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    Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου που είναι στις 2/4, οι μαθητές του Σχολείου 

είχαν την ευκαιρία να υποδεχθούν στο Σχολείο τις συγγραφείς Ειρήνη Βοκοτοπούλου και 

Μαρία Αγγελίδου από τις εκδόσεις «Ίκαρος». Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και η Δ/νση του 

Σχολείου, σε συνεργασία με τη Δ/νση και τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου 

Μητρόπολης, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της εκπαιδευτικής ομάδας των Παιδικών 

Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Π.Α.Κ Δήμου Καρδίτσας να φιλοξενήσουν από κοινού τις δύο 

συγγραφείς. Οι μαθητές με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών προετοιμάστηκαν πριν την 

επίσκεψη διαβάζοντας δύο βιβλία: Οι μαθητές των Α΄,Β,Γ, & Δ΄τάξεων μελέτησαν σε ομάδες 

το βιβλίο της Μ. Αγγελίδου «Τα αμέτρητα» και οι μαθητές των Ε΄& ΣΤ΄τάξεων το βιβλίο των 

Μ. Αγγελίδου & Ε. Βοκοτοπούλου «1821:ερωτήσεις.μόνο!». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

των δύο συγγραφέων και της  βιβλιοπαρουσίασης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν, να θέσουν στοχευμένα, αυθόρμητα ερωτήματα στις δύο συγγραφείς 

αναφορικά με τον τρόπο γραφής, την έμπνευση, το επάγγελμα, τις σπουδές τους. Είδαν με 

άλλο μάτι τις εικόνες από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης όπως αυτές εμπλουτίζουν 

την όμορφη αφήγηση του βιβλίου «1821:ερωτήσεις.μόνο!» μέσα από το παιχνίδι της εικόνας 

απαντώντας σε ερωτήσεις όπως: «ποιος, γιατί, πότε…» κατέθεσαν τις δικές τους ερμηνείες 

και συναισθήματα. Μπήκαν στις τάξεις του «κρυφού Σχολειού» και αισθάνθηκαν την αγωνία 

των παιδιών και των γονέων τους για μάθηση και διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας και 

παράδοσης κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του ‘21. 

   Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων μπήκαν σε διαδικασία να δουν τον κόσμο διαφορετικά 

κατά την παρουσίαση του βιβλίου της κ. Αγγελίδου «Τα αμέτρητα». Μέσα από τη διαδικασία 

της απαρίθμησης βιωματικά, προσπάθησαν να μετρήσουν τα καθημερινά αντικείμενα του 

Σχολείου και τέλος να προσπαθήσουν να καταγράψουν τα αμέτρητα... καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι όταν οι άνθρωποι αγαπιούνται τότε ΝΑΙ!!! «μπορούν να απαριθμήσουν 

ακόμα και τα …αμέτρητα»!!  



 

 Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν γνωρίζοντας από κοντά λεπτομέρειες για τον τρόπο γραφής 

ενός βιβλίου έως να φτάσει στα χέρια του αναγνώστη και αξιολόγησαν διαφορετικά τη 

δημιουργία του. 

 

Οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η Διευθύντρια του Δ.Σ Καλλίθηρου ευχαριστούν 

θερμά τόσο τις δύο συγγραφείς για την τιμή της επίσκεψης στο Σχολείο τους, αλλά και την 

εκπαιδευτική ομάδα των Παιδικών Βιβλιοθηκών του Δ.Ο.Π.Α.Κ Δήμου Καρδίτσας, για την 

ευκαιρία που έδωσαν στην εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίσει από κοντά τις δύο 

συγγραφείς. 

 

 

 


