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Άντα Κατςίκη-Γκίβαλου 

Η Άνηα Καηζίκη-Γκίβαλοσ, Καζεγήηξηα ζην Παηδαγσγηθό Τκήκα 
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζην γλσζηηθό 
αληηθείκελν «Διιεληθή Φηινινγία» δίδαζθε ζε πξνπηπρηαθό θαη 
κεηαπηπρηαθό επίπεδν καζήκαηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο θαη 
Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά θαη Νένπο. Σην ζπγγξαθηθό, επηζηεκνληθό θαη 
εξεπλεηηθό ηεο έξγν αζρνιείηαη θπξίσο κε ην έξγν πνηεηώλ θαη 
πεδνγξάθσλ ηεο γεληάο ηνπ 1880, ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη ηεο 
κεηαπνιεκηθήο γεληάο. Σηνλ ρώξν ηεο Λνγνηερλίαο γηα Παηδηά θαη Νένπο 
ηελ απαζρνινύλ ζέκαηα ηζηνξίαο, ζεκαηνινγίαο θαη πθνινγίαο 
ζύγρξνλσλ θεηκέλσλ παηδηθήο θαη εθεβηθήο ινγνηερλίαο, νη ζρέζεηο 
ινγνηερλίαο θαη εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ε αλάγλσζε θαη ε 
θηιαλαγλσζία. Έρεη ιάβεη κέξνο ζε πνιιά παλειιήληα θαη δηεζλή 



ζπλέδξηα, κειέηεο ηεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε έγθπξα πεξηνδηθά, θξηηηθέο ηεο δεκνζηεύνληαη ζηνλ 
έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν. 
 
Κπξηόηεξα έξγα ηεο Φηινινγηθέο δηαδξνκέο (3 βηβιία) Α΄ 1999 (Οδπζζέαο), Β΄ 2006, Γ΄ 2007, 
(Παηάθεο), Τν ζαπκαζηό ηαμίδη: Μειέηεο γηα ηελ παηδηθή ινγνηερλία 2005, (Παηάθεο),  
Καιιηεξγείηαη ε αγάπε γηα ην δηάβαζκα; Τόπνη αλάγλωζεο θαη ηξόπνη εθπαίδεπζεο, Κνηλσθειέο 
Ίδξπκα Ισάλλε Σ. Λάηζε, Μειέηεο 2011, ζηνλ δηαδηθηπαθό 
ηόπν:http://www.latsisfoundation.org/content/actions/action_230/inline/ell/actionInline_230_55505
340d3e5b.pdf (ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο, Πνιίηε, Γ., Φαιθηαδάθε, Ά. & Τζηακπάζε, Φ.). Έρεη επίζεο 
ηελ επηκέιεηα ηόκσλ θαη πξαθηηθώλ ζπλεδξίσλ πνπ ε ίδηα έρεη νξγαλώζεη, όπσο: Παηδηθή 
Λνγνηερλία. Θεωξία θαη Πξάμε, Α΄1993, Β΄ 1995,(Καζηαληώηεο), Λνγνηερληθή Αλάγλωζε θαη 
Γηδαθηηθέο Δθαξκνγέο. Γεκνηηθό-Γπκλάζην-Λύθεην 2001, (Διιεληθά Γξάκκαηα), Όηαλ … ε Εωξδ 
Σαξή – 40 ρξόληα πξνζθνξάο ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο 2009, (Παηάθεο) 
Καιιηεξγώληαο ηε Φηιαλαγλωζία. Πξαγκαηηθόηεηεο θαη πξννπηηθέο (καδί κε ηνλ Γ. Πνιίηε) 2013, 
(Γηάδξαζε) θ.ά. 
 
Τν 2015 σο νκόηηκε θαζεγήηξηα δίδαμε ζηε Σηνά ηνπ Βηβιίνπ ζην Διεύζεξν Παλεπηζηήκην «5 
Μαζήκαηα γηα ηε Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη εθήβνπο. Από ηνλ δηδαθηηζκό ηνπ κύζνπ ζηε 
κεηακνληέξλα αθήγεζε» (Πξόγξακκα 26νο θύθινο, Μάηνο-Ινύληνο). 
 
Γηεηέιεζε επηθεθαιήο ηεο ζπληαθηηθήο νκάδαο ηνπ Αλζνιόγηνπ ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ γηα ηελ Γ΄ 
θαη Γ΄ θαη Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμε δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη αθαδεκατθή ππεύζπλνο 
γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ Αλζνινγίνπ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ηεο Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ 
ζρνιείνπ Κύπξνπ  (Κύπξνο, 2013). 
 
Γηεηέιεζε Γξακκαηέαο θαη Αληηπξόεδξνο ηνπ ΓΣ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ (Δ.ΚΔ.ΒΙ.) θαηά ηα 
έηε 1995-2000 θαη 2011-2012, Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Βξαβείσλ γηα ην Παηδηθό θαη 
Νεαληθό Βηβιίν ηνπ πεξηνδηθνύ «Γηαβάδσ» (2002-2008), Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Κξαηηθώλ 
Βξαβείσλ Παηδηθήο Λνγνηερλίαο επί πνιιά έηε ζηελ Διιάδα θαη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 
Παηδηθώλ Λνγνηερληθώλ Κξαηηθώλ Βξαβείσλ Κύπξνπ (2013-2015 θαη 2016-2018). 
 
 

Γιάννησ Σ. Παπαδάτοσ 

Ο Γιάννης . Παπαδάηος είλαη Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην ΤΔΠΑΔΣ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Σπνύδαζε Παηδαγσγηθά θαη Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο. 
Έρεη ππεξεηήζεη σο δάζθαινο θαη ζρνιηθόο ζύκβνπινο πξσηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. 
 
Πεδίν ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ είλαη ε ζεσξία, ε έξεπλα θαη ε θξηηηθή ηεο 
ινγνηερλίαο γηα λένπο, ε “δηδαθηηθή” πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο, ε 
δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ε θηιαλαγλσζία. Ήηαλ κόληκνο ζπλεξγάηεο ζηα 
πεξηνδηθά  Γηαβάδω (1992-2010), Λέζρε ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ (1994-2003), 
UNICEF θαη Κόζκνο (1999-2004), Ithaca (1999-2004), ζηελ Καζεκεξηλή 
(2003-2006), ζπλεξγάηεο από ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Βηβιίνπ 
(ζρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ «Σθπηαινδξνκία Αλάγλσζεο», «Καηλνηόκεο 
δξάζεηο ελίζρπζεο θηιαλαγλσζίαο ησλ καζεηώλ»), κέινο: ηεο επηηξνπήο 

βξαβείσλ ηνπ πεξηνδηθνύ Γηαβάδω, ηεο Σπληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ Δπηζεώξεζε 
Παηδηθήο Λνγνηερλίαο (1986-2003), ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ησλ Αλζνινγίσλ  Γ΄- Γ΄ (Σην 
ζθνιεηό ηνπ θόζκνπ), Δ΄- Ση΄ ηάμεσλ (Με ινγηζκό θαη κ’ όλεηξν)  ηνπ δεκνηηθνύ θαη ηεο επηηξνπήο 
ησλ Κξαηηθώλ Βξαβείσλ παηδηθνύ βηβιίνπ (2011-2013).  
 
Από ην έηνο 2016 είλαη Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο βξάβεπζεο βηβιίσλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο ηνπ 
Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ (ΚΔΠΒ). Τν 2016 έιαβε ην βξαβείν «Πελειόπε Γέιηα» 
από ηνλ ΚΔΠΒ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ Παηδηθή Λνγνηερλία.  
 



Βηβιία ηνπ: Παηδηθό Βηβιίν θαη Φηιαλαγλωζία. Θεωξεηηθέο Αλαθνξέο - Πξνζεγγίζεηο - 
Γξαζηεξηόηεηεο (εθδ. Παηάθεο, 2009), Τν Παηδηθό Βηβιίν ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ζηελ Κνηλωλία 
(εθδ. Παπαδόπνπινο, 2014), Γπλαηθείεο θαη αλδξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε ινγνηερλία γηα παηδηά 
θαη λένπο (επηκέιεηα κε ηνπο:  Γ. Αλαγλσζηνπνύινπ θαη Γ. Παπαλησλάθε) (εθδ. Παπαδόπνπινο, 
2013), Ζ Λνγνηερλία γηα παηδηά ρωξίο επηπρηζκέλν ηέινο (επηκέιεηα) (εθδ. Παπαδόπνπινο, 2017), 
Τν παηδηθό βηβιίν γλώζεωλ (επηκέιεηα κε ηνλ Ι. Παπαδόπνπιν) (εθδ. Παπαδόπνπινο, 2017).  
 
  
 

Μαρίνα Γεωργίου Μωριά 

Η Μαρίνα Γεωργίοσ Μωριά είλαη εθπαηδεπηηθόο Γεκνηηθήο 
Δθπαίδεπζεο γηα 18 ρξόληα. Καηέρεη Πηπρίν ζηηο Δπηζηήκεο ηεο 
Αγσγήο – Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (2000) 
θαη Μεηαπηπρηαθό ζηελ Δθπαηδεπηηθή Ηγεζία θαη Γηνίθεζε από ην 
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (2013). Τα δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά ηεο 
ελδηαθέξνληα εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνύ, κέζα από ηε 
δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο.  
 
Έρεη πνιύρξνλε εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνώζεζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο 
ζε επίπεδν ζρνιείνπ θαη ηάμεο, κέζα από ηελ εκπινθή ηεο ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα (Lifelong Readers, Boys Reading, LiRe 2.0). Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 
ζπλέδξηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ην εξεπλεηηθό ίδξπκα Cardet . Σε 
εζεινληηθή βάζε,  ιεηηνπξγεί σο ππξήλαο δηάρπζεο ηεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
θηιαλαγλσζίαο ζε δηάθνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο.  
 
Γξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζηε ζέζε ηεο Γξακκαηέσο ζηελ Παγθύπξηα Οξγάλσζε Πξνώζεζεο 
Γξακκαηηζκνύ  πνπ ζθνπό έρεη ηε δηαθώηηζε ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ Γξακκαηηζκό θαη ηνλ 
ζπληνληζκό εθδειώζεσλ πξνο πξνώζεζε ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη εμάιεηςε ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ. 
 
 
 

Ήρα Παπαγεωργίου 

Η Ήρα Παπαγεωργίοσ γελλήζεθε ζηελ Αγγιία θαη έρεη θαηαγσγή από ηελ 
Ακκόρσζην. Δίλαη εθπαηδεπηηθόο ζηε Λάξλαθα. Σπνύδαζε ζην  
Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ κε ζέκα 
«Γισζζηθή θαη Πνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε».  
 
Υπήξμε ζύκβνπινο Διιεληθώλ θαη κέζα από απηή ηεο ηελ ηδηόηεηα 
πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. Δίλαη ζύκβνπινο 
Μνπζεηαθήο Αγσγήο, πξαγκαηνπνηεί πξνγξάκκαηα ζε κνπζεία θαη 
ζπγγξάθεη θαηλνύξηα. Οξγαλώλεη εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, ηόζν 
γηα ηα Διιεληθά όζν θαη γηα ηα Μνπζεία.  
 

Η ζπκκεηνρή ηεο ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα, απνηέιεζε ηελ αθνξκή, γηα ζπλεξγαζία ηεο κε ην 
Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δίλαη ζπλεξγάηηδα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Λνγνηερλώλ θαη ζπκκεηέρεη σο 
θξηηήο ζηνπο δηαγσληζκνύο πνίεζεο θαη δηεγήκαηνο πνπ δηνξγαλώλεη. Σπκκεηέρεη ζε ζεαηξηθέο 
αθεγήζεηο θαη ιέζρεο αλάγλσζεο. Έρεη γξάςεη ινγνηερληθά έξγα, αιιά …, θάηη ηελ θξαηάεη πίζσ 
ζην λα ηα κνηξαζηεί. Ίζσο, ζέιεη λα ηα θξαηήζεη σο ηα κηθξά ηεο κπζηηθά!  
 
Η κνπζηθή δίλεη αξκνλία θαη εξεκία ζηε δσή ηεο. ηαλ παίδεη πηάλν ή βηνιί … νλεηξεύεηαη!  
 
 
 
 



Δήμητρα Χαραλάμπουσ 

Η Γήμηηρα Χαραλάμποσς γελλήζεθε ζηε Λεπθσζία ηνλ Οθηώβξην ηνπ 
1978.  Σπνύδαζε Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 
(1996 – 2000) θαη απέθηεζε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ 
Χπρνινγία θαη ηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε από ην ίδην Παλεπηζηήκην 
(2006).  Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηε κνπζηθή θαη θαηέρεη Πηπρίν Πηάλνπ 
από ην Παγθύπξην Ψδείν (1999).  
 
 Από ηηο εθδόζεηο Πάξγα θπθινθνξνύλ ηα βηβιία ηεο «Ο θιεκκέλνο 
ζεζαπξόο» (2012), «ΠΔΝ-7 ζε κπζηηθή απνζηνιή» (2014) θαη «Οη 
πεξηπέηεηεο ελόο κνπζηθνύ» (2016). 

 
Αζρνιείηαη ελεξγά κε ηνλ ρώξν ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, εθαξκόδνληαο δξάζεηο θηιαλαγλσζίαο 
θαη δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζε ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, θάλνληαο παξνπζηάζεηο βηβιίσλ θαη 
ζπκκεηέρνληαο ζε ζπλέδξηα Παηδηθήο Λνγνηερλίαο. Έρεη δηδάμεη, επίζεο, ζε ζεκηλάξηα πνπ 
απεπζύλνληαη ζε θνηηεηέο θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη Γξακκαηέαο 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Παηδηθνύ θαη Νεαληθνύ Βηβιίνπ (IBBY Κύπξνπ) θαη 
έρεη εθπξνζσπήζεη ηελ Κύπξν ζε εθδειώζεηο θαη εθζέζεηο ζην εμσηεξηθό. 
 
Δξγάδεηαη ζηε δεκόζηα δεκνηηθή εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία 18 ρξόληα.  
 
 
 

Φωτεινή Θεοδούλου 

 

Η Γρ Φωηεινή Θεοδούλοσ είλαη Φηιόινγνο ζε Γπκλάζην ηεο Λεπθσζίαο 
θαη Σύκβνπινο Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνύ. Καηέρεη πηπρίν ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία, κεηαπηπρηαθό ηίηιν 
ζηελ θαηεύζπλζε «Θεσξία, Πξαθηηθή θαη Αμηνιόγεζε Γηδαζθαιίαο» θαζώο 
θαη δηδαθηνξηθό ηίηιν ζηελ «Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία» κε έκθαζε ζηελ 
αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ γηα θαιιηέξγεηα ηεο 
θηιαλαγλσζίαο ηδηαίηεξα ζηα αγόξηα. Σηα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα 
ζπγθαηαιέγνληαη, επίζεο, ε δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο, ε επαγγεικαηηθή 
αλάπηπμε, ε ελζσκάησζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηγληδηώλ ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία θαη ε δηαδηθηπαθή κάζεζε. 
 

 
 
 

Φρίξοσ Μιχαηλίδησ 

Φεκηθόο, εθπαηδεπηηθόο, ζπγγξαθέαο, εηθνλνγξάθνο, Γξακκαηέαο 
ηνπ Κππξηαθνύ Σπλδέζκνπ Παηδηθνύ Νεαληθνύ Βηβιίνπ, κε 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ 
θαη έξεπλα ζηελ Γηεζλή Βηβιηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ γηα ηελ 
παγθόζκηα παηδηθή ινγνηερλία θαη ην Πεξηβάιινλ. Τα βηβιία ηνπ 
θπθινθνξνύλ από ηηο εθδόζεηο Πάξγα.  

 
Έρεη ηηκεζεί κε δηάθνξα θξαηηθά θαη δηεζλή βξαβεία θαη δηαθξίζεηο 
ζηελ Κύπξν θαη ζην εμσηεξηθό θαη έρεη εθπξνζσπήζεη ηε ρώξα καο 
ζε δηεζλή ζπλέδξηα (Μεγάιε Βξεηαλία, Ιζπαλία, Μεμηθό, Γαιιία, 
Γεξκαλία…) θαη κπηελάιε εηθνλνγξάθεζεο (Διιάδα, Κνξέα, 
Σινβαθία, Ιηαιία, Ιαπσλία...).  



Δίλαη κέινο ζε θξηηηθέο επηηξνπέο ζπγγξαθήο θαη εηθνλνγξάθεζεο παηδηθώλ-εθεβηθώλ έξγσλ θαη 
αξζξνγξαθεί ζε επίζεκα δηεζλή θαη ηνπηθά ινγνηερληθά πεξηνδηθά (Αλέκε, BookBird…). Έρεη 
ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ δηεζλή ηηκεηηθό θαηάινγν ηεο IBBY θαη σο ζπγγξαθέαο θαη σο εηθνλνγξάθνο, 
όπσο θαη ζηνλ δηεζλή θαηάινγν White Ravens 2016.  

Λακβάλεη κέξνο ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, γηα 
ηελ πξνώζεζε ηεο παηδηθήο-λεαληθήο ινγνηερλίαο θαη ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

 

Ανδρέασ Κ. Ανδρέου (Καπανδρέου) 

Ο Αλδξέαο Κ. Αλδξένπ (Καπαλδξένπ) είλαη Λεηηνπξγόο 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ - Βηβιηνζεθνλόκνο θαη Σπγγξαθέαο. 
Δξγάδεηαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ από ην 
1996. Έρεη ζπνπδάζεη Βηβιηνζεθνλνκία, Δπηζηήκεο ηεο 
Πιεξνθόξεζεο θαη έρεη κεηαπηπρηαθό ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 
(Σπλερηδόκελε Δθπαίδεπζε). Γηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο 
Έλσζεο Βηβιηνζεθνλόκσλ – Δπηζηεκόλσλ Πιεξνθόξεζεο 
(ΚΔΒΔΠ) θαη είλαη δηνξηζκέλνο από ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνύ ζηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κππξηαθή 
Βηβιηνζήθε γηα ηελ ηξηεηία 2017-2020. Έρεη εκπεηξία ζαλ 
εθπαηδεπηήο ζε καζήκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο πνπ δηνξγάλσζε ην 
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. 

 
Σπκκεηείρε ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ελώ άξζξα θαη αλαθνηλώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηε 
Βηβιηνζεθνλνκία έρνπλ δεκνζηεπηεί. Κπθινθνξνύλ 4 πξνζσπηθά ινγνηερληθά ηνπ βηβιία. 
Σπκκεηέρεη επίζεο κε δηεγήκαηά ηνπ ζε αλζνινγίεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηα ειιεληθά θαη ζε άιιεο 
γιώζζεο. 
 
Γηαηεξεί ην Βηβιηνινγηθό Ιζηνιόγην «@Αλδξέαο Καπαλδξένπ» - https://andreaskandreou.blogspot.com 
ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηε ινγνηερλία, ηα βηβιία, ηνλ πνιηηηζκό, ηε Βηβιηνζεθνλνκία θ.ά. 
 

https://andreaskandreou.blogspot.com/

