Παραμυθένιο μεσημέρι Σαββάτου
στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65)
Η ομάδα τέχνης «Πάροδος» ξεκινάει και πάλι να ζωντανεύει παραμύθια αγαπημένων
συγγραφέων! Σας προσκαλούμε, όπως κάθε χρόνο, στα Παραμυθένια μεσημέρια
Σαββάτου, το δεύτερο Σάββατο κάθε μήνα στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίας 65,
Αθήνα, τηλ.: 210.38.11.850), στις 12:00 το μεσημέρι.
Επιμέλεια και σχεδιασμός δράσης:
Αλεξάνδρα Αργύρη και Έλσα Τσιαδή, εκπαιδευτικοί, μέλη της «Παρόδου»
(είσοδος ελεύθερη)

Παραμυθένιο μεσημέρι Σαββάτου σήμερα και πρέπει να ετοιμαστώ γρήγορα. Ανυπομονώ
να γνωρίσω νέους ήρωες παραμυθιών και να τους δω να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια
μου. Αλήθεια λέω. Πολλές φορές μάλιστα καλούν και εμάς τα παιδιά να μπούμε στο
παραμύθι, να παίξουμε θέατρο και να τραγουδήσουμε μαζί τους. Τι ωραία που είναι! Στο
τέλος γνωρίζουμε τον συγγραφέα και τον εικονογράφο του βιβλίου, και άμα θέλουμε, μας
κάνουν αφιέρωση στα βιβλία μας. Ωχ, η ώρα πέρασε και δεν πρέπει να αργήσω καθόλου,
γιατί στην αρχή κάνουμε κατασκευές και φτιάχνουμε όλοι μαζί τα σκηνικά της
παράστασης. Είτε κρύο έχει έξω είτε ζέστη, με τίποτα δεν το χάνω. Ελάτε και εσείς να
περάσουμε τέλεια!

Ελιά στο πέλαγος
της Φωτεινής Φραγκούλη
Στην άκρη άκρη των λέξεων, στην αρχή ή στο τέλος μιας
ιστορίας, είναι ένα μικρό σπιτάκι ολομόναχο. Εκεί μένει ο
ποιητής των παραμυθιών. Μια βραδιά χάθηκα κι εγώ στο
δάσος μιας ιστορίας και, προσπαθώντας να βγω, βρέθηκα στο
σπιτάκι του. Χτύπησα την πόρτα του και με καλοδέχτηκε. Με
έβαλε να κοιμηθώ σε ένα στρώμα από λέξεις. Το πρωί όταν
ξύπνησα, ανάλαφρη και σαν να είχα ξαναγεννηθεί, τον
ευχαρίστησα και εκείνος με κέρασε πέντε έξι, έξι εφτά, εφτά
οχτώ… ιστορίες για πρωινό. Κι εγώ μαζί σας θα τις μοιραστώ...
Αυτό το βιβλίο είναι ένα στρώμα από λέξεις που σαν μαγικό
χαλί μάς ταξιδεύει.
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