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Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος
συστήνεται ως ο εξερευνητής που έχει ανακαλύψει το Νησί
των Πυροτεχνηµάτων, τη Φρουτοπία, το Πιπερού, το
Κουτσουλιστάν, την Κουµασιλάνδη, τη Χώρα των Χαµένων
Χαρταετών και την Πολιτεία µε Όλα τα Χρώµατα εκτός από
το Ροζ. Είναι ο Έλληνας που έσπασε το «φράγμα» του
ελληνισμού, αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους
πιο αγαπημένους συγγραφείς διεθνώς μικρών, ιδίως,
αλλά και μεγάλων.

«Ανατρέχοντας στα έργα του Ευγένιου Τριβιζά
καταφέρνω να καθαρίσω τη σκέψη µου από την
καθηµερινότητα, να αναζητήσω την ευαισθησία των
παιδικών µου χρόνων, να γελάσω από έκπληξη και χαρά
για κάτι ιδιόρρυθµο που µε οδηγεί στον ορθό λόγο. Ξυπνά
µέσα µου το παιδί στις πρώτες έννοιες, τι είναι το πολύ
και τι είναι το λίγο, το τοπικό και το παγκόσµιο. Ως
Ελληνίδα µε οδηγεί στους κλασικούς προγόνους µας, τον
Αίσωπο, τον Αριστοφάνη και τον ∆ιογένη, για την
αναζήτηση του νέου ανθρώπου» αναφέρει η Νίκη
Γουλανδρή Προέδρος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας και έχει απόλυτο δίκαιο.



Οι ενότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε επικεντρώνονται σε τρία 
κεντρικά θέματα:

1) Επαφή με το έργο του Τριβιζά.

2) Ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου.

3) Αλλαγή σε άλλες μορφές λόγου (π.χ. πεζό, ποίημα, θεατρικό).

Παιδαγωγικοί Στόχοι
•Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και να μπορούν να συμμετέχουν 
ως ισότιμα μέλη της ομάδας στη λήψη αποφάσεων.
•Να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη και θετικές στάσεις, να αποκτήσουν δεξιότητες 
διαπροσωπικών σχέσεων, αυτογνωσία και ενσυναίσθηση.
•Να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα  και το άγχος τους.
•Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Ευγένιο Τριβιζά και το έργο του. Να ευαισθητοποιηθούν για την αξία, τον 
πλούτο και τη σημασία του έργου του.
•Να βιώσουν εμπειρίες και να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να παράγουν λόγο.
•Να αναγνωρίσουν τη συμβολή όλων των μελών της ομάδας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης
Το πρόγραμμα  υλοποιήθηκε με μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές μεθόδους 
μέσω βιωματικής προσέγγισης.
Κατά τις συναντήσεις έλαβαν χώρα δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές 
εργάστηκαν  ομαδικά . Πήραν μέρος ενεργά στα επιμέρους θέματα , κατά κύριο λόγο 
μέσω της βιωματικής προσέγγισης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών  ήταν καθοδηγητικός 
και υποστηρικτικός.



 Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής και των Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος πτυχίου Master of Laws
(University College) και διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London School 
of Economics and Political Science). Επίσης Senior Research Fellow του Πανεπιστημίου 
Λονδίνου. Διδάσκει Εγκληματολογία και Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του 
Reading και διευθύνει το Τμήμα Εγκληματολογικών Μελετών του ίδιου Πανεπιστημίου 
(Director of Criminal Justice Studies). Έχει διδάξει επίσης στο Bramshill Police College, τo 
Central London Polytechnic και το London School of Economics. Από το 1993-1998 ήταν 
επισκέπτης καθηγητής Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Με τη λογοτεχνία ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει ασχοληθεί από τα παιδικά του χρόνια. Έχει 
γράψει πάνω από 100 βιβλία για παιδιά, ένα βιβλίο για ενήλικες (Ο Ερωτευμένος 
Πυροσβέστης) και πάνω από 20 θεατρικά έργα, αλλά  και λιμπρέτα για όπερες.

 Το θεατρικό  του έργο "Το όνειρο του σκιάχτρου" παίχτηκε το 1992 στο θέατρο 
του Βρετανικού Μουσείου της Αγγλίας στα πλαίσια του European Arts Festival. Τον ίδιο 
χρόνο το έργο του «Χίλιες και Μία Γάτες» σε μετάφραση του Z. Rudrinski βραβεύτηκε με το 
Α΄ Βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό θεατρικού έργου που οργάνωσε το Πολωνικό Κέντρο 
Τέχνης για τη Νεότητα. Το 1993 το βιβλίο του «Τα Τρία Μικρά Λυκάκια» έφτασε στη δεύτερη 
θέση των αμερικάνικων παιδικών best sellers (Picture Books). Βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά
έχουν μεταδοθεί από το BBC, έχουν περιληφθεί στα αναγνωστικά ελληνικών και 
αμερικανικών σχολείων και έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά , γερμανικά, ισπανικά, 
ολλανδικά, σουηδικά, ιαπωνικά και πολλές άλλες γλώσσες.

 Στην Αμερική η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα της Μινεάπολης (Ε.Μ. 
Αndersen Library) αποφάσισε να συγκεντρώσει το σύνολο των λογοτεχνικών βιβλίων του 
Ευγένιου Τριβιζά, μελέτες για το έργο του, χειρόγραφα και άλλο υλικό σε μια ειδική 
ερευνητική συλλογή. Η έκθεση των πρώτων αποκτημάτων της συλλογής έγινε στο 
Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το Μάιο του 2000, όπου ήταν παρών και ο ίδιος ο Ευγένιος 
Τριβιζάς.



• ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

• Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

• Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές

• Οι πειρατές της καμινάδας

• Η ζωγραφιά της Χριστίνας

• Τα μαγικά μαξιλάρια

• Ο πήγασος και το γαϊδουράκι

• Η τελευταία μαύρη γάτα

• Η Δέσποινα και το περιστέρι

• Ελάτε να παίξουμε με τη Δέσποινα 
και το περιστέρι (5 συνοδευτικά 
μπλοκ με δραστηριότητες και 
παιχνίδια)

• Η πεταλούδα και ο αρλεκίνος

ΘΕΑΤΡΟ
•Το όνειρο του σκιάχτρου
•Οι δραπέτες της σκακιέρας
•Ο πεταλουδόσαυρος
•Χίλιες και μία γάτες
•Ο πόλεμος της κουτσουλιάς
•12 παρα 12

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 
ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ

Ο κροκόδειλος που πήγε στον
οδοντογιατρό
Το απίθανο τσίρκο του Μανόλη
Η χώρα χωρίς γάτες
Ο λαίμαργος τουνελόδρακος
Ο ναυαγός Κοκκινοτρίχης
Ο ταύρος που έπαιζε πίπιζα
Ο φωτογράφος Φύρδης Μίγδης
Το παπάκι που δεν του αρέσανε τα
ποδαράκια του
Ο ήλιος της Λίζας

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
•Το στοχολούλουδο
•Τα τρία μικρά λυκάκια
•Τα τρία μικρά λυκάκια
(τρισδιάστατο)
•Ένα χελιδόνι για την Ευρώπη
•Το λυπημένο αρκουδάκι

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΥΜΥΘΙΑ (Σειρά Παραμυθιών με τη 
Συμμετοχή του Αναγνώστη)

•Τα 88 ντολμαδάκια
•Τα 33 ροζ ρουμπίνια
•Οι 66 εξωγήινοι Ξιφομάχοι

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΤΟ
ΤΡΙΤΟ ΤΑΞΙΔΙ (Σειρά Κόμικς με τον Πίκο Απίκο)

•Αποτελείται από 50 τεύχη





Τα παιδιά στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τέσσερις  ομάδες και ασχολήθηκαν με την περιγραφή 

των χώρων του θεματικού πάρκου του Ευγένιου Τριβιζά. Έκαναν επιπλέον κάποιες 

βιβλιοπαρουσιάσεις. Οι ομάδες διαμορφώθηκαν ως εξής:

1) Πειρατές Ποπ Κορν: Δήμητρα Ντόγκα, Μαριάνθη Κοσκινιώτη, Ανθή Μπίλλα, Ιωάννα 

Οικονόμου, Ζωή Κωτούλα, Βέρα Νταϊλιάνη

Κάστρο 33 Ρουμπίνια, Νησί Πυροτεχνημάτων - Βιβλίο: 88 ντολμαδάκια

2) Τα 5 μικρά λυκάκια: Αλέξανδρος Παπαπαναγιώτου, Φώτης Παπανικολάου, Κώστας 

Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Κουτούμπας, Ηλίας Μπουραζάνης

Πλατεία Παραμυθιών, Εργαστήριο Φραγκοστάφυλου- Βιβλίο: Τα μαγικά μαξιλάρια

3) Black Kitties: Αδριανή Νικολάου, Κωνσταντίνα Μαρτή, Χριστιάνα Μαυρομμάτη, Χριστίνα 

Μητρούσια

Αίθουσα με τα χίλια παραμύθια, Κάστρο Φρικαντέλας -Βιβλίο: η τελευταία μαύρη γάτα

4) Το τρένο των 5 ζαχαρωτών: Σωτήρης Μαραγκός, Κατερίνα Κουκουλέτσου, Αθανασία 

Μουζιούρα, Ευαγγελία Νάστα, Ελένη Παπασίμου

Αίθουσα με αντικείμενα ηρώων από ιστορίες Τριβιζά, Ζαχαροπλαστείο του Ζαχαρία και της 

Γλυκερίας, το τρένο που σε πάει όπου θες - Βιβλίο: Το Σεντούκι με τις 5 κλειδαριές



Μπαίνοντας στο πάρκο μας περίμενε ο Σταθμάρχης για να επιβιβαστούμε 

στο τρένο που πάει παντού και ήμασταν έτοιμοι για το παραμυθένιο μας ταξίδι 

στους Μαγικούς Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά! Πρώτη στάση μια τεράστια 

βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία του αγαπημένου παραμυθά και το Μουσείο της 

Φαντασίας. Αντικείμενα βγαλμένα από τις ιστορίες που διαβάσαμε και 

ξαναδιαβάσαμε τόσες φορές στο σπίτι πριν κοιμηθούμε. Αντικείμενα γνώριμα που 

για πρώτη φορά ζωντάνευαν μπροστά μας.

Στη συνέχεια μια κεντρική

πλατεία, μια γειτονιά, με δέντρα

γεμάτα πολύχρωμα μπαλόνια αντί

για φύλλα και σπίτια γνωστών

ηρώων. Το σπίτι της Φρικαντέλας,

το σπίτι-εργαστήρι του Φραγκίσκου

του φραγκόσυκου από την

Φρουτοπία είναι μερικά μόνο από

αυτά. Ειδικά στο εργαστήρι του

Φραγκίσκου του φραγκόσυκου ο

περιβόητος εφευρέτης μεταμόρφωσε

έναν μαθητή της ομάδας μας σε βίδα

και τραγουδήσαμε όλοι μαζί το

τραγούδι της φρουτοπίας.



Λύσαμε γρίφους και σπαζοκεφαλιές, για να αποδράσουμε από τα δωμάτια 

του Παραμυθένιου Μυστηρίου, ταξιδέψαμε νοερά στα παραμύθια του μεγάλου 

συγγραφέα στο δωμάτιο αφήγησης και γνωρίσαμε τον Χουζουρίξ, το πιστό άλογο 

του ιππότη Ρουλεμάν. Ανεβήκαμε στη Φτερωτή Σαΐτα και θυμηθήκαμε την ιστορία 

με τα τρία μικρά Λυκάκια και τον Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι. Στην οδό 

Ουράνιου Τόξου 7 και Τέταρτο βρήκαμε το Ζαχαροπλαστείο της κυρίας Γλυκερίας 

και του κυρίου Ζαχαρία. Χορέψαμε μικροί και μεγάλοι ροκ εντ ρολ, πήγαμε 

στο Τσίρκο του Μανόλη και τέλος στο Νησί των Πυροτεχνημάτων!
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