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Δράσεις φιλαναγνωσίας στο Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 

 

 

Οι θετικές στάσεις απέναντι στον γραπτό λόγο που κατεξοχήν 

αντιπροσωπεύεται από το βιβλίο είναι σημαντικό μέρος της αποστολής του σχολείου. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την ευθύνη και με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, το 

Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα αναπτύσσει μια σειρά από ανάλογες δράσεις 

έχοντας ως επίκεντρο τη Βιβλιοθήκη του. 

Η πρώτη από αυτές τις δράσεις αφορούσε τη σχέση του βιβλίου με την 

εικόνα. Τι είναι εικονογράφηση; Σε τι διαφέρει από τη ζωγραφική; Πώς 

εικονογραφούνται αφηρημένες έννοιες; Ποια σχέση έχει η εικόνα με το κείμενο και 

το ύφος του; Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες ή μόνο διαφορετικές 

εικονογραφήσεις δηλαδή διαφορετικές ερμηνείες του κειμένου; Στα ερωτήματα αυτά 

πήρε απάντηση η ομάδα του μαθήματος «Εικαστικές εφαρμογές» της Γ΄ τάξης του 

Λυκείου Κοκκινοχωρίων μέσα από τη διάλεξη-βιωματικό εργαστήριο που 

πραγματοποιήθηκε από τον εικονογράφο-συγγραφέα Φρίξο Μιχαηλίδη,   

Η επόμενη δράση είχε επικαιρικό χαρακτήρα. Το σχολείο προσκάλεσε την 

ηθοποιό Χριστιάνα Λάρκου η οποία διάβασε χριστουγεννιάτικα διηγήματα σε 

μαθητές και μαθήτριες τριών τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης. Μέσα από την 

ανάγνωση ζωντάνεψαν μορφές του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Στέφανου 

Δάφνη και άλλων λογοτεχνών και μαζί τους ήθη, ανθρώπινα περιβάλλοντα και 

συνήθειες, ο πόνος και μαζί η αγάπη ως θεραπεία του, η αγαλλίαση και η γαλήνη που 

μπορεί κανείς να κερδίσει με την αλληλεγγύη και την καλοσύνη. 

Τέλος, στις 14 Δεκεμβρίου μαθητές και εκπαιδευτικοί έκαναν τα εγκαίνια της 

ανταλλακτικής βιβλιοθήκης που λειτουργεί από τότε ως ανοιχτή βιβλιοθήκη στην 

κεντρική αυλή του σχολείου. Τα πρώτα βιβλία τοποθετήθηκαν από τον Διευθυντή του 
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σχολείου κ. Αδάμο Σεργίου, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων 

του κ. Τάσο Παπαγεωργίου, τον Πρόεδρο του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου 

Γιώργο Βαρδάκη καθώς και εκπρόσωπο του τμήματος της Β΄ τάξης που έχει επιλέξει 

και παρακολουθεί το μάθημα «Λογοτεχνία Εμβάθυνσης». Μεταξύ των τίτλων που 

τοποθετήθηκαν στην ανταλλακτική βιβλιοθήκη είναι έργα του Στρατή Δούκα, του 

Άντον Τσέχοφ και άλλων δημιουργών τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας 

λογοτεχνίας.  

Η φιλαναγνωστική κινητικότητα του σχολείου θα συνεχιστεί και τη νέα 

χρονιά με νέες δράσεις και πρακτικές…  

 

 

 

 


