
Oρόλος του βιβλίου και της ανάγνωσης αποδεικνύεται καταλυτικός για την ολοκλήρωση του αν-
θρώπου, για την κοινωνική και επιστημονική του ανέλιξη, για την κοινωνικοποίησή του, για τον 
εσωτερικό του αναστοχασμό, για τη σχέση του με τον εαυτό του και με τους άλλους, για την αι-

σθητική του απόλαυση. Ωστόσο, αν και η καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα θα πρέπει να απο-
τελεί κεντρικό άξονα της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας, τα ελλείμματα των 
αναγνωστικών πολιτικών που διαπιστώνονται στην Ελλάδα, τόσο στο ευρύτερο όσο και στο στενότερο 
περιβάλλον της ανάγνωσης, απαιτούν επιτακτικά τη διεύρυνση του διαλόγου και την προβολή της δυ-
ναμικής των διαφορετικών πεδίων (οικογένεια, εκπαίδευση, βιβλιοθήκες, Μ. Μ. Ε.) μέσω των οποίων 
μπορεί να ασκηθεί κάθε φιλαναγνωστική πολιτική. 

Με τον παρόντα τόμο επιδιώκουμε ακριβώς να συμβάλουμε ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της υπάρ-
χουσας προβληματικής για τα ζητήματα της φιλαναγνωσίας, διερευνώντας σε βάθος την πολυπαραγο-
ντική φύση τους και αναζητώντας ρεαλιστικές αλλά αποτελεσματικότερες πολιτικές/πρακτικές προ-
ώθησής τους. Πανεπιστημιακοί καθηγητές, εκπρόσωποι ελληνικών και ξένων φορέων, επιστήμονες, 
μελετητές και ερευνητές, βιβλιοθηκονόμοι, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης που ασχολούνται με θέματα βιβλίου και ανάγνωσης καταθέτουν τις απόψεις, τις γνώσεις και 
την εμπειρία τους, συνεισφέροντας εποικοδομητικά στη διεύρυνση του διαλόγου για τη φιλαναγνωσία 
και στην ανάδειξη της δυναμικής των παραγόντων που την επηρεάζουν. Σε εποχές δύσκολες και σε 
καιρούς αμήχανους, οι συνέργειες που απαιτούν τα ζητήματα της φιλαναγνωσίας θα μας βοηθήσουν 
να παραμείνουμε όρθιοι και ενεργοί. 

Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο απευθύνονται σε όλους όσοι εμπλέκονται θεω-
ρητικά ή πρακτικά με την ανάγνωση και το παιδί, προσδοκώντας να τους ενεργοποιήσουν και να τους 
ευαισθητοποιήσουν ακόμη περισσότερο για ζητήματα που θεωρούνται αυτονόητα, αλλά απαιτούν συ-
νεχή επαγρύπνηση, όπως είναι, για παράδειγμα, το δικαίωμα όλων στην ανάγνωση. Ειδικότερα, όμως, 
αφορούν τους εκπαιδευτικούς της πράξης, προσφέροντάς τους Ðμε προτάσεις ÇδιδασκαλίαςÈ και 
συγκεκριμένες εφαρμογές προγραμμάτωνÐ σημαντικό υλικό για τη θεωρητική τους κατάρτιση και, 
κυρίως, για τους τρόπους καλλιέργειας της ανάγνωσης και της αρτιότερης διδακτικής αξιοποίησής 
της στο σημερινό σχολείο.
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Ο Δημήτρης Πολίτης είναι Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπι-
στημίου Πατρών, όπου διδάσκει Λογοτε-
χνία για Παιδιά, Νεοελληνική Λογοτεχνία 
και Θεωρίες Λογοτεχνίας. Είναι μέλος 
της Ομάδας Συγγραφής του Ανθολογίου 
Λογοτεχνικών Κειμένων για τις Γ΄ και Δ΄ 
Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (2006), του 
βιβλίου Οι Ιδέες των Παιδιών για την Παι-
δική Λογοτεχνία: Θεωρία και Έρευνα της 
Αναγνωστικής Ανταπόκρισης (Τόπος, 2010) 
και της μελέτης Καλλιεργείται η αγάπη για 
το διάβασμα; Τόποι ανάγνωσης και τρόποι 
εκπαίδευσης (Κοινωφελές  Ίδρυμα Ιωάν-
νη Σ. Λάτση, 2011), ενώ έχει επιμεληθεί 
πρακτικά Ημερίδων και Συνεδρίων και έχει 
πάρει μέρος σε ερευνητικά και επιμορ-
φωτικά προγράμματα. Τα επιστημονικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Λογοτεχνία 
για Παιδιά και Νέους, στη Θεωρία και στη 
Διδακτική της Λογοτεχνίας. Έχει δημοσι-
εύσει άρθρα και μελέτες σε περιοδικά και 
πρακτικά συνεδρίων.

Η  Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου είναι Καθηγήτρια 
Ελληνικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
όπου διδάσκει Νεοελληνική Λογοτεχνία και 
Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους. Υπήρξε 
ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας του Ιστο-
ρικού Λεξικού Ελληνικής Γλώσσας της 
Ακαδημίας Αθηνών και ειδική επιστήμονας 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Στο συγγραφικό, επιστημονικό 
και ερευνητικό της έργο ασχολείται με 
θέματα νεοελληνικής ποίησης (ζητήματα 
ποιητικής τέχνης και κριτικής). Οι με-
λέτες της αναφέρονται κυρίως στο έργο 
των: Κ. Παλαμά, Κ. Π. Καβάφη, Γ. Ρίτσου, Ν. 
Βρεττάκου, Ε. Αλεξίου και Μ. Αυγέρη. Στο 
χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 
ασχολείται με θέματα ιστορίας, θεματολο-
γίας και υφολογίας σύγχρονων κειμένων 
παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας, με τις 
σχέσεις λογοτεχνίας και εκπαίδευσης, με 
την ανάγνωση και τη φιλαναγνωσία. Υπήρ-
ξε μέλος της επιστημονικής Επιτροπής για 
τη Φιλαναγνωσία και είναι πρόεδρος της 
Επιτροπής για τα Κρατικά βραβεία παιδικού 
βιβλίου.

Κυριότερα έργα της: Φιλολογικές Δια-
δρομές Α,Β,Γ, Το θαυμαστό ταξίδι . Μελέτες 
για την Παιδική Λογοτεχνία κ.ά. Συνεργά-
στηκε στη συγγραφή της μελέτης Καλλι-
εργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τόποι 
ανάγνωσης και τρόποι εκπαίδευσης (Κοι-
νωφελές  Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 2011). 
Έχει οργανώσει συνέδρια και ημερίδες για 
θέματα ή συγγραφείς νεοελληνικής και 
παιδικής λογοτεχνίας και έχει επιμεληθεί 
την έκδοση των πρακτικών συνεδρίων και 
ημερίδων.
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Εισαγωγή

Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου & Δημήτρης Πολίτης

Η σημασία της ανάγνωσης, ο ρόλος του βιβλίου και η αγάπη για το διάβα-
σμα, παράγοντες σημαντικοί για την ψυχοπνευματική, τη γνωστική, κυ ρίως 
όμως για τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και την πολυδύναμη 
καλλιέργεια του ανθρώπου γενικότερα, καθιστούν αναγκαία τη δημιουρ-
γία προϋποθέσεων ενδυνάμωσής της τόσο στα θεσμικά όσο και στα άτυ-
πα περιβάλλοντα ανάγνωσης. Μια δημιουργία που γίνεται επιτακτικότερη 
σε περιόδους κρίσης όχι ως διέξοδος από τα σύγχρονα προβλήματα, αλλά 
ως αφορμή για την ουσιαστική γνωριμία του εαυτού μας και των άλλων. 

Είναι γνωστό ότι η στάση του παιδιού απέναντι στο βιβλίο σχετίζεται άμε-
σα με την ύπαρξη ή όχι βιβλιοφιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο μεγαλώ-
νει. Πολλοί παράγοντες, από την οικογένεια και το σχολείο ως τις βιβλιοθή-
κες, τα ΜΜΕ και την κρατική πολιτική για το βιβλίο, ενεργοποιούν τη διά-
θεση των παιδιών απέναντι στην ανάγνωση. 

Η ιστορία της ανάγνωσης και η σημασία της για τον άνθρωπο ξεκινούν 
από την αρχαιότητα, ενώ ο 18ος και ο 19ος αιώνας στρέφουν το ενδιαφέ-
ρον των διανοουμένων, φιλοσόφων και παιδαγωγών, στη σημασία της δι-
δασκαλίας της για την κοινωνική και επαγγελματική άνοδο των πολιτών. Η 
ανάγνωση ως απόλαυση, αποσυνδεδεμένη από τη σχολική επιτυχία ή την 
επαγγελματική κοινωνική αναγνώριση και απαλλαγμένη από τον κατανα-
γκασμό, συνδέεται με τη φιλαναγνωσία από τα τέλη του 19ου και κυρίως 
τον 20ό αιώνα. Την ίδια περίοδο, ελάχιστοι πνευματικοί άνθρωποι στην Ελ-
λάδα θεωρούν ότι η ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών όχι μόνο στο σχολι-
κό αλλά και στο εξωσχολικό βιβλίο δρα ευεργετικά στην πολύμορφη ανά-
πτυξή τους. Λογοτέχνες, όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Αλέξανδρος Πάλλης, 
ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, η Πηνελόπη Δέλτα, και παιδαγωγοί, όπως ο Αλέ-
ξανδρος Δελμούζος και ο Δημήτρης Γληνός, έδωσαν έμφαση στη σημα-
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σία του βιβλίου και της ανάγνωσης που ξεφεύγει από τα όρια της εγγραμ-
ματοσύνης. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊ κές χώρες, η συνειδη-
τή και σχεδιασμένη κρατικά καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα απα-
σχόλησε σοβαρά την ελληνική Πολιτεία τα τελευταία είκοσι χρόνια, με την 
ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Στην Ελλάδα το σχολικό περιβάλ-
λον φαίνεται να είναι το προσφορότερο για την ανάπτυξη της βιβλιοφιλικής 
συνείδησης των παιδιών, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο ρόλος της 
οικογένειας στην πολυδιάστατη σχέση του παιδιού με το βιβλίο κατά την 
προσχολική ηλικία είναι καθοριστικός, αν και συνδέεται με κοινωνικο-οι-
κονομικές και πολιτισμικές ανισότητες.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις και προβληματισμοί απασχολούν τους συγ-
γραφείς αυτού του Τόμου (πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιστήμονες, 
ερευνητές, εκπροσώπους ελληνικών και ξένων φορέων, βιβλιοθηκονό-
μους, εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης), οι οποίοι με τις μελέτες και τις έρευνές τους συνεισφέρουν εποικο-
δομητικά σε έναν ευρύτερο διάλογο για θέματα φιλαναγνωσίας. Οι μελέτες 
αυτές είχαν αποτελέσει, σε συντομότερη μορφή, ανακοινώσεις του ομότι-
τλου με τον Τόμο Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα το Π.Τ.Δ.Ε. 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών, 
στις 7-9 Μαρτίου 2013, με στόχο να εμπλουτίσουν θεωρητικά την προβλη-
ματική της φιλαναγνωσίας και να συμβάλουν πρακτικά στις ολοένα αυξα-
νόμενες ανάγκες καλλιέργειας της αγάπης για το διάβασμα στα παιδιά. Η 
οργάνωση αυτού του Συνεδρίου υπήρξε απότοκος προβληματισμού και 
διαπίστωσης ζητημάτων σχετικά με τη φιλαναγνωσία που ανέκυψαν κατά 
την εκπόνηση της μελέτης μας Καλλιεργείται η αγάπη για το διάβασμα; Τό
ποι ανάγνωσης και τρόποι εκπαίδευσης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το 
«Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννης Σ. Λάτσης» και είναι αναρτημένη στον ιστό-
τοπο του Ιδρύματος. Με την οργάνωση του Συνεδρίου θέλαμε να διερευ-
νήσουμε περισσότερο τα θέματα αυτά με τη συνδρομή μελετητών και εν 
γένει ανθρώπων που εμπλέκονται σοβαρά με το βιβλίο και την ανάγνωση 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Τόμος διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο, με τίτλο: «Από την 
ανάγνωση στη φιλαναγνωσία: Θεωρητικές αναζητήσεις», περιλαμβάνονται 
μελέτες που αναφέρονται σε θεωρητικά ζητήματα της ανάγνωσης και της 
φιλαναγνωσίας, καθώς και σε ζητήματα της προσληπτικής ικανότητας του 
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μικρού αναγνώστη αλλά και του ενδιαφέροντός του για το βιβλίο. Πιο συ-
γκεκριμένα, η Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου εξετάζει ιστορικά τη μετάβαση από 
την ανάγνωση-καταναγκασμό στην ανάγνωση-απόλαυση που είναι ακόμη 
και σήμερα ζητούμενο, εστιάζοντας στους παράγοντες (οικογένεια, σχολείο, 
βιβλιοθήκες, ΜΜΕ) που προωθούν την καλλιέργεια της αγάπης για το διά-
βασμα, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, και δίνοντας έμφαση στην Προσχολι-
κή και κυρίως στην Πρωτοσχολική Εκπαίδευση. 

Ο Δημήτρης Πολίτης διερευνά την έννοια της φιλαναγνωσίας και τη δια-
φοροποίησή της από αυτή της ανάγνωσης, επισημαίνοντας την καταλυτική 
συμβολή της φιλαναγνωσίας στην αναμόρφωση της ανθρώπινης εμπει ρίας. 
Παρά την αναπόφευκτη αποδυνάμωση των λειτουργιών της έντυπης εκ-
φοράς του λόγου, τα κείμενα, και ιδιαίτερα τα λογοτεχνικά, εξακολουθούν 
να συνδιαμορφώνουν με τις υποδηλώσεις τους τον «κόσμο» των αναγνω-
στών, συμβάλλοντας στη συναισθηματική εξέλιξη, στην κοινωνική ευαι-
σθητοποίηση και στη γενικότερη καλλιέργειά τους. 

Ο Γιάννης Παπαδάτος με βάση την Οικοσυστημική Θεωρία του U. Bronfer-
brenner προτείνει ένα σχέδιο φιλαναγνωσίας για τα Δημοτικά Σχολεία. Σύμ-
φωνα με αυτό, η Πολιτεία, το σχολείο, η οικογένεια, οι βιβλιοθήκες δρουν 
αυτόνομα ή συνεργατικά σ’ ένα πολιτισμικό οικολογικό περιβάλλον και, μέσα 
από την αλληλεπίδραση, προωθούν την αγάπη των παιδιών για το στοχαστι-
κό-κριτικό διάβασμα και τις φιλαναγνωστικές σχέσεις προς την κατεύθυν-
ση του δημιουργικού, του ουσιαστικού και, τελικά, του κριτικού αναγνώστη. 

Η Μένη Κανατσούλη εστιάζει στον προαναγνώστη-παίκτη της προσχο-
λικής ηλικίας και στη σημασία του παιχνιδιού, λεκτικού, νοηματικού, εικο-
νιστικού, ή στο ρόλο του παιχνιδιού με το βιβλίο ως αντικειμένου που, κα-
θώς ανταποκρίνεται στις παιγνιώδεις διαστάσεις της λογοτεχνίας και στην 
παιδική ψυχολογία, προάγει με τρόπο ευχάριστο τη φιλαναγνωσία. Τελι-
κά, το παιχνίδι αποδεικνύεται ο αποτελεσματικότερος τρόπος προώθησης 
της αγάπης για το διάβασμα στο παιδί.

Η Διαμάντη Αναγνωστοπούλου και η Μαριάννα Μίσιου επικεντρώνο-
νται στη σχέση της ανάγνωσης με την «ανάμνηση» της ανάγνωσης και τη 
συναφή εμπειρία που αποκτάται όχι μόνο από την ανάγνωση ενός βιβλίου 
και από τις προσωπικές σχέσεις του κάθε αναγνώστη με τους μυθοπλα-
στικούς ήρωες, αλλά και από τις συνθήκες ανάγνωσης. Αυτή η «εσωτερι-
κή βιβλιοθήκη», η οποία διαφέρει από αναγνώστη σε αναγνώστη, αποτε-
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λεί την ατομική/προσωπική παρακαταθήκη μας που συμβάλλει καταλυτι-
κά στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. 

Η Αγγελική Γιαννικοπούλου προβάλλει την παραγνωρισμένη αλλά ση-
μαίνουσα αξία του περικειμένου στην ανάγνωση του εικονογραφημέ-
νου παιδικού βιβλίου. Τονίζει το γεγονός ότι πολλές φορές η νοηματοδό-
τηση του κειμένου στηρίζεται σε στοιχεία του περικειμένου (βιογραφικό 
σημείω μα συγγραφέα/εικονογράφου, αφιέρωση, σχήμα βιβλίου), τα οποία 
επηρεά ζουν καθοριστικά την πρόσληψη του κειμένου και μπορούν να δια-
μορφώσουν το ιδεολογικό του στίγμα. 

Ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος αναδεικνύει την πολυσήμαντη σχέση της 
φιλαναγνωσίας με τη δημιουργική γραφή, εστιάζοντας στη σχέση της ανα-
γνωστικής ανάπτυξης με την ιστορία της ανάγνωσης, καθώς και στη σύ-
ζευξη της λογοτεχνικής ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής με κοινή 
βάση τον παιγνιώδη χαρακτήρα και των δύο. Στην προοπτική μιας τέτοιας 
σύζευξης το λογοτεχνικό κείμενο λειτουργεί ταυτόχρονα ως ερέθισμα λο-
γοτεχνικής γραφής και ως πράξη μύησης σε μια διαδικασία που μας κα-
θιστά σταδιακά ωριμότερους και επαρκέστερους αναγνώστες.

Η Μαρίτα Παπαρούση ανιχνεύει την ανάπτυξη των αναγνωστικών δε-
ξιοτήτων των μαθητών με την εμπλοκή τους στη λογοτεχνική ανάγνωση. 
Στο πλαίσιο αναγνωστικών ομάδων, οι οποίες επιδρούν θετικά στη μετα-
τροπή της ανάγνωσης από μοναχική διαδικασία σε κοινωνική επικοινω-
νία, μέσα από συζητήσεις, ποικίλες δραστηριότητες και ομαδοσυνεργατι-
κές διαδικασίες που ευνοούν την αισθητική απόλαυση, οι μαθητές μπο-
ρούν να αναπτύξουν νέες αναγνωστικές δεξιότητες, ώστε να χαράξουν ένα 
δρόμο ουσιαστικής σύμπλευσης με τη λογοτεχνία και με τη φιλαναγνωσία. 

Η μελέτη της Λουίζας Χριστοδουλίδου και της Ευαγγελίας Μουλά εστιά-
ζει στην αξιοποίηση του διαδικτύου για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. 
Ειδικότερα, η χρήση των «doodles», τα οποία αναφέρονται σε συγγραφείς 
Παιδικής Λογοτεχνίας, προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να έρ-
θουν σε επαφή με τα έργα των συγγραφέων, ενώ υλοποιούν φιλαναγνω-
στικές δραστηριότητες μέσα σ’ ένα συνεργατικό χώρο. Οι εικονικές μετα-
μορφώσεις της λέξης google μπορούν να λειτουργήσουν ως αφορμή για 
μια ενεργητική και εμπρόθετη διαδικασία που ενισχύει την αναγνωστική 
εμπειρία και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Το δεύτερο κεφάλαιο «Η φιλαναγνωσία στην εκπαίδευση» απαρτίζεται 
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από μελέτες πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, από έρευνες που 
διε νεργούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων φορέων, καθώς και από πετυχη-
μένες διδακτικές εφαρμογές εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Ο Κωνσταντίνος Μαλαφάντης και η Βασιλική Φελούκα εκθέτουν τα συ-
μπεράσματα της έρευνάς τους για τις αναγνωστικές προτιμήσεις των μαθη-
τών της Δ΄και της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων της Αθήνας. Διερευνούν 
τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των μαθητών ως προς το λογοτεχνικό είδος 
και θέμα σε συσχετισμό με το φύλο και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. 

Ο Γιώργος Παπαντωνάκης μαζί με τη Δέσποινα Κώτη-Παπαντωνά-
κη και τον Ηλία Αθανασιάδη χαρτογραφούν το τοπίο της φιλαναγνωσίας 
των μαθητών Δημοτικών Σχολείων, βασιζόμενοι σε παλαιότερες έρευνές 
τους δημοσιευμένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις οποίες εξετά-
ζουν από την πλευρά των μαθητών τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 
φιλαναγνωσία. Τέλος, παρακολουθούν την επίδραση της στάσης των εκ-
παιδευτικών στη δημιουργία φιλαναγνωστικού κλίματος και καταγράφουν 
τις απόψεις τους για το ρόλο που παίζουν η ηλικία και η διδακτική εμπει-
ρία τους, το φύλο, η εκπαίδευσή τους για την προώθηση της φιλαναγνω-
σίας στους μαθητές τους. 

Η μελέτη της Τασούλας Τσιλιμένη παρουσιάζει τις βασικές παιγνιώδεις 
πρακτικές που συντείνουν στην ουσιαστική προσέγγιση του βιβλίου από 
το νήπιο στο Νηπιαγωγείο. Θεωρώντας ότι η επιρροή, θετική ή αρνητική, 
από την ανάγνωση ξεκινά από την προσχολική ηλικία και με βασικό πυρή-
να το βιβλίο, η παρούσα μελέτη εκθέτει τις μεταβλητές που δημιουργούν 
από νωρίς το διά βίου αναγνώστη. 

Η Σοφία Γαβριηλίδου εκθέτει συνοπτικά και αποτιμά ουσιαστικά δρά-
σεις και προγράμματα της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ιτα-
λία που υλοποιούνται σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύμα-
τα, δημόσια και ιδιωτικά, και στοχεύουν στην καλλιέργεια του ενδιαφέρο-
ντος για την ανάγνωση παιδιών σχολικής ηλικίας. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι 
η φιλαναγνωστική αυτή δραστηριοποίηση έρχεται ως αντιστάθμισμα της 
μείωσης ωρών διδασκαλίας της λογοτεχνίας στα σχολεία. 

Ο Πέτρος Πανάου και ο Χαράλαμπος Βρασίδας ασχολούνται με το Πρό-
γραμμα «Lifelong Readers» που στόχο έχει την καθοδήγηση και υποστή-
ριξη όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας, ώστε να προωθήσουν 
τη φιλαναγνωσία μέσα από συγκεκριμένα πλάνα. Η μελέτη επικεντρώνεται 
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στο πλαίσιο και στα πορίσματα μελετών περίπτωσης σε σχολεία που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα.

Η Φανή Τσιαμπάση παρουσιάζει και σχολιάζει ορισμένα από τα αποτε-
λέσματα της έρευνας «Αναγνωστικές στάσεις και φιλαναγνωστικές δρά-
σεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η έρευνα διενερ-
γήθηκε το 2011 στο πλαίσιο της μελέτης: Καλλιεργείται η αγάπη για το διά
βασμα; Τόποι ανάγνωσης και τρόποι εκπαίδευσης, η οποία χρηματοδοτήθη-
κε από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση». Οι απαντήσεις των δα-
σκάλων αναδεικνύουν τα προβλήματα που συναντούν κατά τη φιλαναγνω-
στική εκπαιδευτική πράξη, καθώς και τα ουσιώδη αιτήματά τους, η ικανο-
ποίηση των οποίων θα συμβάλει αποτελεσματικότερα στη φιλαναγνωστι-
κή δράση στο σχολείο. 

Ο Κώστας Κατσουλάρης αναφέρεται στο Πρόγραμμα: «Καινοτόμες δρά-
σεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών», το οποίο υλοποίησε το 
Ε.ΚΕ.ΒΙ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σε Δημοτικά Σχολεία της 
χώρας. Η εφαρμογή του Προγράμματος αυτού ανέδειξε: α) τη σημασία της 
σχέσης των δράσεων φιλαναγνωσίας με το ευρύτερο σχολικό περιβάλλον 
και τα άλλα μαθήματα, καθώς και τη σημασία του παιχνιδιού, είτε ως ανα-
γνωστικής διαδικασίας είτε ως ποικιλίας δράσεων για την ενίσχυση της φι-
λαναγνωσίας, και β) την ανάγκη όλοι οι παράγοντες προώθησης της ανά-
γνωσης (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και βιβλιοθηκονόμοι-βιβλιοθη-
κάριοι, να έχουν τη γνώση και τη θέληση να καλλιεργήσουν στο παιδί την 
αγάπη για το βιβλίο μέσα σε ένα περιβάλλον ελευθερίας. 

Η Μαριάνα Σπανάκη διερευνά τη δημιουργική συσχέτιση διαθεματικό-
τητας-φιλαναγνωσίας, βασιζόμενη σε ερευνητικό υλικό που προέκυψε από 
τις απόψεις και τις αναγνωστικές πρακτικές φοιτητριών και φοιτητών Παι-
δαγωγικών Τμημάτων. Το προς διερεύνηση ερώτημα είναι εάν το παιδι-
κό βιβλίο και η Παιδική Λογοτεχνία συμβάλλουν στην κατανόηση ορισμέ-
νων εννοιών και ενισχύουν ουσιαστικά τη φιλαναγνωστική διάθεση των 
παιδιών, ενώ σύντομη αναφορά γίνεται και στις ελεύθερες αναγνωστικές 
προτιμήσεις και στα διαβάσματα των φοιτητών/φοιτητριών κατά την ίδια 
με την έρευνα χρονική περίοδο.

Η Βίκυ Πάτσιου και η Τζίνα Καλογήρου ανακοινώνουν τα πορίσματα 
έρευνας που διεξήγαγαν στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, προ-
κειμένου να διερευνήσουν τις φιλαναγνωστικές τάσεις και τις αναγνωστι-
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κές προτιμήσεις, καθώς και τη συμβολή της λογοτεχνικής ανάγνωσης στη 
διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας των φοιτητών/φοιτητριών του 
Τμήματος. 

Η Δήμητρα Παπαδημητρίου, αξιοποιώντας τη διαθεματικότητα, παρου-
σιάζει δράσεις μαθητών του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, οι  οποίες 
στηρίχτηκαν στις παραμέτρους του έργου του Δ. Πικιώνη, αρχιτέκτονα του 
Σχολείου. Τα παιδιά οδηγήθηκαν στη διαθεματική ανάγνωση και στην κρι-
τική επιλογή στοιχείων από πολλά βιβλία με στόχο τη δημιουργία ενός δι-
κού τους βιβλίου γνώσεων για το μεγάλο αρχιτέκτονα. 

Η Ευγενία Μαγουλά και η Κωνσταντία Παπαγιαννακοπούλου εξετά-
ζουν και αναλύουν τις παραμέτρους που τους επιτρέπουν να υλοποιή-
σουν δράσεις φιλαναγνωσίας σε πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. 
Η έρευνα, της οποίας τα αποτελέσματα διατυπώνονται στη μελέτη αυτή, 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ-
τεραιότητας» (Ζ.Ε.Π.). Στο συγκεκριμένο περιβάλλον οι φιλαναγνωστι-
κές δράσεις στοχεύουν κυρίως στο να γίνει το λογοτεχνικό βιβλίο μέσο 
διαπολιτισμικής διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτε-
ρης γλώσσας. 

Η Δήμητρα Χαντζάκου καταθέτει μια εναλλακτική πρόταση συγκρότη-
σης και λειτουργίας μιας Λέσχης Ανάγνωσης, στοχεύοντας στην παράκαμ-
ψη των εμποδίων που προκύπτουν από τη μικρή ηλικία των μελών της και 
από την εξάρτησή τους από μεγαλύτερους, μέσα από ευέλικτες και σύγχρο-
νες στρατηγικές για όλα τα στάδια λειτουργίας μιας λέσχης βιβλίου. 

Η Σίσσυ Τσιφλίδου παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 
προγράμματος φιλαναγνωσίας που αφορά στην εκτενή ατομική όσο και τη 
συλλογική ανάγνωση ενός ολόκληρου εικονογραφημένου παιδικού βι βλίου. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στην «Ώρα της Φιλαναγνωσίας» σε συνδυα σμό 
με την Ευέλικτη Ζώνη και στοχεύει στην ανάπτυξη της αναγνωστικής συ-
μπεριφοράς μέσα από τις αυξανόμενες εμπειρίες που ενδεχομένως δια-
φοροποιούν τον τόπο και τον τρόπο συνάντησης κειμένου και αναγνώστη. 

Η Βασιλική Μιχαηλίδου επισημαίνει τη σημασία φιλαναγνωστικών δρά-
σεων στο Νηπιαγωγείο με στόχο τη σύνθεση από τα νήπια ενός ευέλικτου 
σώματος από βιβλία, μιας «παρέας» βιβλίων, που προέκυψαν από την έκ-
φραση των αναγνωστικών εμπειριών τους. Οι πολυποίκιλες δράσεις με 
αυτά ανανεώνουν συνεχώς την προσωπική βιβλιοθήκη των παιδιών.
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Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει το εξωσχολικό περιβάλλον της ανάγνωσης. 
Οι βιβλιοθήκες (δημοτικές, δημόσιες και ιδιωτικές), οι εκδοτικοί οίκοι, οι 
εκθέσεις βιβλίων, οι Λέσχες Ανάγνωσης, ο δικτυακός τόπος του Ε.ΚΕ.ΒΙ. 
«Μικρός Ανγνώστης», οι ιστοσελίδες συγγραφέων, όπως και χώροι, π.χ., 
νοσοκομεία, όπου μπορούν να γίνονται φιλαναγνωστικές δράσεις, διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αναγνωστών. Στους σημερινούς 
δύσκολους καιρούς η συμβολή των φορέων αυτών είναι ουσιαστικότερη, 
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους πο-
λίτες, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό τους υπό-
στρωμα, να έχουν ακώλυτη πρόσβαση στο βιβλίο και στην ανάγνωση. Τη 
μερίδα του λέοντος, όπως είναι φυσικό, έχουν οι βιβλιοθήκες. 

Στο κεφάλαιο αυτό η Άννα-Μαρία Χριστοπούλου και ο Ανδρέας Καρα-
κίτσιος εκθέτουν τα συμπεράσματα έρευνάς τους που μελετά τη δυνατό-
τητα διεξαγωγής φιλαναγνωστικών δράσεων στο χώρο του Νοσοκομείου, 
στη Β΄ Ογκολογική Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 
Ελέγχοντας μέσα από ερωτήματα και συνεντεύξεις την αποτελεσματικότη-
τά τους, η μελέτη εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις αυτές αντιμε-
τωπίζονται από τους μικρούς ασθενείς. 

Μια ομάδα εκπαιδευτικών, αποτελούμενη από τις: Ελευθερία Γιαπανί-
δου, Ελπίδα Δρακάκη, Κωνσταντινιά Ζανίδου-Σαουλίδου, Φωτεινή Ιερεμιά-
δου, Ελένη Παπανικολάου και Ζαχαρούλα Πούλου, με την επίβλεψη της 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. Βενετίας Αποστολί-
δου, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο των σπουδών τους στη μετεκπαίδευση. Στόχος της μελέτης είναι 
η χαρτογράφηση των δράσεων προώθησης της φιλαναγνωσίας σε εξω-
σχολικά περιβάλλοντα, καθώς και των κριτηρίων με τα οποία αξιολογήθη-
καν αυτές οι δράσεις. 

Η Σωτηρία Καλασαρίδου σκιαγραφεί το προφίλ παιδιών και εφήβων 
που χρησιμοποιούν τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης και διε-
ρευνά με εργαλεία των πολιτισμικών σπουδών τα ερευνητικά ερωτήματα 
που έχει θέσει, όπως η συνάρτηση της αναγνωστικής κίνησης της βιβλιο-
θήκης με τη συνοικία, η ερμηνεία της ανάγνωσης ως πολιτισμικής πρα-
κτικής με βάση το προφίλ των νεαρών αναγνωστών και τις αναγνωστικές 
προτιμήσεις των χρηστών για τίτλους ή είδη βιβλίων. 

Ο Σωκράτης Καμπουρόπουλος ανιχνεύει τη συμβολή των εκδοτικών 
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οίκων από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα στη μετάφραση, στην ανάπτυξη της 
παραγωγής και στη διάδοση του παιδικού και νεανικού βιβλίου. Εκτός από 
παλαιότερους εκδοτικούς οίκους, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτη-
ριστικά της περιόδου από το 1974 ως σήμερα με τη διεθνή προβολή Ελλή-
νων συγγραφέων και εικονογράφων στο εξωτερικό, με την αλλαγή συν-
θηκών παραγωγής, ενώ επισημαίνεται η δυσμενής επίδραση της οικονο-
μικής κρίσης στην παραγωγή νέων τίτλων. 

Η Αγγελική Αθανασοπούλου ασχολείται με το ρόλο της σύγχρονης παι-
δικής βιβλιοθήκης και με τις δράσεις της τις σχετικές με την Παιδική Λο-
γοτεχνία με στόχο τη δημιουργία ενεργών αναγνωστών. Αναφέρεται, ακό-
μη, στους τρόπους και στις τεχνικές που θα αναπτύσσει η βιβλιοθήκη για 
την εμπλοκή όχι μόνο των παιδιών αλλά και των γονιών στη διαδικασία 
της ανάγνωσης με στόχο η βιβλιοθήκη να γίνει «κοινός τόπος» συνάντη-
σης γνώσης και δημιουργίας. 

Η Χαρά Μπρίντεζη επικεντρώνεται στις δράσεις και στα προγράμμα-
τα της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου, που ως κύριο προσανατο-
λισμό της έχει την επιστήμη και την τεχνολογία. Γίνεται, ακόμη, αναφορά 
στις πρωτότυπες δραστηριότητες αυτής της βιβλιοθήκης που αποσκοπούν 
στην προσέγγιση του κοινού με την επιστήμη και με το βιβλίο γενικότερα, 
καθώς και στο «Νεανικό Τμήμα» της που στοχεύει στην αβίαστη γνώση και 
στην ευχαρίστηση από το διάβασμα. 

Ο Σπύρος Πιέρρος αναφέρεται στο δίκτυο των είκοσι βιβλιοθηκών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, αναπτύσσοντας τις πολιτικές τους, τα χαρακτηριστι-
κά και τις προϋποθέσεις που καθιστούν τη φιλαναγνωσία μέρος της καθη-
μερινής ζωής της βιβλιοθήκης και προβάλλουν τη συνήθη δραστηριότητα 
μιας βιβλιοθήκης ως φιλαναγνωστική πρακτική. 

Η Εύα Αναγνώστου και η Ειρήνη Βοκοτοπούλου αναφέρονται στο πρό-
γραμμα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Future Library, στο ιστο-
ρικό της δημιουργίας του και στο όραμά του, που είναι ο επαναπροσδιορι-
σμός του ρόλου των βιβλιοθηκών (δημόσιων και δημοτικών) και η δημιουρ-
γία υπηρεσιών σ’ αυτές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 
των χρηστών της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καλοκαιρινή εκστρατεία 
ανάγνωσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας που απευθύνεται στα μι-
κρά παιδιά, καθώς και στους ενηλίκους.

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις πολιτικές ευρωπαϊκών κρα-
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τών και συγκεκριμένα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιτα-
λίας, και στη διεύ ρυνση του αναγνωστικού κοινού. Τα κείμενα αυτά στόχο 
έχουν την ενημέρωσή μας για θέματα ανάγνωσης και φιλαναγνωσίας, που 
νομοτελειακά μας οδηγούν στη διαπίστωση της μεγάλης απόστασης που 
έχουμε ως χώρα να διανύσουμε για να προσεγγίσουμε κάπως τη φιλοσο-
φία τους, τα προγράμματα και τις δράσεις τους, ιδίως μετά τη νέκρωση των 
βιβλιοφιλικών προγραμμάτων και φιλαναγνωστικών δράσεων του Ε.Κ.Ε.ΒΙ. 

O Jacques Vidal-Naquet μας πληροφορεί για τη φιλοσοφία, τους στό-
χους, τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο της 
Λογοτεχνίας για τη Νεότητα που είναι Τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Γαλλίας. 

Η Gerlinde Buck αναφέρεται στην προώθηση του γραμματισμού και της 
ανάγνωσης στη Γερμανία, στις σχετικές μελέτες του «Ιδρύματος Ανάγνω-
σης» και σε ορισμένα βασικά αποτελέσματα των ερευνών και μελετών του. 

Η Stefania Manetti επιχειρηματολογεί υπέρ της προώθησης της μεγαλό-
φωνης ανάγνωσης στο πλαίσιο της οικογένειας που αποτελεί μέριμνα κυ-
ρίως των παιδιάτρων. Κάνει, μάλιστα, αναφορά στο Πρόγραμμα «Nati per 
Leggere», το οποίο, με τη δημιουργία δικτύου που στηρίζεται από όλους 
τους εμπλεκόμενους με την ανάγνωση, στοχεύει στην προώθηση της με-
γαλόφωνης ανάγνωσης σε όλα τα παιδιά. 

Η Κατρίν Βελισσάρη αναφέρεται στην εθνική πολιτική βιβλίου, στις δρά-
σεις και στα προγράμματα φιλαναγνωσίας από την ίδρυση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. ως 
την απόφαση κατάργησής του από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Πολιτι-
σμού κ. Κ.Τζαβάρα. Καταθέτει κάποιους καίριους προβληματισμούς της για 
το ζήτημα αυτό, ενώ επικεντρώνεται στις δράσεις της ιστοσελίδας «Μικρός 
Αναγνώστης» που αφορά παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλι-
κίας και στο Πρόγραμμα «Καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνω-
σίας των μαθητών» που εφαρμόστηκε σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας.

Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελείται από παρεμβάσεις που έγιναν σε δύο 
στρογγυλά τραπέζια, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Συνε δρίου. 
Στο ένα, με θέμα «Η φιλαναγνωσία στα Παιδαγωγικά Τμήματα», συζητήθη-
καν ζητήματα που σχετίζονται με την κατάρτιση των μελλοντικών δασκά-
λων σε σχέση με το παιδικό βιβλίο, τη φιλαναγνωσία και με τις δυνατότη-
τες μέσω κοινών προγραμμάτων ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των φοι-
τητών για τη λογοτεχνία και την Παιδική Λογοτεχνία. Στο Στρογγυλό αυτό 
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Τραπέζι διατυπώθηκαν θέσεις και ανταλλάχθηκαν απόψεις με ιδιαί τερο 
ενδιαφέρον όχι μόνο για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους αλλά και για 
τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές. Οι συνδαιτυμόνες του τραπεζιού 
αυτού είναι αλφαβητικά οι: Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Βενετία Αποστο-
λίδου, Αγγελική Γιαννικοπούλου, Αλεξάνδρα Ζερβού, Άντα Κατσίκη-Γκί-
βαλου, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Χαρούλα Νιφτανίδου, Σούλα Οικονο-
μίδου, Βίκυ Πάτσιου, Τζίνα Καλογήρου, Δημήτρης Πολίτης, Μαριάνα Σπα-
νάκη και Τασούλα Τσιλιμένη. 

Το δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Πολιτικές Ανάγνωσης», στο 
οποίο λαμβάνουν μέρος οι: Ειρήνη Βοκοτοπούλου, Μυρσίνη Ζορμπά, Άντα 
Κατσίκη-Γκίβαλου, Σωκράτης Καμπουρόπουλος και Άβα Χαλκιαδάκη, 
ασχολείται με την αντιμετώπιση των πολιτικών ανάγνωσης που ασκού-
νται στη χώρα μας από όλους τους φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς, κα-
θώς και με τον Έλληνα αναγνώστη. Αναδεικνύει τα ελλείμματα των πολιτι-
κών αυτών (έλλειψη ενός κεντρικού φορέα υπεύθυνου της πολιτικής για 
την ανάγνωση και την Παιδική Λογοτεχνία, έλλειψη πολιτικής για τους μι-
κρούς αναγνώστες 0-5 ετών, αδιαφορία για τις δημόσιες βιβλιοθήκες) και 
διατυπώνει προτάσεις για αποτελεσματικότερες πολιτικές που θα ανταπο-
κρίνονται στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 

Οι μελέτες αυτού του Τόμου εξετάζουν μέσα από διάφορες οπτικές το 
θέμα της καλλιέργειας της αγάπης των παιδιών για το διάβασμα. Αξιοποιώ-
ντας την ελληνική και ευρύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, εμπλουτίζεται ο θεω-
ρητικός λόγος για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, παρουσιάζονται 
ερευνητικά προγράμματα και εμπειρικές μελέτες, εκτίθενται ερευνητι-
κά ευρήματα, αναδεικνύονται καινοτόμες φιλαναγνωστικές πρακτικές και 
εναλλακτικές πρωτοβουλίες ατόμων και φορέων. Προωθώντας την ανταλ-
λαγή προβληματισμών ανάμεσα στους φορείς και στις κοινότητες των αν-
θρώπων του βιβλίου, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, οι μελέ-
τες αυτές, αν και ετερογενείς, συμβάλλουν ουσιαστικά στο διάλογο για την 
προώθηση της φιλαναγνωσίας, φέρνουν κοντά ανθρώπους και φορείς που 
θεωρούν διαφορετικά αλλά στοχευμένα την υπόθεση της ανάγνωσης, συ-
ναιρούν τις όποιες αντιθέσεις ή διαφοροποιήσεις, πιστοποιώντας ότι για 
την υπόθεση της ανάγνωσης και της καλλιέργειάς της απαιτούνται συνέρ-
γειες και συντονισμένες προσπάθειες. 


