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ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
 
 
 

επιµέλεια 
Βενετία Αποστολίδου 

 
∆ηµήτρης Αδαµίδης &  Μαρία Ζωγραφάκη 

Από πολύ παλιά οι άνθρωποι ταξιδεύουν. ΄Αλλοτε για να βρουν δουλειά 
ή καινούριες πατρίδες. ΄Αλλοτε για να γνωρίσουν νέους τόπους και άγνωστους 
πολιτισµούς. Τα ταξίδια µάς φέρνουν σε επαφή µε τους άλλους, τους ξένους και 
τους κάνους φίλους, γνωστούς µας, δικούς µας ανθρώπους. Μας µαθαίνουν ότι 
σε όλα τα µέρη της γης υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαφορετικοί αλλά 
ταυτόχρονα µας µοιάζουν. 
 Στις παρακάτω σελίδες θα κάνουµε πολλά ταξίδια. Ταξίδια πραγµατικά 
ή φανταστικά. Οι προορισµοί θα είναι πολλοί και οι σταθµοί ακόµη 
περισσότεροι: Ιθάκη, Αφρική, Κωνσταντινούπολη, Αµερική, νέοι πλανήτες... 
Θα επιβιβαστούµε σε πλοίο και τρένο, θα ανεβούµε σε αεροπλάνο και 
αερόστατο, θα φύγουµε µακριά µε τη φαντασία µας... Θα ταξιδέψουµε µαζί µε 
γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς ταξιδιώτες, µε ήρωες µικρούς και µεγάλους. Θα 
χαρούµε µε τη χαρά τους και θα µοιραστούµε την αγωνία και τις ελπίδες τους, 
τις απορίες και το θαυµασµό κάθε ταξιδιού.΄Ισως νιώσουµε και µεις πόσα 
κερδίζει ο νους κι η καρδιά, όταν φεύγει και ταξιδεύει.΄Οταν επιστρέψουµε, ο 
κόσµος θα είναι µεγαλύτερος κι εµείς θα κοιτάµε µε µάτια διαφορετικά τον 
ορίζοντα. 

Με τόσα πολλά ταξίδια, λοιπόν, ποιος θα µείνει αταξίδευτος; 
Ταξιδιώτες της λογοτεχνίας, ετοιµάστε τις αποσκευές σας! 
Καλά ταξίδια! 

 
 
 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Νίκος Καββαδίας «Οι προσευχές των ναυτικών», από τη συλλογή Μαραµπού  
 
Νίκος Καββαδίας «Οι γάτες των φορτηγών», από τη συλλογή  
Μαραµπού  
 
Νίκος Καββαδίας «Γράµµα στον ποιητή Καίσαρα Εµµανουήλ»,  
από τη συλλογή Μαραµπού  
 
Κ.Π. Καβάφη «Ιθάκη», από τα ποιήµατα. Αθήνα: Ίκαρος, 1972  
  
Ουίλλιαµ Σάρογιαν, «Πατροπαράδοτες συµβουλές για τους  
Αµερικάνους που ταξιδεύουν», από το Το όνοµά µου είναι Αράµ, µετφρ. 
Κυριάκος Ντελόπουλος, Αθήνα, Καστανιώτης, 1994   
 
Ανρί Μισώ, «Ο Plume ταξιδεύει», περ. Το ∆έντρο, τχ. 31–32  
(Ιούν. – Αυγ. 1997)   
 
Αντουάν Ντε Σαιν Εξυπερύ, Ο µικρός πρίγκηπας, εκδ. Ηριδανός,  
χχ.  
 
Μαρί–Τερέζ Ντάβιντσον, αποσπάσµατα από το βιβλίο Στα ίχνη του  
Οδυσσέα (διασκευή της Οδύσσειας του Οµήρου). Αθήνα: Ερευνητές,  
2003  
 
Τζόναθαν Σουίφτ, Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Αθήνα: Αγκυρα,  
1989  
 
Λίτσα Ψαραύτη, Το διπλό ταξίδι, Αθήνα: Πατάκης, 1987  
 
Ιµπν Μπαττούτα, «Προσκύνηµα στη Μέκκα», Ταξίδια στην Ασία  
και την Αφρική 1325–1354. Αθήνα: Στοχαστής, 1990  
 

 



Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ 
 
 

επιµέλεια 
Αντιγόνη Τσαρµποπούλου, 

 
Μαρία Κελεπούρη & Ελένη Χοντολίδου 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε κείµενα που µιλάνε για παιδιά, 
όπως και εσείς, άλλοτε λίγο µικρότερα, άλλοτε λίγο µεγαλύτερα ή και 
συνοµίληκά σας. Το κοινό γνώρισµα όλων είναι πως µεγαλώνουν 
ανυποµονώντας να γνωρίσουν τις περιπέτειες που το ταξίδι της ζωής τούς 
υπόσχεται. Πηγαίνουν στο σχολείο που άλλες φορές το λατρεύουν και άλλες 
φορές το µισούν, διασκεδάζουν µε τους φίλους τους, συγκρούονται µε τους 
γονείς τους, ερωτεύονται, επαναστατούν… Γνωρίστε τους νεαρούς ήρωες και 
ηρωίδες αυτών των κειµένων και ποιος ξέρει; Ίσως να ανακαλύψετε στο 
πρόσωπό τους κάτι και από το δικό σας εαυτό. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Ι. ∆. Iωαννίδης, αποσπάσµατα από το Xωρίς κοτσάνι. Aθήνα: Kέδρος,  
2001  
  
Aντρέ–Πωλ Φουρνιέ, αποσπάσµατα από το Tο κοτσύφι µου κι εγώ.  
Αθήνα: Κέδρος, (1978[1975])   
 
Zωρζ Σαρή, απόσπασµα από το E.Π. Aθήνα: Πατάκης, 1995  
 
Βούλα Μάστορη, απόσπασµα από το Στο Γυµνάσιο. Αθήνα:  
Πατάκης, 1991   
 
Kριστίνε Nέστλινγκερ, αποσπάσµατα από το Πέρα για πέρα Σούζι.  
Αθήνα: Καστανιώτης, 1992  
 
Στέλλα Bλαχοπούλου, αποσπάσµατα από το Tο γραµµατοκιβώτιο.  
Aθήνα: Eστία, 2001   
 
Mύριαµ Πρέσσλερ, απόσπασµα από το Πικρή σοκολάτα. Aθήνα:  
Πατάκης, 1986  
 
Άµος Oζ, αποσπάσµατα από το Σούµχι. Aθήνα: Kαστανιώτης,  
2001  
 
Ουίλιαµ Σαρογιάν, αποσπάσµατα από το Το όνοµά µου είναι Αράµ.  



Αθήνα: Καστανιώτης, 1994   
 
R.K. Narayan, αποσπάσµατα από το O Σουάµι και οι φίλοι. Αθήνα:  
Mεταίχµιο, 2001  
  
Πάτρικ Zίσκιντ, αποσπάσµατα από το Tο καλοκαίρι του κ. Zόµερ.  
Aθήνα: Ψυχογιός, 1991  
   
 
 



EΙΚΟΝΑ & ΛΟΓΟΣ II: 
 
 

TΟ ΟΠΤΙΚΟ– ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ 
 

επιµέλεια 
 

Γρηγόρης Πασχαλίδης & Χρήστος ∆ανιήλ 
Πηγαίνετε συχνά στον κινηµατογράφο; Yπάρχει κινηµατογράφος στον 

τόπο που ζείτε; Tι εντύπωση προκαλεί ο κινηµατογράφος σε κάποιον που τον 
βλέπει για πρώτη φορά; Eσείς θυµάστε την πρώτη φορά που πήγατε 
κινηµατογράφο; Γιατί µας επηρεάζουν και µας γοητεύουν τόσο πολύ οι 
κινηµατογραφικές εικόνες; Στις κινηµατογραφικές ταινίες, ήρωες κάθε είδους 
ζουν ιστορίες που άλλοτε µοιάζουν λίγο και άλλοτε καθόλου µε τη ζωή µας. 
Kάθε φορά, ωστόσο, µας κάνουν και ονειρευόµαστε, πυροδοτώντας τη 
φαντασία µας µε τρόπους απρόβλεπτους, και συχνά συγκλονιστικούς. Kαµµιά 
φορά, µάλιστα, όταν τα φώτα ανάψουν και βγούµε έξω από την 
κινηµατογραφική αίθουσα, ξαναβλέπουµε µε ένα διαφορετικό, καινούργιο 
τρόπο τον κόσµο γύρω µας. Oι εικόνες µπορεί να έσβησαν, αλλά δεν πέθαναν. 
Θα ζήσουν µια νέα ζωή, αυτή που θα τους δώσουµε εµείς, στις δικές µας 
ιστορίες, τις τόσο απρόβλεπτες και συχνά συγκλονιστικές. 
 


