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1
ο
 Ελληνικό Ανοισηό Φεζηιβάλ Παπαμςθιού 

 
     Ο Γήμος Περιζηερίοσ και ηη Λέζτη Παραμσθιού «Κόκκινη κλωζηή δεμένη» ηης 

Γημοηικής Βιβλιοθήκης Περιζηερίοσ, πρωηοπόροι διοργανώνοσν ηο 1
ο
 Ελληνικό 

Ανοισηό Φεζηιβάλ Παπαμςθιού, από ηις  27 Μαΐος έωρ ηιρ 2 Ιοςνίος 2013, ζηο 

Νέο Άλζορ Πεπιζηεπίος. 

    Το πρόγραμμα ηοσ θεζηιβάλ θα περιλαμβάνει πρωινά, γεμάηα παραμύθια και 

παράλληλες εκδηλώζεις, για μαθηηές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας  Δκπαίδεσζης, δημόζιων 

και ιδιωηικών ζτολείων.  

    Οι δράζεις θα κορσθωθούν ηο Σάββαηο 1 και Κσριακή 2 Ιοσνίοσ με αθηγήζεις και 

εκδηλώζεις από ηο πρωί μέτρι και ηο απόγεσμα. Ολονύσηια μαπαθώνια αθήγηζη θα 

πραγμαηοποιηθεί ηο βράδσ ηοσ Σαββάηοσ προς ηην Κσριακή. Οι αθηγήζεις 

παραμσθιών θα αθορούν παιδιά και ενήλικες. 

 

    Απεσθύνοσμε Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η ζε όλα ηα ζτολεία Γημόζια-Ιδιωηικά, Α’/θμιας 

και Β’/θμιας  Δκπαίδεσζης 

 

 για παρακολούθηζη παραμσθιών και  παράλληλες εκδηλώζεις από 

ηοσς μαθηηές ηοσς.  

 

 για ζσμμεηοτή ζηο Γιαγωνιζμό αθίζας ηοσ Φεζηιβάλ από ηοσς 

μαθηηές.  

 

 ζε διαγωνιζμό ζσγγραθής παραμσθιού από μαθηηές και δημοζίεσζη 

ηων καλύηερων. 

 

 για αθήγηζη παραμσθιών από ηα ίδια ηα παιδιά ζηο τώρο ηοσ Άλζοσς. 

 

      Όζα ζτολεία επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν παρακαλούνηαι να ζηείλοσν 

ζσμπληρωμένη ηην θόρμα ζσμμεηοτής ποσ ακολοσθεί. 

 

 

      Σα απογεύμαηα ηος θεζηιβάλ θα ππαγμαηοποιούνηαι  ειζηγήζειρ-

επγαζηήπια-παποςζιάζειρ-διαλέξειρ πος  απεςθύνονηαι ζε ενήλικο ακποαηήπιο. 

 



 

 

        Απεσθύνοσμε π π ό ζ κ λ η ζ η  προς αθηγηηές για εθελονηική ζσμμεηοτή ζηο 

θεζηιβάλ. 

  

        Όζοι αθηγηηές/αθηγήηριες επιθσμούν να ζσμμεηάζτοσν εθελονηικά με ελληνικά 

λαϊκά παραμύθια ζηο «1
ο
 Ελληνικό Ανοισηό Φεζηιβάλ Παπαμςθιού» ποσ θα 

πραγμαηοποιηθεί ζηο Νέο Άλζος ηοσ Γήμοσ Περιζηερίοσ, παρακαλούνηαι να 

αποζηείλοσν βιογραθικό ηοσς ζημείωμα με θωηογραθία ηοσς και ζσμπληρωμένη ηη 

θόρμα ζσμμεηοτής ποσ ακολοσθεί ζηο mail ηης Βιβλιοθήκης Περιζηερίοσ: 

info@dvivlper.gr ή ζηο fax:2105716069 ή να ηα καηαθέζοσν προζωπικά ζηο τώρο 

ηης Βιβλιοθήκης:  Ανδριανοσπόλεως & Σκρα 62, Περιζηέρι ηο αργόηερο  έωρ 

Πέμπηη 18 Αππιλίος 2013.  

 

        Ώρες Λειηοσργίας Βιβλιοθήκης: 9.00-15.00μμ. καθώς και απογεύμαηα Γεσηέρα-

Τεηάρηη & Παραζκεσή  17.00-20.00 μ.μ.  

        Σε περίπηωζη μεγάλης ζσμμεηοτής θα ηηρηθεί ασζηηρά ζειρά προηεραιόηηηας 

αποζηολής ηων βιογραθικών και θα ακολοσθήζει προζωπική επικοινωνία με ηοσς 

ενδιαθερόμενοσς. 

 

 

 

 

                                                                Η Πρόεδρος ηοσ Φεζηιβάλ  

                                                                            

                                                                          Μαίρη Τζιώηα 

             

                                                 Ανηιδήμαρτος Πολιηιζμού Γήμοσ Περιζηερίοσ 

 

mailto:info@dvivlper.gr

