
          

 

         

         Καλά μας παιδιά, καλημέρα
 

       Πέρσι, είχαμε προγραμματίσει

μετά  τις  διακοπές του 

ζωής» συγγραφέας  παιδικών

αναβλήθηκε  λόγω της  

χαρά της γνωριμίας και

λογοτέχνιδα και υπέροχο

μέσω  ενός όμορφου κειμένου

βιβλίο»,  που  μας έστειλε

Ημέρα  Βιβλίου, στις 23 Απριλίου.

 

                     «Πατώντας» τον σύνδεσμο, που είναι στο τέλος

και το κείμενο της κ. Πατρόκλου.

 

   Το ραντεβού μας είχε ανανεωθεί για εφέτος, οι συνθήκες  όμως 

παρέμειναν , δυστυχώς, το ίδιο απαγορευτικές. Παρ

η  κ. Πατρόκλου βρήκε πάλι τον τρόπο να μας στείλει την αγάπη της

δίνοντάς μας τη χαρά να διαβάσουμε 

για τα παιδιά  με την ευκαιρία της Παγκόσμιας  Ημέρας Παιδικού 

Βιβλίου. 

Λίγα λόγια για να την

το περιεχόμενο  του κειμένου
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλά μας παιδιά, καλημέρα, 

προγραμματίσει να μας επισκεφθεί στο σχολείο μας

 Πάσχα, η βραβευμένη με το βραβείο

παιδικών βιβλίων κ. Λίλα Πατρόκλου

 πανδημίας, τίποτα  όμως δεν  μας

και της επικοινωνίας  μας με  την εξαίρετη

υπέροχο άνθρωπο, η οποία μας έστειλε 

κειμένου –  πρότασης με τίτλο  «Αγκαλιά…

μας έστειλε την ημέρα που γιορτάζεται  η Παγκόσμια

, στις 23 Απριλίου. 

τώντας» τον σύνδεσμο, που είναι στο τέλος, θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση 

και το κείμενο της κ. Πατρόκλου. 

Το ραντεβού μας είχε ανανεωθεί για εφέτος, οι συνθήκες  όμως 

μειναν , δυστυχώς, το ίδιο απαγορευτικές. Παρ᾿ όλες τις δυσκολίες,

βρήκε πάλι τον τρόπο να μας στείλει την αγάπη της

δίνοντάς μας τη χαρά να διαβάσουμε ένα υπέροχο κείμενο

για τα παιδιά  με την ευκαιρία της Παγκόσμιας  Ημέρας Παιδικού 

την γνωρίσουμε, και στη συνέχεια να

κειμένου που  μας  έκανε την τιμή να μας στείλει.

 

στο σχολείο μας,  

βραβείο  «Μάθημα  

Πατρόκλου. Η επίσκεψη  

μας στέρησε τη  

εξαίρετη 

  την αγάπη της 

«Αγκαλιά… με  ένα 

Παγκόσμια  

, θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση 

Το ραντεβού μας είχε ανανεωθεί για εφέτος, οι συνθήκες  όμως  

όλες τις δυσκολίες,  

βρήκε πάλι τον τρόπο να μας στείλει την αγάπη της, 

ένα υπέροχο κείμενο, που έγραψε 

για τα παιδιά  με την ευκαιρία της Παγκόσμιας  Ημέρας Παιδικού 

να απολαύσουμε 

έκανε την τιμή να μας στείλει.



 

κοινωνική αναγέννηση του
 

             Συμμετέχει στο πρόγραμμα
 

με μουσεία για την καλύτερη
 
 Πραγματοποιεί σεμινάρια

 
των παιδιών με την εικόνα
 
σχολεία με σκοπό την προετοιμασία
 
αναπηρία στην τάξη. 
 

Ως συγγραφέας, προσπαθεί
 
Σε συνεργασία με φορείς
 

κά προγράμματα, καθώς
 

Έργα της :  «Η Χρυσούλα
 

μεγαλώνει στην Πίνδο »,
 
Λιλιπούπολη». 

 
 

  

 

    Η Λίλα Πατρόκλου έχει δημιουργήσει
 
ζει  τέσσερις Παιδικές Λέσχες Ανάγνωσης
 
μια Εφηβική και μια Ενηλίκων, πάντα
 
την παιδική και νεανική λογοτεχνία.
 

Τιμήθηκε το 2018 με το βραβείο
 

το οποίο απονέμεται σε προσωπικότητες
 
ευπα θείς κοινωνικές ομάδες, 
 
«εγώ» και προσφέρουν εθελοντικά
 
αξιόλογο και διαχρονικό έργο, 
 

του τόπου, ενώ αποτελούν παράδειγμα

πρόγραμμα "Χώροι πολιτισμού και πρόσβαση"

καλύτερη εξυπηρέτηση επισκεπτών με αναπηρία

σεμινάρια σε νηπιαγωγούς και δασκάλους 

εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας" και επισκέπτεται

προετοιμασία των μαθητών για την ένταξη

προσπαθεί να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο

φορείς πολιτισμού συμμετέχει σε πολλά

καθώς και στο πρόγραμμα "Βιβλία σε Ρόδες"

Χρυσούλα»,  «Τα άταχτα πλοκάμια»,  «Ο Λάμπης,

 «Ο Στρατηγός και ο γάτος του», «Συντροφιά με τη 

δημιουργήσει και συντονί- 

Ανάγνωσης, καθώς και  

πάντα με αντικείμενο 

λογοτεχνία. 

βραβείο «Μάθημα ζωής», 

προσωπικότητες από 

 που υπερβαίνουν το 

εθελοντικά στο «εμείς» 

 συμβάλλοντας στην 

παράδειγμα προς μίμηση. 

πρόσβαση" και συνεργάζεται 

αναπηρία. 

 με θέμα "Η εξοικείωση 

επισκέπτεται δημοτικά 

ένταξη παιδιών με 

κόσμο της λογοτεχνίας. 

πολλά ετήσια εκπαιδευτι- 

Ρόδες". 

Λάμπης, ένα λυκάκι 

Συντροφιά με τη  



 

                    Παρασκευή  2  Απριλίου 2021 

                         Παγκόσµια ηµέρα παιδικού βιβλίου 
 
 
 

       Αγαπώ πολύ τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που σήµερα θυµόµαστε 
την επέτειο της γέννησής του.  Μαζί µε τον Ντοστογιέφσκι, τον 
Παπαδιαµάντη και τον Ντίκενς, είναι για µένα « η αγία τετράδα» της 
λογοτεχνίας. 
 
    ∆εν ξέρω αν ο Άντερσεν γράφει παραµύθια ή ιστορίες. ∆εν ξέρω αν 
γράφει για µεγάλους ή για µικρούς. Ξέρω ότι µε συγκινεί βαθιά. 
Εκείνος βέβαια τα έλεγε στα παιδιά του για καληνύχτα.  Άλλες εποχές.  
Σήµερα µάς φαίνονται σκληρά και προσπαθούµε όλα να τα 
στρογγυλεύουµε.  
 
    Οι πιο  παλιές µεταφράσεις του έργου του, είναι πιό πιστές στο 
κείµενο και στην ατµόσφαιρα τού συγγραφέα. Σας προτρέπω να 
κοιτάτε τον εκδότη και τον µεταφραστή σε ένα βιβλίο. Είναι 
σηµαντικά στοιχεία για το τελικά σωστό αποτέλεσµα. 
 
    Αυτό που διαβάζεις πρέπει να σε πάρει µαζί του. Αυτό δεν είναι το 
ζητούµενο στην τέχνη ; Είτε πρόκειται για ανάγνωσµα , για θέαµα ή 
για ακρόαµα. Μπορεί να µην καταλαβαίνεις το έργο, αλλά να σ’ 
αρέσει. ∆εν ξέρεις γιατί, αλλά δεν πειράζει. Αν το διαβάσεις, το 
ακούσεις ή το δεις  µετά από καιρό, θα τα καταλάβεις όλα. 
 
    Σηµασία έχει τί θυµόµαστε. Τι µένει µέσα µας µετά από χρόνια. 
Αυτή είναι η προίκα µας. 
 
    Αγαπηµένα µου παιδιά,  γι’ αυτή την ηµέρα, το µόνο που έχω να 
σας θυµίσω είναι πως τα βιβλία είναι το σπίτι µας, ακόµα κι αν δεν το 
ξέρουµε. 
 

Σας ασπάζοµαι 
 

                                               Λίλα Πατρόκλου 
 


