
«Τα Παραμφθια του Σαββάτου» ….ζωντανεφουν! 

Ελζνθ Μπετεινάκθ 

Είναι μια δράςθ  φιλαναγνωςίασ και ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο που 
μπορεί να ηωντανζψει μια ολόκλθρθ τάξθ και να δϊςειάπειρα 

ερεκίςματα ςτα παιδιά για να αγαπιςουν τα παραμφκια και τα βιβλία! 

Λίγα λόγια για τα Παραμφκια του Σαββάτου και ό, τι περιλαμβάνουν : 

Η ιδζα των "Παραμυκιϊν του Σαββάτου" υπιρχε από πολφ παλιά, γεμάτθ πάντα με 
εκδθλϊςεισ, παραμφκια και χίλια δυο καλοφδια για τα παιδιά. Τον Οκτϊβριο του 2013 
ξεκίνθςαν να υπάρχουν ςε θλεκτρονικι ςτιλθ, ςτο Blog τθσ Ελζνθσ Μπετεινάκθ : 
"Ζθτοφνται Αναγνϊςτεσ ". (http://zhtunteanagnostes.blogspot.gr/ ) 
 Από τότε και κάκε Σάββατο δθμοςιεφονται και ςτθν ςτιλθ του Πολιτιςμοφ του 
Cretalive.gr, και τισ Τετάρτεσ ςτο θλεκτρονικό περιοδικό Fractalart – Η γεωμετρία των 
Ιδεϊν. Από τότε  παρουςιάςτθκαν, ςχολιάςτθκαν, γράφτθκαν οι γνϊμεσ και απόψεισ 
για περιςςότερα από 750 παιδικά βιβλία μζχρι ςιμερα και ςυνεχίηουμε με τθν ίδια 
διάκεςθ, γνϊςθ και ςεβαςμό ςε όλουσ τουσ αναγνϊςτεσ, τουσ ςυγγραφείσ και τουσ 
εικονογράφουσ. «Τα Παραμφκια του Σαββάτου» ζχουν αποκτιςει χιλιάδεσ 
αναγνϊςτεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, τθ δικι τουσ ςελίδα ςτο Facebook και ςτο Twitter 
και πολφ ςφντομα κα είναι ζτοιμθ και θ  επίςθμθ ιςτοςελίδα τουσ. 
Πριν από τζςςερα χρόνια «Ζωντάνεψαν » με αφθγιςεισ, κοφκλεσ και εκατοντάδεσ 
παιδιά να παρακολουκοφν και να ςυμμετζχουν ςε δρϊμενα, εργαςίεσ και ότι αφορά 
το ζκαςτο παραμφκι – βιβλίο κάκε φορά. Σε όλθ τθ διάρκεια του χειμϊνα, κάκε 
Σάββατο, ανελλιπϊσ από τον Νοζμβριο ίςαμε τον Απρίλιο,  με αφθγιτρια τθν Ελζνθ 
Μπετεινάκθ. Η αγάπθ για το παιδικό βιβλίο γζννθςε τοφτθ τθ δράςθ που πια ζχει 
ξεπεράςει πολλά ςφνορα χωρϊν και παρουςιάηεται όχι μόνο ςε βιβλιοπωλεία αλλά 
και ςε Μουςεία( Φυςικισ Ιςτορίασ Κριτθσ, Νίκου Καηαντηάκθ, Σχολικισ Ζωισ και 
Εκπαίδευςθσ) μα και ςε χϊρουσ που είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοι να δεχτοφν 
παιδιά, «βιβλία» και ανκρϊπουσ που αγαποφν τα παραμφκιακαι φυςικά νθπιαγωγεία 
και δθμοτικά ςχολεία .Στόχοσ αποκλειςτικά θ ανάπτυξθ και  διάδοςθ τθσ 
φιλαναγνωςίασ, θ ςχζςθ παιδιϊν με το βιβλίο και το παραμφκι και θ προςζγγιςθ όλων 
και περιςςότερων νεαρϊν αναγνωςτϊν. 
Οι δράςεισ που ζγιναν τα τελευταία 4 χρόνια ( ςτο ηωντάνεμα των Παραμυκιϊν) 
ξεπερνοφν τισ 100 και φυςικά «Τα παραμφκια του Σαββάτου», προςκαλοφν 
ςυγγράφεισ και εικονογράφουσ και μαηί με τθν Ελζνθ Μπετεινάκθ παρουςιάηουν νζεσ 
ι παλαιότερεσ εκδόςεισ ςε πολφ κόςμο. 
Η Ελζνθ Μπετεινάκθ παρζα με κοφκλεσ που ςυνοδεφουν το ζκαςτο 
παραμφκιαφθγείται και βάηει όλα τα παιδιά ςτον κόςμο τθσ Φανταςίασ. Πάντα ςαν 
τελειϊςει θ αφιγθςθ ακολουκεί μια ι δυο δράςεισ (καταςκευζσ, ηωγραφικι ι 
κεατρικό παιχνίδι) που οδθγοφν ςτθν εμπζδωςθ και διατιρθςθ ςτθ μνιμθ τθσ 
ιςτορίασ.  
Θζλοντασ να δοφμε από κοντά πωσ « ηωντανεφει » ζνα παραμφκι, ςτο Εργαςτιριο που 
κα «πειραματιςτοφμε» κα αςχολθκοφμε με :«Η Μαρμελαδοφ» τθσ Αλεξάνδρασ 
Μθτςιάλθ. 



Θα ξεκινιςουμε με αφιγθςθ και μικρζσ τεχνικζσ που οδθγοφν ςτον κόςμο τθσ 
φανταςίασ τα παιδιά. 
Θα δείξουμε πωσ μπαίνουν οι κοφκλεσ ςτο παραμφκι, που δεν είναι κουκλοκεατρικι 
παράςταςθ, απλά ςυνοδεία με μικρζσ εναλλαγζσ φωνισ.  
Για το ςυγκεκριμζνο παραμφκι κα δείξουμε δράςεισ ςτθ ςυνζχεια που αφοροφν 
ςυναιςκιματα αφοφ κα « φτιάξουμε» βαηάκια «μαρμελάδασ» με λζξεισ που μιλοφν 
για τζτοιεσ ςυνταγζσ.  
Θα φτιάξουμε δικζσ μασ παράξενεσ « μαρμελάδεσ » με υλικά φανταςίασ. 
Θα ςκεφτοφμε λζξεισ καινοφργιεσ με υλικά παράξενα. 
Και ό,τι άλλο προκφψει. 
 


