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Μαραθώνιος Ανάγνωσης

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνουν ετήσιο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα φιλαναγνωσίας με τη μορφή διαγωνισμού και στόχο την 
καλλιέργεια της φιλικής σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία και εν 
τέλει την αγάπη τους για το βιβλίο, καθώς και τη γνωριμία τους με το 
σημαντικό έργο της σπουδαιότερης εν ζωή συγγραφέα παιδικής και εφη
βικής λογοτεχνίας. 

Η Άλκη Ζέη, σταθερή αξία για τη σύγχρονη λογοτεχνία μας, είναι διε
θνώς αναγνωρισμένη, πολυβραβευμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό με τα πιο σημαντικά βραβεία. Τα βιβλία της έχουν μετα
φραστεί σε πολλές γλώσσες προτείνονται επίσης για ανάγνωση και για 
μελέτη στα σχολεία του εξωτερικού. Διαβάζοντας κανείς τα βιβλία της 
διακρίνει τα ζωηρά αφηγηματικά πρόσωπα, το διάσπαρτο χιούμορ, το 
νεύρο, την καλοδουλεμένη πλοκή και την εξαιρετική λογοτεχνικότητα 
του κειμένου. Χωρίς ίχνος διδακτισμού η Α.Ζ. δίνει μέσα απ’ τα βιβλία 
της αφορμή για προβληματισμό και περισσότερη αναζήτηση πάνω σε 
πλήθος διαχρονικών αξιών και σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών 
θεμάτων.

Τα σημερινά παιδιά έχουν πλέον την ευκαιρία να γνωρίσουν κείμενά 
της και μέσα στα σχολικά τους βιβλία, όπου είναι ανθολογημένα έργα 
της. Με τη συμμετοχή τους στον Μαραθώνιο Ανάγνωσης τους δίνεται 
η δυνατότητα να εμβαθύνουν στην ιστορία και να μπορέσουν να εκ
φράσουν γραπτά ή προφορικά βαθύτερες σκέψεις ή και να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά.

–  Η Άλκη Ζέη δεν ξεχνάει ποτέ το 
παιδί. Δεν ξεχνάει ποτέ να είναι 
η ίδια παιδί. Τόσο μάλιστα που 
πολλές είναι οι στιγμές που μας 
προκαλείται η έκπληξη για το πώς 
πιάνει την όραση του παιδιού. Γιατί 
υπάρχει στη συγγραφέα η ταύτιση 
με την ψυχολογία του παιδιού και 
όχι ο μιμητισμός της παιδικής συ-
μπεριφοράς... Η λογοτεχνία για το 
παιδί στην Άλκη Ζέη έχει βρει τον 
συγγραφέα της.

Γιάννης Νεγρεπόντης

–  Η Άλκη Ζέη έχει συμβάλει καθορι-
στικά στην ανανέωση του παιδικού 
βιβλίου τόσο με την αισθητική όσο 
και με την κοινωνική και παιδαγωγι-
κή αξία των έργων της.

Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου

–  Η Άλκη Ζέη πρέπει, νομίζω, να χαι-
ρετισθεί σαν συγγραφικό φαινόμενο.

Έλλη Αλεξίου 

με τα βιβλία της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ
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Από τα μικρά μου χρόνια ως σήμερα, ας μην πω με 

ακρίβεια πόσα είναι γιατί θα τρομάξω κι εγώ η ίδια, έζησα 

έναν πόλεμο, δύο εμφύλιους πολέμους, δύο δικτατορίες 

και δύο προσφυγιές. Δεν τα έζησα σαν απλός 

παρατηρητής, αλλά παίρνοντας ενεργό μέρος κάθε φορά 

κι έτσι και να ήθελα δεν θα μπορούσε το συγγραφικό 

μου έργο να μην επηρεαστεί από τα γεγονότα  αυτά 

που συγκλόνισαν τον τόπο μας. Άθελά μου η ζωή μου 

μπλέχτηκε μέσα στην ιστορία κι έγινα κι εγώ ένα κομμάτι 

της. Το συγγραφικό μου λοιπόν έργο, θέλω δε θέλω, είναι 

γεμάτο ιστορία. 
Αν πέτυχα να κάνω τα παιδιά να την ακούσουν 

τουλάχιστον, το μέλλον θα δείξει.
Άλκη Ζέη 



Πώς θα «τρέξουν» οι μαθητές/τριες 
                              στον 5ο Μαραθώνιο
  Τα παιδιά κάθε τάξης διαβάζουν 
συγκεκριμένα βιβλία της Άλκης 
Ζέη και απαντούν σε ερωτήσεις.

  Τα παιδια Της Β΄ Δημοτικού διαβαζουν:
 1.  Τα παπούτσια του Αννίβα 
 2.  Μια Κυριακή του Απρίλη
 3.  Γατοκουβέντες
  Τα παιδια Της Γ΄ Δημοτικού διαβαζουν:
 1.  Η Αλίκη στη χώρα των μαρμάρων 
 2.  Ο θείος Πλάτων
  Τα παιδια Της Δ΄ Δημοτικού διαβαζουν:
 1.  Το καπλάνι της βιτρίνας
 2.  Ο θείος Πλάτων
  Τα παιδια Της Ε΄ Δημοτικού διαβαζουν:
 1.  Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
 2.  Η μωβ ομπρέλα
  Τα παιδια Της Στ΄ Δημοτικού διαβαζουν:
 1.  Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
 2.  Κοντά στις ράγιες
  Τα παιδια Της Α΄ ΓύμνΑΣιού διαβαζουν:
 1.  Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
 2.  Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της
 Τα παιδια Της Β΄ ΓύμνΑΣιού διαβαζουν:
 1.  Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της
 2.  Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο
 Τα παιδια Της Γ΄ ΓύμνΑΣιού διαβαζουν:
 1.  Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της
 2.  Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο

  Τα έντυπα για κάθε τάξη με τις ερω
τήσεις για απάντηση (ερωτηματο
λόγια) θα βρίσκονται στα σχολεία 
έως τις 20 Ιανουαρίου 2016. 

  Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθή
τριες του Γυμνασίου θα κληθούν 

να γράψουν σύντομο κείμενο με 
αφορμή τα βιβλία (διαγωνισμός 
δημιουργικής γραφής). Τα κείμενα 
θα αξιολογηθούν από επιτροπή 
συγγραφέων παιδικών και εφηβι
κών βιβλίων και εκπαιδευτικών.

  Τα συμπληρωμένα ερωτηματολό
για, καθώς και τα κείμενα των μαθη
τών του Γυμνασίου, θα συγκεντρώ
νονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευ
τικό του κάθε τμήματος και θα πρέπει 
να σταλούν στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧ
ΜΙΟ έως τις 31 Μαρτίου 2016. 

  Τα παιδιά που θα απαντήσουν σω
στά στις ερωτήσεις θα μπουν σε 
κλήρωση και πέντε (5) παιδιά από 
κάθε τάξη (συνολικά 40 παιδιά) θα 
κερδίσουν πλούσια δώρα. 

  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 
τον Μάιο με την παρουσία της Άλ
κης Ζέη και θα είναι ανοιχτή στο 
κοινό. Η ακριβής ημερομηνία θα 
ανακοινωθεί αργότερα.

  Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν 
θα μπουν σε κλήρωση, ώστε δέκα 
(10) από αυτά να παραλάβουν τι
μής ένεκεν πολλούς τίτλους βιβλί
ων για τη βιβλιοθήκη τους.

  Η Άλκη Ζέη μπορεί να επισκεφθεί 
διάφορα σχολεία που θα συμμε
τάσχουν για να συνεχιστεί ο διά
λογος με τα παιδιά, εφόσον τα 
σχολεία το δηλώσουν και αφού 
προηγηθεί συνεννόηση με τις εκ
δόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος
Όσα τμήματα επιθυμούν των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτι-
κού, Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, εφόσον δηλώσουν τη συμμετοχή 
τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2015. Στην τελευταία σελίδα του εντύ-
που θα βρείτε για να συμπληρώσετε το Δελτίο Συμμετοχής (κάθε 
τμήμα συμπληρώνει ξεχωριστό Δελτίο Συμμετοχής), το οποίο 
πρέπει να μας αποστείλετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εκδόσεις 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Τ.Θ. 21001, Τ.Κ. 11410 Αθήνα. Τη συμμετοχή του κάθε 

τμήμα μπορεί να τη στείλει και ηλεκτρονικά στο email: marathonios@
metaixmio.gr, έως τις 31 Οκτωβρίου 2015, συμπληρώνοντας όλα 

τα στοιχεία που υπάρχουν στο Δελτίο Συμμετοχής και σημειώνοντας: 

Για τον 5ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης «Ο θαυμαστός κόσμος της Άλκης 

Ζέη».

Γιατί να πάρω μέρος
Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευ

τικό πρόγραμμα λογοτεχνίας για να παρουσιαστεί και να συζητηθεί 

ένα βιβλίο σε μια σχολική ομάδα. Υποστηρίζει και ενισχύει το πρό

γραμμα φιλαναγνωσίας των μαθητών που έχει προκηρύξει το ΕΚΕΒΙ 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας εξυπηρετώντας τους στό

χους του. Το πρόγραμμα του Μαραθωνίου δεν περιορίζεται μόνο 

στην ανάγνωση, αλλά δίνει αφορμή και κίνητρο στον δάσκαλο να 

εργαστεί με την ομάδα του διαθεματικά, να καθοδηγήσει τα παιδιά 

να εξετάσουν το θέμα από πολλές πλευρές, να ερευνήσουν, να μοι

ραστούν και να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να αναπτύξουν 

διάλογο με στόχο να γίνουν ενεργητικοί αναγνώστες. Επιπλέον, δίνει 

τη δυνατότητα γνωριμίας με μια συγγραφέα της οποίας το έργο απο

τελεί σταθμό στην ιστορία της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας.
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ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΩΣ

ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

ΠΑΙΡΝΟΥΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

ΟΜΩΣ ΔΩΡΟ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχει κάθε τμήμα 

θα πρέπει να συμπληρώσει το 

παρακάτω Δελτίο Συμμετοχής 

και να μας το στείλει έως τις 31 

Οκτωβρίου 2015 ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση: Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, 

Τ.Θ. 21001, Τ.Κ. 11410 Αθήνα. Τη 

συμμετοχή του κάθε τμήμα μπορεί 

να τη στείλει και ηλεκτρονικά στο 

e-mail: marathonios@metaixmio.

gr, έως τις 31 Oκτωβρίου 2015, 

συμπλη ρώνο ντας όλα τα παρακάτω 

στοιχεία και σημειώ νοντας: Για τον 

5ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης ÇΟ 

θαυμαστός κόσμος της Άλκης ΖέηÈ.

Ιπποκράτους 118, 114 72 Aθήνα, Tηλ.: 211 3003500, Fax: 211 3003562 

E-mail: metaixmio@metaixmio.gr, Website: www.metaixmio.grΕ Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον Μαραθώνιο Ανάγνωσης με θέμα την ΑΛΚΗ ΖΕΗ μπορείτε 
να επικοινωνείτε με την κα Ελένη Παπαγεωργίου (211 3003500, εσωτ. 546, schools@metaixmio.gr) ή 
με την κα Ντόρα Τσακνάκη (211 3003500, εσωτ. 525, marathonios@metaixmio.gr).

5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Ο θαυμαστός κόσμος της   ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΞΗ: ………....……................…… ΤΜΗΜΑ: ….……… ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: …...…

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ……………………………………………………..………

……………………………………………………..………..............................................

ΣΧΟΛΕΙΟ: ……………………………………………………………………………………

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………..………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΔΟΣ: ………………………………….……………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ: ………

ΠΟΛΗ: ……………………………………………………… Τ.Κ.: …………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………EMAIL: ……………………….………………. 


