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Στα πλαίσια των επισκέψεων συγγραφέων στα σχολεία η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το 2ο  και 6ο Δημοτικό 
Σχολείο   Αλεξάνδρειας  προσκάλεσαν στις 28 Ιανουαρίου 2010 την 
σπουδαία συγγραφέα Αγγελική Βαρελλά με το πλούσιο και αξιόλογο 
Λογοτεχνικό έργο. 

Τα παιδιά του 2ου και 6ου Δημοτικού σχολείου προετοιμασμένα , 
έχοντας διαβάσει βιβλία και γνωρίζοντας τους ήρωες, τα θέματα ,τον 
τρόπο της γραφής της, έθεσαν πλήθος ερωτήσεων στη συγγραφέα (πώς 
ξεκίνησε να γράφει, από πού αντλεί τα θέματα των βιβλίων της, κάθε 
πότε γράφει κ.ά.) 

Η κ. Βαρελλά χαμογελαστή με αυθόρμητο λόγο απαντούσε σε 
όλες τις ερωτήσεις, τους μίλησε για το διάβασμα και πώς διαβάζοντας 
βιβλία μαθαίνεις τη γλώσσα, πετάς σε άλλους κόσμους, παίρνεις ιδέες, 
ψυχαγωγείσαι. Οι μαθητές μας διαπίστωσαν πως μπορείς να ταξιδέψεις 
με την φαντασία σου, διαβάζοντας ένα ωραίο βιβλίο. 

 
Βιογραφικό Σημείωμα 

 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930. Μεγάλωσε στην Αθήνα. 

Είναι πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το παιδικό βιβλίο το 1966 και 
έκτοτε είναι αφοσιωμένη στο λογοτεχνικό αυτό είδος, με έντονη 
παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις (σχολεία, συλλόγους γονέων, δήμους, 
βιβλιοθήκες κτλ.) που γίνονται για το παιδί και το παιδικό βιβλίο όχι 
μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη την Ελλάδα.  

Έχει βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον 
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το Υπουργείο Παιδείας για 
τα αναγνωστικά που έγραψε για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. 

 Μετέφρασε και διασκεύασε στα ελληνικά πολλά ξένα βιβλία και 
συνεργάστηκε με την ελληνική ραδιοφωνία, την τηλεόραση, τα 
περιοδικά "Ερυθρός Σταυρός", "Συνεργασία", "Το Ρόδι" κ.ά.  

Έργα της (σκετς και λοιπά θεατρικά) παίζονται στα σχολεία. Είναι 
πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος α) της 
Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, β) του Κύκλου του Ελληνικού 
Παιδικού Βιβλίου, γ) της Λέσχης Μελέτης και Έρευνας της Παιδικής 
Λογοτεχνίας Διαδρομές (και υπεύθυνη ύλης του ομώνυμου περιοδικού). 
Το βιβλίο της "Η Ελλάδα κι εμείς" αναγράφηκε στον Τιμητικό Πίνακα 
(1968) της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ). Το 
βιβλίο της "Φιλενάδα, Φουντουκιά μου" κέρδισε έναν από τους τρεις 
επαίνους του Διεθνούς Βραβείου Παιδικής Λογοτεχνίας Janusz Korczak 
(1985) στην Πολωνία. Προτάθηκε για το σύνολο του έργου της από τον 
κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για το Βραβείο Άντερσεν το 



1990. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων 1998 για το 
έργο της "Κόρινθος". 
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