
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ “ΑΝΑΓΝΩΣΗ„ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

    Το ελκτικό στοιχείο της  λογοτεχνικής ανάγνωσης είναι πρωτίστως η 

αισθητική απόλαυση, η πρόκληση συγκίνησης και συναισθηµάτων, η καλλιέργεια 

της φαντασίας µέσα από τη µετάπλαση της αντικειµενικής πραγµατικότητας. Οι 

αξιακές συνιστώσες συµπληρώνουν την αισθητική εµπειρία. Η αναγνωστική 

ευχαρίστηση ενός  λογοτεχνικού κειµένου συντείνει και στη συγκρότηση της 

κοινωνικής, ηθικής και πνευµατικής µας υπόστασης, αφού απηχεί έναν ολόκληρο 

κόσµο ιδεών, πεποιθήσεων, αξιών και αρχών. Και όταν µάλιστα η λογοτεχνική 

ανάγνωση συντελείται στο πλαίσιο µιας οµάδας η ‘επικοινωνία των αναγνωστών‚ 

υποστηρίζει την αποτίµηση και νοηµατοδότηση των κειµένων, τον αναστοχασµό 

και την ενσυναίσθηση  ενδυναµώνοντας τον συναισθηµατικό κόσµο του ατόµου. 

     Η ανάγνωση Χριστουγεννιάτικων διηγηµάτων στην εκδήλωση του Οµίλου 

Φιλαναγνωσίας του Πρότυπου Πειραµατικού Λυκείου (που απαρτίζεται από 

µαθητές του Πρότυπου Πειραµατικού Λυκείου και του 2ου Γενικού Λυκείου) στις 

21 Δεκεµβρίου επιβεβαίωσε ότι η προαγωγή καινοτόµων φιλαναγνωστικών 

πρακτικών στο εκπαιδευτικό συγκείµενο ενισχύει την  αναγνωστική  εµψύχωση  

και τη διαµόρφωση λογοτεχνικά και κοινωνικά εγγράµµατων µαθητών. 

“Συγκινηκωτάτη„ η ατµόσφαιρα, αντίστοιχη της «συγκινητικωτάτης εορτής των 

Χριστουγέννων»1, που σκηνοθέτησαν τα παιδιά του Οµίλου, µας υπέβαλε το 

φιλάνθρωπο και πανανθρώπινο µήνυµα των ηµερών. Η εκφραστική ανάγνωση, 

αποτέλεσµα της αναγνωστικής ανταπόκρισης και βιωµατικής εµπλοκής τους µε τα 

κείµενα, απέδειξε την επίτευξη των στόχων του Οµίλου, την απόλαυση του 

διαβάσµατος  ως ελεύθερης επιλογής και όχι ως υποχρέωσης.  

      Προοδευτικά εξελισσόµενοι επαρκείς αναγνώστες οι µαθητές: Αγάπη 

Γεωργούλα, Αργυρώ Δραµιτινού, Στέφανος Γαλανάκης (Π.Π.Λ.Π.Κ.), 

Κατερίνα Δουλγεράκη (2ο Λύκειο, «Παντελής Πρεβελάκης») διάβασαν 

διηγήµατα του Στέφανου Δάφνη, της Μαρινέλλας Βλαχάκη, της Μάρως 

Δούκα, του Κώστα Ακρίβου και του Ηλία Βενέζη. Την αναγνωστική  

προσπάθεια των µαθητών πλαισίωσαν η Γεωργία Αµοιρίδου, (καθηγήτρια 

µουσικής, φοιτήτρια φιλολογίας) και η υπεύθυνη του Οµίλου Φιλαναγνωσίας του 

Πρότυπου Πειραµατικού Λυκείου, φιλόλογος κα Κωτσάκη Καλλιόπη, η οποία είχε 

και την επιµέλεια της εκδήλωσης.   

                                                             

1 Αλέξανδρος  Παπαδιαµάντης 



      Τη µέθεξη στην «ποιητική» συγκινητική ατµόσφαιρα συµπλήρωσε η 

εξαιρετική υποκριτική ανάγνωση του διηγήµατος του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη 

“Έρωτας στα χιόνια„ από την ποιήτρια, πεζογράφο και ηθοποιό Μαρινέλλα 

Βλαχάκη.    

   Την εκδήλωση πλαισίωσαν µουσικά τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα που 

τραγούδησαν η Κατερίνα Δουλγεράκη και η Γεωργία Αµοιρίδου, η οποία 

επιµελήθηκε τη µουσική της λογοτεχνικής βραδιάς και συνόδεψε την ανάγνωση 

των κειµένων µε την κιθάρα της.  

   Ο ζεστός και φιλόξενος χώρος της βιβλιοθήκης του 1ου Λυκείου συνέτεινε 

στην ιδιαίτερα κατανυκτική ατµόσφαιρα της εκδήλωσης. Γι’ αυτό και το Πρότυπο 

Πειραµατικό Λύκειο εκφράζει τις ευχαριστίες του στη Διεύθυνση του Σχολείου 

και τις υπεύθυνες της βιβλιοθήκης.  
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