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23 Φεβρουαρίου 2021 

 

Θέμα:   23ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου 
«ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2021» 

 
Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες του σχολείου μας (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 

τάξεων) μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό «Βιβλιοδρομίες 2021». Στην Κύπρο ο διαγωνισμός 

διεξάγεται φέτος για έκτη συνεχόμενη σχολική χρονιά. Τις πέντε προηγούμενες σχολικές χρονιές, ο 

διαγωνισμός διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού παιδιών.  

Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για 

την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και τη 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.  

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2021 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «1821 – 2021: 200 χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση». Το κάθε παιδί, το οποίο θα συμμετάσχει, θα πρέπει να διαβάσει τέσσερα βιβλία 

που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά (Δ΄, Ε΄, Στ΄).  

Τα παιδιά στην Κύπρο, λόγω της πανδημίας θα διαγωνιστούν ατομικά και η εξέταση θα πραγματοποιηθεί 

ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως. Θα απονεμηθούν συνολικά 23 βραβεία και 6 διακρίσεις. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021, σε απογευματινό χρόνο (περισσότερες 

πληροφορίες θα σας δοθούν αργότερα). Όσα παιδιά ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν 

ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής μέχρι τις 26 Μαρτίου 2021, στη διεύθυνση http://geitonas.edu.gr.  

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

http://geitonas.edu.gr/
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ 2021 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ση είλαη νη ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ

Οη ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ είλαη έλαο Παλειιήληνο Γηαγσληζκφο Αλάγλσζεο Παηδηθνχ Λνγνηερληθνχ Βηβιίνπ πνπ 
πξνθεξχζζεηαη απφ ηα Δθπαηδεπηήξηα Γείηνλα γηα 23ε ζπλερφκελε ρξνληά. Δίλαη έλα παηρλίδη, κηα 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απειεπζεξψλεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ παηδηψλ θαη ηα νδεγεί ζηε ραξά θαη ηελ 
απφιαπζε. Σα παηδηά θαινχληαη λα δηαβάζνπλ ηέζζεξα (4) βηβιία ηα νπνία εληάζζνληαη ζε κηα εληαία 
ζεκαηηθή ελφηεηα θαη λα επεμεξγαζηνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα βηβιία πνπ δηάβαζαλ.  

2. ηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ΓΔΙΣΟΝΑ έρεη εδξαησζεί ε πεπνίζεζε πσο ε αλάγλσζε 
ινγνηερληθψλ βηβιίσλ ζπκβάιιεη ζηε γισζζηθή θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλαγλψζηε, ηνλ επαηζζεηνπνηεί 
απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο, ηνλ πξνβιεκαηίδεη θαη δηεπξχλεη νπζηαζηηθά ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 
εκπεηξίεο. 

ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΧΝ, πέξα απφ ηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ θηλήηξνπ γηα ηελ 
αλάγλσζε ινγνηερληθψλ ή άιισλ εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ, είλαη θαη ε νπζηαζηηθή επαθή κε ζεκαληηθά έξγα ηεο 
ειιεληθήο θαη ηεο παγθφζκηαο ινγνηερληθήο θιεξνλνκηάο.  

Η θαιιηέξγεηα ηεο επγελνχο άκηιιαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ δείθηε ζπλεξγαζίαο ηνπο είλαη 
έλαο επηπιένλ ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο κε ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβιέπεηαη 
θαη ε νκαδηθή ζπκκεηνρή.  

3. Δπηινγή ζεκαηηθήο ελόηεηαο γηα ηηο ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ 2021

Γηα ηηο ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ 2021 επηιέρζεθε ε ζεκαηηθή ελφηεηα «1821-2021: 200 ρξόληα από ηελ 
Διιεληθή Δπαλάζηαζε», πξνθεηκέλνπ oη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπκκεηνρέο λα νδεγήζνπλ ηνπο κηθξνχο 
βηβιηνδξφκνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο. Μέζα απφ ινγνηερληθέο δηαδξνκέο, ηα 
παηδηά ζα απνθηήζνπλ πινχζηεο γλψζεηο θαη θξηηηθή ζθέςε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πσο ν αγψλαο γηα 
ηελ εζλεγεξζία, κείδνλ ειιεληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο γεγνλφο, ήηαλ έλα πνιππαξαγνληηθφ θαη πνιπεπίπεδν 
ζπκβάλ, πνπ ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ θαη ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σα παηδηά ζα 
εληξπθήζνπλ ζηα ιφγηα ηνπ εζληθνχ καο πνηεηή Γηνλπζίνπ νισκνχ: «Σν έζλνο πξέπεη λα κάζεη λα ζεσξεί 
εζληθφλ φ, ηη είλαη  αιεζέο» θαη κε φρεκα ηε καγεία ηεο ινγνηερλίαο ζα νδεγεζνχλ ζε δεκηνπξγηθέο 
πεξηπέηεηεο, ζε πεξηπιαλήζεηο γλψζεο, απηνζπλεηδεζίαο θαη θαληαζίαο, απνθνκίδνληαο πνιχηηκα δηδάγκαηα. 
Απψηεξνο ζηφρνο λα ΄ρνπλ: «Πάληα αλνηρηά, πάλη΄ άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο ηνπο». 

Οη ηίηινη ησλ βηβιίσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ φινη νη καζεηέο ησλ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ 
θνηηνχλ ζε Γεκφζηα θαη Ιδησηηθά ρνιεία ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ηνπ Απφδεκνπ Διιεληζκνχ. 
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5. Λεπηνκέξεηεο – Όξνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 
 

 ηηο ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ ηα παηδηά θαινχληαη λα δηαγσληζζνχλ αηνκηθά ή νκαδηθά, έρνληαο δηαβάζεη ηα 
ηέζζεξα (4) βηβιία πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχλ.  

 

 ηελ πεξίπησζε νκαδηθήο ζπκκεηνρήο, νη νκάδεο ζα απνηεινχληαη απφ δχν (2) έσο ηέζζεξα (4) κέιε, ηα 
νπνία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα λα 
είλαη απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο, πξνηείλεηαη θάζε κέινο λα έρεη δηαβάζεη φια ηα βηβιία.  

 

 Οη Βηβιηνδξφκνη επηηξέπεηαη λα θξαηνχλ καδί ηνπο θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηα βηβιία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηηξέπνληαη, αθφκε, ζεκεηψζεηο ησλ παηδηψλ πάλσ ζηα βηβιία, αξθεί λα είλαη κηθξήο 
έθηαζεο. 

 

 Οη Βηβιηνδξφκνη ζα θιεζνχλ λα επεμεξγαζηνχλ γξαπηά ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηα βηβιία πνπ δηάβαζαλ. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ θάζε Βηβιηνδξφκνο αμηνινγείηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο πινθήο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ, ησλ ραξαθηήξσλ, αιιά θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο δεκηνπξγηθήο πξφζιεςεο ησλ 
αθεγεκαηηθψλ θαη γισζζηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

 Κάζε ζπκκεηνρή, αηνκηθή ή νκαδηθή, κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη έσο ρίιηα (1.000) κφξηα. Χο επαξθείο 
ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο ησλ νπνίσλ ε βαζκνινγία ππεξβαίλεη ηα 800 κφξηα.  

 

 Οη βαζκνινγίεο, ηα ζέκαηα θαη ηα γξαπηά ηνπ Γηαγσληζκνύ δελ δεκνζηνπνηνύληαη.  
   
6. Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο  

 
Χο εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε 28ε Μαΐνπ 2021, εκέξα Παξαζθεπή.  
 
Η δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη δίσξε. Η αθξηβήο ψξα έλαξμεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 
Γηα ηνπο καζεηέο ησλ Γεκφζησλ θαη Ιδησηηθψλ ρνιείσλ ηεο Αηηηθήο νξίδνληαη σο εμεηαζηηθφ θέληξν ηα 
Δθπαηδεπηήξηα ΓΔΙΣΟΝΑ (Βάξε Αηηηθήο). 
 
ηελ ππφινηπε Διιάδα ζα νξηζζνχλ εμεηαζηηθά θέληξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ 
πελήληα (50) Βηβιηνδξφκνπο.  
 

7. πκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο εγγξαθήο 
 

Οη καζεηέο ή νη νκάδεο καζεηψλ κπνξνχλ λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ έσο ηηο 26 Μαξηίνπ 
2021, ζπκπιεξψλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε http://geitonas.edu.gr.  
Αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο θφξκαο 
εγγξαθήο.  
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ θ. Γηψξγν Κηνχζε, ηει. 210 9656200: Γεπηέξα 
ψξεο 13:00 – 16:00 θαη Πέκπηε ψξεο 12:00 – 16:00 
 

8. Βξάβεπζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

 
Σα βξαβεία θαη νη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζα επηδνζνχλ ζε εηδηθή ηειεηή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Γεθέκβξην 
ηνπ 2021. Η αθξηβήο εκεξνκελία θαη ν ηφπνο ζα αλαθνηλσζνχλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022.  

 
Όινη νη Βηβιηνδξφκνη ζα ιάβνπλ αλακλεζηηθφ έπαηλν γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο.  

 
Θα απνλεκεζνχλ ζπλνιηθά είθνζη ηξία (23) βξαβεία θαη έμη (6) ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο: 
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ΒΡΑΒΔΙΑ ΑΡΙΣΔΙΑ 

Σν σκαηείν «Π.Α.Ι.Γ.Δ.Ι.Α. ΑΡΙΣΔΙΑ» (http://www.paideia-aristeia.gr), ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ  πνπ 

αληρλεχνπλ θαη ηξνθνδνηνχλ ηε ραξηζκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ, απνλέκεη ηξία (3) βξαβεία (έλα γηα θάζε ηάμε) ζηηο αηνκηθέο 

ζπκκεηνρέο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαη ζα δηαθξηζνχλ ζε ζέκαηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Χο 

πξνυπφζεζε νξίδεηαη φηη ε βαζκνινγία ηνπο ζα ππεξβαίλεη ηα 800 κφξηα.  

 

ΒΡΑΒΔΙΑ ΥΟΛΔΙΩΝ 

α. κε ηνλ πςειόηεξν κέζν όξν βαζκνινγίαο 

Απνλέκεηαη ζην ρνιείν ηνπ νπνίνπ νη ζπκκεηνρέο ζα ζπγθεληξψζνπλ ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε νη Βηβιηνδξφκνη ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξηο (24).  

β. κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο καζεηώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Γείηνλα) 

Απνλέκεηαη ζην ρνιείν πνπ ζα έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο καζεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κέζνο φξνο 

βαζκνινγίαο ησλ Βηβιηνδξφκσλ ηνπ ζα ππεξβαίλεη ηα 600 κφξηα.  

 

Β. ΣΙΜΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 

Απνλέκνληαη ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζηηο ζπκκεηνρέο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) πνπ ζα βξεζνχλ ζηηο ζέζεηο επηά (7) έσο νθηψ (8)  

θάζε ηάμεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε βαζκνινγία ηνπο ζα ππεξβαίλεη ηα 600 κφξηα. 

 
 
 

      * ηελ Κύπξν ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό ζα είλαη αηνκηθή. Σν θάζε παηδί ζα    
δηαγσληζηεί δηαδηθηπαθά από ην ζπίηη ηνπ.  

 

Σα Δθπαηδεπηήξηά καο έρνπλ ιάβεη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο δηαζθάιηζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηελ κεηέπεηηα ςήθηζε ηνπ Ν.4624/2019 πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ζεκειηψδε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ην ρνιείν καο ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ, παξαθαινχκε λα ππνγξάςεηε ηελ Γήισζε πγθαηάζεζεο 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, εθφζνλ επηζπκείηε ην ηέθλν ζαο λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΧΝ πνπ δηνξγαλψλνπλ ηα Δθπαηδεπηήξηα ΓΔΙΣΟΝΑ ζηηο 28 Μαΐνπ 2021. 

 

 

Απνλέκνληαη έμη (6) βξαβεία ζηηο 

ζπκκεηνρέο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) πνπ 

ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο. 

Απνλέκνληαη έμη (6) βξαβεία ζηηο 

ζπκκεηνρέο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) πνπ 

ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο. 

Απνλέκνληαη έμη (6) βξαβεία ζηηο 

ζπκκεηνρέο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο) πνπ 

ζα ζπγθεληξψζνπλ ηηο πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ 2021: «1821-2021, 200 ρξόληα από ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε» 

Βηβιία γηα καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Το μσζηικό ηων Φιλικών,  
Νίηζα Σδψξηδνγινπ,  
Δθδφζεηο Φπρνγηφο 

2. Το όνειρο ηοσ Ιωάννη,  
Έιζα Μπξνγηάλλε,  
Δθδφζεηο Καιεηδνζθφπην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ο ταμένος μύθος ηοσ Αιζώποσ, 
Κψζηαο ηνθφξνο,  
Δθδφζεηο Μίλσαο 

 

4. Κωνζηανηίνος Κανάρης η’ όνομά μοσ, 

Μαξία Αλδξηθνπνχινπ,  

Δθδφζεηο Καιέληε 
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Βηβιία γηα καζεηέο/καζήηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

1. Οι αγωνιζηές ηοσ 1821,
Αγγειηθή Γαξιάζε,
Δθδφζεηο Μεηαίρκην

2. Νι Πι Ο ηελεσηαίος πειραηής ηοσ Αιγαίοσ
και ηο νερό ηης ζωής,
Γηψξγνο Υαηδφπνπινο,
Δθδφζεηο Παηάθεο

3. Ο μικρός μποσρλοηιέρης,
Γαιάηεηα Γξεγνξηάδνπ - νπξέιε,
Δθδφζεηο Παηάθεο

4. Λόρδος Βύρων και Έλγιν,

Ελένη Σβορώνου, 
Δθδφζεηο Καλέντη
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1. Μιλώνηας με ηοσς ήρωες ηοσ 1821,  
Θενδψξα  Λνχθα - Σδνάλλνπ,  
Δθδφζεηο Άγθπξα 

2. Το Αιγαίο ζηις θλόγες,  
Ινχιηνο Βεξλ,  
Δθδφζεηο Μεηαίρκην 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Λίγο πριν ηο ηέλος Ρήγας Βελεζηινλής, 
Μαξία θηαδαξέζε,  
Δθδφζεηο Παηάθεο 

 

4. Ο κλέθηης ηοσ θηζασρού ηοσ Αλή Παζά 

Περιπέηεια ζηην Ελλάδα ηοσ 1821, 

Παληειήο ηακαηφπνπινο – Μαξία Ηιηνπνχινπ,  

Δθδφζεηο Κέδξνο 
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ΓΗΛΩΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

 

Δπηζπκψ λα ζπκκεηάζρεη ην ηέθλν κνπ ζηνλ Γηαγσληζκφ «ΒΙΒΛΙΟΓΡΟΜΙΔ», πνπ 

δηνξγαλψλνπλ ηα Δθπαηδεπηήξηα ΓΔΙΣΟΝΑ ζηηο 28 Μαΐνπ 2021 
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