
Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  1 
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Διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου, Σχολικού Συμβούλου  
ΠΕ  70 

 
Προλεγόμενα: οι ιστορικοί όροι της γέννησης 
Στην τέταρτη περίοδο της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας (1940-1974) 

δύο είναι τα μείζονα γεγονότα που προσδιόρισαν τις εξελίξεις, στο μέτρο που 
συνέβαλαν στην αλλαγή των συσχετισμών και την αναδιάταξη του πλαισίου 
της  νεοελληνικής λογοτεχνίας - η ίδρυση της Γυναικείας Λογοτεχνικής 
Συντροφιάς (Γ.Λ.Σ.) το 1955 και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 
το 1969. Στο τέλος αυτής της περιόδου, η οποία ορίζεται από την αρχή της 
μεταπολίτευσης, έχουν δημιουργηθεί πλέον οι ιστορικοί όροι (κοινωνικοί, 
πνευματικοί, πολιτισμικοί, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί) για την ενηλικίωση της 
ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. (Α. Δελώνης, 1990, 19-20) 

Από τη μια μεριά, έχει ολοκληρωθεί η κυοφορία της αυτονόμησής της 
από την εθνική λογοτεχνία (των ενηλίκων) και από την άλλη, έχουν ωριμάσει 
οι συνθήκες για την ευδοκίμηση του πεδίου δράσης της, με την ανάπτυξη της 
παραγωγής σημαντικών λογοτεχνικών έργων. Μετά την παρέλευση έκτοτε 
ενός τρίτου του αιώνος, η άνθηση του παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου 
εξακολουθεί να προσδιορίζει τις συντεταγμένες του χώρου. Η πνευματική 
ωρίμανση έχει συντελεσθεί και η ελληνική παιδική λογοτεχνία έχει αποκτήσει 
την εθνική της ταυτότητα, που την καθιστά αναγνωρίσιμη και σημαντική, ως 
έναν από τους πλέον δυναμογόνους κλάδους παραγωγής έργου πολιτισμού 
σε αυτή τη γωνιά της Ν.Α. Ευρώπης. 

Οι τιμητές πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, ο ελιτισμός έχει υποχωρήσει 
και η υπεροπτική αλαζονεία  για τη δυνατότητα αυτόνομης και ισότιμης 
ύπαρξης της παιδικής λογοτεχνίας, δίπλα σε εκείνην για ενήλικες, ανήκει 
πλέον στο παρελθόν. Στα μέσα της δεκαετίας όμως του 1950 δεν ήταν 
καθόλου αυτονόητοι οι όροι ύπαρξης, αναγνώρισης και ευδοκίμησής της. Οι 
αντιστάσεις του λογοτεχνικού κατεστημένου της εποχής ήταν έντονες και 
αντιστοίχως μεγάλη, δύσκολη και επίπονη ήταν η προσπάθεια υπονόμευσης 
της αδιαφορίας του πνευματικού κόσμου της χώρας.(Α. Δελώνης, 1990, 21) 

Είναι άκρως ενδιαφέρουσα εν προκειμένω η επισήμανση του Κ.Δ. 
Μαλαφάντη  ότι: << … στις τέσσερις από τις πιο έγκυρες γραμματολογίες της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας δεν γίνεται καμία απολύτως ειδική αναφορά στην 
παιδική λογοτεχνία ως κάτι αυτοτελές..>> (Κ.Δ. Μαλαφάντης, 2001, 53) Αξίζει 
να επισημανθεί επιπροσθέτως  ότι από την πρώτη, κατά χρονολογική τάξη 
κυκλοφόρησης, εκείνη του Ηλία Βουτιερίδη στα 1924/1927, μέχρι την 
τελευταία του Λίνου Πολίτη το 1973 – είχαν μεσολαβήσει του ΄Αριστου 
Καμπάνη (1925) και του Κ.Θ. Δημαρά (1948/1949) - << η παιδική λογοτεχνία 
απουσιάζει εντελώς από αυτές ως θεματική ενότητα>>. (Κ.Δ. Μαλαφάντης, 
2001, 40) 

Πρέπει να φτάσουμε στα 1977, έτος σταθμό, στην γραμματολογία της 
ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας, για να δει το φως της δημοσιότητας η πρώτη 
τεκμηριωμένη ιστορία της, γραμμένη με ιδιαίτερη φροντίδα ,επιμέλεια και 
αγάπη από τον πρωτοπόρο μελετητή και λογοτέχνη  Δημήτρη Γιάκο, η οποία 
εξακολουθεί και στις μέρες μας να αποτελεί βιβλίο αναφοράς στη μελέτη της 
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γραμματολογίας της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. (Κ.Δ. Μαλαφάντης, 
2001, 217-229) 

Από όσα προεκτέθηκαν νομίζω πως είναι σαφής η σημασία της τομής 
που επιχειρείται στα 1955, όταν μια ομάδα από γυναίκες συγγραφείς, 
αποφασίζει να συνενώσει τις δυνάμεις της και με ισχυρή βούληση να 
προχωρήσει στην  ίδρυση της Γ.Λ.Σ., με μείζονα στόχο την προκήρυξη 
λογοτεχνικών διαγωνισμών για τη συγγραφή έργων αποκλειστικά για παιδιά. 
Ιδιαίτερος στο εγχείρημα αυτό υπήρξε ο ρόλος που διαδραμάτισαν η Τατιάνα 
Σταύρου –πρώτη πρόεδρος μέχρι το θάνατό της στα 1990, η ψυχή της 
Συντροφιάς – και η χαλκέντερη μυθιστοριογράφος Ιωάννα Μπουκουβάλα-
Αναγνώστου, με τα 225 μυθιστορήματα στο ενεργητικό της, που σίγουρα 
συνιστά παγκόσμιο κατόρθωμα. (Α. Βαρελά, 1992, 34-42 και 50-54) 

 
1958: ο πρώτος λογοτεχνικός διαγωνισμός 

Η οραματική διάθεση του εγχειρήματος αποκαλύφθηκε στα χρόνια που 
ακολούθησαν. Η ρεαλιστική στόχευση της κίνησης σφραγίζεται το 1958, έτος 
από το οποίο αρχίζουν οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί της Γ.Λ.Σ. ΄Ετσι στα μέσα 
του Μαϊου του 1958 όλες οι εφημερίδες της Αθήνας δημοσίευσαν την 
προκήρυξη για τη συγγραφή ενός παιδικού μυθιστορήματος ή μιας συλλογής 
παιδικών διηγημάτων. Το λιτό κείμενο της πρώτης προκήρυξης ήταν το 
ακόλουθο: << Η Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά αποφασίζει να ασχοληθεί 
με το Παιδικό Βιβλίο και προκηρύσσει Πανελλήνιο διαγωνισμό για τη 
συγγραφή Παιδικού αναγνώσματος. Η Κριτική Επιτροπή αποτελέσθηκε από 
τις κυρίες Ιωάννα Μπουκουβάλα-Αναγνώστου, Νίκη Πέρδικα, Λιλή Ιακωβίδου, 
Τατιάνα Σταύρου, Αθηνά Ταρσούλη, Αλεξάνδρα Πλακωτάρη, Ρένα Καρθαίου. 
Το βραβείο είναι η έκδοση και η εικονογράφηση του έργου από τον Εκδοτικό 
Οίκο Ι. Βασιλείου με τη φροντίδα της Επιτροπής. 

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι: 
Α) Η γλώσσα να είναι η δημοτική. 
Β)Το έργο να κινείται μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. 
Γ)Πρωτότυπο ανέκδοτο διήγημα, μυθιστόρημα ή παραμύθι. 
Δ)Να μην είναι λιγότερο από 6 τυπογραφικά και περισσότερο από 8. 
Παραλείπονται οι τυποτεχνικές λεπτομέρειες, και  
Στ)Η προθεσμία της υποβολής αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή και 

τελειώνει στην 1η Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 18 
Οκτωβρίου 1958.>> (Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, 1974, 7) 

Επειδή στις προθέσεις μου δεν είναι η εξιστόρηση όλου του χρονικού της 
ίδρυσης της Γ.Λ.Σ., περιορίζομαι να αναφέρω ότι βραβεύθηκε η συλλογή 
διηγημάτων της Πιπίνας Τσιμικάλη Ο Χαρταετός. (ό.π., 8, όπου και 
ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες γύρω από τη βράβευση και τη σεμνή τελετή 
απονομής του βραβείου) 

Οι νέες πνευματικές δυνάμεις έχουν ήδη κινητοποιηθεί, η άνθηση 
επίκειται και η καρποφορία προεξοφλούνταν άκρως ενθαρρυντική. Με την 
πάροδο του χρόνου οι αισιόδοξες προβλέψεις επαληθεύτηκαν. Το σόδιασμα, 
η συγκομιδή παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων σφραγίζει την ωρίμανση του 
εγχειρήματος ενώ, παράλληλα συντελείται η χειραφέτηση και εξασφαλίζεται η 
αναγνώριση της αυτονομίας του πεδίου. Από τις αδύναμες ρίζες του 19ου 
αιώνα και τα δύσβατα μονοπάτια του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα, εκεί 
στις αρχές του δεύτερου μισού άρχισε να επιταχύνεται η διαδικασία της 
ενηλικίωσης. Τα υπόλοιπα ήταν απλώς θέμα χρόνου. Και ο χρόνος που 
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παρήλθε αποδείχθηκε έγκαρπος, όπως άλλωστε και ο έντεχνος λόγος των 
συγγραφέων που οικοδόμησαν την ελληνική παιδική λογοτεχνία. 

Αξίζει επίσης να επισημάνω, στη συνάφεια αυτή, την συμπερίληψη της 
Δράσης της Γ.Λ.Σ. – κυρίως με τους διαγωνισμούς που καθιέρωσε και τα 
βραβεία που απένειμε εδώ και μισό αιώνα – στους παράγοντες εκείνους που 
συντέλεσαν στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη, εκτός της ελλαδικής και της 
κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας. Προσφέροντας κίνητρο για αρκετούς νέους 
συγγραφείς.(Κ.Δ. Μαλαφάντης, 2001, 314) 
             Η ανταπόκριση των δόκιμων, αλλά και των πρωτοεμφανιζόμενων 
συγγραφέων αποδείχθηκε ελπιδοφόρα. Οι αθλοθέτες, ιδιώτες και εκδοτικοί 
οίκοι, καθόλου δεν αργοπορούν να συνδράμουν θετικά αυτές τις πρώτες 
προσπάθειες. Σταδιακά, αυτοί οι διαγωνισμοί αποτελούν θεσμό. Το 
σημαντικότερο και μακροβιότερο στην ιστορία της νεοελληνικής παιδικής 
λογοτεχνίας. 
 
1965: η θεσμοθέτηση του βραβείου για το ιστορικό μυθιστόρημα 

Το 1965 είναι μια χρονολογία σταθμός για τη Γ. Λ. Σ. Όχι μόνο επειδή 
σημαδεύει τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή της. Χρόνια γόνιμα και θεμελιακά 
για την ανάπτυξη της Παιδικής Λογοτεχνίας. Αλλά κυρίως γιατί, για πρώτη 
φορά τότε αθλοθετείται από τον εκδοτικό οίκο της «Εστίας», εις μνήμην 

Ιωάννου Κολλάρου, βραβείο για τη συγγραφή ιστορικού μυθιστορήματος, που 

απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και νέους. Σημειώνει χαρακτηριστικά η Τατιάνα 
Σταύρου, η Πρόεδρος της Γ. Λ. Σ. το 1973: «Μας καλεί- πηγαίνω εγώ – ο 
Κώστας Σαραντόπουλος και μας προτείνει ένα βραβείο εις μνήμην Ιωάννου 
Κολλάρου. Θάναι ιστορικό μυθιστόρημα από οποιαδήποτε εποχή του 
Ελληνισμού με έπαθλο 25 χιλ. δρχ. για το πρώτο και 10 χιλ. δρχ. για το 
δεύτερο. Ο συγγραφέας επιπλέον θα έχει τα κανονικά ποσοστά του όπως ο 
κάθε εκδιδόμενος από τον Οίκο Ι. Κολλάρου». (Γ. Λ. Σ. , 1974, 10). 

Αξίζει να αναφερθούμε συνοπτικά σε αυτό τον πρώτο διαγωνισμό της Γ. 
Λ. Σ. για τη συγγραφή ιστορικού μυθιστορήματος. Η δημοσίευση της 
προκήρυξης έγινε στις εφημερίδες των Αθηνών και της επαρχίας στα τέλη 
Φεβρουαρίου του 1965. Προκηρύχθηκαν συνολικά 6 βραβεία. Οι συγγραφείς 
με τα βιβλία τους θα απευθύνονταν σε παιδιά από δέκα έως δεκαεπτά ετών. 
Η γλώσσα θα έπρεπε να είναι η δημοτική. Εξαιρετικής σημασίας γλωσσική 
εξαγγελία, αν συνεκτιμήσει κάποιος το κλίμα του λογιοτατισμού και της 
καθαρολογίας, που εξακολουθούσε ακόμα να παραμένει ισχυρό σε, καθόλου 
ευκαταφρόνητους, θύλακες του πνευματικού κόσμου και κυρίαρχο σε όλες τις 
θεσμικές εκφάνσεις του κρατικού οικοδομήματος. Επιπλέον, τα έργα θα 
έπρεπε να είναι αδημοσίευτα και παρμένα από την ελληνική πραγματικότητα. 

Ειδικότερα τώρα, η προκήρυξη του 1965 ανέφερε για το Βραβείο του 
ιστορικού μυθιστορήματος τα ακόλουθα : Το βραβείο θεσπιζόταν εις μνήμην 
Ιωάννου Κολλάρου από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας». Το θέμα μπορούσε 
να προέλθει από οποιαδήποτε περίοδο της ελληνικής ιστορίας. 
Προσδιορίζονταν μάλιστα ονοματοθετικά αυτές οι περίοδοι : Αρχαιότητα, 
Βυζαντινή εποχή, Μεσαίωνας, Ελληνική Επανάσταση έως τον Αλβανικό 
Πόλεμο. Ο εκδοτικός οίκος μάλιστα διευκρίνιζε ότι οι βραβευμένοι ήταν 
ελεύθεροι να εκδώσουν τα έργα τους όπου αυτοί επιθυμούσαν. (όπ. π., σελ. 
11). 

Ο διαγωνισμός άρχιζε από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 1965. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε ειδική, προς τούτο, 
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τελετή, στη στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στις 18 Δεκεμβρίου 1965, «σε μιαν 
αίθουσα γεμάτη από φίλους λογοτέχνες, οικογένειες των βραβευομένων και 
μέλη της Συντροφιάς». (όπ. π. , σελ. 12). Το Α΄ Βραβείο Ιστορικού 
Μυθιστορήματος απονεμήθηκε στο συγγραφέα Τάκη Χατζηαναγνώστου για το 
έργο του : «Ένας άγνωστος στρατιώτης», που κατά την έκδοσή του, από τον 
Οίκο της «Εστίας» μετονομάσθηκε σε «Ίτε Παίδες». Σε αυτή τη μετονομασία 
έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το θέμα του περιστρεφόταν γύρω από τη ναυμαχία 
της Σαλαμίνας, όπως μας βεβαιώνει η Τ. Σταύρου. Το Β΄ Βραβείο δόθηκε 
στην Καλλιόπη Σφαέλλου για το ιστορικό της μυθιστόρημα «Το 
λιονταρόπουλο», με θέμα την παιδική ζωή του Θ. Κολοκοτρώνη. 

Για λόγους ιστορικούς επισημαίνω τα ακόλουθα αναφορικά με το πρώτο 
βραβευμένο ιστορικό μυθιστόρημα του 1965, το ΄Ιτε Παίδες του Τάκη 
Χατζηαναγνώστου. Σε συνέντευξη που έδωσε στην Αγγελική Βαρελά το 1990 
– στο αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού Διαδρομές για το ιστορικό 
μυθιστόρημα στην Παιδική Λογοτεχνία -  σημείωνε, με την απόσταση του 
χρόνου που είχε παρέλθει, τα εξής ενδιαφέροντα. Ανέφερε ότι πήρε μέρος σε 
αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό, γιατί του άρεσε  από τα παιδικά του χρόνια να 
διαγωνίζεται και ότι το στοιχείο της άμιλλας είναι γενικότερα γνώρισμα της 
ζωής των ανθρώπων. Συνέχισε λέγοντας πως<< τα βραβεία, εκτός από 
αναγνώριση κι επιβεβαίωση είναι και μια προσωπική ικανοποίηση, που 
καθένας θα θέλει να επαναλαμβάνεται>>. Και κλείνει την αναφορά του για την 
εποχή εκείνη  ως ακολούθως: << … η καθιέρωση ενός νέου Βραβείου 
Παιδικής Λογοτεχνίας (το 1965) δεν ήταν αμελητέα υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι 
πρώτη φορά θα δοκίμαζα τις δυνάμεις μου σ΄ αυτό το είδος, που είχε δύο 
σκέλη: βιβλίο για παιδια και ιστορικό μυθιστόρημα. ΄Αξιζε τον κόπο να 
διαγωνισθώ.>> ( Συνέντευξη με τον Τάκη Χατζηαναγνώστου, 1990, 145) 

 
Τα επιγενόμενα 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Γ. Λ. Σ. «έδωσε μεγάλη σημασία στο 
Ιστορικό Μυθιστόρημα, γιατί έκρινε πως αυτό συγκέντρωνε όλο το βάρος της 
Παιδικής Λογοτεχνίας», γράφει η Αντιγόνη Χατζηθεοδώρου, ιδρυτικό μέλος 
της Γ. Λ.Σ. και επί πολλά έτη μέλος της Επιτροπής Βραβείων για τα ιστορικά 
μυθιστορήματα. (Α. Χατζηθεοδώρου, 1990, 107). 

Το σώμα που απαρτίζουν τα ιστορικά μυθιστορήματα που βραβεύθηκαν 
από τη Γ. Λ. Σ. αρτιώνει και αγκαλιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της 
πολυκύμαντης ιστορικής διαδρομής του ελληνισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στο δεύτερο διαγωνισμό του 1966 υποβλήθηκαν προς κρίση 16 ιστορικά 
μυθιστορήματα. Από αυτά 1 είχε θέμα την αρχαιότητα, 1 την εμφάνιση του 
χριστιανισμού, 2 το Βυζάντιο, 5 την Ελληνική Επανάσταση, 1 τον πόλεμο στα 
Βαλκάνια στα 1912-1913, 1 τη ζωή του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και την 
καταστροφή στα 1922, 3 το έπος της Αλβανίας, 1 τους διωγμούς των 
Εβραίων στην Ελλάδα και 2 αναφέρονταν στη σύγχρονη εποχή. Έτσι μέσα 
από ένα πλούσιο και αντιπροσωπευτικό ιστορικό πανόραμα, με οδηγό το 
μυθιστόρημα οι προγενέστερες σχολικές γενιές, με την «απολαυστική 
ανάγνωση» τόσων και τόσων βιβλίων που βραβεύτηκαν, παραπάνω από μια 
εικοσαετία, είναι σε θέση να γνωρίσουν – και γνώρισαν ως ένα βαθμό – να 
απολαύσουν αισθητικά και να βιώσουν την αρχαία και κλασική Ελλάδα, το 
Βυζάντιο, το νεώτερο και σύγχρονο Ελληνισμό σε καθοριστικούς σταθμούς 
και φάσεις του. Από το 1958 μέχρι και το 1973 τα έργα που είχαν υποβληθεί 
προς κρίση έφτασαν τα 740. (Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, 1974, 22) 
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Σημαντικοί συγγραφείς αναδεικνύονται μέσα από τους διαγωνισμούς της 
Γ. Λ. Σ. Αλλά και καταξιωμένοι πεζογράφοι στο χώρο της λεγόμενης 
«λογοτεχνίας για ενήλικες» ενσκήπτουν με σοβαρότητα, διάθεση και αγάπη 
στο δυσκολότατο είδος της συγγραφής του παιδικού ιστορικού 
μυθιστορήματος. Έτσι τα υποβαλλόμενα προς κρίση έργα πληθαίνουν, η 
υψηλή λογοτεχνική ποιότητα δεν απουσιάζει, το ενδιαφέρον μεγαλώνει, τα 
ιστορικά μυθιστορήματα τυπώνονται σε βιβλία, τα παιδιά και οι νέοι τα 
διαβάζουν. Το σόδιασμα που επιτυγχάνεται έτσι, σιγά σιγά, είναι πλούσιο και 
καρποφόρο. «Και χαρά στους συγγραφείς εκείνους που με το αίμα της ψυχής 
και του νου ζωγραφίζουν κι ανασταίνουν κόσμους χαμένους για πάντα (Α. 
Χατζηθεοδώρου, 1990, 109). Χαμένους για πάντα; Δε νομίζουμε ότι μπορεί να 
συμβεί αυτό. Στο μέτρο που η ιστορική μνήμη διασώζεται και το ιστορικό 
μυθιστόρημα δίνει σε αυτή τη μνήμη τις διαστάσεις του βιώματος, τότε κάπου 
τρεμοσβήνει ή και θεριεύει κάποιες φορές η ελληνική πατρίδα της ιστορίας, η 
πατρίδα της ψυχής μας. 

 
Η συγκομιδή: τα βραβευμένα βιβλία – ένα απάνθισμα. 
         Το απάνθισμα που ακολουθεί δεν είναι ο οριστικός κατάλογος των 
βραβευμένων βιβλίων ιστορικού περιεχομένου που προέκυψαν από τους 
συναφείς διαγωνισμούς της Γ.Λ.Σ. Πρόκειται για μια σύνοψη της συγκομιδής 
με στόχο να καταδειχθεί το μέγεθος της προσφοράς και η σπουδαιότητα του 
έργου που συντελέσθηκε. Και τούτο γιατί στους τίτλους που παρατίθενται 
βρίσκονται βιβλία που έτερψαν και παιδαγώγησαν γενιές μαθητών, που 
αγαπήθηκαν, που διαβάσθηκαν από ενήλικες και σηματοδότησαν παράλληλα 
την ωριμότητα αλλά, και την ποιότητα του ιστορικού αφηγήματος στην 
ελληνική παιδική λογοτεχνία. Για μια καλύτερη ανάγνωση επισημαίνω πάντως 
τα ακόλουθα: 
Α) Καθυστέρησε η έκδοση κάποιων βραβευμένων έργων ή υποχρεώθηκαν 
κάποιοι συγγραφείς να εκδώσουν με τις δικές τους δυνάμεις τα έργα τους ή σε 
διαφορετικό εκδοτικό οίκο από αυτόν που προβλεπόταν στην προκήρυξη. 
Β) Σε κάποιες περιπτώσεις ο τίτλος του βραβευμένου κειμένου 
τροποποιήθηκε κατά την έκδοσή του σε βιβλίο. 
Γ) Στο απάνθισμα συμπεριέλαβα, εκτός από ιστορικά μυθιστορήματα και 
κάποια έργα που βραβεύθηκαν , με ιστορικό περιεχόμενο, από αθλοθέτηση 
βραχύβιων βραβείων και ανήκουν στα είδη του ιστορικού διηγήματος, του 
ιστορικού θεάτρου και της μυθιστορηματικής βιογραφίας. 
Δ) Το απάνθισμα περιλαμβάνει και έργα που απέσπασαν έπαινο και βεβαίως 
εκδόθηκαν σε βιβλίο. 
Ε) Η αναγραφή έγινε κατά την αλφαβητική ευρετηρίαση του συγγραφέα. 
ΣΤ) Ο αναγραφόμενος εκδοτικός οίκος αφορά σε κάθε περίπτωση την 1η 
έκδοση. Σε μεταγενέστερες εκδόσεις ο εκδοτικός οίκος μπορεί να είναι 
διαφορετικός. 
 
1. Νικόλαος Αρβανίτης: «Ο Αντρειωμένος», Μυθιστορηματική βιογραφία, εκδ. 
Αποστολική Διακονία 
2. Ζήσιμος Βιρβίλης: «Το Τσοπανόπουλο της Δημητσάνας», Μυθιστορηματική 
βιογραφία, εκδ. Αποστολική Διακονία 
3. Ελένη Βαλαβάνη: «Μορφές του νέου Ελληνισμού», Μυθιστορηματικές 
βιογραφίες, εκ. Εστία. 
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4. Δημήτριος Γιάκος: «Μεγάλες μορφές του Ελληνισμού», Μυθιστορηματικές 
βιογραφίες, εκδ. Σ. Γ. Βλέσσα. 
5. Ζωή Κανάβα: «Τα λιοντάρια στον Ιππόδρομο», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
Αποστολική Διακονία. 
6. Ζωή Κανάβα: «Από κει βγαίνει ο ήλιος», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
Ακρίτας. 
7. Δέσπω Καρβέλη: «Το πανηγύρι της Λευτεριάς», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Ι. Γ. Βασιλείου. 
8. Ιάκωβος Κυθρεώτης: «Στον καιρό του Λεοντόκαρδου», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Εστία. 
9. Ανδρέας Κωνσταντινίδης : «Ο μεγάλος αγώνας», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. του ιδίου. 
10. Τάκης Λάππας: «Δοξασμένη Έξοδος», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
Ατλαντίς. 
11. Χριστόφορος Μάλαμας: «Η μικρή Παναγιά της Κόρφου», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Κοινωνικές Μελέτες. 
12. Δημήτρης Μανθόπουλος: «Στην πρώτη γραμμή», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Εστία 
13. Πηνελόπη Μαξίμου: «Αληθινό παραμύθι», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Ι. Γ. 
Βασιλείου. 
14. Αγγελική Νικολοπούλου: «Θα περιμένω τη Λευτεριά», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Αποστολική Διακονία. 
15. Αγγελική Νικολοπούλου: «Λευτεριά ή Θάνατος», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Άγκυρα. 
16. Αγγελική Νικολοπούλου: «Το τέλος ενός θρύλου», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Αποστολική Διακονία. 
17. Παναγιώτης Πανταζής: «Κωνσταντής Κανάρης», Ιστορικό  θέατρο, εκδ. 
του ιδίου. 
18. Γιολάντα Πατεράκη: «Θυσία και Δόξα», Μυθιστορηματική βιογραφία, εκδ. 
Δαμασκός. 
19. Νίκη Πελαγίδου – Αναστασιάδου : «Μια φορά στον Καύκασο», Ιστορική 
νουβέλα, εκδ. της ιδίας. 
20. Λότη Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου: «Ο μικρός αδερφός», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Πατάκης. 
21. Σούλα Ροδοπούλου – Ρόζου: «Τα σαράντα κόσκινα», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Μόκας – Μορφωτική. 
22. Χάρης Σακελλαρίου: «Η φωτιά που δε σβήνει», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Καστανιώτης. 
23. Γιώργης Σακκάς: «Εθνικές Μορφές», Μυθιστορηματικές βιογραφίες, εκδ. 
Νίκη. 
24. Γαλάτεια Σαράντη: «Στη χαραυγή της Λευτεριάς - Οι μπαρουτόμυλοι της 
Δημητσάνας, Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Εστία.  
25. Βάσα Σολωμού: «Ιερός Λόχος», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Εστία. 
26. Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρέλη: «Ο μικρός μπουρλοτιέρης», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Εστία. 
27. Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη: «Στις ρίζες της Λευτεριάς», 
Μυθιστορηματικές βιογραφίες, εκδ. Δαμασκός. 
28. Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη: «Κώττας – Ματοβαμμένες Λίμνες», 
Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Ψυχογιός. 
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29. Γιάννης Σπανόπουλος: «Το γλαυκό ταξίδι», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
του ιδίου. 
30. Φράνση Σταθάτου: «Φως από το Αρκάδι», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
Εστία. 
31. Καλλιόπη Σφαέλλου: «Το Λιονταρόπουλο», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
Εστία. 
32. Καλλιόπη Σφαέλλου: «Ο Βοσκός και ο Ρήγας», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Εστία. 
33. Καλλιόπη Σφαέλλου: «Στον ίσκιο του Δικέφαλου», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Ψυχογιός. 
34. Γεωργία Ταρσούλη: «Δύο Ελληνόπουλα στα χρόνια του Νέρωνος», 
Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Εστία. 
35. Γεωργία Ταρσούλη: «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Εστία. 
36. Κώστας Τζαμαλής: «Στην Αθήνα του Περικλή», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Εστία. 
37. Νίτσα Τζώρτζογλου: «Το μυστικό των Φιλικών», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Εστία. 
38. Νίτσα Τζώρτζογλου: «Η λευτεριά μιας πολιτείας», Ιστορικό μυθιστόρημα, 
εκδ. Εστία. 
39. Νίτσα Τζώρτζογλου: «Προ Χριστού στη Βραυρώνα», Ιστορικό 
μυθιστόρημα, εκδ. Εστία. 
40. Νίτσα Τζώρτζογλου: «Μια φορά στο Βυζάντιο», Διηγήματα, εκδ. Ατλαντίς. 
41. Νίτσα Τζώρτζογλου: «Φλόγες στα πέλαγα», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. 
Ευρωεκδοτική. 
42. Κατερίνα Τσατσούλη – Γλυκοφρύδη: «Ο Αθηναίος έφηβος Μελήσσιπος», 
Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Καστανιώτη. 
43. Δημήτριος Φερούσης: «Ο εκατόνταρχος – Η πιο γλυκιά καμπάνα», 
Ιστορικό θέατρο, εκδ. Αποστολική Διακονία. 
44. Τάκης Χατζηαναγνώστου: «Ίτε παίδες», Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Εστία.  
 
Αντί επιλόγου 
           Μέσα στις δημιουργικές επιτεύξεις που προσγράφονται στο ενεργητικό 
της Γ.Λ.Σ. αναμφίβολα ξεχωριστή θέση κατέχει η συμβολή της στην ανάπτυξη 
γενικότερα της ιστορικής αφηγηματογραφίας και ειδικότερα του ιστορικού 
μυθιστορήματος. Οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί, η αθλοθέτηση των βραβείων, η 
ανάδειξη νέων συγγραφέων, η συγγραφή σημαντικών βιβλίων που 
θεματολογικά απλώνονται σε όλο το εύρος της τρισχιλιετούς ελληνικής 
ιστορίας, αποτέλεσαν τα μέσα για την πλούσια καρποφορία, η οποία 
φανερώθηκε σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό είδος της παιδικής 
λογοτεχνίας. 
         Εύστοχα διαπιστώνει ο Αντώνης Δελώνης ότι: << Από το 1958, που 
άρχισε τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς της και ως σήμερα, έχει επιδείξει μια 
ευρωστία δράσης και έχει προσδώσει ένα κύρος στην Ελλ. Παιδ. 
Λογοτεχνία>>. (Α. Δελώνης, 1990, 21) Απλώς θα προσέθετα ότι η 
εργατικότητα, η διακριτικότητα, η συνέχεια, η συνέπεια και ο μεγάλος αγώνας 
για τη δημιουργία μιας εθνικής παιδικής λογοτεχνίας και την καλλιέργεια μιας 
λογοτεχνικής γλώσσας μακριά από ακρότητες και ξενισμούς σηματοδότησαν 
και νοηματοδότησαν αυτή την επίμοχθη πορεία, πάνω από μισό αιώνα τώρα. 
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