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1) Έφηβοι στίχοι

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης
❖ Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης ιδρύθηκε το 1984.
❖ Οργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις, που αφορούν στην παιδαγωγική επιμόρφωση των
φιλολόγων, την παρουσίαση της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης και την ανάδειξη της
μαθητικής δημιουργικότητας.
❖ Επιδιώκει την προώθηση μιας νοοτροπίας συνεργασίας και γόνιμης ανταλλαγής
διδακτικών πρακτικών μεταξύ των συναδέλφων.

Τη σχολική χρονιά 2019-20, ο ΣΦΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντονίσει τη συγγραφή, συλλογή,
διόρθωση και έκδοση ποιημάτων, των μαθητών/τριών των Γυμνασίων και Λυκείων της Π.Ε. Κοζάνης, ώστε
να συνθέσει σε μία ποιητική συλλογή τις απόπειρες της ποιητικής τους έκφρασης. Κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης του Συνδέσμου, οι φιλόλογοι των σχολείων ενημέρωσαν και παρακίνησαν τους μαθητές και τις
μαθήτριες να αποστείλουν 1 έως 3 ποιήματα.
❖ Συμμετέχουν 41 μαθητές/τριες
❖ Η ποιητική ανθολογία χωρίζεται σε έξι ενότητες:
❖ 1. Ένας χορός ανήσυχος το είναι μου. 2. Στα φτερά του Έρωτα.
❖ 3. Ιστορίες του τόπου μου. 4. Εμείς και οι μεγάλοι
❖ 5. Παιδιά του νυν αιώνα. 6. Των ονείρων καλοκαίρι.
❖ Το βιβλίο κοσμείται με πίνακες του Κοζανίτη ζωγράφου Κώστα Ντιο
❖ Εικαστική επιμέλεια: Γλύκα Διονυσοπούλου
❖ Φιλολογική επιμέλεια: Γ. Δελιόπουλος, Δ. Παπακων/νου, Ο. Τσικαρδάνη

2) Έφηβες ιστορίες
Τη σχολική χρονιά 2020-21, ο ΣΦΚ απευθύνθηκε εκ νέου στη μαθητική κοινότητα για τη δημιουργία μιας
συλλογής διηγημάτων. Ζητήθηκε να στείλουν οι μαθητές / τριες ένα διήγημα έως 1000 λέξεις.

3) Συμπεράσματα δράσης

❖ Συμμετέχουν 65 μαθητές/τριες
❖ Η συλλογή χωρίζεται σε έξι ενότητες:
❖ 1. Ιστορίες από τα παλιά 2. Διλήμματα αγάπης
❖ 3. Δίπλα σου πίσω στο φως 4. Περιπέτειες στη φαντασία
❖ 5. Αναμνήσεις ονείρων 6. Ένας καλύτερος κόσμος
❖ Το βιβλίο κοσμείται με φωτογραφίες του Αλέξανδρου Βρεττάκου
❖ Εικαστική επιμέλεια: Γλύκα Διονυσοπούλου

❖ Τα πρωτότυπα λογοτεχνικά έργα (ποιήματα και πεζά) που κατέθεσαν οι μαθητές/τριες καταδεικνύουν
ότι έχουν αφομοιώσεις τις τεχνικές της γραφής, παράγοντας αξιοθαύμαστο έργο.
❖ Βασική διαπίστωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΚ είναι ότι, όταν οι νέοι άνθρωποι
αποκτήσουν βήμα για να εκφραστούν δημιουργικά, το μόνο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα θα εκπλήξει.
❖ Τα δύο βιβλία που εξέδωσε ο ΣΦΚ με τις λογοτεχνικές δημιουργίες των μαθητών/τριών είναι
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

❖ Εκπαιδευτικοί ενεργοποίησαν το ενδιαφέρον των παιδιών στα σχολεία και, φιλόλογοι, μέλη του
Συνδέσμου, επιμελήθηκαν την έκδοση.
❖ Η πρωτοβουλία του ΣΦΚ αποτελεί πανελλαδικά μια από τις πρώτες και (δυστυχώς) λίγες οργανωμένες
απόπειρες ανάδειξης της μαθητικής λογοτεχνικής δημιουργίας, η οποία αποδείχτηκε στην πράξη ότι είναι
αρκετά δυναμική.
❖ Και οι δύο συλλογές απέσπασαν θετικότατα σχόλια από τις λογοτεχνικές και φιλολογικές ενώσεις όλης
της χώρας.

❖ Φιλολογική επιμέλεια: Ε. Αλωπούδη, Ε. Γερούση, Ε. Ζυγούρη, Γ. Δελιόπουλος, Δ. Παπακων/νου

