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Βράβευση παιδιών που διακρίθηκαν στον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανάγνωσης 
Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2017»  

 
 Με την ευκαιρία της λήξης της σχολικής χρονιάς, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
Κώστας Χαμπιαούρης συνεχάρη και επέδωσε σήμερα  τιμητικές πλακέτες και βιβλία στα 
πέντε παιδιά από την Κύπρο που εξασφάλισαν βραβεία στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
«Βιβλιοδρομίες 2017», που διεξήχθη την προηγούμενη σχολική χρονιά (2016-2017):  
 

• Την Άντρεα Λουκά και τη Ξανθούλα Λετυμπιώτου (διαγωνίστηκαν ως ομάδα), 
που φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Πάφου Η΄:  Βραβείο Ε΄ 
Δημοτικού Εκτός Αττικής – Καλύτερης Ομαδικής Συμμετοχής  

• Τη Λιού Άλις Ιωαννίδου και τη Λιού Λιάν Ιωαννίδου (διαγωνίστηκαν ως ομάδα), 
που φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου:  
Βραβείο Στ΄ Δημοτικού Εκτός Αττικής – Καλύτερης Ομαδικής Συμμετοχής  

• Τη Μέλανη Ανδρέου που φοιτούσε στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κιτίου: 
Βραβείο Σωματείου Παιδεία Αριστείας 

 
 Ο διαγωνισμός «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ» προκηρύσσεται, κάθε χρόνο, από τα 
Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για 
την UNESCO, με την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, του Εθνικού και Ιστορικού 
Μουσείου, και των Ιδρυμάτων Αικατερίνης Λασκαρίδη και Ευγενίδου και διεξάγεται για 
20ή χρονιά φέτος. Απευθύνεται σε μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων του δημοτικού 
σχολείου, που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου. 
 
 Στον διαγωνισμό, τα παιδιά μπορούν να διαγωνιστούν ατομικά ή ομαδικά (2 μέχρι 4 
παιδιά). Το κάθε παιδί που θα συμμετάσχει θα πρέπει να διαβάσει 4 συγκεκριμένα 
βιβλία, που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά (Δ΄, Ε΄, Στ΄).  Την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις 
σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί 
τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους, κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  Η συμμετοχή 
των μαθητών στον πιο πάνω διαγωνισμό είναι προαιρετική.  Ορίζεται κοινή μέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού πανελλαδικά.  Σε κάθε κατηγορία (ατομική-ομαδική 
συμμετοχή, ανά τάξη, εντός-εκτός Αττικής) απονέμονται ένα βραβείο και αριθμός 
επαίνων.  
 
 Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός 
ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την 
καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών, είναι και η ουσιαστική, κατά το 
δυνατόν, επαφή τους με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής 



κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη 
συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ενισχύεται η 
ομαδική συμμετοχή. Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες, οι 
μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός 
βιβλίου φωτίζει με διαφορετικό τρόπο την ανάγνωση του άλλου. Επίσης, με τη χρήση 
του ανοιχτού βιβλίου, συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική 
σκέψη και ενισχύεται η επινοητικότητα των παιδιών.   
 
 Ο διαγωνισμός διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και τη φετινή σχολική χρονιά, στις 27 
Απριλίου 2018, με τη συμμετοχή 693 παιδιών από την Κύπρο.  Τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο. 
 
 


