
 

 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η    Β Ι Β Λ Ι Ο Υ  

«Το παιδί και το άγαλμα του Άντερσεν» 

Καθετί  που βλέπεις μπορεί να είναι παραμύθι…  Και καθετί 

που αγγίζεις μπορεί να έχει τη δική του ιστορία. 

 
 

Πέμπτη 12 Μαΐου 2022,  11:00 π.μ. 

 Δημοτική   βιβλιοθήκη   Βύσσας  

 



 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
      Το Τμήμα Παιδείας & Πολιτισμού  του Δήμου Ορεστιάδας,  ο Σύλλογος  

Εθελοντών  Ν. Βύσσας  και το Δημοτικό  Σχολείο Ν. Βύσσας,  προσκαλούν  τους 

μικρούς τους φίλους να συμμετέχουν στην παρουσίαση του βιβλίου της  Αγγελικής 

Δαρλάση  «Το παιδί και το άγαλμα του Άντερσεν», που θα πραγματοποιηθεί την 

Πέμπτη 12 Μαΐου  2022, στις 11:00 π.μ. στο χώρο της δημοτικής βιβλιοθήκης 

Βύσσας.    Το παραμύθι θα παρουσιάσουν:  

 Στέλλα Τσομπανίδου, βιβλιοθηκονόμος 

 Ελένη Μπαχαρίδου, Πρόεδρος εθελοντικής ομάδας Ν. Βύσσας 

 Με την ευγενική συμμετοχή του κ. Σαράντη Σαραντίδη, διευθυντή του 

Δημ. Σχολείου Ν. Βύσσας 

Περιγραφή του βιβλίου : 

       Υπήρχε πράγματι ένα άγαλμα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν μισοβυθισμένο στα 

νερά ενός λιμανιού; Υπήρχε άραγε κι ένα παιδί που γοητευόταν από τα παραμύθια κι 

απογοητευόταν από τη ζωή; Και τι συνέβη εκείνο το βράδυ των γενεθλίων του μεγάλου 

Δανού παραμυθά; 

      Οι παραμυθάδες όλου του κόσμου, λέει, μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτή την 

απίστευτη ιστορία. Όπως φυσικά μπορεί να την επιβεβαιώσει κι εκείνο το παιδί που 

είδε με τα ίδια του τα μάτια όλα εκείνα τα θαυμαστά που συνέβησαν. Πολλοί, βέβαια, θα 

συνεχίσουν να μην την πιστεύουν, ισχυριζόμενοι ότι δεν αξίζει να δίνει κανείς και πολύ 

μεγάλη σημασία ούτε στα αγάλματα ούτε στα παιδιά, ούτε φυσικά στα παραμύθια. 

Όμως όλοι οι άλλοι… αφού μάθουν την ιστορία, σίγουρα θα λένε  πως την έζησαν κι οι 

ίδιοι.  

       Εμπνευσμένο από την ιστορία του αγάλματος του μεγάλου Δανού παραμυθά που 

δημιούργησε ο γλύπτης Γενς Κάλσιοτ και το βύθισε στα νερά του λιμανιού του Όντενσε.  

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  (Στη βιβλιοθήκη τηρούνται όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα 

σε ό,τι αφορά την πανδημία). 


