμε δύο παραμύθια. Διαχωρίζουμε τους ήρωες και τους κρατάμε ως 

έχουν με τα χαρακτηριστικά τους. Αλλάζουμε το χώρο και το χρόνο που 

εκτυλίσσεται η δράση προσπαθώντας να είμαστε πιστοί στις περιγραφές μας. 

Με τον τρόπο αυτό αλλάζει η ιστορία και η αφήγηση γίνεται ευτράπελη. 

(Rodari, 2001: 39-42) 

• Διαβάζουμε ιστορίες του Ροντάρι και κρατώντας τίτλους και ονόματα ηρώων 

συνθέτουμε τις δικές μας αστείες ιστορίες. Σύμφωνα με τον Rodari «η πιο 

απλή πιθανότητα να επινοείς κωμικές ιστορίες γεννιέται από την 

εκμετάλλευση του λάθους»  (Rodari,2001:156-161). 

 

• Διαβάζουμε ένα λαϊκό παραμύθι20  : Οι λειτουργίες του σύμφωνα με τον 

Vladimir Propp είναι οι παρακάτω λειτουργίες, από τις οποίες διαλέγουμε 

τρει και δημιουργούμε το δικό μας παραμύθι:  

1. Απουσία π.χ. ενός μέλους της οικογένειας  

2. Απαγόρευση που απευθύνεται στον ήρωα 

3. Παράβαση της απαγόρευσης  

4. Διερεύνηση από τον ανταγωνιστή τον ενεργειών του ήρωα 

5. Εκχώρηση πληροφοριών στον ανταγωνιστή σχετικά με τον ήρωα 

6. Εξαπάτηση του ήρωα από τον ανταγωνιστή  

7. Συνενοχή του ήρωα λόγω εξαπάτησης  
                                                             

20 Παραμύθι είναι η λαϊκή διήγηση με φανταστική υπόθεση που έχει σκοπό να τέρψει και να διδάξει 
όπου κατά τον Λουκάτο το παραμύθι «μοιάζει με μεγάλο περιπετειακό μύθο ή :έχει συντεθεί από 
περισσότερους πυρήνες (μοτίβα) ανθρωπο-μεταφυσικών μύθων, που είναι γνωστοί σε περισσότερους 
λαούς». Αναζητούμε τη μορφολογία του κι ανακαλύπτουμε τις λειτουργίες που αυτό επιτελεί. 

 



8. Δολιοφθορά από τον ανταγωνιστή 

9. Μεσολάβηση (παράκληση ή εντολή στον ήρωα να φροντίσει για κάποια έλλειψη ή 

δυστυχία)  

10. Έναρξη αντενέργειας από τον ήρωα 

11. Αναχώρηση του ήρωα από κάποιον τόπο  

12. Επέμβαση δωρητή ως βοήθεια προς τον ήρωα 

13. Αντίδραση ήρωα προς τον δωρητή  

14. Εφοδιασμός του ήρωα 

15. Μετακίνηση του ήρωα προς άλλον τόπο 

16. Πάλη του ήρωα με τον ανταγωνιστή 

17. Στιγμάτισμα του ήρωα  

18. Νίκη του ήρωα έναντι του ανταγωνιστή 

19. Εξάλειψη δυστυχίας / έλλειψης  

20. Επιστροφή του ήρωα  

21. Καταδίωξη του ήρωα 

22. Διάσωση του ήρωα από καταδίωξη  

23. Μη αναγνωρίσιμη άφιξη του ήρωα, ο οποίος καταφτάνει μεταμφιέζεται ή αλλάζει 

εμφάνιση με μαγικό τρόπο 

24. Αβάσιμες απαιτήσεις προς τον ήρωα  

25. Δύσκολο πρόβλημα που δίνεται στον ήρωα  

26. Λύση του προβλήματος 

27. Αναγνώριση του ήρωα  

28. Ξεσκέπασμα του ανταγωνιστή  

29. Μεταμόρφωση του ήρωα 

30. Τιμωρία του ανταγωνιστή  

31. Γάμος του ήρωα 

• «Μ΄εκείνο το «μια φορά κι έναν καιρό» ο αφηγητής παίρνει τον ακροατή μαζί 

του, έξω από την τωρινή πραγματικότητα, σε ένα μακρινό, ακαθόριστο 

παρελθόν, όπου το γεγονός της ημέρας μπορούσε να είναι παράδοξο, 

διαφορετικό από το γεγονός της δικής μας ημέρας» ((Αυδίκος, 1997:39). 

Παίζουμε με τα εισαγωγικά μοτίβα αφήγησης των παραμυθιών 

δημιουργώντας δικά μας. (Καλμανίδου, 2017) 

•  



• Διαβάζουμε μύθους του Αισώπου και προσπαθούμε να δώσουμε το δικό μας 

επιμύθιο. Επιλέγουμε ένα επιμύθιο από μύθο του Αισώπου και προσπαθούμε 

με τον ίδιο τρόπο αφήγησης να αφηγηθούμε έναν δικό μας μύθο. (Αυδίκος, 

1997:89-90) 

• Ζωγραφίζουμε πέτρες με εικόνες και σύμβολα που αντιστοιχούν σε ήρωες, 

τόπους, ανταγωνιστές, βοηθούς, καταστάσεις, μαγικά αντικείμενα και τους 

βάζουμε σε διαφορετικά κουτιά. Τα παιδιά επιλέγουν μία πέτρα από κάθε 

κουτί και χτίζουν το παραμύθι τους. (Καλμανίδου, 2017) 

•  

• Σε χάρτινους κύβους ζωγραφίζουμε σύμβολα και εικόνες. Τα παιδιά ρίχνουν 

τα «παραμυθοζάρια» και κρατάνε τις εικόνες που τους έτυχαν για να φτιάξουν 

το δικό τους παραμύθι  (Cornett, 1999).  

 

2.4 Και οι ήρωες χτίζονται… 
• Έχουμε ένα κουτί όπου μέσα υπάρχουν εικόνες προσώπων από περιοδικά και 

εφημερίδες. Τα παιδιά επιλέγουν μία εικόνα και την παρατηρούν. 

Προσπαθούν να φανταστούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

ήρωα που απεικονίζεται. Γράφουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του 

ήρωα. (Γρόσδος, 2011: 57-71) 

• Αναζητούμε τις  συνήθειες του ήρωα μας μέσα στην καθημερινότητά του. 

Φανταζόμαστε όλα αυτά που του αρέσουν κι όλα αυτά που τον απωθούν. 

Λίστα φαγώσιμων: Δημιουργία των πιθανών γευμάτων του ήρωα (Cornett : 

1999).  

• Ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που περπατάει, τον τρόπο που αγγίζει, που 

χαμογελάει. Φανταζόμαστε τον τρόπο που παρατηρεί τα πράγματα. (Cornett : 

1999).  

• Δίνουμε φωνή στον ήρωά μας. Πώς μιλάει; Αναζητούμε τον τόνο και την 

χροιά της φωνής του ήρωα καθώς επίσης και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί. 

(Cornett : 1999) 

• Ψάχνουμε να βρούμε αγαπημένες ατάκες που ο ήρωας επαναλαμβάνει καθώς 

επίσης και ιδιαίτερες γκριμάτσες ή χειρονομίες που πιθανά κάνει. Ντύνουμε 

τον ήρωά μας. Επιλέγουμε τα ρούχα που θα του ταίριαζαν και τα 

τακτοποιούμε στην ντουλάπα του. (Cornett : 1999) 



• Ντύνουμε τον ήρωα με συμπεριφορές που ταιριάζουν σε όλα τα παραπάνω. 

Διατηρούμε ημερολόγιο του ήρωα και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς σε 

ότι έχουμε επιλέξει για τον φανταστικό μας ήρωα έτσι ώστε ο φανταστικός 

μας ήρωας να μπορέσει να αποκτήσει υπόσταση (Cornett : 1999). «Γραμμή 

της ζωής» : τοποθετούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του ήρωα σε 

μία γραμμή, στη γραμμή της ζωής του. (Cornett : 1999) 

 

 

2.5 Παιχνίδια αλλαγής εστίασης 

 
• Διαβάζουμε ένα μικρό αφήγημα με δράση. Αναλύουμε την ιστορία 

διακρίνοντας τους ήρωες και τη δράση τους. 

Αφηγούμαστε προφορικά την ιστορία στο πρόσωπο της αφήγησης του κειμένου. 

(Πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη αφήγηση). 

Αλλάζουμε οπτική εστίασης κι αφηγούμαστε την ίδια ιστορία αλλιώς 

χρησιμοποιώντας πρώτο, δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο αφήγησης. Με τον τρόπο 

αυτό, τα παιδιά καταφέρνουν να βιώσουν τις αλλαγές που επιτελούνται 

ανάλογα με την οπτική εστίασης που επιλέγουν.( Γρόσδος, 2011:.173) 

• Επιλογή ενός ήρωα ως πιθανού γείτονα κι ανάπτυξη ενός διαλόγου που να 

υποδηλώνει τη σχέση μας μαζί του (Cornett : 1999).  

• Αφού ολοκληρωθεί το προφορικό μέρος ασκήσεων αλλαγής της οπτικής 

εστίασης αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να επιλέξουν έναν ήρωα από το 

αρχικό αφήγημα και να ξαναγράψουν την ιστορία μέσα από τα δικά του 

μάτια, (πρωτοπρόσωπη αφήγηση). (Καλμανίδου : 2017) 

• Προσκαλούμε τα παιδιά να δώσουν φωνή σε άψυχα αντικείμενα του 

αφηγήματος τα οποία θα μπορούσαν επίσης να αφηγηθούν την ιστορία με το 

δικό τους τρόπο. (Καλμανίδου : 2017) 

•  

 

2.6   Σ’ έναν στίχο… στοιχίζομαι 
 

«Η ποίηση είναι ανάπτυξη ενός επιφωνήματος» (PaulValery) 



 

• Χρησιμοποιούμε τα ονόματα  σαν αφορμή για την πρώτη απόπειρα ποιητικής  

γραφής. Ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν μία ακροστιχίδα με το όνομά τους 

δίνοντας μία λέξη σε κάθε γράμμα ενώ δίνεται η οδηγία να προσπαθήσουν να 

δημιουργήσουν τους πρώτους στίχους21 με τις λέξεις που θα προκύψουν από το 

όνομά τους. (Καλμανίδου : 2017) 

• Συνεχίζουμε να δημιουργούμε στίχους με τη χρήση της ακροστιχίδας του 

ονόματος γράφοντας ένα στίχο για κάθε γράμμα. (Καλμανίδου : 2017) 

• Δημιουργούμε διπλή ακροστιχίδα, δηλαδή ο στίχους που ξεκινάνε και 

τελειώνουν με τα γράμματα των ονομάτων των παιδιών. (Καλμανίδου : 2017) 

• Μοιράζουμε στα παιδιά σκόρπιους στίχους γνωστών ποιητών και ζητάμε να 

γράψουν ένα δικό τους ποίημα ενσωματώνοντας τον στίχο της επιλογής τους 

μέσα στη δική τους δημιουργία. (Καλμανίδου : 2017) 

• Μοιράζουμε στα παιδιά το ποίημα ενός ποιητή με λέξεις ή και φράσεις που 

λείπουν. Ζητάμε από τα παιδιά να ολοκληρώσουν το ποίημα συμπληρώνοντας 

τα κενά σε μία προσπάθεια να κρατήσουν το ύφος του ποιήματος. Στο τέλος 

μοιράζουμε το ποίημα στην αυθεντική του μορφή. (Καλμανίδου : 2017) 

 

• Παίζουμε με τις ρίμες κυνηγώντας τις ουρές(ομοιοκαταληξίες) των λέξεων. 

Παίζουμε με λέξεις προσπαθώντας να βρούμε άλλες ομοιοκατάληκτες. 

(Καλμανίδου : 2017) 

• Προσπαθούμε να γράψουμε ένα δίστιχο ποίημα με ομοιοκαταληξία. 

Χρησιμοποιούμε τη μαντινάδα (Η μαντινάδα είναι ένα είδος κρητικού κυρίως 

τραγουδιού που αποτελείται από δύο συνήθως δεκαπεντασύλλαβους 

ομοιοκατάληκτους στίχους και αντιστοιχεί με τα λιανοτράγουδα ή τα δίστιχα ή 

τις ριμνέτσες ή τις πατινάδες ή τα στιχάκια ή τις παρόλες κλπ., άλλων περιχών 

της Ελλάδας»22 ως πρότυπο γραφής. Δίνουμε στα παιδιά τον πρώτο στίχο και 

ζητάμε να γράψουν τον δεύτερο ομοιοκαταληκτώντας (Ζευγαρωτή 

ομοιοκαταληξία). (Καλμανίδου : 2017) 

                                                             
21 στίχος ονομάζεται μια σειρά μετρικών ποδιών, που αποτελούν μία ρυθμική περίοδο ποιήματος, μία 
ρυθμική και λεκτική ενότητα. (Μαρκαντωνάτος, Γ., Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Μαλλιάρης-Παιδεία,  
Θεσσαλονίκη:1980) 
22 Ό.π. παραπομπή 7 



• Κάνουμε παιχνίδια πλεκτής ποίησης. Πλέκουμε τους στίχους μας κι 

αλλιώς.(Πλεκτή ομοιοκαταληξία είναι εκείνη που γίνεται, όταν ο πρώτος 

στίχος ομοιοκαταληκτεί με τον τρίτο, ο δεύτερος με τον τέταρτο, ο πέμπτος με 

τον έβδομο και ο έκτος με τον όγδοο»23 (Καλμανίδου : 2017) 

• Φτου ξελεφτερία! Δίνουμε στα παιδιά ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία και 

ζητάμε να το ελευθερώσουν ξαναγράφοντάς το σε ελεύθερο στίχο( Ελεύθερος 

στίχος είναι ο αποδεσμευμένος από τα παραδοσιακά  στοιχεία και γνωρίσματα 

στίχος(στροφή, μέτρο, ρυθμό, ομοιοκαταληξία, μορφή κλπ.24 όπως αυτά το 

καταλαβαίνουν αφήνοντας τον εαυτό τους ελεύθερο να αισθανθούν τις λέξεις 

και τα νοήματά τους. (Καλμανίδου : 2017) 

• Ζωγραφίζοντας με λέξεις. Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν Καλλιγραφήματα 

(Concretepoems)25. Σκοπός μας είναι να δώσουμε στις λέξεις του ποιήματός 

το σχήμα και τη μορφή που του αναλογεί. (Καλμανίδου : 2017) 

 

• Συνομιλώντας με τον ποιητή. Επιλέγουμε ένα ποίημα κι ύστερα  από 

διαλογική συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο ποίημα ζητάμε από τα παιδιά 

να συνομιλήσουν με τον ποιητή μέσα από το ποίημά του. (Καλμανίδου : 

2017) 

• Δεκαεφτά συλλαβές ένα ποίημα. Μαθαίνουμε την τέχνη των Χαϊκού 26 

παίζοντας με τις συλλαβές. Εξασκούμαστε στη μικρή αυτή ποιητική φόρμα 

για να γράψουμε ποίηση δεκαεφτά συλλαβών. Γράφουμε ομαδικά λέξεις 

(ουσιαστικά ,επίθετα, ρήματα, δισύλλαβες,  τρισύλλαβες), τις οποίες μπορούν 

                                                             
23 Ό.π παραπομπή 7  
24 Ό.π παραπομπή 7  

25 Καλλιγράφημα ή καλίγραμμα ή σχηματικό ποίημα ή συγκεκριμένο ποίημα είναι ένα 
είδος ποιήματος (που μπορεί να είναι μια φράση ή λέξη) στο οποίο η γραμματοσειρά, η καλλιγραφία ή 
γραφή είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν οπτική εικόνα. Το είδος αυτό 
ποίησης χαρακτηρίζεται με τον νεότερο όρο συγκεκριμένη ποίηση. Χαρακτηριστικά του είδους είναι η 
απουσία σημείων στίξης και η ελευθερία στη διάταξη των λέξεων. Η εικόνα αποδίδει το νόημα του 
ποιήματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εικόνα μπορεί να αποδοθεί σε όλες τις γλώσσες με τον ίδιο 
τρόπο. 

26  Το χαϊκού αποτελεί ποιητική φόρμα με προέλευση την Ιαπωνία.. Παραδοσιακά αποτελείται από 
τρεις ομάδες των 5, 7, 5 συλλαβών, οι οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους για έμφαση ή σε έναν, 
χωρισμένο με κενά. Το χαϊκού είναι με συνολικά 17 συλλαβές η πιο σύντομη μορφή ποίησης στον 
κόσμο. Περιγράφει μια εικόνα της φύσης και δίνει στοιχεία για την εποχή του χρόνου μέσα 
από εποχιακές λέξεις. Ένα χαϊκού διαβάζεται σε μια αναπνοή.) 



να συνδυάσουν τα παιδιά για να φτιάξουν τα δικά τους χαϊκού. (Cornett:1999)   

Από το χαϊκού στο τάνκα. Προσθέτοντας στο χαϊκού μας δύο εφτασύλλαβους 

στίχους αλλάζουμε μορφή δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να 

απελευθερώσουν τα συναισθήματά τους. (Cornett:1999) 

• Γράφουμε ποίηση με οδηγό ένα γράμμα που επιλέγουμε. Το φαινόμενο της 

παρήχησης27 (Καλμανίδου : 2017) 

• Το παζλ της ποίησης. Πρόκειται για ένα παιχνίδι σύνθεσης ενός ποιήματος το 

οποίο είναι διαμελισμένο σε σκόρπιους στίχους. Τα παιδιά προσπαθούν να 

συνθέσουν το ποίημα με τον δικό τους τρόπο. (Γρόσδος, 2011: 171) 

 

 

 

 

   

 

 

 

3. Κλείδα Παρατήρησης (Αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού στόχων) 
Κλείδα  Παρατήρησης 

Ημερομηνία: ………………………………………………………………………….. 
Όνομα:………………………………………………………………………………… 

Α. Χωρική Διάταξη 
Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής  
Αναγνωστήριο  
Βιβλιοθήκη  
Δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο   
Άλλο  

                                                             

27  παρήχηση είναι η επανάληψη του αυτού γράμματος ή της αυτής συλλαβής σε μία φράση 
(Μαρκαντωνάτος, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Μαλλιάρης-Παιδεία Θεσσαλονίκη:1980)  

 
 
 
 



Β. Διδακτικό Υλικό 
 

Λογοτεχνικά βιβλία 
Πληροφοριακά βιβλία 
Ταινίες, CD’s 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια 
Άλλο 

Β.1Λογοτεχνικά Βιβλία 
 

Μυθιστόρημα 
Διήγημα 
Παραμύθι 
Εικονογραφημένη ιστορία 
Αποσπάσματα λογοτεχνικών βιβλίων 
Υπάρχει ένα βιβλίο στο εργαστήριο 
Κάθε ομάδα έχει το δικό της βιβλίο 
Κάθε παιδί έχει το δικό του βιβλίο 

Β.2Επιλογή Βιβλίου 
 

Το θέμα αφορά τη ζωή των παιδιών 
Το θέμα επιλέχθηκε από τον εμψυχωτή 
Το θέμα επιλέχθηκε από τα παιδιά 
Άλλο 

Β.3Ημερολόγιο Καταστρώματος 
 

Διαβάζει ο εμψυχωτής 
Διαβάζουν τα παιδιά σε κύκλο 
Σιωπηρή ανάγνωση 
Κάτι ανάμεσα στα δύο 

Γ. Δραστηριότητες 
 

Συζήτηση 
Παιχνίδια φιλαναγνωσίας 
Δημιουργική γραφή 
Ατομική εργασία 
Ομαδική εργασία 
Άλλο 

Δ. Εμψυχωτής 
 

Δημιουργεί κίνητρα για ανάγνωση 
Δημιουργεί κίνητρα για γραφή 
Καθοδηγεί τα παιδιά 
Δίνει σαφείς οδηγίες ασκήσεων 
Χαρακτηρίζει λανθασμένες τις απαντήσεις των παιδιών 
Είναι απόλυτος στις κρίσεις του 
Άλλο 

Ε. Παιδιά 
 

Ε.1Κατά την ανάγνωση 



Προσέχουν ήσυχα 
Μιλούν μεταξύ τους 
Διακόπτουν με ερωτήσεις 
Ασχολούνται με κάτι άλλο 

Ε.2Κατά την γραφή 
Προσέχουν ήσυχα 
Μιλούν μεταξύ τους 
Διακόπτουν με ερωτήσεις 
Ασχολούνται με κάτι άλλο 

Ε.3Κατά τις δραστηριότητες 
Συμμετέχουν ενεργά 
Μιλούν μεταξύ τους 
Διακόπτουν τη διαδικασία 
Δείχνουν δυσαρέσκεια 
Δείχνουν ευχαρίστηση 

ΣΤ. Διαθεματικότητα 
 

Σύνδεση με κείμενα άλλων λογοτεχνών 
Σύνδεση με άλλες τέχνες 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Φωτογραφικό Ημερολόγιο 
 



 

 

Γιορτή υποδοχής της συγγραφέα Λότη Πέτροβιτς- Ανδρουτσοπούλου 

 



 

 

 

 

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Χίου «Κοραής» και οι ιστορίες της 



 



Η αφηγηματική ομάδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας

 



Το βιβλίο «Η αμίλητη αγάπη» ως δρώμενο στη γιορτή υποδοχής

 

 

 

 

 



Φιλαναγνωστική χειραψία με τη Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Παραμυθιών 

 

 



Οι αποσκευές της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

 

 

 

 

 



Διαδικτυακή γραφή και αφήγηση, «Πτολεμαΐδα-Λέρος» Διαδικτυακή γραφή και 
αφήγηση, «Πτολεμαΐδα-Λέρος»



  



Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 

 



 

 



 

 



Τα παιδιά βιβλιοπαίζουν…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Κοσμηματολογείον» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γιορτή Υποδοχής του συγγραφέα Βαγγέλλη Ηλιόπουλου 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αφηγηματική Ομάδα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεμαΐδας 

 

 

 

 

 



«Φιλαναγνωστική Χειραψία με το συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο» 

 

 

 



Βιβλιολογείον «Μίμης Σουλιώτης» 

 

 

 

 



Οι αποσκευές του συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Γιορτή Λήξης Φιλαναγνωστικής Χειραψίας με τη Μαρία Παπαγιάννη» 

 

 



 

 

 



 

«Φιλαναγνωστική Χειραψία με τη συγγραφέα Μαρία Παπαγιάννη» 

 

 



Οι αποσκευές της συγγραφέα «Μαρίας Παπαγιάννη»

 



Γραμμές αφήγησης…



Δεξαμενή Λέξεων- παιχνίδια

 

 

 



 

Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 

 

 

 

 



Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 

 Απονομή Βραβείου στις «Φιλαναγνωστικές Χειραψίες» 

 

 

Μια αγκαλιά, γεμάτη λέξεις… 

 

 


